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Kaip Krikščionių Ministe- 
ris Varė Šmugelį Lietuvoj
APGAUDINĖJO VALSTY
BĘ, ĖMĖ KYŠIUS, VOGĖ 

PROCENTUS.
Karo Veteranai Mar
guoja Į Washingtoną

Už visas šitas suktybes, po-1 Hocverio valdžiai ir visai 
nas Petrulis dabar atsidūrė kapitalistų spaudai griežtai 

kalėjime.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo trumpai praneš
ta, kad klerikalų tūzas Pet
rulis, kuris prie kunigų val
džios Lietuvoje buvo finan
sų ministerium, šiomis die
nomis buvo pasodintas kri

nusistačius prieš davimą bu
vusiems kareiviams daugiau 
pašalpos, iš visų Amerikos 
miestų veteranai pradėjo žy
giuoti Washingtonan ir rei 
kalauti, kad tokia pašalpa 
jiems butų duota. Buvo atsi
tikimų, kur susirinkę keli

" , šimtai veteranų užėmė trau
mnal^tų suolan ir nuteistas'Mnį ir ,iepž yežt, Wa.
dviems metams kalėjimo už 
valstybės iždo apvogimą, 

Dabar apie pono Petrulio 
darbelius atėjo smulkesnių 
žinių.

Nagrinėjant jo bylą dabar 
iškilo be galo įdomių daly
kų. Pasirodė, kad šitas kle
rikalų pravadyrius netiktai 
šmugelį varė, bet ėmė ky
šius ir tiesiog vogte vogė 
valstybės pinigus.

Liudininkas Gromnickis 
parodė teisme, kad' jis davęs 
Petruliui 50,000 litų kyšį.

Tūlas Volpė taip pat davė 
didelį kyšį Petruliui, kad į- 
leistų Lietuvon jo filmas be 
muito. Šitas šmugelis išėjo 
tuomet aikštėn ir teismas 
nusprendė Volpės filmas 
konfiskuoti. Bet Petrulis ne
žiūrėdamas teismo sprendi
mo liepė konfiskuotas fil
mas Volpei grąžinti. Vadi 
naši, dėl kyšio, krikščioniš
kas ministeris išniekino tei 
singumo įstaigą, ignoravo 
teismą.

Kai išėjo iakštėn, kad už 
kyšius Petrulis duoda leidi
mus uždraustas prekes Lie
tuvon gabenti, tai prokura 
turą isakė žvalgybos virši
ninkui pravesti kvota Klai 
pėdos muitinėj ir padaryti 
kratą. Petrulis tuomet grie
bėsi visų priemonių, kad 
prokuratūros žygį užkirtu? 
ir žvalgybos į muitinę neisi 
leidus.

Negana to, Petrulis pra
žudė 2,000,000 litų valsty
bės pinigų ant spekuliacijų, 
iš kurių jis taip pat norėjo 
pasidaryti sau šmugeliške 
pelno.

Petrulis buvo toks godu 
pinigų grobikas, kad pats 
asmeniškai nuvyko į viena 
Klaipėdos banką ir pasiūlė 
paskolą iš valstybės iždo. Jis 
pamokino to banko direkto
rių ir kokį prašymą parašyti 
finansų ministerijai, kurios 
galva buvo jis pats. Paskui 
jis pats savo diktuotą pra
šymą užgyrė ir davė pasko
lą valdžios pinigais. Už tą 
paskolą jis ėmė po 35 pro
centus ir tuo budu įsidėjo 
savo kišeniun 21,000 litų.

Tai ve, kaip šeimininka
vo šventoj Lietuvoj šventi 
krikščionys!
PEREITĄSĄVA1TĘ UŽSI 

DARĖ 21 BANKAS.
Bankininkų organas “Ame 

rican Banker” praneša, kac 
bankų užsidarinėjimas pas
kutinėmis dienomis Jungti 
nėse Valstijose vėl padidė
jo. Pereita sąvaitę užsidarė 
iš viso 21 bankas su $6,650.- 
000 indėlių. Sąvaitė prieš 
tai užsidarė 12 bankų

shingtonan. Vietomis juos 
vežė, o vietomis atkabino 
garvežius ir paliko trauki
nius ant šoninių bėgių. Kai 
;ur jie keliauja “freitais” 

Viena gelžkelio kompanija 
atsisakė juos vežt traukiniu, 
)et pampino trokus. Pereitą 
nedėldienį 300 veteranų iš- 
maršavo Washingtonan iš 
Clevelando. Veteranų de
monstracija Washingtor.e 
bus 8 birželio dieną.
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Herriot’o Partija 
Gali Skilti.

Francuzų radikalų parti
ja, kuriai vadovauja Herriot 
(ištark Erijo), gali skilti pu
riau, jeigu jos vadas nenusi
leis kairiajam sparnui. Kai- 
riasparniai radikalai išnešė 
rezoliuciją, kurioj reikalau-

120fi00fi00 Žmonių
Rusijoj Neskaito 

Laikraščių.
Associated Press surinko 

idomių žinių apie Sovietų 
Rusijos laikraščius. Laikra
ščių Rusijoj dabar esą dau
giau, negu buvę prie caro 
valdžios. Bet opozicinė 
spauda uždrausta. Visi laik
raščiai yra leidžiami val
džios arba komunistų, todė 
visi jie pučia į vieną ragą. 
Ką rašo Maskvos “Izviesti- 
ja”, valdžios organas, tą tu
ri rašyt ir kiti laikraščiai. Iš 
viso Rusijoj dabar esą 2,230 
laikraščių, kurie turi 33,- 
000,000 skaitytojų. Bet ka
dangi Rusijoj dabar yra 
154.000,000 gyventojų, tai 
reiškia, kad apie 120,000,- 
000 žmonių laikraščių da 
neskaito.

Pabirvio kaime, Girkalnio 
valsčiuje, 10 gegužės buvo 

.. . šitoks atsitikimas. Nakties
jama, kad į naująjį ministe-jlaiku į ūkininko Marcinkaus 
rių kabinetą, kurį Herriot namus atėjo 3 nepažįstami 
dabar organizuoja, butų pa-

Baisus Razbaininkų Muštynes Prūsijos 
Darbas Lietuvoje. I Seime.

Surišę ūkininką Marcinkų ?/U8ijo8 ^nte pereitą są- 
„_ . “ r ... vaite įvyko kruvinos musty-

nusove, o jo žmoną ir duktė- n-s j,. Į<eliolįĮęa atstovų buvo 
rj paliko lovose surištas. |sunkiai sužeista. Triukšmas 

kilo po to, kaip fašistas buvo 
išrinktas seimo pirmininku. 
Vienas komunistas atsisto
jęs ėmė šaukti, kad fašistų

SOVIETUOSE PASKELBTA 
KAREIVIO HOBIUZACU

kviesti ir socialistai. Kairie 
ji radikalai griežtai priešin
gi koalicijai su konservati- 
viais, kurie buvo skaudžiai 
sumušti paskutiniuose par
lamento rinkimuose. Be to, 
kairieji radikalai reikalauja 
sumažinti Europos armijas, 
uždrausti privatinėms kom
panijoms ginklų gamybą, 
panaikinti savitarpes skolas 
tarp valstybių, sumažinti iš
laidas militariniems tiks
lams ir stoja už priverstiną 
tarptautinių ginčų rišimą de
rybų keliu.

Jei dešinysis radikalų 
sparnas su tais reikalavimais 
nesutiks, tai labai galimas 
daiktas, kad kairysis jos 
sparnas atskils ir prisidės 
prie socialistų partijos. 
Francuzijos radikalų partija 
yra panaši Lietuvos liaudi
ninkams.

Septyni Juodveidžiai 
Laukia Mirties.

Septyni Alabamos juod
veidžiai, kurie yra pasmerk
ti miriop dėl išniekinimo 
iviejų baltveidžių moterų 
padavė malonės prašymą 
vyriausiam šalies teismui, 
šį antradienį, kuomet “Ke
leivis” eina į spaudą, vy
riausis teismas praneš jiems, 
ar jis svarstys jų prašymą, 
ar ne. Jeigu prašymas bus 
atmestas, tai juos nužudys 
24 birželio.

ISPANIJOJ PLANUOJA
MOS JUNGTINĖS VALS

TIJOS.
Ispanijos premjeras įnešė 

t Steigiamąjį Seimą suma
nymą sutvarkyti Ispanijoj 
respubliką panašiai Ameri
kos Jungtinėms Valstijoms. 
Tai butų jungtinė provincijų 
sąjunga, kur kiekviena pro 
vincija turėtų sau pilną au
tonomiją ir tvarkytusi sulyg 
vietos reikalais. Toks suma 
nymas kilo dėl to, kad Kata- 
lonija ir kai kurios kitos Is
panijos dalys ' būtinai nor 
nuo Ispanijos atsiskirti, kad 
turėtų savystovybę.

Japonai Vėl Kariau
ja Mandžurijoj.

Japonai užėmė Mandžuri- 
ją teisindamiesi, kad.kinie
čių valdžia negalėjusi tenai 
tvarkos palaikyti. Bet japo
nams tą kraštą užėmus 
tvarka nepagerėjo. Pasirodė 
sukilėliu būriai, kaip ir pir
ma. Ir japonams dabar pri
sieina vesti su tais sukilėliais 
tikras karas. Pereitą sąvaitę 
japonai pradėjo didelį ofen- 
syvą prieš sukilėlius, norė
dami “apvalyti” kraštą ant 
visados. Bet kaip tik japonų 
kariumenė pasirodo, sukilė
liai išsiskirsto ir nėra su kuo 
kariauti. Kai kariumenė nu
eina, sukilėliai vėl susirenka 
būriais po keliatą šimtų 
žmonių ir eina vėl lupti ats 
kirų japonų.

vyrai: du aukšto ūgio, laibi, 
apsirengę juodai, o vienas 
vidutinio ūgio, apsirengęs 
pilku apsiaustu.

Aukštesnieji du įėjo į vi
dų, ginkluoti revolveriais, 
surišo Juozą Marcinkų, 
žmoną Marijoną, dukterį 
Salomėją ir suvarę visus Į 
virtuvę pareikalavo atiduoti 
pinigus. Neatidavus pinigų, 
vienas iš piktadarių šovė Į 
viršų, o antru šuviu nušovė 
mirtinai surištąjį Marcinkų. 
Moterims pasakė, kad ir jas 
nušausią, jeigu pinigų neati- 
duosiančios. Po to surištą 
Marcinkienę su dukterimi 
suguldė atskirai ant lovų. 
Tada niekam netrukdant 
pradėjo ieškoti pinigų. Sura
dę 78 lt pinigais ir įvairių 
auksinių daiktų už 1,160 li
tų, išėjo.

Kol kas policija razbai
ninkų nesuėmė.

•moluose sėdi žmogžudžiai. 
Fašistai sukilę puolė prie 
komunistų suolų, o komunis
tai pradėjo svaidyt į fašistus 
bonkomis su vandeniu, raša
linėmis ir kitokiais daiktais. 
Paskui pradėta jau laužyt 
kėdės ir muštis kėdžių kojo
mis. Tokių žiaurių ir atkak
lių muštynių Vokietijos par
lamento istorijoj da niekas 
nematęs. Muštynėms pasi
baigus, keliolika kruvinų at- 
tovų buvę išnešta be sąmo

nės.

Vokietija Negalės
Sumokėt Repa

racijų.
Hooverio moratoriumas, 

kuriuo Vokietija buvo pa
liuosuota vieniems metams 
nuo reparacijų mokėjimo, 
šią vasarą pasibaigia ir šį 
rudenį vokiečiai jau vėl tu
rėtų mokėt, jeigu galėtų. Bet 
visi aiškiai mato, kad mokėt 
ji negalės. Ji nenumatė to
kių mokėjimų nei šių metų 
savo biudžeto sąmatą dary
dama. Todėl aliantų tarpe 
jau kilo sumanymas, kad 
paskirtą mokesnį reikia su
mažinti dviem trečdaliais; o 
jeigu Vokietija ir vieno treč
dalio negalėtų užmokėti, tai 
reikėsią pratęsti moratoriu
mą da vieniems metams.

n*
MASKVA SUSIRUPINUSI 

DĖL KARO PAVOJAUS.

Šunys ir Katės Plati
na Komunistų Lite

ratūrą.
Nelabai senai lietuvių ko

munistai Ukmergėje palei
do oran savo vėliavą, pririšę 
ją prie varnos kojos. Dabar- 
gi lenkų komunistai Varšu
voje pradėjo naudoti savo —r------«-
oropagandai šunis ir kates. | sušaudyti keturi vartotojų 
Jie pasigauna keno nors šu- draugijos tarnautojai. Jie

SOVIETUOSE SUŠAUDY
TA 4 KOOPERATYVO 

TARNAUTOJAI.
Iš Novosibirsko praneša 

ma, kad Barnaula miestely, 
Sibyre, pereitą sąvaitę buvo

Fordo Kompanija
Turėjo $53,586,000 

Nuostolių.
Fordo automobilių kom

panija, kuri susideda iš pa
ties Fordo, jo žmonos ir sū
naus, pereitais 1931 metais 
lurėjo $53,586,000 nuosto
liu, tuo tarpu kaip 1930 me
tais turėjo $44,460.823 grv 
no pelno. Fordo pelnas 1929 
metais siekė netoli 82 milio- 
nų dolerių.

Dabartiniu laiku Fordo 
turtas Detroite apskaitomas 
i $722,329,715. Be to da 
Fordo kompanija turi $655,- 
302,247 nepasidalyto pelno, 
kuris yra likęs nuo seniaus.

CHICAGOJ UŽKLUPO 
KARČEMAS.

Pereitos subatos vakarą 
federaliniai prohibicijos a- 
gentai užklupo Chicagos 
slaptas smukles ir 28 jų iš
draskė. Be to da buvo areš
tuoti 40 žmonių. Kelias die
nas prieš tai Chicaigon buvo 
atsiųsta būrys šnipų, kad su 
žinotų, kur tokios vietos 
randasi.

Nusižudė Chicagos
Stokjardų Magnatas

Pereitą subatą Chicagoje 
iššoko per langą nuo šešto 
aukšto Edward F, Swift, 
stambiausis mėsos biznio 
magnatas. Jo kompanijai 
priklauso didžiausios gyvu
lių skerdyklos ir mėsiškų 
daiktų dirbtuvės netik Chi
cagoje, bet ir Pietų Ameri
koje. Swifto kompanijos 
produktai yra žinomi visam 
pasaulyje. Pirkdamas gyvu
lius už pusdykį, o mėsą par 
davinėdamas aukštomis kai
nomis. Swiftas buvo pasida
ręs milionus. Nors jisai pali 
ko dar didelius lobius, tė
čiais dėl bendros depresijos 
duag jo milionų sutirpo, Ir 
matyt, dėl to jis pasidarė 
sau galą.

Swifto nusižudymas yra 
įau trečia tragiška mirtis 
tarp stambiųjų Chicagos mė 
sininkų. Pirmutinis nusižu
dė Ogden Armour, kuomet 
po karo pradėjo tirpti jo su
grobti milionai. Paskui nei 
langą iššoko io artimas biz
nio sėbras White. Dabar gi 
panašiu keliu nuėjo Swiftas

Tain baieda savo gyveni
mą plėšrieji kapitalistai. Vi
sa laiką jie sunkia iš darbi
ninkų prakalta ir krauna mi
lionus, o kaip per svetima

nį ar katę, pririša prie kak
lo ar vuodegos savo agitaci
nį lapelį, ir paleidžia. Šunys 
su tokiais lapeliais dabar 
laksto miesto gatvėmis ir 
parkuose, o policija bėgioja 
paskui juos ir gaudo, bet 
nevisuomet gali pagauti.

Tai yra juokingas ir gana 
gudrus būdas nelegalei lite-

buvo apkaltinti tuo, kad 
pavogę iš kooperatyvo 1.500 
bušelių grudų ir pardavę 
juos spekuliantams.

BORAH REIKALAUJA 
LAISVĖS FILIPINAMS.
Senatorius' Borah reika

lauja duoti Filipinams ne
priklausomybę, kurios jie 

raturai platint. Kaip su juo i būtinai reikalauja.Bet stam- 
kovoti, policija da nesugal-jbusis Amerikos kapitalas 
vojo. Į Filipinų geruoju nepaleis.

Patriotai Nori Suverst 
Mokesčius Beturčiams.

Amerikos “šimtaprocenti- reigą, pridedant savo dalį 
niai patriotai” būtinai nori prie federalinės valdžios pa- 
ivesti taip vadinamą parda- laikymo.” Plėsdami iš varg- 
vimo mokesni, kad subalan- šų kiekvieną centą, plutok- 
savus valdžios biudžetą, ku- ratai dengiasi vis “patrioti- 
riam trūksta apie $100,000,- zmo” skraiste. Bet jie patys 
000. Tai yra pasikėsinimas tų “patriotiškų pareigų” 
iškraustyt beturčiams kiše- vengia, kaip velnias šventin- 
nius, nes įvedus toki mokės- to vandens.
nį, ir biedniausis bedarbis 
turėtų mokėti valdžiai mo
kestį lygiai su milionieriais.
Nelabai senai Kongresas 
vieną toki bilių jau atmetė, 
tečiaus plutokratai vėl daro 
spaudimą, kad beturčius ap
krovus mokesčiais. Jeigu 
Kongrese kas išsireiškia, 
kad mokesčius reikia pakelt 
turtuoliams, tai kapitalistų

, . . spauda prieš toki sumanymąkraują įskaustas auksas is tSojaus1pradeda,sta^t/vib
jų nagų išsmunka, jie despe
racijoj žudosi. Be milionv 
tie parazitai negali gyventi.

Voldemaras Išvažia
vo Paryžiun.

Kauno laikraščiai prar.e 
ša, kad nuverstasai diktato
rius Voldemaras šiomis die
nomis išvažiavęs Paryžiun, 
kur jis jieškosiąs leidėjo sa 
vo knygai apie Lietuvą, ku
rią jisai parašęs francuzų 
kalba prieš pat savo ištrėmi
mą.

Japonų armija Mandžurijoj 
greitai žygiuoja link Rusi

jos sienos.
Senai jau kalbama, kad 

tarp Rusijos ir Japonijos 
gali kilti karas. Dabar toms 
kalboms susidarė jau ir pa
mato, nes Sovietuose apskel
bta kareivių mobilizacija. 
Berlyno žiniomis, Rusija pa
šaukė prie ginklo net ketu
rių metų atsarginius. Tiesa, 
Sovietų valdžia aiškina, jog 
šitas žygis neturįs nieko 
bendra su Tolimųjų Rytų į- 
vykiais. Tai esą tik papras
ti manievrai.

Bet Berlyne manoma, jog 
šita mobilizacija turinti ir 
kitokių tikslų. Vokiečių po
litikai yra tos nuomonės, 
kad ruošdama tuos maniev- 
rus, Rusija nori parodyti Ja
ponijai ginkluotą kumštį.

Žinoma, Sovietai karo 
nenori. Bet jie bijosi impe
rialistų sąmokslo; bijosi, 
kad susimokinusios kapitali
stinės valstybės neužkluptų 
Rusijos iš netyčių. Maskva 
visuomet pabriežia, kad Ru
sijos proletariatas turi būti 
pasiruošęs atremti kapitalis
tinio pasaulio užpuolimą. 
Sakydamas 1 gegužės pra
kalbą, Raudonosios Armi
jos vadas Sibire pasakė sa
vo kareiviams: “Karo lieps
na jau pradeda žibčioti mu- 
ų pasieny”.
Dabar telegramos iš Char- 

)ino sako, kad japonų armi
ja Mandžurijoj greitai žy
giuojanti prie Sovietų sie
nos, ir kad greitu laiku tenai 
galima tikėtis didelių įvy
kių.

Kad Rusija ruošiasi ka
rui, tai rodo ir tas faktas, 
kad paskutinėmis dienomis 
Maskvos agentai užpirko 
Kanadoj daug kviečių, ku
rie bus gabenami per Vladi
vostoką į Sibirą ir laikomi 
atsargoje armijos reikalams.

Japonijoj pradeda vyrau
ti fašistinio plauko militari- 
stai. Jie nušovė jau kelis mi- 
nisterius, kurie nenorėdavo 
pritarti dideliems karo žy
giams. Dabar tenai susidarė 
nauja vyriausybė, kurios 
priešaky atsistojo karo žmo
gus.

Visos šitos apystovos ir 
verčia Rusiją būti pasiruo
šusia. Gal tuojaus karo ir ne
bus, bet padėtis labai ner
vinga ir pilna visokių gali
mybių.

POLICIJA IŠPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Streator, III. —Kelios die
nos atgal čia buvo apiplėš 
tas Union National Bankas 
iš kurio banditai pagrobė 
$52,000. Dabar dėl to plėši
mo buvo areštuotas vietos 
policijos viršininkas Cla- 
rence Goss ir keliatas polic- 
mann Gos? jau prisipažino, 
kad jis su savo policmanais 
tą banką apiplėšė. Tai bent 
tvarkdariai!

ko balsu. Amerikos darbi
ninkai savo spaudos neturi, 
todėl ju balso niekas ir ne
girdi. O buržuazinė spauda 
kaip užsuktas gramafonas 
nuolatos triubija, kad kapi 
talistų negalima mokesčiais 
snausti, nes tada nukentė- 
siąs stambusis biznis, ne 
sveika busią visam kraštui. 
Ir labai galimas daiktas, kad 
darbininku klasė bus ap
krauta “sales tax’omis”. 
štai, Bostono

ŠAUDYMAS ANGLIŲ 
KASYKLOSE.

Urichsville, Ohio. —Apie 
anglių kasyklas čia buvo 
daug šaudymo anądien. 
Kompanija sako, kad strei
kieriai pasislėpę kalnuose 
pradėjo šaudyt į Wolfordo 
kasyklą. Tuomet kasyklos 
sargai pradėjo piškinti į kal
nus iš kulkasvaidžių. Buvo
išleista keli šimtai šūvių, bet 

plutokratas ar kas nuo jų nukentėjo, ne- 
Walworth Pierce sako: žinia. Kasykla dabar stovi 
“pardavimo mokesnis duo-’uždaryta, nes nukapojo al- 
da kiekvienam asmeniui gas, darbininkai metė darbą 
progos atlikti patriotišką pa- ir paskelbė streiką.

Popiežius Stato 
Kalėjimą.

Popiežius nutarė pasista- 
tydint kalėjimą savo dvare, 
nes dabar jis neturi kur dė
ti nusikaltėlių. Pasirodo, 
kad pragaro bausmės po
piežiaus valdiniams neuž
tenka. Jie turės da sėdėti ir 
popiežiaus privatiniame ka
lėjime. Kažin, ką “šventas 
tėvas” dabar darys su krik
ščionybės mokslu, kuris lie
pia mylėt savo artimą kaip 
pats save, ir dovanoti savo 
prasikaltėliams visas kal
tes?

I
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LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SUSIRIEJO SU ŽYDAIS.

Nelabai senai Lietuvoje 
pradėjo eiti naujas lietuvių 
biznierių laikraštis “Vers
las”. Kaip jis pats skelbiasi, 
jo tikslas yra:

“...ugdyti lietuviu verslovi- 
ninkų luomą ir padėti jam už
imti visas svarbiausias ekono
miško musų šalies gyvenime 
pozicijas.“

Bet iki, šiol visos svar
biausios biznio pozicijos 
Lietuvoje buvo žydų ranko
se. Vadinasi, lietuviai biz
nieriai turi tas pozicijas iš 
žydų atimti. Savaimi su
prantama, kad čia turi Įvykti 
aštri kova. Ir pirmieji tos 
kovos šūviai jau pasigirdo. 
Kauniškių žydų laikraštis 
“Idiše Štime” jau ėmė kriti
kuoti pradėjusius apie “Ver
slą” spiestis “verslovinin- 
kus”, o “Verslas” irgi para
ko nesigaili. Jis šauja šito
kiais argumentais:

“žydams labai nepatiko kad 
mes lietuviai verslovininkai 
sėkmingai susiorganizavome. 
Jie, žinodami, kad kiekvienas 
tikras lietuvis yra didelis prie
šas bet kokios žydų neapykan
tos, sumanė provokatoriškai 
suardyti musų sąjungą. Jie 
pradėjo niekinti, keikti sąjun
gos narius antisemitais, kvai
liais, piemenimis, kuriems tin
ka kiaulės ganyti, o ne preky
ba verstis. Tačiau šita žydu 
provokacija davė lietuviams 
labai teigiamus rezultatus —ji 
mus dar stipriau suburė. Mes 
gauname kasdien daugybe laiš
kų, kuriuose piktinamasi tais 
žydais, kurie nori provokatori
škai mus padaryti antisemitais 
ir sukiršinti dvi ramiai iki šiol 
sugyvenusisias tautas.“

Išeina, vadinasi, kad žy- 
dai“provokatoriai” nori pa
daryt lietuvius anti-semitais, 
tai yra tokiais gaivalais, ku
rie ruoštų žydų pogromus.

Kokia iš to butų žydams 
biznieriams nauda, mes ne 
galime suprasti. Mums išro
do, kad šitaip kalbėdami 
patys “verslovininkai” kur
sto lietuvius prieš žydus.

“Verslas” mano, kad jei 
tik amerikiečiams butų už
tikrintas kapitalo saugumas, 
jie tuojaus važiuotų Lietu
von.

Tai yra dviguba klaida. 
Viena, kapitalo saugumą 
jokia valstybė negali priva- 
tiniems biznieriams garan
tuoti. nes tuomet ji turėtų 
būt atsakom inga už visus 
bankrotus. Antra, amerikie
čius atšaldė nuo Lietuvos ne 
vien tik baimė prarasti savo 
sutaupąs, bet ir politinis 
Lietuvos režimas. Pripratę 
prie laisvės, Amerikos lietu
viai negali pakelti nepraus
taburnių komendantų sau
valės.

Karo stovis, pasportai, 
cenzūra, nuolatinės kratos ir 
šnipinėjimai— tai diktatū
ros reiškiniai, kuriais iš tolo 
piktinasi kiekvienas ame
rikietis.

Taigi amerikiečiams rei
kia ne vien tik palankesnių 
biznio sąlygų Lietuvoje, kad 
jie norėtų tenai su savo pini
gais važiuoti, bet reikia taip 
pat ir laisvės. Reikia panai
kinti diktatūrą ir duoti pilie
čiams kuo plačiausią demo
kratiją.

KAS YRA “GERI TAUTI
NINKAI?”

SUS1RUPINO AMERI
KOS LIETUVIŲ DOLE

RIAIS.
Lietuvos biznierių “Vers 

las” 12-tame numery svars 
to, kas reikia daryti, kad A- 
merikos lietuviai perkeltų 
savo pinigus Lietuvon.

Girdi::
“Kad amerikiečiai lietuviai 

grįžtų Į Lietuvą, kad pavestų 
savo jėgas, prityrimą ir san
taupas senai savo tėvynei, rei
kia surasti priemonių, kurios 
patrauktų namo Amerikos lie
tuvių santaupas, o paskui jas 
ateis ir patys amerikiečiai. 
Tam vienintelė priemonė yra 
jų kapitalo saugumo garantija. 
Reikia jie Įtikint, kad jų Įdė
tas kapitalas nežus ir atneš 
nuošimčius. Iki šiol to kaip tik 
ir nėra. Visi Įdėtieji amerikie
čių kapitalai gal ir visai be pik
tos valios sutirpdavo, lyg pava
sario sniegas, štai kodėl da
bar. atsilankant gausingoms a- 
merikiečių ekskursijoms, šis 
reikalas tenka apsvarstyti.

“Daugumas amerikiečių lie
tuvių gyvena pasiturinčiai. 
Reikia pripažinti, kad jų sutau
pyti ir Į bankus padėti skatikai 
labai mažus nuošimčius teduo
da. Tuo tarpu surinkti šie ka
pitalai ir perkelti i Lietuvą ga
lėtų keleriopai daugiau duoti 
naudos patiems amerikiečiams, 
o musu kraite prekybos ekono
mikos srity suvaidinti didelį 
vaidmenį. Mums savo kapitalo 
trūksta, ir amerikiečių kapita
lus prekybos ir pramonės srity 
mes galėtume sunaudoti pro- 
duktingai.”

* J R Ji [VIS, SO. BOSTON
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džiais, Įsivaizdavusi 
nebūtus dalykus.

Brooklyno “Vienybė” sa
vo 62-rame numery paskel
bė šitokią “teoremą”:

“Jei ką socialistai puola, tai 
jis yra geras tautininkas, ir jo 
veikimas teikia teigiamus
zultatus tautinės idėjos auklė
jimo reikalu.“

Na, o ką socialistai dau
giausia puola?

Visų pirma jie smerkia vi
sokios rųšies darbo žmonių 
išnaudotojus, visokius suk
čius, kyšininkus ir grafte- 
rius.

Toliaus socialistai plaka 
visokios spalvos juodašim 
čius, fašistų vuodegas, kurie 
dėl kokio medalpalaikio ar 
apgraužto kaulo laižo ran 
kas despotams ir gina kiek 
vieną reakciją. .

Socialistai smerkia ir to
kius ištvirkėlius, kaip pra
lotas Olšauskas, kun. Ma- 
cochas ir jiems panašus.

Dabar, jeigu pritaikysim 
prie jų “Vienybės” nustaty
tą ”teoremą”, tai visi šitie e- 
lementai turi būt labai “geri 
tautininkai”, nes socialistai 
smarkiai juos puola..

Tai ve, prie ko veda tau- 
tininkiška “teorema.”

visai

PETRULIS GAVO 2 ME
TU KALĖJIMO.

Telegramos iš Kauno sa- 
<o, kad Vytauto Petrulio by- 
a jau pasibaigė. Jis nuteis
tas dviem metais kalėjimo 
už valstybės pinigų vogimą.

Kunigams Lietuvą val
dant klerikalas Petrulis bu
vo paskirtas finans ministe
rium. Beministeriaudamas 

re* jisai pridarė visokių sukty
bių. Kai 1926 metais Lie- 
uvos žmonės kunigų val

džią prašalino, o jos vieton 
pastatė liaudininkus su so
cialdemokratais, tai prieš 
poną Petrulį ir kitus anų 
gelninkus buvo iškeltos kri
minalinės bylos. Dabar tau
tininkai tas bylas tęsia. Na
grinėjant Petrulio aferą pa
aiškėjo, kad būdamas fi
nansų ministerium jisai dė
jo valstybės pinigus Į Klai
pėdos banką savo vardu ir 
gaunamus už juos nuošim 
čius dėjo savo kišeniun. Ne
gana to, ponas Petrulis, kaip 
finansų ministeris, už kyšius 
Įleisdavo iš svetimų šalių

V. K. RAČKAUSKAS
AREŠTUOTAS PIETŲ 

AFRIKOJ.
V. K. Račkauskas, buvu

sis Amerikos sandariečių ly
deris, šiomis dienomis turė
jo didelių nesmagumų Pie 
tų Afrikoj, kur jis nelabai 
senai buvo paskirtas Lietu
vos konsulu. Jo vedamas 
konsulatas jokios naudos 
Lietuvai nedavė, o jo išlai
kymas nepigiai atsieidavo, 
todėl Kauno tautininkai pa
rašė p. Račkauskui Įsakymą, j 
kad jis konsulatą uždarytų; 
ir grįžtų Lietuvon.

Pildydamas įsakymą, p.į 
Račkauskas susipakavo sa-Į 
vo mantą ir pradėjo ruoštis; 
kelionėn. Jis tik laukė, pa-i 
kol ateis Į Capetown‘o uostą; 
pašto laivas.

Bet p. Račkauskas buvo 
daugeliui žmonių Capetoun 
mieste Įsiskolinęs, ir kaip tik 
jie išgirdo, kad jis ruošiasi į 
“bėgti”, jie tuojaus kreipė
si į teismą ir pareikalavo, 
kad Lietuvos konsulas butų 
areštuotas. Ir p. Račkauskas 
tuojaus buvo suimtas.

Apie tai praneša mums
prekes be muito, apvogda- vienas “Keleivio” skaityto.

No. 22, Birželio 1. 1832

Susirinkus teismui sekan
ti'panedėlį, Račkausko ad 
vokatas pranešė teisėjui, 
kad su skolininkais jau atsi
teista, ir parodė gautas nuo 
jų kvitas. Tuo šita byla ir 
pasibaigė.

Bet Afrikos lietuviai jau
čiasi šituo incidentu labai 
užgauti. Musų koresponden 
tas rašo:

“Ponas V. K. Račkauskas, 
kaipo Lietuvos konsulas Pietų 
Afrikai, išvažiuodamas Lietu
von paliko Lietuvos vardą su
terštą svetimtaučių akyse. Bet 
mes netiek kaltinam ji. kiek jo 
žmoną. Būdama jauna ir prie 
to ne lietuvė, ji norėjo eiti la
bai plačiai, o konsulo alga ne
didelė, tai ir Įklimpo žmogus į 
skolas.

“Kas rašoma apie jo skolas 
laikraščiuose, tai da ne viskas. 
Jis buvo nemaža prisiskolinęs 
ir nuo privatinių žmonių, ir iš
važiavo jiems neatsilyginęs. 
žadėjo atsiskaityt parvažiavęs 
Lietuvon.“
Taigi pirmo Lietuvos kon 

sulato istorija Pietų Afriko 
pasibaigė gana liūdnai.

Vėliavos.
Šiemet komunistai 

bino visoj Lietuvoj 20 vė
liavų. Aleksote aukščiausio 
medžio viršūnėj buvo iška
binta vėliava ir plevėsavo 
iki 8:30 vai., kol vargais ne
galais buvo nuimta.

Demonstrac i jos.
Kauno priemiesty Žalia- 

am Kalne, prie Malėtų gat
vės, ėmė rinktis jaunuoliai, 
oet policijos greitai jie buvo 
pastebėti ir apie 10 nuvary
ta i nuovadą.

Socialdemokratų susirin
kimas.

Socialdemokratai vėlai te
gavo susirinkimui leidimą ir 
dėl to negalėjo susirinkimo 
tinkamai išreklamuoti. Bet 
vis dėl to didelė Tilmanso 
salė buvo pilna publikos.

Susirinkimą pradėjo drg. 
Žiugžda.

Jisai pareiškė, kad Lie
tuvos darbininkai negali 
švęsti Gegužės Pirmosios 
taip, kaip užsieny švenčia
ma. Šiandie reikią prisimin
ti kovos tikslus ir žuvusius 
už darbininkų reikalus.

Žuvusieji pagerbti atsi
stojimu.

Kairio kalba.
Paskui išėjo kalbėti Lie

tuvos soc. dem. partijos va
das drg. Kaiiys.

Kairio kalbos pagrindinės 
mintys tokios:

—Šiandie ne tik Lietuvoj, 
bet ir visame pasauly vieš
patauja prislėgta nuotaika: 
gilus ir sunkus ekonominis 
krizis prislėgė pasaulio eko
nomini ūki, suparaližavo ka
pitalistinio ūkio vedamą po
litiką ir milijonus bedarbių 
išmetė Į gatvę. Pernai Lietu-
voj ekon. kriz. buvo tik sun-

kitose valstybėse, kai Hitle
ris su savo temperamentu 
paims valdžią..

Hitleriui Įsigalėjus, demo
kratijos frontas nukentės vi
same pasauly.

Blogiausia tai, kad fašiz
mas vartoja kumšti, ne tik 
vidaus politikoj, bet jis yra 
smurtininkas ir užsienio po
litikoj. Juk dar ir Lietuvai 
jau ne syki Hitleris rodė 
broniruotą kumšti.

Fašizmo pavojus Lietuvai.

Del to savumo fašizmo i- 
sigalėjimas sudaro papildo
mą pavojų ir Lietuvai, Lietu
vos nepriklausomybei.

Pasaulis susirūpinęs, kaip 
išvengti karo. Demokratija 
po karo buvo iškėlus idėją, 
kad butų panaikinti karo 
galimumai. Demokratijos Į- 
takai buvo pasidavus ir Tau
tų Sąjunga ir ji veidmainin
gai išsitarė prieš karus. Bet 
ta veidmainystė ryškiai iški
lo aikštėn Japonų imperiali
zmui veržiantis Į Kiniją. Jai 
buvo Tautų S-gos tupčioji- 
mas, frazių blaškymas, o už 
kulisų buvo džiūgaujama.

Prancūzų kapitalas tuoj 
susitarė su Vokiečių kapita
lu ir stambioji pramonė ėmė 
gaminti ir siųsti Japonams 
ginklus.

Dabar laikinai konfliktas 
sustabdytas, bet labai Įtem
pti santykiai tarp Japonijos 
ir SSSR. SSSR traukia-ka
riuomenę Į Rytus, iš Baltijos 
jurų nuplaukė SSSR laivai 
irgi Į Rytus, o kiek slapta 
gabenama ginklų iš vakarų 
Į Rytus? Tai ne išpustas da
lykas, o rimtas karo pavo
jus.

Demokratija turi kelti 
griežtą baisa prieš karo pa-

AR TIKRAI TAIP YRA?

“Vienybė” rašo:
“Jau per keletą, metų kaip iš 

Lietuves kasmet į Ameriką at
vyksta nemažai lietuvaičių, ku
rios Amerikoje gimusios, ta 
čiau labai jaunos išvežtos 
Lietuvą. Daug jų dabar grįžta 
Į Ameriką. Daug lietuvaičių ir 
čia gimusių ir augusių, prisi 
skaičiusių Įvairių fantastinių 
gėrybių, pasakų apie milionie 
rius ir New York nakties gy 
venimą. iš mažų miestelių at 
vyksta Į New Yorką laimės ieš
koti. Vienos ir kitos nežinoda 
mos lietuvių ir nesant kam jo
mis pasirūpinti, keletą savaičių 
ir net mėnesių bastosi po New 
Ycrką ieškodamos darbo teat
ruose ir kitose prašmatnybių 
vietose, pakliūva Į vulgariškus 
teatrus, Įtariamos reputacijos 
valgyklas ir net ‘spykyzes’. 
Ten pakliuvusios —jos dings
ta, ir nei tėvai nei pažįstami a- 
pie jas daugiau nieko negirdi“.

Bet “Vienybė” neparodo 
nei vieno fakto savo pasakai 
patvirtinti. Ji nesumini nei 
vienos merginos vardo ir 
pavardės, kuri butų taip ne
laimingai žuvus. Taigi išro
do, kad ji kalba tuščiais žo-

mas tuo budu savo valstybės 
iždą ir kenkdamas savo kra
što pramonei.Pagalios, jisai 
pražudė apie 2,000,000 litų 
valstybės pinigų finansinėse 
spekuliacijose.

Kai tautininkų valdžia 
bus prašalinta, tai apie jų 
šeimininkavimą gal %irsi- 
me da gražesnių dalykų, nes 
buržuaziniai valdininkai be
veik visi yra šmugelninkai ir 
vagys, o ypač tenai, kur nėra 
kas juos kontroliuoja.

TADAS KASCIUŠKA BU*
VĘS UKRAINIETIS?
“Garso” 20-tame numery 

Kazys Vidikauskas rašo:
“Kas buvo Tadas Kasciuška 

—tas dviejų pasaulių didvyris? 
Lietuvis, ar lenkas?

“Lietuviai sako—lietuvis, o 
lenkai — lenkas. O kada mes 
paklausime apšviesto ukrainie
čio —inteligento, tai šis šypso
damasis, ramiai, atsakys, kad 
generolo Tado Kasciuškos die
dukas — tėvo tėvas buvo uk
rainiečių sukilėlių vado, Bag
dono Chmelnickio asmenis (y- 
patiškas) sekretorius, reiškia: 
ukrainietis. Tik po to apsigyve
nus Lietuvoje jo vaikai sulie- 
tuvėjo. Mat, tik niekšų nieks 
nebemyli, o prie didvyrių visi 
savinas.“

Bet ne tiesa, kad “prie 
didvyrių visi savinas”. Bur
žuazinius “didvyrius” tiktai 
bužuazija garbina. Darbi
ninkų klasei tie “didvyriai” 
neturi jokios eikšmės.

jas iš Pretorijos miesto (Pie
tų Afrikoj). Savo pranešimo 
patvirtinimui, jis prideda ir 
keliatą iškarpų iš vietos an
glišku laikraščių. Apie Rač
kausko suėmimą Johannes- 
burgo “Rand Daily Mail” 16 
balandžio laidoj rašo taip:

“Arrested in Capetovn to- 
day by the Messenger of the 
Court on an urgent application 
by a number of his creditors, 
who alleged be was leaving by 
the maiRrat this atfemoon 
with the objeet of evading pav- 
ment of his debts. Mr. V. K. 
Račkauskas. Consul for Lith- 
uania. appeared before Mr. T. 
M. Chisnall. in the Civil Court. 
Caledon Su tarė, before the 
lunch hour to-day.“

Lietuvių kalboj tas reiš
kia:

“šiandien prieš piet prieš p. 
T. M. Chi-nallą Civiliniame 
Teisme. Cah-dono aikštėj, sto
jo Lietuvos konsulas, p. V. K. 
Račkauskas, kurį šiandien are
štavo teismo pasiuntinys, sku 
botai to reikalaiujant jo kredi
toriams. kurie tvirtino, kad 
šiandien po pietų jisai išplau
kia pašto laivo, norėdamas išsi 
sukti nuo skolų mokėjimo.“
Vėliaus p. Račkauskas bu 

vo paleistas po 500 svarų 
kaucija, su ta sąlyga, kad 
jeigu jis nuo teismo pabėgs, 
tai iš tos kaucijos bus atly
ginta visiems jo skoliniu 
kams, o jei kas liks, tai pini 
gai bus sugrąžinti kauciją 
užstačiūsiam asmeniui.

AR GALI SLA. SEIMAS 
ATMESTI VISUOTINU 
BALSAVIMU IŠRINKTĄ

P. TARYBĄ?
Kaip jau žinome, SLA. 

Pildomoji Taryba buvo 
visuotinu balsavimu išrink 
ta iš demokratinio nusista
tymo žmonių. Fašistams tas 
nepatiko ir jie pradėjo pa 
sakot ir savo spaudoje rašy 
ti, kad SLA. Seimas šitą Pil
domąją Tarybą atmesiąs, o 
jos vieton išrinksiąs naują 
būtent tokią, kokios fašistų 
vuodegos norės.

Ar gali SLA. Seimas taip 
padaryt? Ar gali suvažiavu
si saujalė delegatų sumin
džioti visos organizacijos 
valią?

SLA.. organas “Tėvynė” 
sako, kad negali, nes—

“SLA. organizacija valdėsi 
ir valdosi demokratiniais dės
niais, tai ir SLA. narių didžiu 
mos pareikšta valia visuotinu 
balsavimu turi būti skaitoma 
vyriausiu sprendėju to reikalo 
kurį SLA. nariai visuotina bal 
savimu sprendžia.”

Visoj SLA. istorijoj nėra 
buvę tokio atsitikimo, kac 
Seimas rinktų PildomąjąTa- 
rybą. Viršininkus visuomet 
rinko ir renka organizacijos 
nariai visuotinu balsavimu 
o seimai tiktai patvirtina iš
rinktuosius.

Taigi leidžiami fašistų už
kampiuose paskalai, kad 
Seimas atmesiąs visuotinu 
balsavimu išrinktą Pildomą 
ją Tarybą ir rinksiąs naują, 
neturi jokio pagrindo.

kūmas, o šiemet jis žiauriai 
užgulė miestą ir kaimą.

Būklė opi tuo, kad krizio 
galo ir pagerėjimo nesima
to, ir griežtai galima tvirtin
ti, kad greit krizis nepraeis. 
Prasideda sunkus kančios 
metas. Kapitalistinė visuo
menė šiandie guli ligonio 
patale ir nėra vilties pagyti 

Lietuvoj suderintu ir vie
ningu frontu einąs darbi
ninkų puolimas — mažina
mas atlyginimas, atleidžia
ma nuo darbo.

Demokratinėje valstybės 
santvarkoj darbininkams at
silaikyti esą lengviau. Ka
dangi demokratija suteikia 
lygias teises visiems pilie
čiams, t. y. ir darbininkams, 
tai prasidėjęs didelis kapita
lo prieš demokratiją judėji
mas fašizmo pavidalu. Fa
šizmas yra kapitalizmo mo
narchija. Paskutiniais ke- 
leriais metais fašizmas daro 
nenuilstamus bandymus pa
imti valdžią. Dabar didelė 
kova eina Vokietijoj. Kas 
sudaro branduolį ir varyklĮ 
hitlerizmui? Tai stambioji 
pramonė, kuri žut-but sten
giasi palaikyti kapitalistinę 
santvarką. Be to, fašizmas 
turi daug papildomų talki
ninkų, tai visokie deklasuo- 
:i elementai, k.a. praradę sa
vo turtus arba teises Į val
džią vakarykščiai galiūnai, 
kuriuos karas nustūmė Į pa
prastų piliečių eiles, Hitle- 
rizmas tai yra savotiškas

politini* pabludimas,
kuriuo šiandie Vokietija ir 
serga.

Fašizmas nori valdžią ati
duoti toms grupėms, kurios 
esmėje yra monarchiškos, 
kurios nori kapitalo monar 
chijos ar phitokratijos.

Jei Vokietijoj demokrati
ja neišsilaikys, tai sunku Įsi
vaizduoti kas tada dėsis ir

Jei kiltų naujas karas, tai 
Lietuva ir vėl atsidurtų ka
ro lauke.

Baigiant susirinkimą bu
vo sugiedotas internaciona
las.

Kaip Federantai minėjo 
Gegužė* Pirmąją.

Federantai skelbė, kad ir 
jie minėsią Gegužės Pirmą
ją-

Į Liaudies namų salę pri
sirinko daug “zitiečių”, atei
tininkų, jėzuitų gimnazijos 
mokinių, etc., kuriems p. 
Herbačauskas laikė paskai
tą apie darbo jaunimą.

Herbačausko paskaitos 
charakteringesnės mintys 
tokios: •

—Buvo laikas, kada aš 
maitinausi ištisus metus bal
ta kava ir bulkutėmis, bet 
vis tiek šnipu nepasidariau 
ir kieno nors vadu būti ne
sirengiau.

Dabar jei esi neapsukrus, 
nežulikas. o doras žmogus, 
tai badauk.

Doru žmogum nepasitiki, 
o atvažiuoja koks aferistas 
Jakimavičius, juo visi pasi
tiki.

Kreugeris buvo irgi toks, 
ir juo visi pasitikėjo.

Pas mus įsigali kreugeriz- 
mas. Bet blogai baigsis ir 
musų Kraugeriams. Ateis 
laikas—pirštais rodysime 
moralinių akcijų falsifikato- 
rius, rodysim savo Krauge
rius.

Klasių kova mums nerei
kalinga, nes mes visi esame 
ubagai, o nelaimingas Vai
lokaitis didžiausias ubagas. 
Nacionalinis judėjimas ei
nąs Apvaizdos valia. Judėji
mo priežastys—gamtos pa
slaptys. Hitleris neužimsiąs 
Klaipėdos.

Paskui ėjo dainuškos ir 
deklamavimai.

J.
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Kas nieko neveikia 

To niekas Bepeikia

Kas skaito ir rašo 

Tas duonos nepraio

CHICAGO, ILL.
SLA. VI Apskričio Suva

žiavimas.

Cicero j 22 gegužės įvyko 
SLA. 6-to Apskričio antra
sis šių metų suvažiavimas. 
Susirinko apie 50 delegatų iš 
14 kuopų—vyrų, moterų ir 
panelių. Jų tarpe matėsi visa 
eilė stambiosios inteligenti
jos— redaktorių, advokatų, 
daktarų, reporterių ir šiaip 
gerai apsitrynusių visuome
nės veikėjų. Tikras “vibar- 
nųjų skodas”. Socialistai ir 
fašistai sudarė įdomiausi 
kontrastą. Tai ugnis ir van
duo. Buvo ir vienas apsku
ręs bolševikėlis, nežinia iš 
kur ir kaip užsilikęs. Tai va
das be jokios armijos pakly 
dusio rolėje. Jis tiek čia bu
vo reikalingas, kaip butų 
buvęs Mizaros spyčius” apie 
“Rojų”, arba kaip muštarda 
prie aiskiymo.

Buvo manoma, kad šis su
važiavimas bus labai svar
bus, nes Seimas netoli, aps
kričio valdyba nauja, gal 
bus sugalvojusi naujų planų 
šiam sezonui. Buvo galima 
tikėtis daug ko įdomaus iš
girsti. Tečiaus, viskas kitaip 
išėjo. Posėdžiui atsidarius, 
tuojaus prasidėjo švelni ko
va liežuviais. Daugybė 
argumentų išeikvota be jo
kio rimto rezultato.

Naujoji apskr. valdyba 
labiausia buvo kalta dėl to
kio nenuosakumo. Ypačiai 
tuomi, kad neturėjo paruo- 
šusi jokio programo Apskri 
čio darbuotei. Pats pirmi 
ninkas neturi nei mažiausio 
supratimo apie susirinkimų 
tvarkos vedimą, žmonėms 
leidžia kalbėti be jokio įne
šimo, priima po kelis įneši
mus ant sykio, net su keliais 
pataisymais, ir vėl leidžia į 
nešėjui atsiimti savo origi 
nalį įnešimą.

Prie tokios “tvarkos^’ rei
kėjo sugaišti veik visą pus
dienį, iki galų-gale prieita 
prie kokių nors nutarimų. 
Perskaičius protokolą, kilo 
klausimas, kodėl jis nebuvo 
paskelbtas organe ‘‘Tėvynė
je, kaip buvo nutarta? Sek 
retorius pasiaiškino, kad ne- 
pasiuntęs į “Tėvynę” todėl, 
kad turėjęs “labai didelį 
šaltį”. Taigi labai atsipra 
šo už “įvykusią nelaimę” 
“Sandaros” redaktorius p. 
Vaidyla užtikrino, kad jis 
dažnai matėsi su p. sekreto
rium ir tikrai žinąs, kad jis 
turėjęs šaltį, todėl ir nega
lėjęs protokolą pasiųsti.

Butų viskas gerai išėję 
jeigu “Naujienų” red. drg 
Grigaitis nebūtų paleidęs 
katę iš maišo. Jis sako, “mes 
gerai suprantame delko tas 
protokolas nebuvo pasiųstas 
į organą—tai dėlto, kad ja 
me buvo Įrašyta papeikimo 
rezoliucija Simokaičio, Olio 
ir Vanagaičio kompanijai 
už jų nešvarų plūdimą per 
radio kai kurių SLA. veikė
jų ir narių.”

Po tokio pareiškimo, ro
dos, kas butų bombą įmetęs 
į žarijas. Pasigirdo balsai iš 
kampų: “aš protestuoju”, 
“tegul įrodo, kad taip bu
vo” ir tt.

Pats įdomiausias momen
tas buvo tada, kada buvęs 
Apskričio pirmininkas Stun
gis, taip sakant, suvarė į o- 
žio ragą “Sandaros” redak-

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BRIDGEPORT, CONN.

Bimba atsakė Pruseikai.

22 gegužės dieną Bimbos 
šalininkai pasikvietė A.

(Bimbą ir Lietuvių Darbinin- 
bėda. Sekretorius perskaitė Susivienijimo Amerikoj 
kasienaus bond są tik su

redaktorių p. Vaidylą nuo
lankiai atsiprašyt: “Aš kal
tas, aš atsiprašau, aš parašy
siu, paaiškysiu savo klaidą” 
ir t.t.

Iškilo ir dar viena nauja

vienu parašu, be notaro ant- 
spaudos. Tokis bond’sas pa
prastai neturi jokios juridi
nės vertės. Kalbėjo ir barėsi 
per valandą laiko, ir paga- 
liaus priėmė už gerą doku
mentą. Prie pabaigos nuta
rė pasiųsti $25 į našlių ir N. 
fondą laike SLA. Seimo, ir 
surengti neva išvažiavimą į 
miškus. Galės važiuoti kul
kas norės. Girdi, apskričiui 
pinigai nereikalingi—tai tik 
taip sau išvažiuosime, kad 
pamatyti viens kitą miške. 
That’s fine!

Dabartinė 6-to apskričio 
valdybą sudaro sandarie 
čiai. Jie labai dabar džiau
giasi, kd išstūmė vadinamą 
Vakarų Komitetą iš Apskri
čio Valdybos. Dabar patys 
;uri pasiėmę vadovystę, tik 
)ėda, kad nežino ką veikti 
ir iš katro galo pradėti. Pa
prastai jiem užtenka vien 
o, kad jie gauna progos va
dovauti — rezultatai visai 
nesvarbu, jeigu ne į “San
daros” iždą eina nauda. Įro
dymui šio fakto galima pa
imti jų nuvadovautą “Vil
niui Vaduoti Komitetą.”Tas 
jų “komitetas” visai nusi 
špicavęs. Butų labai apgai 
lėtina jeigu jie panašiai 
užbaigtų 6-to Apskr. Komi
tetą. Senas Reporteris.

sekretorę Sasnauskienę, kad 
duotų Pruseikai atsakymą. 
Jie sakosi kvietę ir patį Pru- 
seiką, bet kada buvo parei
kalauta laiško kopijos, tai 
draugas J. J. Moekaitis atsi
sakė parodyt Todėl publika 
ir netikėjo, kad jie butų 
Pruseiką kvietę į debatus su 
Bimba.

Pirmininkavo J. J. Moc- 
kaitis. Visų pirma jis persta
tė Sasnauskienę kalbėt. Bet 
ji pasirodė nekokia kalbėto
ja. Štai jos žodžiai “Moteris 
darbininkės! Jus žinot, kad 
bus karė. Taigi, jeigu jus ne
norit karės, tai rašykitės prie 
LDSA. Tai vienintelis išga
nymas pasipriešint priešais 
karę.”

A. Bimba kalbėdamas pa 
reiškė, kad Pruseika, But
kus ir Strazdas busią negeri 
tol, kol negrįš į komunistų 
partiją ir persiprašys. (Bet 
Pruseika nesenai kalbėda
mas čia sakė, kad Bimba su 
savo šalininkais išmetęs jį iŠ 
partijos. —Reporteris).

Komunistai turį 54 parti
jas ir visos po viena discip
lina, sako Bimba. Komunis
tai netiki vien tik į žodžius 
bet į darbus. Klausykit, kaip 
Pruseika nusiskundė: Bim
ba prigavęs ji kaip šešioliki 
nę, ir Pruseika pagimdė

DETROIT, MICH. 

Svarbus pranešimas visiems

SLA. 352 kuopos nariams.
Visi žinote, kad 1 gegu

žės susirinkime musų kuopa 
išrinko Seiman du delegatu.
Ir gal visi pastebėjot, kaip 
tuomet sandarietis Ambra
zevičius pašoko lyg ugnį pri
sėdęs, kuomet išgirdo, kad 
vienas tų delegatų yra Filo
mena Budvydienė. Tas žmo
gus susinervavęs tada pra
dėjo šaukt, kad jeigu Budvi- 
dienė nesilaikys sandariečių 
įsakymu, tai atimti jai balsą 
ant šešių mėnesių ir nemo
kėti kelionės lėšų. Kuopos 
pirmininkas tečiaus paaiški
no, kad taip negalima dary
ti.

Praėjo po to 15 dienų, ir 
fašistai su nekuriais sanda- 
riečiais sugalvojo kitokiu 
budu užkirsti Budvidienei 
kelią. Jie parašė SLA. pre
zidentui S. Gegužiui mela
gingą skundą, buk F. Bud
vidienė neteisėtai išrinkta 
delegatė, nes tūli kuopos 
nariai metė už ją po du bal
su.

Prez. Gegužis atsakė, kad 
tas skundas sufabrikuotas 
jau pervėlai, tečiaus kad iš
vengus visokių nesusiprati
mų, patarė perbalsuoti dele
gatus iš naujo, ir balotus da
linant dėti kuopos antspau
dą.

Taigi kuopos valdyba da
bar nutarė atvirutėmis su
šaukti visus narius į mėnesi-! 
nį kuopos susirinkimą 5 bir-į 
želio ir tarti, kas reikia da
ryti.

Tai matot, kokių priemo
nių giebiasi fašistiški poli
tikieriai! Daro kuopai ne
reikalingas išlaidas ir kelia: 
narių tarpe suirutę, kad tik! 

torių Vaidylą. Pasirodo, kad | sulaikius delegatą, kuris pa-; 
p. Vaidyla buvo įžeidęs p. sitaikė ne jų plauko.
Stungį per “S.” Apskričio! Todėl birželio 5 d. susirin- 
iždo reikaluose. Tikslas to- kim visi ir neduokim fašis- 
kio įžeidimo galėjo būti to- tų smurtui viršų paimti, 
kis, kad pakenkus p. Stun-| 'Mes, fašistų melais ap- 
gio kandidatūrai į Iždo glo- šmeižti nariai, pasirašom po 
bėjus SLA. rinkimuose. Bet šiuo atsišaukimu: 
šis Apskričio susivažiavi- Filomena Budvidienė, 
mas išteisino p. Stungį ir Vice-pirm. J. P. Miklas, 
sykiu prispyrė “Sandaros” < Vincas Budvidis.

“Naująją Klampynę". (S Klausimas antras: tai kas
praskit: “Naująją Gad\.
—Rep.)

Pruseika sako, kad nu < 
sakom, kad Pruseika, But
kus, Strazdas ir visa -k' sa 
turi karvės taktiką. Ir <5 ? 
kokį šposą norėjo 
Musų

lSkii.'

per vienas yra Tarnas Moo-
nev

B. atsako: jis buvb socia
listas tais laikais, kaip jį į- 

: kalino visam amžiui kalėji
man.

Klausimas trečias: * kalbė-

IŠ PITTSBURGHO LIETUVIŲ
RADIO KLIUBO DARBUOTES.

Pittsburgho ir apylinkės pranašauti, kad Pittsburgho 
lietuviai turi įsikūrę Radio Lietuvių Radio Kliubas mir- 

! Kliubą, kad bendromis spė- siąs neišgyvenęs nei poros 
komis butų palaikomas lie- savaičių. Netik mirtį pra- 
tuvių radio pusvalandis kas našavo, bet ėmė leisti viso- 
nedėldienis nuo 1:30 iki 2, kius negražius prasimany- 
valandos po pietų iš K. Q.1 mus ir šmeižtus kliubo adre- 
V. stoties. j su. Daugiausia tuo pasižy-

Kliubas oficialiai pradėjo,tūlas biznierius, taip 
:esmaugia naujagimi, o au- vejĮętį nuo 28 vasario noi*s! va(^inarnas patentuotas tau-

visą komunistų p i b-1cj.,s saKėt, kad Bimba pri
gavęs Pruseiką kaip šešioliją norėjo nupirkti už 15 do

lerių, bet nepasisekė. Tai 
kokia biauri provokac-j: 
prakeiktų sklokininkų:

Tai tokie Bimbos arpu
mentai.

Mes, komunistinių laikra 
ščių redaktoriai, jis . ako 
turim eiti i kovos lauką. K ui 
tik streikai, mes turim eit 
kalbėti, o Pruseika bijo 
bailys!

Aidoblistų unija subyrė
jo. Senos unijos supuvusios. 
Į naujas unijas įeina parda- 
vikai. Vien tik musų komu
nistų partija yra gera orga
nizacija darbininkams. A 
ciu!

Prasideda aukų l inkimas 
Pirmininkas J. J. Moekaitis 
aiškina, kas duos 25c, to bu? 
vardas ir pavardė Įdėta Į 
“Laisvę”. Aukų surinko 
$8.85. Publikos buvo apie 
70 žmonių. Mat, dar buve 
tokių, katrie norėjo išgirst: 
abiejų pusių argumentus. 
Pruseika ant karvės neatjo
jo, tik Bimba ant arklio atsi
beldė. Prasidėjo klausimai. 
Vienas klausia: ar industri
nė unija nereikalinga darbi
ninkams? Bimba atsako, 
kad ne; jos vadai esą reak
cionieriai.

kinę ir jis pagimdęs “Naują 
ią Klampynę”. Bet Pruseika

i na; bet kaip Pruseikos pri- lietuviu 7ad"io pusvalandžių itininkas” su keliais savo tal- 
>autas Bimba pagimdė 4 F 4 i..-—-_i—
‘Musų Tiesą”, tai Bimba 
uoiaus tą savo kūdikį pa- 
maugė. Kodėl? Bimba at- 
ako, kad girdi, tas kūdikis 

buvęs netikęs, kreivas, tai 
turėjau pasmaugti. Čia kilo 
kaip ir betvarkė, bet bagotas 
ringelis ir Plokščių Merė pa
darė tvarką. Reporteris.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKŲ
ADANČIŲ ŽOLIŲ IR IŠDIRBYSTĖ 
■ie’uvi.škų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
no. Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
Asthma). Peršalimo, Skausmo pc 

Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki- 
no, Pleiskanų, Šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie- 
rojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų 

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate, žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
oarduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
aiškais arba ypatiškai. Pasiuninair
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Mhuiesale Botanic Druggists

108A W. BROADKAY 
SO. BOSTON MASS.

organizavimas buvo prade 
tas daug pirmiau.

Pirmieji lietuvių radio 
pusvalandžio sumanytojai 
jau numatė, kad kitokiu bu
du nebus galima pastovų ra
dio pusvalandį palaikyti, 
kaip tik su pagelba organi
zacijos, nes Pittsburghe nė
ra tokių turtingų lietuvių, 
kurie galėtų pavieniai tokį 
darbą palaikyti.

Taigi kitokios išeities ne
buvo, kaip tik organizuoti 
kliubą, kuris turėtų pasiti
kėjimo musų visuomenėje ir 
draugijose.

Tuo tikslu 28 vasario bu
vo sušauktas Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubo stei
giamasis susirinkimas, buvo 
įkurtas kliubas, išrinkta val
dyba fr pradėta rūpintis pa
laikymu lietuvių radio pus
valandžio.

Pradėjus Radio Kliubui 
veikti, atsirado, pakanka
mai draugų ir rėmėjų, kurie 
nuoširdžiai rėmė ir remia ši
tą kulturinį darbą; bet atsi
rado ir priešų, kurie pradėjo

kininkais.
Pittsburhgo Lietuvių Ra

dio Kliubas nepaisė jokių 
šmeižtų, bet varo gražų sa
vo darbą toliau. Susipratę 
lietuviai tam darbui pritaria 
ir nuoširdžiai jį remia. Ir 
kliubas turi gero pasiseki
mo; kaip šiais depresijos 
laikais, tai geriau negalima 
nei norėti.

Pittsburgho Lietuvių Ra
dio Kliubas savo darbuote į- 
nešė daug gyvumo tarp 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvių; jis pasidarė kaip ir 
koks kultūrinis centras ir 
jaunimo organizatorius. 
Kliubas daug pagelbėję su
siorganizuoti Lietuvių Dai
nos Chorui, padeda lietuvių 
draugijų parengimus pada
ryti sėkmingais, ir buria į 
krūvą musų jaunimo meniš
kas spėkas, kurios dalyvau
ja lietuvių radio programuo- 
se. žodžiu sakant, Lietuvių 
Radio Kliubas dirba svarbų 
kulturini darba.

UZSI
trauki?

v

Žinoma♦♦ •
7 iš 10*ties rūkytojų užsitr
aukia žinoclairi ♦ ♦ » kiti 3 

užsitraukia nežinodami
R užsitrauki dūmą? Septyni iš dešimties 
rūkytoju žino, kad jie užsitraukia. Kiti trys 

užsitraukia to visai nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas Įkvepia dali dūmu, kuriuos 
jis arba ji ištraukia iš ei garėto.

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog 
jūsų cigaretai gryni ir švarūs - būti tikru, jog 
neįkvėpi tūlu nešvarumu.

Ar užsitrauki dūmą? Luekv Strike drįso iškelti 
šį labai vengtą dalyką ... dėl to, kad tūli 
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio 
tabako lapuose, yra pašalinti garsiuoju I.uekies 
išvalymo procesu. I.uekies tą procesą įvedė. Tik 
Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytoju, kuriems buvo duota išbandyti I.uekies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačiu rūkymo 
patyrimu, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina 
gerklę, negu kiti cigaretai.

“ It’s toasted”
— 9 ta Z IT  »-■ a an• prifl “ piifl ■O*ai|

O. K. AM2JUJCA
ATSUK T.VCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—<>0 modernnktf minačiiį >■ paiaalio 

grriansiai! ’oknf orkttlrais ir Lrtcky Strike žiniomis, kjtkucna Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarį, per V.B.C. Radio tink'.į.

Žinoma, mes negalim gir
tis, kad tie musų programai 
yra tikrai tobuli; bet jie yra 
geriausi, kokius mes galime 
savo spėkomis pastatyti, o 
juos statant, musų spėkos ir
gi tobulėja. Reikia pažymė
ti, kad tie programai yra 
švarus, be politikavimo, ir 
tai vis ačiū programų vedė
jui p. P. Dargiui.

Kliubas jau turėjo ir tre
jetą parengimų. Balandžio 
2 d. LMD. Svetainėje buvo 
surengtas balius, kuris turė
jo geriausio pasisekimo. Ge
gužės 1 d. Lietuvių Piliečių 
Svetainėje buvo surengtas 
koncertas ir vakarienė, taip 
pat puikiai nusisekusi. J. K. 
Mažukna pasakė gražią 
prakalbą, pritaikyta Gegu
žės 1-mai dienai, kaipo dar
bininkų šventei, o muzikali 
programą išpildė Dainos 
Choras ir geresnieji musų 
solistai bei solistės, žodžiu 
sakant, Pirmosios Gegužės 
vakaras buvo vienas iš šau
niausių, kokį kada Pitts
burgho lietuviai yra turėję.

Trečias parengimas buvo 
18 gegužės ir taipgi gražiai 
pavyko. Reikia pasakyt, kad 
Radio Kliubo parengimams 
gelbėjo draugijos, duoda
mos dovanai svetaines, ir 
biznieriai, duodami dovanai 
produktus. Lietuvių Radio 
Kliubas visados atsižvelgia 
į blogus laikus ir padaro pi
gią įžangą; už balių buvo i- 
mama tik 25 centai, o už va
karienę ir koncertą tik 50 
centų. Kitur už tokią vaka
rienę ir koncertą birtų reikė
ję mokėti nemažiau kaip 
$1.75. Dar viena pramoga 
vra rengiama, tai piknikas 
birželio 5 d., Adomo Sodne, 
Castle Shannon, Pa.

S. Bakanas.

EDMONTON, KANADA.

Ačiū visiems!

Tariu ačiū visiems drau
gams, kurie aplankė mane 
Edmontono ligoninėje po 
operacijos. Ypač ačiū drau
gui V. Lapieniui už atneši
mą man ligoninėn “Kelei
vio” ir “Kovos”.

Su pagarba, A. Ruzas.

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

?Keno Yra Klaipėdai
Musų ginčas su vokiečiais [ buvo pabalinta lietuvių Rai

dei Klaipėdos nėra tik šiais’ba ir tik palikta žemesniuo- 
laikais iškilęs. Dėl Klaipė- se skyriuose tikybai dėstyti. 
d<> jau ir seniau buvo kovo- Lietuvių vaikai, išmokę mo
ta. Tad kieno kraštas yra kyklcse vokiškai kalbėti. 
Klaipėda— vokiečių ar lie- greit jau nenorėjo, gėdijosi 
tuvių? lietuviškai kalbėtis su tėvais.

Senovėj, prieš 1000 metų Bažnyčia, kariuomenė dar 
visas pajuiys nuo Nemuno labiau juos vertė tevartoti 
žiočių iki Vyslos buvo gyve- vokiečių kalbą. Vis dėlto, di
namas prūsų tautos. Deši-'džiojc karo metu padaytas 
niajam Nemuno krante (da-!mokyklinio amžiaus vaikų 
kartiniam Klaipėdos kraš-'sąrašas rodo, kad Klaipėdo

KAIP GAMINAMI 
GERI VALGIAI

GERA SRIUBA 13 DARŽOVIŲ. 
Reikalingi daiktai:

Jautienos kautas.
1 jrručkas.
3-4 pasternskai.
3-4 morkos.
2-3 svogūnai.
2- 3 laiškai salierių.
3- 4 lapeliai, 
žiupsnys čielų pipiru.
6 kvortos vandens.
Druskos sulyg noro.
Reikia gauti bnčemėj kokiu

piiktaturos Palaikai 
U Argentinoje

—Maike. tu mane pereitą Kuo?—sijonu. Ir taip bo
syki prigavai su savo grama- liau.
tika. Į —Na. gerai, Maike, o ko-

—Kaip tai prigavau? kios gimties yra mano pyp- 
—Tu man sakei, kad gra- kė?

matika paredo, jog kelinės! —Pypkė yra moteriškos 
yra moteriškas rūbas, o an- gimties, tėve.
darokas prigulįs vyrams. 
Kaip aš tą pasakiau blaivi
ninkų susaidės susirinkime, 
tai visi pradėjo iš manęs

O eibukas?
—Cibukas vyriškos gim

ties.
—Dalibuk, Maike, ta tavo

juoktis. Taigi pasakyk manĮ gramatika yra kreizi moks- 
dabar, vedluk ko tu šitaip las. Juk pypkė ir cibukas, 
seną žmogų apmonijai? j tai vienas daiktas. Na. tai 

—Nesikarščiuok, tėve, čia į kokiu spasabu vienam daik- 
ne mano kaltė. i te gali būt vyriška ir moteri-

—Kaip gi tai ne tavo kal-Įška gimtis?

te) gyveno lietuviai, (šala- 
viai, nadruviai). Taip pat 
lietuvių kai kur gyventa ir 
kairiajame Nemuno krante.

t 1230 metais Į pajūri atvy- 
»ko kryžiuočiai. Jie pradžioj 
apsigyveno netoli Vyslos 
žiočių, pasistatė kelias pilis 
ir iš jų pradėjo užkariauti 
prusus. Prusai arba žūdavo 
kovose, arba pasiduodavo 

\ vokiečiams. Pradžioj vokie
čiai prūsams palikdavo jų 

* žemes ir kitą turtą, bet kada 
jie, progai pasitaikius, vėl 
sukildavo prieš vokiečius, 
pastarieji pradėjo aštriau 
elgtis. Sukilėlius bausdavo, 
atimdami žemes, juos per
keldavo r.aujon vieton gy
venti, o jų žemėse Įkurdin
davo vokiečių ūkininkus. 
Dalis prašų pabėgo Lietu
von ir čia apsigyvenę sulie- 
tuvėjo.

Per 53 metus tokiu karu 
vokiečiai užkariavo ne tik 
prusus, bet ir lietuvius, gy
venančius dabartiniam Klai
pėdos krašte. Vietoj seniau 
buvusio žvejų kaimo, Klai
pėdos, vokiečiai pastate 
tvirtą pili, pavadinta Meme
liu (1252 m.)

Tuo metu suskaldyta Lie
tuva negalėjo pasipriešinti 
vokiečių žygiams pajūryje.

krašte bent pusė vaikų 
mie kalbėjo lietuviškai.

na-

Po didžiojo karo nuo Vo-
kietijos buvo atskirtas Klai
pėdos kraštas ir pažadėtas

Daug galima kalbėti, ra- banga nori apimti visą Ar- 
šyti apie diktatūros neša- gentiną. 
mą blėdį tautai ir valstybei, Fabrikai pergyvena didelį 
kuomet dar pati diktatūra krizį.
egzistuoja, bet tai nebus Komunistai metė i mases 
taip aiškiai suprantama ir keletą griežtų ir keistų rei- 
matoma, kaip tai diktatūrai kalavimų: bedarbiams 3 
žuvus. Diktatūrai žuvus pesus Į dieną pašalpos, dar-

dvieju-triju svaru jautienos spr0^ padidini-
kaula! gerai ji karštu vandeniu pasirodo nuogas mas iki to, kokios buvo prieš

valandųbranduolvs.nupiaut, užpilt šaltu vandeniu, . diktatūrą, sesių
pasudyt ir užkaist. Artinanties Panašiai įvvko Al gentį- darbo diena ir t. p.
prie virimo laipsnio, ugnį reikia no-?5/ 
sumažint, kad užvirtų povaliai,1 Diktatūra ŽUVO,

, Tai demagogija ir komu- 
. pranyko n;SĮaį gerai supranta, jog

atiduoti Lietuvai. Klaipėdoj nes kitaip putos susimaišys ir^P?1.?^ kaio^ stov is, cenzu- Įaj jįan(jien Argentinoje ne
buvo paliktas nedidelis į striuba bus nešvari. Kai putos ira ir išplaukė į paviršių visas įvykdoma. Socialdemokra- 
praneuzų kariuomenės bu-, susirinks, atsargiai jas nugrai-į1?? purvas, kuris buvo pa-. ^i irgi neduoda valdžiai už-
rys. Tačiau Santarvė vis ne
siryžo perleisti Klaipėdą 
Lietuvai. Tuo tarpu lenkai 
darė kombinacijas, kad 
Klaipėda butų jiems atiduo
ta. Tada susipratusioji Ma
žosios Lietuvos lietuvių da
lis sukilo 1923 m. sausio 15 
dieną prieš prancūzus ir už
ėmė Klaipėdą. Santarvė bu
vo priversta pripažinti įvy
kusį faktą.

Musų nelaimei, Santarvė, 
atiduodama Klaipėdą, nus
tatė tam tikras sąlygas, ku
riomis Klaipėdos kraštas tu
ri būt valdomas. Taip ir kilo 
vadinamoji Klaipėdos kon
vencija, kurioj suteikiama 
abiem kalbom (vokiečių ii 
lietuvy) lygybė.

Visa bėda, kad toji kon
vencija buvo tik tiek tevyk- 
doma, kiek buvo naudinga 
vokiečiams. Kada dabar 
Lietuves vyriausybė nutarė 
pasinaudoti konvencijos 
duodamomis teisėmis lietu
vių įtakai sustiprinti, — vo-

byt. Paskui sudėt visas aukočiau j slėptas pūslėje. _ 
minėtas daržoves, pirma jas nu-1 Uargl didžiausi diktatu-
valius ir supiausčius, ir virint ros Pnesai neįsivaizdavo, 

jeg diktatūrai žuvus bus tiekant mažos ugnelės apie 3 valan
das. Tai bus labai skani ir svei
ka sriuba. Geresnės niekur ne
gausiu

“PORKČAPAS“ ISPANIŠKI' 
BV’DL'.

Reikalingi daiktai:
4 pork-čapsai.
1 šaukštas kapotų morkų.
1 šaukštas supiaustytų salieru
2 šaukštai miltų.
% puoduko buljono.
’2 puoduko tomeičių sunkos:
1 šaukštukas druskos.
1 žiupsnys pipirų.
Sudėt pork-čapsus karšton 

skauradon ir paspirgint iš abie
jų pusių. Tada mėsą išimt ir toj 
pačioj skauradoj paspirginti 
taukuose aukščiau minėtas dar
žoves. kad gerai parastų. Tuo

tautos ir valstybės kūnas su
žalotas.

Dargi tie, kurie perėmė 
valdžią ir kurie šiaip ar taip 
daugiau nusimanė, kas toje 
pūslėje pasislėpę—išsižiojo, 
kuomet pūslė sprogo.

Diktatorius prieš valdžios 
perdavimą įgrūdo į įvairias 
valstybines ir dargi savival
dybių įstaigas savo šalinin
kus, paskyrė jiems aukštas 
algas ir dar išleido dekreto 
keliu įstatymą, pagal kurį 
valdžiai pasikeitus negalima 
valdininkų paleisti arba pa
keisti.

Dabar valdžiai vis dėlto 
teks paleisti ne tik senus, 
bet ir naujai įstatytus valdi
ninkus. Ir kas? O tai, jog 
diktatūros šalininkai gaus įtarpu suplakt miltus su buljonu.

;upilt tomeičių sunką, sudėti pi- rankas kozirį, . galės gatvių

tė? Ar gi tu man taip nesą 
kei?

—Ne, tėve. aš tokio daly
ko tau nesakiau.

—Nesigink. Maike. ba da
libuk mane piktumas ima.

—Prieš piktumą laikykis, 
tėve, nes kas pyksta, to pro
tas neveikia.

—Bet kaip tu, Maike. gali 
meluot man per akis ir gin
tis, kad tu nekalta*, kad aš 
šiur žinau, kad tu kaltas?Aš 
net ir paribažyt galiu, kad 
čia tavo kaltė.

—Nusiramink, tėve, o aš 
tau paaiškinsiu dalyką rim
tai

—Aš nenoriu tavo aiški
nimų. Aš noriu, kad pirma 
tu mane atsiprašytum, ką aš 
tokią sarmatą per tave tu
rėjau.

—Bet ar aš čia kaltas?
—Šiur. kad tu kaltas. Juk 

tu man sakei, kad pagal gra
matiką, tai bobos turi ne
šiot kelines, o vyrai andarof v
kus.

—Tėve, tu klaidingai ma 
ne supratai. Aš nesakiau 
kad vyrai turi dėvėt sijonus 
Aš tik sakiau, kad sijonas 
yra vyriškos gimties daik
tas, o kelinės— moteriškos.

—Tai koks čia difrensas?
—Gramatikoj, tėve, tas 

labai daug reiškia, nes vyri
škos gimties daiktvardžiai 
turi kitokias galūnes ir ki
taip yra linksniuojami.

—Apie kokias galūnes tu 
čia dabar šneki, Maike? Ar 
tik nepradėsi bliuznyt?

—Ne, tėve. Gramatikoje 
galūnėmis vadinasi paskuti
niai žodžių garsai. Paimkim, 
pavyzdžiui, žodį “sijonas”. 
Paskutinis garsas čia yra 
“as”. Taigi “as” yra galūnė. 
Ir pagal tą galūnę mes 
sprendžiam daiktvardžio 
gimti. Mes sakom, kad žo
dis, kuris baigiasi gąrsu 
“as”, yra vyriškos gimties, ir 
linksniuojąs taip kaip vyras. 
Pavyzdžiui: Kas? — sijo
nas. Ko?—sijono. Kam?— 
sijonui. Kame? — sijone.

—Tau taip rodos dėl to,
tėve, kad tu niekad kalbos 
nesimokinai.

—O ką aš dabar darau. 
Maike? Juk aš kalbu, ar ne.

—Taip, kalbi.
—Tai kodėl tu sakai, kad 

aš nemoku kalbėt?
—Bet tu kalbi netaisyk

lingai. tėve. Tu nežinai gra
matikos dėsnių.

—O kaip tu rokuoji. Mai 
ke, kaip aš Ameriką atra 
dau, jeigu aš nemoku taisy
klingai kalbėt?
—Ameriką atrado Kolum

bas. tėve, o ne tu. Dabar ta
ve atvežė čionai laivas. Be 
jeigu reikėtų pačiam į Lie 
tuvą sugrįžt, vistiek nežino
tum į kurią pusę eit. Taigi 
Amerikos atradimu nesirgk 
tėve.

—Tai kaip tu. Maike, ro
kuoji, kad aš visiškai dur
nas?

—Aš to nesakau, tėve.Bei 
aš sakau, kad tau reikėtų da 
pusėtinai pasimokyt.

—Bet tavo gramatikos 
Maike, tai jau šiur aš nesi
mokysiu. Zakristijonas irg 
niekad jos nesimokino, o 
žiūrėk, kaip jis moka parėt 
ką bažnyčioj vesti: kad 
reikia, žvakes uždega: kada 
nerikia, užgesina, ir novai 
misteiką padaryt. O kaip pa 
daro snapsą, tai ir pas ruski 
geresnės očiščenos negauda 
vai. Taigi matai, Maike, gra 
matika gyvenime visai ne 
reikalingas baderis.

—Tau ji gal ir n ere i kai in 
ga, tėve, bet kultūringi žmo 
nės be jos neapsieina.

—Olrait, Maike, pasima
tysim kitą sykį.
-ž __

Bandymai atgauti Klaipėdą • kiečiai pakėlė didžiausi ler 
pasibaigdavo niekais, nors imą.
ne kartą žemaičiai buvo su
naikinę Klaipėdos miestą, 
tačiau pačios pilies paimti 
neįstengė.

Vytautas, kovodamas su 
vokiečiais, nesuprato uosto 
eikšmės kraštui ir atsiėmęs 

žemaičius nepasirūpino at
gauti Klaipėdos krašto, ku

tą ip ir paliko Vokiečių 
Ordinui.

Dar vėliau prie Kazimie- 
o lenkai kovojo su Ordinu 
(1454—1466 m.) ir atsiėmė 
au dalį Pomario.

Lietuviai, pykdamiesi su 
enkais, nedalvvavo tose ko- 
, ose. nors Kazimieras jiems 
žadėjo už talką atiduoti lie
tuvių gyvenamąjį kraštą. 
Taip ir ši proga buvo neiš
naudota.

Lietuvių gyvenimas vo
kiečių valdžioj iki XVIII 
amžiaus buvo pakenčiamas. 
Tie sudarė daugumą gyven- 
ojų. Vokiečiais buvo tik 

miestiečiai ir dvarininkai. 
Prašų vyriausybė XVI amž. 
lietuviams buvo palanki, ru- 
ninosi jų dvasiniais reika
lais. Kunigaikščio Albrech
to Įsakymu, buvo duodamos 
stipendijos lietuviams, besi
ruošiantiems eiti į pastorius. 
Pirmosios lietuviškos kny
gos irgi buvo leidžiamos vy
riausybei pritariant ir pini
gais šelpiant.

XVIII amž. pradžioje Ry
lų Prūsijoje kilo didelis ma

Iš tos trumpos apžvalgos 
aišku, kad Klaipėdos kraš 
tas yra lietuviškas nuo am
žių.

Č. Šaduikis

pirus ir druską, sudėt paspir
gintas daržoves ir viską gerai 
išmaišyt. Tuomet sudėt skaura- 
Jon pork-čapsus iš naujo, užpilti 
ant jų šitą košę ir uždengus šu
tinti ant nedidelės ugnies, pakol 
bus minkšti. Jeigu pasidarytų 
pertirštas, galima dapilt dau
giau buljono. Pabandykit, o ma
tysit, kad tai geras valgis.

KAS YRA KURDAI IR KO NERIMAUJA
Šiom dienom telegramų 

agentūros paskelbė žinią, 
kad ruošiamasi vėl pulti su
kilusią ir “neramią” kurdų 
tautelę. Čia noris skaityto
jus šiek tiek informuoti, kas 
tie ^‘neramuoliai” kurdai ir 
ko jie nori. Vienam vokie
čių žurnalistui dideliu var
gu pasisekė prieiti kurdų

moj vietoj.
Čia buvo įkurtas “Hoy- 

bun” ir nutarta tol kovoti, 
kol paskutinį turkų kareivį 
iš Kurdistano išvys. Buvo 
išrinktas revoliucijos ko- 
mandantas ir apsirūpinta 
moderniškais ginklais. Pas
kiau kurdų kalnyne buvo į- 
rengta stovykla, kur buvo

IŠSKERDĖ 50 MIEGAN 
ČIŲ REVOLIUCIONIE

RIŲ-
Iš Panamos pranešama 

kad Nikaragoj kariumenė 
užkliupo 50 miegančių re 
voliucionierių ir visus juos 
išskerdė.

Bedr Kan, generolas Šerif 
Paša, Achmed Cuekef Paša 
ir 1925 m. turkų nuteistas 
senatorius Seid Abdel Ka- 
der. Tuo pačiu metu buvo į- 
steigta kurdų propagandos 
organizacija ir įsteigta mo
kykla. Po militarinės revo
liucijos Turkijoj, jaunai ur- 
kiai uždarė kurdų organiza
cijas ir mokyklas. Nuo to 
laiko prasidėjo slaptas kur
dų veikimas. Kurdų laisvės 
judėjimo centras buvo per
keltas į užsiępius.

Turkų diktatoriško val
dymo metodai 1925 metais 

ras. Mirė apie 100,000 lietu- iššaukė pirmąją kurdų revo
liuciją. Šios revoliucijos va
dai tais pačiais metais 21 d. 
kovo buvo turkų pakarti. 
Nuo 1925 m. iki 1928 kur
dai buvo persekiojami. Per 
tą laiką, “Hoybuno” žinio
mis buvo turkų sunaikinta 
8000 kurdų ir užmušta per 
15.000 kurdų moterų ir 
vaikų. Apie pusę milijono 
kurdų buvo išvyta užsienin.

Nežiūrint į visus sunku
mus, 1927 metais pasisekė 
kurdų vadams padaryt kon
ferenciją, kuri jvyko Arara
to Kalnyno sunkiai prieinn-

tautinio judėjimo sąjungos Į jie mokinami karo mokslo 
“Hoybun’ vadą Emirą S. B. Į Vienas kurdų generalinio 
ir gauti iš jo žinių. [štabo majoras, tarnavęs

Pirmoji i>olitine kurdų į turku kariuomenėje, Ich- 
organizacija buvo įkurta San Nuri Bei, 1925 m. pri 
1908 m. Konstantinopoly. I gidė jo prie kurdų revoliuci- 
Vadais buvo emiras Ali i jos ir paskiau suorganizavo

vių. Jų vieton buvo parga
benti kolonistai iš kitų Vo
kietijos kraštų, iš Prancūzi
jos ir net Šveicarijos. Dabar 
lietuvių gyvenimas pasida
rė iš ekonominės pusės ge
resnis, bet užtat pradėjo 
nykti jų lietuviškumas. Lie
tuviai, gyvendami mišriai 
su vokiečiais, pamažu pra
dėjo savintis vokiečių kalbą 
ir papročius.

Antroj pusėje XIX amž., 
po karo su Prancūzija, Prū
sų vyriausbė pradėjo varžy
ti lietuvių kalbą. Iš mokyklų

Botano aukštikalnėj naują 
sukilimą. Vėliau 1928 m. su 
kitais revoliucionieriais jis 
suorganizavo puikiai apgin
kluotus ir disciplinuotus 
puikus kurdų ir tapo jų va
du. Tuo pat laiku buvo Ibra 
him Paša flaski Telo suor
ganizuota civilinė valdžia ir 
iškelta kurdų tautos vėlia
va kalnuose.

Turkai nerimavo nuo to
kiu greitu tempu besiple
čiančios kurdų organizaci
jos. Turkai mėgino Nuri Pa 
šą papirkti. Žadėjo jam di
delius pinigus ir turkų karo 
atašė vieta vienoj Europos 
valstybėj, bet Nuri Paša vi
ską atmetė ir laisvės kovas 
tęsė toliau. Jo kaip “Hoy
buno” sąjungos 'nario tiks
las buvo kuogreičiausia iš
vyti turkus iš Kurdistano ir 
paskelbti kraštą nepriklau 
somą. Turkai matydami ge
ruoju nieko nebepadarysią 
pradėjo siųsti kariuomenę 
ir 1930 ir 1931 metais vyko 
-markios ir kruvinos kovos 
tarp turkų ir kurdų. Gali; 
gale turkai pranešė, kac 
kurdai išnaikinti. Bet štai 
Vėl jų vardas iškyla.

campuose rėkti, jog štai, vos 
diktatūra žuvo — paleidžia
mi valdininkai. O koki? Sa- 
cys tie, kurie nebalsavo už 
uos, kurie dabar valdžioje. 
Matai, sakys, ar mes nesa
kėme, jog partijoms rupi tik 
savi žmonės!

Tai bus demagogija. 
Antras svarbus klausimas 

paliktas neišspręstu yra ne 
darbo ir atlyginimo klausi
mas.

Nedarbas didelis ir jei jo 
išsprendimas nebuvo toks 
aktualus karo stoviui esant, 
tai šiandien būtinas.

Karo stoviui esant bedar 
biai galėjo tik dejuoti pasi
slėpę žolėse, laukuose.

Šiandien darbininkų at 
stovai sėdi savivaldybėse, 
parlamente ir reikalauja, 
kad nedarbo klausimas bu
tų išspręstas.

Bet kaip išspręsti?
Tiekti pašalpas? Tai nesą 

monė.
Vienintelė išeitis—duoti 

darbą. Ir štai, naujame uo
te greitai bus pastatyta ba

rakai benamiams bedar
biams, duodama dovanai 
gelžkelio bilietas bedar
biams važiuojantiems dirbti 
į provinciją, ieškoma, ren 
karna žinios, kur galima 
gauti bedarbiams darbas 
bus aprubežiuota imigraci
ja.

Kai kurios provincijos 
pranešė centralinei valdžiai 
jog pačios turi darbininkų 
pertkelių, kitos pareikalavc 
darbininkų ir valdžia pati 
organizuoja cšalonus bedar 
bių ir siunčia į darbo vietą.

Tai šiek tiek, 3—4 mėne
siams, nedarbo klausimą ap
malšins. Bet ateina žiema ir 
bedarbiai dirbantieji lau
kuose grįš vėl į miestą. Tam 
laikui ruošiama jiems patai 
pos ir maistas.

Patalpas ruošia savivaldy 
bes su centraline valdžia, o 
maistą tieks krašto apsau
gos ministerija.

Diktatūros laiku to ne 
-buvo. Diktatūros laiku yisi 
nukapojo atlyginimą. Atsi
radus laisvei, tai šen, tai ten

miršti bedarbių.
Ir valdžia šiandien priver

sta balansuoti tarp šių dide- 
ių sriovių.

Bet svarbiausia problema, 
tai parlamentas, provincijų 
savivaldybės, kurios rinktos 
diktatūros laiku ir nėra tei- 
ingas liaudies, piliečių nu

sistatymo Veidrodis.
Radikalų partija, kuri bu- 

o prie rinkimų neprileista, 
>el kuri per vienus rinkimus 
1931 m. balandžio 5 d.) 

aimėjo, ners vėliau tie rin- 
rimai 'buvo panaikinti, rei
kalauja, kad pirmieji rinki
mai butų skaitomi teisėtais, 
o antrieji, kuriuos laimėjo 
diktatūros šalininkai apgau- 
ės keliu, butų panaikinti.

Ir šiuos reikalavimus ra
dikalų partija stato ne taip 
au, bet grasina valdžiai, 
og jie visviena šauks per’ 
širmus rinkimus išrinktus 
atstovus ir sudarys valdžią.

Ir iki šis klausimas bus 
išspręstas — ramumo krašte 
nėra.

Francuzija, kuri siūlė visą 
miliardą dolerių paskolos— 
tyli. Šiaur. Amerika pasko- 
os neduos, nes toks yra kon
greso nutarimas, mat Ame
rikos kongrese buvo faktais 
Įrodyta, jog šiaur. Amerikos 
sankieriai savo pinigais rė
mė diktatorius Pietų Ameri
koje, tame skaičiuje ir nu
verstą Uriburu. Antra, An
glija įgyja vis daugiau ir 
daugiau šansų Argentinoje 
ir tur būt Šiaur. Ameriką iš 
Argentinos rinkos išstums.

Jei pranyks konkurencija 
tarp šiaur. Amerikos ir An
glijos Argentinos pramonės 
užkariavimu — Argentinai 
bus vien nauda!

Tai tik dalelė tų žaizdų, 
paliko diktatūra ir 

kurias tenka naujai Argen
tinos valdžiai gydyti gan 
sunkiomis pasaulinio krizio 
sąlygomis.

Bet visgi tikimasi jas iš
spręsti ir jų išsprendimas 
bus tvirtesnis ir teisingesnis, 
negu butų įvykęs diktatūros 
laiku.

Svarbiausia, jog šiandien 
piliečiai Argentinoje žino, 
kas darosi, ko gali laukti ir 
gali pasiruošti, patys daly
vauti šių problejnų išspren
dime ir ginti savus reikalus. 
O tai daug reiškia kaip eili
niui piliečiui, taip valstybei; 
svarbu, kad užsienis įgyja 
daugiau pasitikėjimo.

St. Žiemys.

kyla streikai ir šiv streikų

kurias

$25,000 DOVANŲ UŽ 
LINDBERGHO ŽMOG

ŽUDŽIUS.
Nevv Jersey valstijos legi

slatura paskyrė iš valstijos 
iždo $25,000 atlyginimo 
am, kas išduos tuos pikta
darius, kurie pavogė ir nu
žudė Lindbergho vaiką. To
kia piktadarybė užtraukė 
ant New Jersey valstijos di
delę gėdą, todėl legislatura 
nesigailėjo paskirti tokią su
mą tam, kas išduos kaltinin
kus.
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Visokios Žinios
ĮDOMESNI ŠIŲ DIENŲ ĮVYKIAI Iii ASMENYS.

Viduramžiškas Da
vatkų Triukšmas 

Jurbarke.
Nužudyto advokato karstą j 

kapines kėlė per tvorą.
Jurbarkas.— Bal. m. 29 d

Vokiečių Tautinin
kai Nori Atimt Klai

pėdą.
Berlyno “Vossische Zei- 

tung” įdėjo ilgoką straipsnį,
kad vo-

įvyko paslaptingai nužudy- k^čių tautininkų fiakcija 
to advokato Adomaičio lai- Reichstagui pasiuly-
dotuvės. Velionis pastarai- m;*’ ^1^° Vokietijos vy
stais metais nepraktikavo rcrcybe Prasoma lmtls fo1'- 
jokios tikybos, dėlto buvo
laidojamas nešventintoj ka

kuriame praneša, 
tautininku

pinių vietoje. Visų krikščio
niškų tikybų kapai Jurbar
ke randasi viename sklvne ir 
turi bendrą užtvarą. Užtva
roj yra dveji vartai: katali
kų ir evangelikų. Nešventin 
tas sklypas randasi kataliki-

malių tarptautinių žygių, 
kurie yra reikalingi, kad:
(1) Dancigas butų apsau
gotas nuo Lenkijos grasini- 
nrc, kurio aštrų pcbudi Įtiki
namai nušviečia anglų spau
da; (2) Klaipėdos kraštas 
laisvo apsiprendimo teisės 
pagrindu butų sugrąžintas

škų kapinių dalyje, ir laido-
jant į tas vadinamas “Sirat- pnsnmtus pa
kapes”, visada naudotasi sizadėjimus, planingai sun 
katalikiškais vaitais. p,et užgavo Klaipėdos auto- 
šiuo kartu atlydėjus velio- „ * kadangi Klaipė
nies Adomaičio karsta, var- dcs kr^ P*4? Per rmk!' 
tai rasti užrakinti ir apgulti “us 7sklf !rodevok! 
didelio davatkų būrio; jos tk^ charaKterj; (3) prmci- 
pareiškė, kad neįsileisian- Piškai butų pradėto rytų sie- 
čics pro vaitus bedievio. R“ reviZ1Ja •
Kreiptasi į evangelikus, bet 
šie pareikalavo už savus 
vartus 60 litų muito.

Atvyko policija, mėgino 
davatkas perkalbėti, bet šios

MEKSIKOJ NAIKINAMA
PRIVATINĖ NUOSA

VYBĖ.
Amerikos kapitalistinė 

nenusileido. Užklaustas tuo spauda nusigandusi prane- 
reikalu kunigas paaiškino, ^a’ . kad -leksika einant: 
kad kliūčių pervežti karstui Pnc . komunizmo - Venį 

vartus nesą, tik pas ką Cruz HlIda«« vakt,« “fpro mai išleidę įstatymų, kuriais 
duodama valdžiai teisė kon-yra kapinių raktai jis neži

Tik po dviejų valandų de- f^uot visus privatimus tur- 
rybų, atvykusi visa policija n Pa~™K ’1>uoine"nės nuosavybe. Bet tai nėra 

būtinai “komunizmas”. Pri
vatinės nuosavybės panaiki
nimo reikalauja visi sociali
stai.

(1) Amerikos karo akademijos West Point’e mokinių paroda. (2) Komunistų de
monstracija Chicagoj 1 gegužės dieną. (3) Prezidento Hooverio pati pozuoja laik
raščių paveikslams.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU 
KRĖTĖ VISĄ MEKSIKĄ.

Apie 10:30 valandą ryto 
pereitą nedėldienį Meksikoj 
smarkiai sudrebėjo žemė. 
Buvo sukrėsta visa šalis.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės, naš

lės iki 40 metų, atsakančios į Resto- 
ranto biznį, virėja ir kepėja, ir kuri t 
galėtų atvažiuoti pas mane savo kaš
tais ir turėtų keletą desėtkų dolerių 
pradžiai, ir pasilsėjus* netingėtu 
dirbt. Aš esu našlys, 45 metų. .Malo
nės tokia draugė atsisaukt per laiškų 
ir prisiųst savo paveiksią.

A. BALTIS"
Hotel Providence *

237 Grar.d St., New Yo: k, N. Y.
Pajieškau merginos ar našlės, gy

venimui draugės, ne senesnės 40 me
tų; pageidaujama kad butų pažang, ir 
mylėtų švarų gyvenimą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

S. M. KARKLO
1080 Manhattan Avė. Brooklyn, N.Y.

TABAKAS
, TĖMYK1TE: Penki svarai gero ru- 

1 susirgo Ona Petrauskie-' komo tabako 75e. Penki sva -ai Che-
'wing k ra natinio—$1.00. Užtikriname, 

l^ad busit patenkinti. Užmokėsit pa
imdami tabaką. (107)

KIVERVIEM FLANTAT1ON 
Vottagegrove. Tcnn.

EDMONTON, ALBERTA.
1 Balandžio 2 di nusižudė 
.Laurinas Kuktoris, 35 metų 
amžiaus. Kovo mėnesy jis 
buvo ligoninėje, sugrįžęs iš 
igoninės kelias dienas pa 

buvo namieje, o 2 d. balan 
džio rado už miesto krumuo 
se pasikorusį.

Pabaigoje sausio, smar
ki
nė, nuvežta į ligoninę neiš
gyvenus vienos poros, mirė. 
Moteris buvo jauna, paliko 
vyrą su trimis dukrelėmis.

Edmontietis

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

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

CHICAGO. ILL.
KALINYS MIRĖ NUO 

BADO.
Pereitą subatą Montrealo 

kalėjime (Kanadoj) mirė 
nuo bado tūlas Wilfred Bou- 
ianger, kuris buvo nuteistas 
už užpuolimą ant savo tėvo.
Kalėjime jis apskelbė bado
streiką ir 11 dienų nei valgė, pyga^ Teismas 
npj pppp )wikta nipnn ,nei gėrė. Dvyliktą dieną jis mįeste pereitą sąvaitę svar- 
mire ■ - - - - - - - -•

su nuovados viršininku pry
šaky visą reikalą išsprendė 
kompromisu... Karstas per
keltas tiesiog per tvorą ties 
“Siratkapėmis”, ir velionis
palaidotas . į AUSTRIJAI GRĘSIA

Laidojant davatkos tnum- ramk-dcitac
fuoja, juokias, žviegia, koks' . tSAlNFucoi A2>.
tai silpnaprotis gieda, —lai-' AV<;rija jau ban‘
dotuvės virsta kokiomis tai Įroto pavojuje Aliantei po
viduramžiu raganų degini- karo ^/aW>>ę sudraskė, 
mo apeigomis pne to da apkrovė nepake-

Tai tau ir sąžinės laisvė į- 
statymais garantuota... Lai
kas įurbarkiečiams sutvar-L , . ...
kvti kapinių reikalu uipJ Jau nepaprastą Anglijos ir 
kad panaši incidentai „^Francuzijos konferenciją, 
pasikartotų. Įsidrąsinę ti
kybiniai fanatikai ateity ga

liamais karo mokesčiais, ir 
dabar patys nebžino ką su 
ia darvti. Mussolinis šaukia

Ii dar gražesnį šposą iškirsti.

kad suradus Austrijai kokią 
nors paramą. Kitos Paduno- 
jaus valstybėlės taipgi ant
bedugnės kranto.

GORGULOVAS NORĖJĘS 
UŽMUŠTI HINDENBUR
GĄ, LENINĄ IR KITUS.

Policijos tardomas, Fran
cuzijos prezidento užmušė
jas rusas Gorgulovas papa
sakojo labai įdomių dalykų. 
Revoliucijos metu jis gyve
nęs Labiaskoie ir priklausęs 
priešbolše vi kiškai kazokų
organizacijai, o paskui įsto
jęs į baltąją armiją. Čekos 
persekiojamas J921 m. jis 
pabėgo į Lenkiją, paskui į 
Prahą. Gorgulovas neigia 
tvirtinimą, kad tarp 1921 ir 
1931 jis buvęs nuvykęs į S. 
S.S.R. Jis sako, kad visą lai
ką galvojęs surengti pasikė
sinimą prieš Hindenburgą. 
Massaryką. Leniną ir Sovie
tų ambasadorių Paryžiuje, 
kurį ji.s daug kartų prašė pa
simatymo.

ILLINOJUJE ATSIRADO 
“TREČIA PARTIJA”.

Chicagos advokatas W. W.
O’Brien pradėjo organizuot 
Illinojaus valstijoje “trečią 
partiją”, kurios remiamas 
jis nori patekti i tos valstijos 
gubernatorius. Savo “parti
ja” iis vadina “The People’ 
Ticket”.

KAIZERIS GIRIA 
MUSSOLINĮ.

Buvusis Vokietijos kaize
ris yra fašizmo garbintojas. 
Pereitą sąvaitę jis pasakė 
laikraštininkams, kad Mus
solinis esąs “didžiausis žmo
gus”. Jis parodęs visam pa
sauliui kelią, kaip reikia 
valdyti valstybes, tai yra: 
lazda ir kumščia.

Aš Elzbieta Nisintė, pajieškau dė
dės Antano Makevičiaus, jis gyvena 
Pennsvlvanijos valst Prašau atsišau
kti arba kas žino kur jis randasi ma
lonėkite pranešti (23>

E. KASPER
98 Xonselyea st. Brooklyn, N. Y.

Ona Pangoniute Reikalauja $25,000 
Iš Mukos Už Suvadžiojimą.

Nabašninkas Jonas Klevas gaitės tada buvo dar jaunu- 
iš Philadelphijos taipgi ; tės, o “mudu su Juozu jau 

Įpainiotas. gana seni paukščiai.”
Salem, Mass. — Essex A- Tačiaus žiūrint iš šalies 

muSŲ i neišrodo, kad p. Muka butų 
buvęs toks jau šaltas ledas 
prie merginų. Jis pats prisi 
pažįsta, kad nuo Danvers

Pajieškau Saunės Pieragaitės iš 
Dručmoniškių; Povilo Vaičiūno iš 
Smagerų, Kriklinu parapijos. Juoza
po Plungio, Elzbietos krikštatėvio. 
Ytvažiavom visi iš Tifliso. (231

ANTANAS VAIČIŪNAS 
1712—50th St., Kenosha, Wis.

stė

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Paiieškau brolio Vinco Motuzo, 
Rudiškų kaimo, Gruzdžių valsčiaus, 
šauliu apskričio. Pirm 5 metų gyve
no Cincinnati, Ohio. Kas žino kur jis 
randas malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. , (23)

MRS EMILIA KATILIUS

įdomią lietuviųlabair, -‘“meilės bylą”. OnaPango-.- , .. , x .
smo 4 rzi/i* 4 t niutėj 25 metų amžiaus lie- ,‘Bleachery dirbtuves Jispa- 

zlTSAAFJM/.'tuvaitė darbininkė iš Salemo Įeidavęs savo automobilium
REDAKCIJOS

J. T. KiūrtuL- Metrinei ™^t0’^,kund(ia 
centneris turi 100 kilogi'a-[^k^tJ‘^ka); 
mų, bet Lietuvoje vartoja
mas centneris turi tik 50 
kilogramų: tai reiškia 122 
rusiškų svarų, arba truputį 
daugiau kaip 3 pūdai.

M. P. Leatvkui. — Jeigu 
klausimus siuntėt kartu su 
prenumerata, tai galimas 
daiktas, kad redakcijai jie 
nebuvo priduoti. Tas gali 
pasitaikyt visai netyčia. Gai- 
a, kad tamsta nepakartojai 

savo klausimų rašydamas 
antrą laišką.

H. Czelkonui. — Ačiū už 
prisiųstą laišką iš Lietuvos, 
tečiaus “Keleivin” jo nedė- 
ime, nes paduodamos tena; 

javų kainos yra jau pasenu 
sies ir neatatinka dabarti 
nei rinkai. Pavyzdžiui, laiš
ke sakoma, kad rugių cent 
nėris Kaune kainuoja 20 Ii 
;ų, o Lietuvos laikraščia 
praneša, kad rugiai Kaune 
dabar parsiduoda po 16 liti; 
centneriui.

ir parveždavęs namo daug 
merginų. Jis sako, kad daug 
merginų ateidavo ir jo krau 
tuvėn, iš kur jis taip pat par
veždavęs jas namo. Taigi iš- 

mo už suvadžiojimą. Ji sa-įr0Q.°’ kad j*?, labai mėgdavo 
ko, kad Muka vadžiojęsis ją su J°mis "važinėtis..

Mykolą 
36 metų

amžiaus lietuvį biznierį iš 
Peabody, Mass., reikalauda
ma iš jo §25,000 “atlygini-

Juozas česnauskis jieškau pusbro- 
’io Jono Lėkštučio; prašau atsi
liept.

J. CHES
G. Del. Cochrane, Wis

(23)

Berlin, Mass. — Pereitą 
nedėldienį čia sudegė Duga- 
no vištų farma. Ugny žuvo 
1,500 jaunų vištų?

Metinis Piknikas
— Rengia —

Haverhillio I.. U. Gedimino Kliubas 
Piknikas Įvyks Nedėlioję.

Birželio (June) 5, 1932 m.
Pradžia 10 vai. ryte.

Maple Parke
Methuen. Mass.

Rus tikrai puikus pasilinksminimas, 
malonckitc visi apielinkės lietuviai 

dalyvauti.
Kliubo KOMiTETAS.

Kur jus tiktai eisite, 
jus rasite šitą salyklą 
kuri turi pirmenybę

MIRĖ ADMIROLAS 
BENSON.

Šiomis dienomis Washing- 
tone staiga mirtimi mirė ad
mirolas William S. Benson,>. 
Amerikos laivyno vadas 
Pasaulinio Karo metu.

kelioliką metų, mylėjęs ją, 
bučiavęs ir žadėjęs vesti, 
bet paskui pametęs ją ir ap
sivedęs su kita. Jeigu ne ji
sai, ji butų turėjusi progos 
ištekėti už kitų. Jis ją suva
džiojęs, ir dėl to turįs atly
ginti jai. Ji nori nei mažiau, 
nei daugiau, kaip 25 tūks
tantėlius.

Mykolas Muka, žinoma, 
nenori tokį “prezentą” duo
ti. Jisai pasisamdė advokatą 
ir ginasi, klek tik drūtas.

“Ji niekad nebuvo mano 
nergina, tik šiaip sau pažįs- 
ama", aiškinasi apskųstasis, 
ir jis papasakojo teismui vi
lą savo istoriją. Sako, aš at- 
va^iąyau Amerikon iš Lietu
vos apie 18 metų atgal. Ke- 
iatą metų dirbau netoli Pea
body ant farmos už paprastą 
darbininką. Paskui išvažia
vau Chicagon ir tenai dir
bau keliatą metų stokjar- 
duese (gyvulių skerdyklo
se). Užsidirbęs kiek pinigų, 
vėl sugrįžau į Peabody ir už
sidėjau bučernę (mėsos 
krautuvę). Pagalios perėjau 
į namų pirkimo ir pardavi
nėjimo biznį. Per tą laiką aš 
susieidavau su visokiomis 
merginomis, bet nei su vie
na nebuvau tikrai susidėjęs. 
Išvažiuodavau kartais ii- su 
Ona Pangoniute, kuri dabar 

įmanė skundžia, bet aš jai 
įniekad nesakiau, kad aš ją 
Įmyliu, ir niekad nežadėjau 
ją vesti. "Mes buvom tiktai 
geri draugai”.

Muka sakosi susipažinęs 
su Pangonių šeimyna tuo
jaus atvažiavęs Amerikon. 
Jis draugaudavęs su Onos 
broliu Juozu ir dažnai užei
davęs į jų namus. Jis prisi
pažįsta taipgi išsiveždavę? 
Oną automobilium pavėžyt, 

-į bet niekad nesiveždavęs jos 
i vienos. Paprastai kartu va
žiuodavęs ir jos brolis su sa
vo mergina. “Jos brolis su 
savo mergina /fažnai bu
čiuodavos:"’, sako Muka. “ir 

! dažnai vis klausdavo 
Į man trūksta. Tuomet ir aš 
1 pasibučiuodavau su Ona.
; Bet- man tie bučkiai nieko 
nereikšdavo. Aš pasibučiuo
davau ir su Juozo mergina.” 

į Be to, sako Muka,

Na, o ar tamsta neatsi
meni, kaip 1926 m. Thanks- 
giving vakarą išsivežei Oną 
ant nykaus Peabody kelio, 
davei jai. ‘sielos bučkį’ ir 
prižadėjai ją vesti?” pa
klausė merginos advokatas.

Muka atsakė, kad nieko 
apie tai nežinąs; jis niekai 
jos vesti nekalbinęs. Ir do
vanų kitokių jai niekad ne
davęs, kaip dėžę čokolados. 
Jos tėvų savo “uošviais” jis 
niekad nevadinęs.

Pagalios Mukos gynėjas 
pastato keliatą liudininkų 
kurie parodo, kad Ona Pan 
goniutė mylėjusi Joną Klevą 
iš Phihladelphijos.

Jonas Klevas, vėliaus ži
nomas kaipo Vaitkus, atva
žiavęs iš Lietuvos dirbo ke- 
ninko amatą, vėliaus gavo 
labai gerą darbą Phliadel- 
phijej prie Curtis Publish- 
ing kompanijos, didžiausios 
paustuvėj visoj Amerikoje, 

ir uždirbdavo gerus pinigus. 
Buvo rimtas ir darbštus vy
rukas, nerūkė, negėrė ir su
sitaupė gražaus pinigo. Tai
gi liudininkai sako, kad Ona 
Pangoniute visas savo viltis

JIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ.
Moku gerai farmų darbą, galiu su 

mašinoms dirbti ir pasitaisyt. Esu
Irutas darbininkas, nerūkau ir negir- 
tuoklis. naudingas ūkininkams. Dau
giau klauskit laišku. (23)

J. N. BUTKUS
26 De Jonge St. Rochester, N. Y.

PARSIDUODA ŪKIS 
su gyvuliais, padarais; žemė apsėta 
keturiasdešimts akerių; išvažiuoju Į 
Lietuvą, gera proga pigiai pirkt. (24)

ANTON MACHUTA 
R. 2, Bov 42. Brandi. Mich.
12 Raven St., Dorchester, Mass.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu: (28)

498 E. 7»h SU So. Boston. Mass.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito, kvaitulio, nemiega. Vi

sose aptiekose.

r

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevičina
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžiu 
ir Minkštų įsigėrimą 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

PAS MUS GAUSITE tikras 
piškas plunksnas ir pakas.

Gvarantuojam Patenkinimą. 
Kaldros ir patalai, Materijos Sila
binės musų speciališkurnąs. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIKS-EUROPEAN 
FEATHER CO.

58 Chauncey Street, Boston, Maaa. 
Kampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St. ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

i EsseN Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

dėjusi į Klevą. Atvažiavęs į 
Peabody paskutinį kartą 
Klevas vedžiojęs ją į teat
rus, vežiojęs automobilium, 
paskui nusivežęs į New Yor
ką, o iš ten į Philadelphiją, 
kur Pangoniute su savo 
drauge praleidusi keliatą ♦ 
dienų Klevo namuose.

Vėliaus Klevą ištiko ne
laimė. Nerdamas į vandenį 
jisai nusilaužė kaklą ir mirė.
Išgirdusi apie jo nelaimę,
Pangoniu-tė buvo nuvažia- į 
vusi net į Spring Lake, N.
J., aplankyt jį ligoninėje, ir 
apkabinusi jį lovoj verkda
ma kalbėjusi: aš myliu tave 
ir aš norėčiau susituokti su 
tavim, nežiūrint kad tu gy
ventum tik porą dienų.

Šitais liudymais Mukos 
advokatas nori įrodyt teis
me, kad p. Muka negalėjo |
Oną Pangoniutę suvadžioti, »

'' ’EOSSuS i lOlBeaconSt. 2BradleySt.
Muką be jokio pagrindo, ♦ 
norėdama tiktai pasipini- ♦ 
gauti.

Reporteris.

I
VEAL-
LOAF

mer-

Tušintos ir Virtos

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

EsseN
Specialybė

K1EKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO.
LAWRENCE WORCESTER

7149 — Telefonas — 5-1896
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Korespondencijos
*| • prastai. Daugiau kaip pusė

kasyklų visiškai uždaryta. 
Taigi patartina iš toliau ne- 

1 važiuoti i Scrantoną darbų 
jieškoti. Senas Juozas.

Kanados Lietuviai
WORCESTER, MASS. 

Adv. Barkus
štai, vietoj eiti į susirinkimą. LOS ANGELES, CAL.

WINNIPEG, KANADA.

nuteistas me nuėjo tiesiai į dirbtuvę ir 
tetas kalėjimo už pavogimu nuoširdžiai ilubo. kuomet

*1,235 nuo savo kliento. ' k,tl dąrbuHnįąi lauke 
. laike mitingą. Skebavimu

Ignas J. Barku>, buvusis baugiausia atsižvmėjo vie- 
Worcesterio lietuvių katali- tos lietuviai komunistai 
kų advokatas, kuris 1930 m. Darbininkai pamatę, kad 
buvo pabėgęs nuo teismo ir ^enybės nėra, gryžo i dar- 

’ mėnesių, V-Įgif priimdami 10 nuoš. 
algos sumažinimą.

Sekmadienį, 12 birželio, 
SLA. 50 kp. rengia smagų 
pikniką p. Plėkšto giraitėje. 
Piknikas prasidės kaip 2 
vai. po pietų ir tęsis iki nak

slapstėsi per 18 
šiomis dienomis 
Worcesteri atgal ir pasidavė 
į teismo rankas. Teismas nu
teisė ji vieneriems metama i 
pataisos namus.

Barkus buvo kaltinamas
pavogimu nuo savo kliento, . r , ............
Vikt. Butkevičiaus. 1,235 Į rengimo komisiją iei- 
dolerių. Tai buvo da 1930,na busimojo SLA Sei- 
metais. Butkevičius, taip patmo delegatą1; jie uoliai ir 
Worcesterio lietuvis, buvo;darbuojasi, kad padarius 
tuomet sumanęs pirkti far-įPikniką sekmmgu.Taigi, jei- 
mą, pasisamdė adv. Barkų' ,oras.^u^P grąžus, tai vi 
kad peržiūrėtų dokumentus, S1

sugrįžo į

ir įdavė jam $1,233 rankpi 
nigių.

Vėliaus betgi atsirado 
kliūčių ir Butkevičius atsisa
kė kalbamąją farmą pirkti. 
Bet kada jis paprašė, kad 
Barkus sugrąžintų jam rank
pinigius. Bartkus pradėjo iš
sisukinėti. Buvo aišku, kad 
advokatas nenori savo 
klientui pinigų atiduoti.

Tada nuskriaustas Butke
vičius kreipėsi Į valdžią, ir 
adv. Barkus buvo areštuotas. 
Atsirado geraširdžių, kurie 
jauno advokato pasigailėjo 
ir užstatė kauciją, kad nors 
iki teismo jį paleistų iš kalė
jimo. Bet kaip tik paleido, 
Barkus pabėgo. Atėjo teis
mo diena, o Barkaus nėra. 
Tada teismas išleido varan- 
ta jį iš naujo areštuoti. Bet 
Barkus pasislėpė ir iki šiol 
jo surasti negalėjo. Vyriau- 
sis valstijos tribunolas išme
tė jį iš advokatų luomo.

Žmonės kalbėjo, kad ne- 
kurį laiką Barkus gyveno 
Waterburyje pas tūlas kata
likes merginas. Dabar jisai 
parvažiavo iš Illinojaus. 
Skundžiasi, kad visą laiką 
neturėjęs ramybės, jautęsis 
persekiojamas ir gaudomas, 
gavęs džiovos ligą ir todėl 
nutaręs grįžti atgal ir eiti ka
lėjimam Gal kalėjime gau
siąs bent daktaro priežiūrą.

Taip sugriuvo jauno žmo
gaus gyvenimas. Nuėjo nie
kais mokslas ir net sveikata. 
Kas čia kaltas? Palaidas gy
venimas, sportavimas su 
merginomis, mėtymas pini
gų visokiems niekams. To
kiam gyvenimui pinigų rei
kia labai daug. Padoriu bu
du uždirbti nelengva, todėl 
norėjo pasipinigauti neleis
tinu keliu. Tas ir pražudė 
advokatą Barkų.

W orcesterietis

kviečiami dalyvauti.
“Keleivio” numeriai 17-18 

ir 19, kuriuose tilpo pasikal
bėjimas Maikio su Tėvu a- 
pie Binghamtone gautus į- 
spudžius. smarkiai sujudino 
vietos lietuvius. Visi nori 
pamatyt “Keleivį”, kad su
žinojus, ką tėvas matė Bing
hamtone.

Mat, senis atvvkes čia su- 
žinojo daug vietos lietuvių 
ydų ii- viešai jas per “Kelei
vį” išplepėjo. Todėl dabar 
vieni gardžiai juokiasi, o ki
ti raukosi Žinoma, visiems 
niekas šioje gadynėje negali 
įtikti. Bet reikia pripažinti. 
<ad Maikio tėvas pasakė 
daug teisybės apie bingham- 
toniečius. Tad patartina vie
tos lietuviams užsiprenume
ruoti “Keleivi”, kad jis ke- 
iautų Į jūsų namus kas sa

vaitė.
P. B. Balčikonis.

GEORGETOWN, ILL 
Mirė Izidorius Girdauskas.

Vasario 23 d. širdies liga 
mirė dr-gas Izidorius Gir
dauskas. Velionis ryte išėjo į 
darbą visai sveikas ir links
mas. Dirbo kasyklose. Lio- 
duodamas anglį Į karuką, 
staiga parkrito ant žemės ir 
ant vietos mirė. Velionis 
prigulėjo prie vietos Pilie
čiu Kliubo ir prie SLA. 18 
kp‘. Westville, III.

Jis gimė 1884 m. Mauru
čių kaime, Garliavos parap.. 
Mariampolės apsk. Į Ame
riką atvyko 1903 m. Į She
nandoah, Pa. ir buvo vedęs 
su Katre Dudonyte. 1915 m. 
atvažiavo Į Georgetown. III. 
ir dirbo anglių kasyklose. 
Buvo gero budo, pažangių 
minčių žmogus. Jis netikėjo 
tiems burtams kur už pini
gus parduoda laivakortę į 
dangų. Vasario 27 d. tapo 
palaidotas šv. Petro ir Povi- 
vilo kapuose. SLA. 18 kp. ir 
Georgetowno Lietuvių Pi
liečių Kliubas nupirko po 
gražų gėlių vainiką.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo mylimą žmoną, dvi 
dukreles ir sūnų Juozuką. 
Turi du broliu ir dvi seseris 
Amerikoj ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Lai būna jam amžina at 
mintis nuo visų jo draugų.

A. Gudauskas.

Los Angelyje labai retai 
pasirodo sniego pačiam vi
duržiemyje, bet dabar pas 
mus įvyko lyg koks 
las. Perą savaičių atgal, 
ną rylą visa musų apiebnkč 
pasirodė apklota sniegu. 
Kvietkų žiedeliai apkabinėti 
šaltu baltu aprėdalu. Ma 
nėm kad šaltas sniegas įtu- 
šaldvs gėlelių žiedus—suga
dins grožį, *bet pakilus sau
lei, sniegas greitai pranyko, 
tik ant aukštųjų kalnų matė
si skaisčiai baltos viršūnės. 
Bet abelnai šį pavasari oras 
kur kas šaltesnis pas mus, 
negu pereitais metais. Gal 
būt nuo Hooverio “prospe- 
rity” ir gamta pasidarė rū
stesnė.

Darbininkai žmoneles pas 
mus taipgi nusiminę, bedar
bių daugybė, vaikštinėja 
gatvėmis pusbadžiai ir jieš- 
ko kokio nors užsiėmimo. 
Lietuviams darbininkams 
negeresni pyragai; kurie 
daugiau įsigalėję, susitaupę, 
tų padėtis neblogiausia, bet 
yra ir skurdžių.
Lietuvių būryje yra navat- 

nių dalykų. Nepersenai pas 
mus pasirodė nekoksai svie
to praėjunas Viktoras P., jis 
atsibeldė buk iš Detroito. 
Susipažinęs su kai-kuriais 
lietuviais pradėjo rašinėti 
kokius ten slaptus laiškus 
ant vieno Los Angeliečio 
vardo ir adreso. Tas nieko 
blogo nemanydamas, gavęs 
laišką savo vardu, paima ir 
atplėšia. Iš laiško pasirodo, 
kad jis nieko apie minimus 
reikalus nežino. Tada jis 
perduoda laišką’ tikram jo 
savininkui Viktorui P. ir 
persergsti kad jis nenori, 
kad jo vardas butų naudo
jamas kokiems ten susiraši
nėjimams.

Kiek vėliau Laisvės Kliu
bo salėje įvyko šokiai. J 
tuos šokius atsibeldė ir 
Viktoras P. Susitikęs su Los 
Angeliečiu, Viktoras kokiu 
Įrankiu rėžė jam taip smar
kiai galvon, kad tas apsi
liejo kraujais. Suprantama, 
tokiam begėdžiui reikėtų 
uždėt apynasrį ir patraukti 
tieson, taipgi švaresni lietu
viai turėtų tokiam drąsuo
liui parodyt duris, kad jis 
tarpe švarių žmonių nesi- 
maišytų. Los Angeliete.

IŠ

KNYGOS GAUNAMOS “Kl 
KNYGYNE.

“O- S. S. arba šliubinė Iškilmė.— žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
Vieno akto farsas, labai juokingas............... ....................................

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadiiatojas. Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.

iY«r

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

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

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

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

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti i r "pamo
kinami 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.

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.

šmeižti. Nenorėdamas su 
jais polemizuoti, buvau pri
verstas su mylimu “Kelei
viu” atsiskirt. Bet vis tik į 
mano namą ateina 3-4 “Ke
leiviai”, kuriais aš pasinau
doju, o ateityje manau, kad 
“Keleivis” vėl mane lankys; 
išskaitęs jį ilgus metus aš su 
juo nesiskirsiu. “K.” skaity
tojas su “Keleiviu” pasipa- 
iista gal tik apie porą metu, 
bet pažangesnius lietuvius 
jau šmeižia.

Labai gaila, kad jisai ne
pasirašo tikros savo pavar
tes. Jeigu iau nedrįso savo 
veido parodyt, tai galėjo 
bent pasirašyti slapyvarde 
šmeižikas. Tas geriau tiktų 
jo amatui.

Aš daugiau i jo raštus ne
atsakinėsiu, jeigu jis savo 
javardės nepasirašys.

P. Yuoniškis.

Skaitytojui

“Keleivio” 12-tam nume
ry tilpo korespondencija a- 
pie mane. Ji buvo užvardin
ta: “Dėlei Povilo Yuoniškic 
ir jo ldapčiuku darbuotės.' 
Taigi aš manau. kad ir mar 

žangus “Keleivis” suteik? 
vietos atsakyti “Keleivio” 
skaitytojui Aš labai neno
rėčiau su “Keleivio” skaity
toju polemizuoti, nes jisai 
visai nesiskaito su faktais. 
Bet vis tik trumpai turėsiu 
nurodyt, kaip jo padaryti 
man priekaištai nepamatuo
ti.

1. “Keleivio” Skaitytojas 
sako, kad aš norėjęs įkurti 
kokią tai tikybinę “organi
zaciją” lenkų parapijoj. Tie 
jo žodžiai neatitinka tikre
nybei, nes aš visai tokiais 
dalykais neužsiminėjų, ir 
nemanau užsiimti.

2. “Keleivio” Skait. sako. 
kad aš surengęs lenkų sve
tainėj šokių vakarą ir pasi
savinęs Winnipego Lietuvių 
Pašalpinės Draugijos vardą. 
Čia draugutis irgi apsilenkė 
su tiesa. Aš neginčysiu, kad 
vakarą nesurengiau. Bet tas 
vakaras buvo surengtas ne 
pašalpinės draugijos vardu, 
o atskyrų asmenų, kurie vi
sai nepalietė Draugijos var
do. Reiškia, vakaras buvo 
surengtas be jokios apgau
lės. Nuo to vakaro liko $20 
pelno, kuri mes, rengėjai, 
paaukavom lenkų naujai 
svetainei statyt. Bet kodėl 
paaukavom? Todėl, kad jau 
keletas metų kaip rengiame 
ten visokias pramogas ir sa
lę nuo lenkų gaudavom už 
pigų atlyginimą, labai pato
gioj vietoj. Paaukavom tą 

$20, kad galėtum ateityje 
vėl naudotis šia svetaine.

Pas mus yra labai sunku 
su parengimais dėl to, kad 
neturim savo svetainės; to
dėl kokią gaunam, tai turim 
ir imti Nors daug kila už
metimų dėl to, kad lietuviai 
ima lenkų svetainę, bet kur 
gausi kitur? Komunistai pa
žangiems lietuviams neri uo
dą.

3. “Kel.” Skaitytojas sa
ko, kad aš ir mano keletas 
klapčiukų pykstam ant K 
Beniušio ir Y. Martinonio ir 
buk žadam rašyt laišką i 
“Kel.” kad jųdviejų kores
pondencijų netalpintų. Bet 
mes tokiais dalykais neužsi- 
imanri ir nemanom užsiimti. 
Pagalios, “Keleivio” Redak
cija pati žino, kokias kores
pondencijas tai pyti ir kokių 
ne.

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

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

Veikalus perstatų nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai 6cenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, litis, 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 šviesas.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

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

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

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

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

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

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

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

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

MONNTREAL, KANADA.

Mašnicko “prakalbos” Ro
bino skiepe.

Musų kunigas Bobinas su
kvietė visus Montrealio lie
tuvius. be skirtumo pažiūrų, 
pasiklausyti prakalbų jo 
bažnyčios skiepe 15 gegužės 
dieną. Kalbėjo kažin koks 
Mašnickas, žmogus, matyt, 
visai menkai išsilavinęs ir 
da menkesnis kalbėtojas. 
Matyt, kunigas Bobinas 
pavartojo jį savo įrankiu so
cialistams išniekinti. Taigi 
Mašnickas ir stengėsi savo 
užduoti išpildyt. Jisai išnie
kino darbininkų laikraščius 
ii- pažangiuosius musų inte
ligentas, o ypač šmeižė Mi- 
chelsoną, Bagočių, Gegužį. 
Smerkė socializmą, o gyrė 
fašizmą. Bet jam tas nesise
kė, nes argumentų neturėjo, 03 
o savo “prakalbą” skaitė iš 
davatkų “Darbininko” ir 
“Amerikos Lietuvio.”Ir nuo
latos vis kartojo: “Aš kalbu 
ne iš galvos; aš kalbu logiš
kai’’. Reiškia, logika — tai 
ne jo galvos produktas.

Iš publikos pasigirdo vi
sokių paklausimų šitam, at
siprašant, kalbėtojui. Neži
nodamas kaip į juos atsaki
nėti, Mašnickas pradėjo 
dairytis tai į vieną, tai i ant
rą pusę, nes iš vieno šono 
jam suflioravo kun. Bobi
nas, o iš kito — kunigo ad
jutantas Bačys.šitie matyda
mi savo “kalbėtoją” keblioj 
padėty, pradėjo grąsinti 
žmonėms, kad su klausimais 
nutiltų, nes kitaip, girdi, 
busit “areštuoti.”

Kunigas su savo pakali
kais turbut mano, kad mes 
gyvenam da viduramžiuose, 
kuomet žmonėms nevalia 
buvo protauti ir kunigiškų 
nesąmonių kritikuoti, todėl 
jis norėtų, kad ir dabar žmo
nės savo proto nevartotų, tik 
klausytų ir tikėtų ką tauzija 
koks ten ignorantas Mašnic
kas. Bet Bobinas pervėlai 
gimė. Šiandien tokie daly
kai jau negalimi, šiandien 
jau ir katalikai nori savo 
protu gyventi ir teisybės jie
škoti. M. V.

Ar Bot* Vuartiaa* Tranas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

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

........................... ................ 25c.

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

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ....... 15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

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

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

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apėkelb'a 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 mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ___ $1.50

Amerikos Macochaa. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtą perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovcsend 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
dymu amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .......... .... ................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. 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 krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinu ir pagerinu laida. Sutaisė 
St Michelsonas Puri. 95.............  35c.

URUGVAJAUS 
Montevideo.

Anksčiau čia buvo pažan
giųjų lietuvių sutvertas dra
mos mėgėjų ratelis, kuris 
veikė kontakte su Urug. So
cialistų Partijos Lietuvių 
Skyriumi ir neblogai gyva
vo. Į gana trumpą laiką ra
telis sugebėjo duoti keliatą 
rimtų vakarų. Buvo pastaty
ta ir gana vykusiai suvai
dinta 4-rių veiksmų drama 
” Vergi jos griuvėsiuose.”

Bet pastaruoju laiku, kaip 
jau yra žinoma, per klaidą 
ULDM. Būrelis pakliuvo į 
fašistų ir kitų sviefb perėjū
nų rankas. Didžiausias to 
kaltininkas, tai buvęs Vipar- 
to klapčiukas J. Kapočius, 
kuris dabar neva būrelio 
vardu leidžia laikraštuką 
“Tribūna” ir šmeižia pa
žangiuosius lietuvius.

B1NGHAMTON, N. Y.
Streikas čeverykų dirbtuvėj.
SLA. SO kp. darbuotė. Mai
kio su Tėvu pasikalbėjimas.

Endicott-Johnson čevery- 
kų korporacijos vienoj dirb
tuvėje, vadinamoje “Victo- 
ry”, darbininkai buvo metę 
darbą dėl nukapojimo 10 
nuošimčių ir taip jau mažas 
algas. Bet kadangi darbinin
kai čia neorganizuoti, tai 
kompanija be didelio vargo 
nugalėjo darbininkus, o prie 
to dar prisidėjo ir komunis
tai. Nes streikas buvo aps 
kelbtds i savaitės pabaigą ir 
kompanija uždarė dirbtuvę 
iki pirmadienio ryto.

Per tą laiką kompanija 
stropiai rengėsi prie streiko 
sutriuškinimo, o darbininkai 
atlaikė keletą susirinkimų.

Bet čai tuoj įsikišo komu
nistai ir pasigriebę streiko] atvyko į tautinę parapiją. Iš-d augiau rupi šmeižtis, negu su daug išplatinęs “Kelei-' r,ko,r^? kaip,N8K>T' 
vadovybę pradėjo dėklė-rodo inteligentiškas žmogus,,kultūrinis darbas dirbti. vio” ir visados darbavausi nių* per
muoti savo deklemacijas. mandagus, senyvas ir rim- Būrelio tvėrėjai, pažange-jam sąžiningai. Bet laikui ru<*iWĮ 45 meto*, r*
Pirmadieniui atėjus, buvo,tas. tsnieji lietuviai, iš būrelio pa- bėgant atsirado tokių šmei- aptokinhdST* netari, papniriat^
nutarta-laikyt susirinkimas* Darbai anglių kasyklose sitraukė. žikų, kaip 12 “Keleivio” u«akrt» »š savo taraite
palei dirbtuvę. Bet komuni- musų apylinkėje eina labai Alytau* Dzūką*, numery, kurie ėmė mane **’

LytBtoa Ura ir kaip ra jų apriaas- 
goti. Parai* D-raa F. Matulaitia.

* -- lai-

SCRANTON, PA.
Tautinė parapija susilaukė 

naujo klebono.
Scrantono lietuvių tauti

nė parapija susilaukė naujo

Kaslink K. Beniušio^ tai 2 
metai atgal jisai priklausė 
Winnipego komunistinei“li- 
teraturkai” ir buvo uolus jos 
veikėjas; buvo net užsitar
navęs sekretoriaus vietą. 
Tokį aukštą ciną turėdamas, 
pradėjo dar aukštesnio jieš
koti, bet belipdamas aukš
tyn kažkuo nusikalto ir bu
vo išmestas iš komunistų 
partijos. O kas link J. Mar-1 
tinonio, tai aš negaliu nieko 
apie jį sakyt, nes mažai pa
žystu.

Baigdamas šią korespon-

«

- -JUTU -— mOTlSU __
Kristaaa laikų. Parašė* Law 

Wallace. 472
Šioj

44 geriausių Jovaro dainų. Joa 
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir ausirinkimuoee.
Puri. 32. ..........................................1M
Rita ir StraiportaL «oj knypoj Mpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai Hiua* 
trueta. 95 puri............. ................. Hc.

Gi patį būreli jis baigia denciją noriu pasakyti, kad 
klebono, būtent kun. Alek- varyti į kapus. Nežiūrint, ’ atvažiavęs iš Lietuvos aš bu- 
navičiaus, kuris išbuvo Ro- kad dabar pas mus yra pats vau pirmutinis “Keleivio” 
mos kunigu per 23 metus.
Nusibodo jam pasakot žmo
nėms apie popiežiaus praga
rą su velniais ir smala, ir jis!klausimas, nes “vadams” vis” lankė mane 18 metų; e

vakarų rengimo sezonas, da skaitytojąs ir platintojas, 
nei vieno vakaro nepasta- Aš “Keleivį” pradėjau skai
tė ir ar pastatys, tai didelis tyti 1905 metais ir “Kelei-

Dabar aš turiu stip- 
rūmą jaunystės"

“Pei keturius metus aš buvau men
kos sveikatos ir taip silpnas, kad ma
žai galėjau dirbti”, rašo p. M. Preik
šą. Buffalo. N. Y. “Aš ėmiau dauge- 
’io rūšių vaistų be jokios pageltos 
Aš perskaičiau apie Nuga-Tone ir nu
sipirkau bonką. Aš suvartojau dvi 
bonkas ir dabar aš turiu stiprumą 
jaunystės. Nuga-Tone yra pastebėti- 

! nas dėl žmonių, kurie yra silpni ar 
i liguisti.”

Jokie vastai netur tokio stebėtino 
Jis suteikė

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Rygienm.

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

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

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

KELEIVIS
So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių^)

Mašina Miškų Gaisrams Gesinti.

Pirma Lietuvoje 
Byla Del ušviesiau

sio Kunigaikščio” 
Titulo.

KAIP BUVO APIPLĖŠ
TAS SKIRSNEMUNIO 

PAŠTAS.

Gegužės 2' naktį Skirsne
munėj įvyko nepaprastas a- 
piplėšimas.

Apie 3—4 vai. rytą kaž
kokį plėšikai atkabino Skir
snemunės pašto viršininko

Bajorų sąjunga priešinga 
Lietuvos konstitucijai.
Povilas Beržanskis baigė 

Lietuvos universiteto teisių. ,_ ~faknltPta ir nnrpio <rauti di-P*10110 langą W lslbrOve 1 V1' fakultetą n noiejo gauti ai |du Paskui mi
plomą. Universitetas j diplo
mą pavardę rašo ne iš paso,
bet iš metrikų. Kadangi me
trikuose buvo užrašyta “Po
vilas Beržanskis”, tai ir į 
diplomą norėjo taip įrašyti. 
Bet Beržanskis su tuo nesu-

dų. Paskui perėjo per mie 
gamąjį, kuriame miegojo 
pašto viršininkas su žmona 
ir sunum. Plėšikai paėmė 
nuo lovos rubus, išėmė iš 
kišenės nededamosios spin
tos raktus ir nuėjo pašto į-

Kanadoje raiškų gaisrams gesinti yra Įvestos mašinos. Paveik
slėlis parodo, kaip Piritų Kolumbijos provincijoj viena tokių ma
šinų dirba kalnuotame miške. Keliatas lengvu trokų užveža van
dens, o pritaisyta prie troko motoro pumpa dideliu slėgimu 
ro tą vandeni kaip iš šautuvo.

tiko ir reikalavo kad i din-1 5tai&°n- Ten atsirakino spin- tiko ir reikalavo, kaa i aip d j ir išėmė 1923 lt L 
lomą butų įrašyta, kaip kad } ir ^minj £
jo pasporte yra: Sv.«..u- L* , Vilniaus pa-
pX„ sUuU„Z G^i^l — žanklų už 305 .t,Be to,

žanskis-Klausutis Garbės 
Pomian.”

Universitetas Beržanskio 
reikalavimo patenkint nesu-| 
tiko.

Tada Beržanskis kreipės 
į teismą. Savo prašyme tai-| 
kos teisėjui p. Beržanskis į-

oašto įstaigoj ant stalo bu 
vo brauningas mauseris, 
kurį laiškanešys buvo padė
jęs. Plėšikai paėmė ir brau
ningą. Paskui per tuos pa
lus kambarius plėšikai su
grįžo į saloną, atplėšė jame 
esančią spintą ii- pagrobė 
oašto virš. žmonos auks. lai-rodį.* IjdJ. CSį" f

t> * v -<v i* I nemunes sikynH>us oO 1l»^ isBeržų dvare, Veliuonos apy- w Skirsnemunės
linkej Jo tėvai esą bajons- jaunaHetuvių 80 jt ir Rau
kos kilmes Registracijos 1-Lonojo loterijos at.
staigos jo tęvų sudėtinę pa-L j t^s ££ijas
vardę klaidingai sutrumpi-L*į R ant buJvo
nusios Pidamos į doku- ik moji dėžutė, ku-
mentus tik Beržanskis^ ir b sudraskė ir
“Berzanskiene ’, ir gimimo • f j s
metrikus rašant ta klaidai ® 6 p n gUS; 
buvus pakartota, t. y. įrašytai Paskui susinso geresnius 
pavardė be titulų. ” ‘ " daiktus į dvikartę ir padėję

1930 m. vasario mėn. Lie- P™ lango paliko (nevogę), 
tuvos bajorų draugija suda- g y^ko matyt, kad kam 
nūs legitimacijos aktą, ku- bary buvo plėšikų keliamas 
riame jis buvęs pavadintas didelis triukšmas, nes vis- 
įrgi su visais “šviesiausiais” »Kas draskyta, plėšyta,

KRUVINI STREIKO AT- 
GARSIAI.

i
Šiomis dienomis šiauliuo- ----------

se grupė darbininkų,grižda- Ona Valkauskienė turėjo 
ma iš skerdyklos po darbo į 130 metų amžiaus, 
miestą, ėmė ginčytis dėl įvy- . « v • ,
kusio streiko nepasisekimo Dagių kaime, Pabaisko 
priežasčių. Grupė pasidali- valsčiaus, Ukmergės apskri- 
nusi į dvi partijas, kurios čio, šiomis dienomis mirė, 
viena antrą ėmė kaltinti. J- gal būt, seniausia visoje Lie-

PARDAVĖ ARKLĮ UŽ 5 
LITUS!

Gruzdžių valsčiuje šio
mis dienomis atsitiko toksai 
Įvykis, kuris vertas visų, o 
vpač valdančiųjų sferų, ypa
tingo dėmesio.

Gruzdžių valsčius dau
giausia nukentėjęs nuo 1928 
metų nederliaus. Visi uki- 
kai paskendę bėdose ir ne- 
bepajiegia net žemės mo
kesčių sumokėti.

Vienam to valsčiaus ūki
ninkui. M. B., gyvenančiam 
Laumakių kaime, už nesu
mokėtus 120 litų žemės mo
kesčius policija aprašė dar
bo arklį, (kurio vertė siekė 
kelis šimtus litų) ir paskel
bė Gruzdžiuose varžytynes. 
Neatsiradus nė vienam pir
kėjui, pačiam ūkininkui nie
ko nežinant, antras varžyty
nes paskelbė Laumakiuose. 
Apie varžytines sužinota tik 
tada, kai atvyko policinin
kas, drauge vedinas su pus
berniu. Varžytynes pradėjo 
nuo... dviejų litų ir arklį par
davė už penkis litus!!!

Ūkininkas baisiai nusimi
nęs ir nežino kur reikia skų
stis.

Atrodo, kad ne tiek svar- 
p )bu, kad butų mokesčiai su

rinkti, bet tik butų atliktas 
— įvykdytos

MIRĖ SENIAUSIA MOTE
RIS LIETUVOJE.

a-

PRIEŠ NORĄ IŠTEKĖJUSj Daugėlienė, E. Daugeliutė ir 
NUNUODIJO VYRĄ i Stase Naugeliutė. O Lutkus,
Šiomis dienomis Krokia

laukio dvare, Miroslavo val-
A. Davidavičienė ir J. Sle- 
keta, P. Baltuška, Hunvitz

sčiuje, buvo suimta to dvaro į Bankers, A Kupins, M. Rup- 
savininko Lesevičiaus žmo-’rĮenf’ G. Kupis, B. Kupnu- 
na, kaltinama savo vyro nu-i^’ _. _kem°"i
nuodijimu. i nis, M. Jakemonienė,

Lesevičius vedė turtingo * Šimkūnas, 
ūkininko dukterį, Jadvygą! Visą čia summėti ekskui-,
Navickaitę, manydamas tu- ^ujįaukia per švedl^ ?! Tai šitaip elgiasi uki.

ninkais “tautiškoji” vai-
V IVltrtlLY j v»OaIWo Lvt“ ___ * “J

rėti laimingą gyvenimą. Bet Klaipėdą.

j "formalumas’

mergina jo nemylėjo, o ište-, 
kėjo tiktai savo tėvų verčia 
ma.

Neilgai trukus po vestuvių;^ ,£££ ‘Lai^a šie lie- 
prieš užgavėnes kartą vai- -
gant p. Lesevičius susirgo ir

Gegužės 28 d., Skandi
navų Amerikos Linijos lai- 

,ivu “Frederik VIII”, išplau-

džia!

sikarščiavę ėmė koliotis, pa
galiau ir muštis. “Argumen
tais” pavartoti net peiliai ir 
rezultate — Kostui Petrau
skui peiliu supiaustyta gal
va ir pažastys, o Alfonsui 
Černikui sužalota nugara. 
Abu nukentėjusieji paguldy
ti ligoninėn, o policija veda 
kvotą.

greit mirė. Ši staigi ir neti
kėta p. L. mirtis sukėlė di
delį susijaudinimą visoje a- 
pylinkėje.

Lesevičiaus giminė įimtai 
susirūpino p. L. mirties prie
žastį ištirti.

Buvo iššaukti gydytojai, 
padarytas velionies L. kūno 
skrodimas, kepenys, plau

kiai nugabenti Karaliau- 
lau-; ęįun ištirti, kur buvo nusta-

J; tyta, kad L. buvo nunuodyk
landžio mėn. piliečių apsau- i į- žmonės nieko nejuto. Iš 
gos departamento įsakymu to daroma išvada, kad plė- 
Kauno policijos valdyba į jo I šikai įsiveržę į butą paleido 
ir jo žmonos pasus įrašius Į migdančių dujų ir užmigdę 
“šviesiausių kunigaikščių” | žmones —darbavos kaip 
titulus. Beržanskis, remda- Į tinkami. Tą faktą patvirti
ntasis visais senaisiais rusų ka ir tas, kad pašto virš., 
įstatymų rinkiniais, kurie vaikas buvo sveikas, o vakar 
draudžia be teismo sprendi-j ėmė ašaroti', sirgti; pašt. 
mo piliečiui atimti gyvybę, I virš. žmona irgi jaučia ne
tartą, nuosavybę, etc., prašo Į smagumą, ir gerklės raižy- 
teismą padaryti atatinkamą Imą.
nutarimą, kad į jo dokumen-| rpaj nauja plėšikų vartoja-- 
tus butų įrašytas “šviesiau- ma priemonė, kuri lig šiolei,' 
šio kunigaikščio” titulas. rodos, nebuvo Lietuvoje 

Taikos teisėjas šiomis die-j praktikuojama.
n.or?js Beržanskio bylą nag-l Papildomai pranešama,

tas.
Buvo įtarta tame darbe jo 

žmona J. Lesevičienė-Navi- 
ckaitė, kuri ir buvo savo tė
vo namuose Burbiškiu k. su
imta ir nugabenta į kalėji
mą.

Visuomenė nekantriai 
laukia teismo sprendimo.

tuviai:
Vito Talašis, Francis An- 

drukaitiene, Kotrina Bart- 
kevičienė, Adam Bruknis, jo 
žmona ir vaikai, Agota Bu- 
belienė ir Albina Bubeliutė, 
R. I. Jasaitė, Barbora Jusu- 
lienė, Paul Masiorkas ir 
žmona, Uršula Milauskienė, 
Mikas Pledzevičius, Jonas 
Shiliteris, Antanas Zebrai- 
tis.

Tai tik pradžia šių metų 
ekskursijų: jų rengiama vi
sa eilė. Jeigu ir su kitomis 
ekskursijomis važiuos tokie 
būriai, tad šiais metais Lie
tuva užpluks amerikiečiais.

UPĖJE RADO PETRO VI
LIMO LAVONĄ

Prieš pusantros savaitės 
laiko Utenoje nesuranda
mai dingo miesto sargo Vili
mo 20 metų sūnūs.

Dabar vaikai žūklaudami 
upėje rado jo lavoną.

Dingimo dienoje jį matė 
sėdint ant upės kranto. Ka
dangi pas jį pasireikšdavo 
nuomario reiškiniai, tai ma
noma, kad apalpęs pats įkri
to upėn.

Kalbama, kad gyvenęs la
bai vargingai. Pas jį rasta 
91 lit. ir 15 et metaliniais 
pinigais, kuriuos užsidirbo 
dirbdamas vaikams dūde
les, ir šiaip patarnaudamas.

GINKLUOTI PLĖŠIKAI 
ANT KELIO.

Ant Tryškių-Papilės vieš
kelio, ties Bumšių kaimu, 
Papilės valsčiuje, du nežino
mi ginkluoti piktadariai api
plėšė Stasį ir Oną Jokubau- 
skus. Atėmė 3,200 litų pini
gais ir 2,000 litų vertės vek
selius ir įvairius dokumen
tus.

Dviem dienom vėliau ne
toli Rumšiškių miestelio bu
vo antras užpuolimas ant 
kelio. Čia Užtakių kaimo 
gyventojas Atnanas Bar
kauskas užpuolė važiuojan
tį iš miestelio į namus A. 
Sadauską ir atėmė iš jo 1,- 
100 litų. Užpuolikas Bar
kauskas suimtas.

tuvoje moteris Ona Valkau
skienė, sulaukusi 130 metų 
amžiaus. Dar prieš dvejus 
metus, (prieš apaksiant) ji 
eidavo dirbti laukų darbo ir 
gan gerai jautėsi ir net būti
nai norėjo privaryti iki 150 
metų amžiaus, bet vistik ji 
nebejėgė pasiekti savo. Pa
galiau ir apkurto. Neregėda
ma, negirdėdama senukė 
jau nebenorėjo gyventi ir 
visą laiką su ražančium ran
kose sėdėjo namuose, nie
kur iš jų neišeidama. Daž
nai mokiniai, sugrįžę vasa
ros atostogoms, užeidavo 
pas ją pasikalbėti, ką ji la
bai mėgo. Svarbiausia jos 
kalbos tema buvo antrasis 
sukilimas Lietuvoje, kurį jį 
aiškiai apibrėždavo.

Jos vyras mirė prieš 10 
metų, turėdamas 128 me
tus. Jie abu išaugino vai
kus, iš kurių buvo 5 sūnūs ir 
2 dukterys, 3 sūnūs ir abi 
dukterys jau seniai mirė, o 
patys jauniausi sūnūs dar te
begyvena turėdami po 90— 
75 metus amžiaus. Jie mini
mame kaime laikomi dar 
gan stipriais vyrais, o laukų 
darbuose sunku susilyginti 
su jais ir jauniems.

*
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Į Lietuvą Su Ekskursija Šią Vasarą
Tiktai per Lietuviškąjį U estą KLAIPĖDĄ

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
Per Kopenhagą

BIRŽELIO 18 D. LIEPOS 2 D.
Laivo “UNITED STATES“ Laiva “FREDRIK VIII“
L. D. S. Ekskursija ir Rengia — “Vienybė"

“Darbininką*“. “Naujienos" ir “Dirva“
ŠVARUMAI IR PATOGUMAS— MALONUS PATARNAVIMAS

Informaciją ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
NEW YORK 
27 U hitehall St.

BOSTON. MASS. 
248 Washingt»n St.

CHICAGO. ILL. 
1M Ne. La SaHe St.

SKAITLINGI BŪRIAI VA
ŽIUOJA | LIETUVĄ
Pavasariui pasirodžius ir 

prasidėjus šiltesniam orui, 
šiais metais pradėjo dide
liais būriais važiuot į Lietu-

1 * d. naktį ties Erž- Gegužės 10 d. švedų Ame
SiSrTmGbi to H11™ ant kell° rasta Skirs_irikos Linijos laivu “Kungs-

nemunės P3^0 virš- žmonos, holm”, išplaukė šie lietu- 
jo tėvai dokumentuo.e tų ti [pirštinė su 2, 3 et. pašto žen- vjai 
tūly neturį, jo pasporte trtu- kiais. Tą pat naktį plėšikai,’ j Mikelevičius Bayonne
M ‘SmbdrauHio'P^Ektaštie patys’ pro lan^'x. J.; O. Valinskai ir K. 

d o, bajorų draugijo. aktasĮbuvo įgjb^vę j Eržvilko pa- Sarulienė Brooklvn N Y • 
irgi nėra joks įrodymas, kad kf i,G bandė ar>ir>lešti kasa V:1.???’ "rookl>n» 1 • ’ 
Beržansk s kilęs iš kuni^aik- bandė apipilti Kasą. M. Kiskis, Greenport, L. I.;nerzansKis Kilęs k Kunigam Tačiau išgirdo pašto virs. t Tankus M Ramanauskas 
scio Gedimino, pagaliau luo- ž a baladoiimasi Dakėlė t įan, ’, ^azanausKas, 
mai Lietuvos Konstituciia v- , Daiaaojimąsi, pakele j. Kazlauskas, A. Sakalaus-mai Ldeiuyos noncuiucija y Įermą ir plėšikai pasisalino kai- p Sakalauskienė F 
ra panaikinti, jokie titulai tik avansa ženklais c ? , ’, • v- Jr o t 1 **nenumatyti, tai viešosios tei-1_ 200 litu • Sakalauskiute, C. Sakalaus-
sės atžvilgiu titulai negali! __________ 'k3s^*
egzistuoti, todėl Beržanskio RAUDONA VĖLIAVA P* BjvariulįJute’ p- JĮ- ®°' 
prašymas suteikti jam titu-Į ANT KOPLYČIOS Jfmskas, Brooklyn, N- Y.; 
bis vra atmetamas aini KurLiuus. p Sunelaitis, D. Sunelaitie-

Tuomet “šviesiausis ku- Gegužės 1 d. Subačiaus nė Bii^ville, N. Y.; G. Pet- 
nigaikštis Povilas, Petro su-,aPy*ln*ėje buvo iškabinta roska, J. Paulauskas, P. Ma
nus Gedimina^-Beržanskis|raud°niI vėliavų su užrašais: siulis, J. Petraitis, A. Zoner, 
Klausutis Garbės Pomian” “Tegyvuoja pasaulinė prole- A. Norkus, J. Angelis, K. 
kreipėsi į ministerių kabinę-1tarinė revoliucija”, “šalin Valiūnas, J. Menderis, Broo- 
tą, kad tas priverstų Univer-puietona, tegyvuoja svies-klyn, N. Y.; G. Plėštis, 
siteta įrašyti jo diplomon johas viso, rodos, 8 vė- Scranton, Pa.,; J. Bartnikas

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

pavardę su visais “šviesiau liavos. ir ponia Bartnikienė, Stam-
siais” titulais Bet kabinetas Tiltagaliuose buvo nesu- ford, Conn. ir E. Burgeliutė Xkė teil'dd U> rdkėųįpranta™ budu išnešta iš iš Brooklyn, N. Y. M Videi-
keisti visą Lietuvos konsti-Į koplyčios raudona bažnyti- ka, Rožė Videikienė, V. Su- 
tuciją, todėl jis galįs apsieit nė vėliava ir iškelta ant kop- kackas, A. Misevičius, A. 
ir be titulų. | lyčios stogo. Paulauskas su žmona, M

Sąryšy su tuo areštuoti til- Mitkus, A. Mitkus, A. Au- 
ŽMONĖS ŽUDOSI DEL Itagaliečiai J. Žukas ir M. Ša- čius, M. Aučienė, J. Aučius 

KRIZIO. parnis, pas juos padarytos ir A. Biekša. V. Petrikas, S.
Mikailiškių kaime, Uk- kratos ir pristatyti Panevė- Ivanauskas, E. Ivanauskai- 

mergės apskrity, savo namų žio krim. policijai, taipgi tė, B. Merkin, M. Merkin, V. 
- prieangy pasikorė 35 am- nukviesti į Panevėžio krim. Merkin, S. White, J. Dobi- 

žiaus neturtingas sklypinin- policiją ir ištardyti tiltaga- laitis, M. Sliavas, B. Digris, 
kas, nes negalėjo panešt kri- piečiai A. Balčiūnas, O. Bal- S. Indriulis, K. Grigas ir P. 
zio sunkumų. 'čiunienė ir T. Mičiudas. Velmonas, N. Daugėla, M.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
ik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
iaimėjimais.

Sekti tą toki Įvairu ir toki 
gausų šių dienų mokslini bei kul
tūrini progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už ji kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vięną toki tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
iteraturos naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu-, 
liarus mokslo, visuomenės ir Ii '

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

“Kultūra” nuo 1931 metų
tampa pažangiosios lietuvių mo-, 
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

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

1 to žodžio prasme kultūra. r
teraturos žurnalas. Be to. ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros"

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 

komplektas sudaro apie 800 pus-; Amerikos gyvenimą. Tikrai kul 
lapių didžiulę paveiksluotą kny-' turingas lietavts negali jokiu 
gą. Nežiūrint savo populiariš- budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame- 

moksliškas ir literatūriškas žur-! rikoje tekainuoja tik 3 doleriai 
nalas. ' o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

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

kumo, t y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas

ALENDORIUS
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 Broadw«y, So. Boston, Mass.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22, Birželio 1, 1932

iSo. Bostone

Vietinės Žinios
Nupigino važiavimą į 

Nantasket.

Nantasket Beach gana

Vėjas suvertė VVellesley 
studentes j ežerą.

Wellesley kolegijos stu- _____ _____
cs ~gent i užtiko South Bo-'dentės pereitą sąvaitę šven- ;auni <įetelė. Labai palanki 
tone gerai Įtaisytą bravo- tė avo ribinį “flotų vaka- ir tUomi, kad tenai galima

rą ’. Ant aban ežero buvo nuvažiuoti laivais, todėl ne- 
’ fantastis-

darė "kanadi- 
alų.

Pereitą sąvaitę prohibici-
nį”

rą. kur buvo daromas “ka-
SLA. 43 kuopos mitingas ir galėsim Bagočiu prašalint, nadinis” alus. Daug alaus paruošta visokių iantastis- ,eikia « ert gesolino smir- 

fašistų intrigos. jei turėsime didžiumą dele- buvo jau padalyta ir sulais- Lu “fl ų”. kurie apšviesti j- nčiu durnu ir dulkių Lai- 
Gegužės 11 dieną South - - . -............... i bonkas, o kitas da tik -5H” iais nbr kio jo —

Bostone Įvyko SLA. 43-čio 
kuopos susirinkimas. Fž 
tai atėjo jau iš kalno s

VACATION 
CLDB STARTS 

JUNE X
SO WEEKS

mokinę. Susirinkimui 
darius, tuojaus pakelta dele
gatų Seiman siuntimo klau
simas: kiek jų siųsti ir kiek 
pinigų iš kasos paskirti. Nu
tarta paskir i $75 ir siųst 
tik du delegatu. Nujausda 
mi, kad gali būt demokrati 
nio nusistatymo narių, kurit 
važiuos Seiman savo lėšo 
mis ir norės gauti mandatų 
fašistai jau iškalno praved* 
nutarimą, kad tokiems, ku 
ri^savo lėšomis Į Seimą va
žiuos, mandatų neduoti.

Šitą nutarus ir patvirti 
nūs, prieita prie kandidatu 
rinkimo. Perstatyta p. Z 
Šalnienė, bet ji atsisakė 
Perstatyta kiti, iš viso 6. Iš 
tų išrinkta Mockus ir Pau 
lauskas. Tada atsistoja p 
šalnienė ir prašo suteikti ja 
mandatą, nes ji vistiek Sei
man važiuosianti, tai norėti 
turėti balsą. Ir mandatas su 
teiktas, nežiūrint to fakto 
kad fašistų buvo nutarti 
neduoti mandato niekam 
kas važiuos savo lėšomis 
Vadinasi, fašistai čia patys 
sulaužė nutarimą, už kuri 
jie taip sunkiai prakaitavo.

Užbaigus su delegatais, 
prasidėjo echt fašistinės in
trigos. Kerdiejus pranešė tu
rįs “rezoliuciją” ir pasiūlė 
susirinkimui ja perskaityt. 
Pirmininkas Kuzmauskas 
paskyrė pati Kerdiejų ją 
skaityt. Šis skaito. Pasirodo, 
kad tai nėra jokia rezoliuci
ja, o Seimui instrukcijos 
Ten sakoma, kad Seimas tu
rįs panaikinti SLA. prezi
dentui ir iždininkui apmo
kamus pagelbininkus ir turu 
atimt tuo pinigus, kurie jau 
buvo tokiems pagelbinin- 
kams išmokėti. Pirma šitc 
sumanymo dalis praeina, 
antra atmetama, nes atimt 
išmokėtų pinigų esą jau ne
galima.

Toliaus Kerdiejaus “rezo
liucija” reikalauja, kad Sei
mas panaikintų Bagočiau: 
kandidatūrą Į SLA. prezi 
dentus. Bet čia prasideda 
karšti ginčai. Fašistai karto
ja visas savo nudėvėtas pa 
sakas prieš Bagočiu. Visaip 
ji šmeižia. Pasiprašo balse 
graborius Petruškevičius ir 
sako: “Jus, purvini politi
kieriai! Jus rėkiat, kad po 
litikos į Susivienijimo reika
lus nereikia maišyt, o patys 
varot bjauriausią politiką, 
kokia tik gali būti! Jūsų 
žmonėms Susivienijime šei
mininkaujant žlugo keli 
šimtai tūkstančių dolerių or
ganizacijos turto, bet jus 
nieko apie tai nesakot. Ba
gočius gi nepadarė Susivie 
nijimui jokios skriaudos, bet 
daug gero, o jus tą žmogų 
smerkiate! Argi tai ne šlyk 
šti politika?”

Petruškevičiui pritarė ir 
sandarietis Paulauskas, bu
vusis “Sandaros” adminis
tratorius. Jis sako. -vyrai, da
rykim demokratiškai. Jeigu 
Susivienijimo nariai išrinko 
Bagočiu savo prezidentu 
tai mes prieš didžiumos va-

2Sc SOc SI >2 $5 $1O MTeeldy

ISTO! FIVE CENTS
SAVINGS BANK

Stt CftOTtim C«Btr« SC.W«tlu.kiu.' lapui- <avo Rostumenams saKyaa-
tavo (iš jo butų geras žval- mi ka<i taį yra tikrai iš Ka
lbininkas), kad antram? padOs importuotas “elius”. 
Silver streeto gale susitvė- jje imdavo po $1.25 už bon- 
usi nauja SLA. kuopa, fa- ka tu0 tarpu kaip to alaus 
-istų leidimo nepasiprašius, padaiymas jiems kaštuoda- 
>ako, ji yra inkorporuota vo apje 2 centu už bonką.
Bostone, bet susirinkimus __________
laikanti South Bostone.Tai- ponzj prašo, kad jį paleistų 
gi jis reikalauja, kart ta kuo- j- kalėjimo
>a butų “suspenduota”. ; žulikas Ponzi, kuris anais 

Skaitant ^jam šitą sav' patais išviliojo iš lengvati- 
■‘rezohuciją , kažin kas iš kja žmonių apie $5,000,(MM), 

padavė vyriausiam valstijos 
teismui prašymą, kad palei
stų ji iš kalėjimo. Jis yra nu
teistas kalėti nuo 7 iki 9

susirinkusių Įnešė uždaryt 
susirinkimą. Įnešimas tuo
jaus buvo paremtas ir pirmi
ninkas Kuzmauskas. suda
vęs plaktuku Į stalą, pareis- metų kaip paprastas vagis. 
Kė: “Susirinkimas uždary
tas”. Bet paskui apsižiūrėjo, 
kad Kerdiejaus reikalavi
mas “suspenduoti nauja 
kuopą” da nebalsuotas. Tai-

Advokatų egzaminuose 
klausinėjama Įkirių dalykų.

Jauni aplikantai, kurie
, - v 1 • - baigė teisiu mokslą ir noriei padare balsavimą jau su-,butgpriIeisti prie “biro” Ma- 

sirinkimą uždarius. Žinoma., £ ‘valstijoj, egza- 
susinnkimui užsidarius da-' j vra kiaJJineįmi
ryti nutarimai neturi galios., o -7 - - *Beie nėr susirinkimą adv :gana *kirn* dal>k^ beje, per .uuinnkimą artu. d
salmene issireiske. kad da- , im*'prieš 1899 meti 
rant naują konstituciją tur- ;aj Įaa^kfnk> kokį ų,.

rėjai su Pasaulio Karu; jei 
gu reikalavai paliuosavimo 
nuo karo tarnybos,, tai pa-

’ aiškink pilnai, kuo toki- rei- Tai ve, prie ko pnvede kalavim£ ržmei, ir ar buvai
-tri!2iim”nl?lnkavl,!'as uU’ paliuosuotas, ar ne?” Ant- 
s. enijime. Ir visa to akj- Mausimas: “Kodėl nor 
vaizdoje jie da tun draso- b advokatu? Pasfeakyk at- 
vėl skverbtis , SLA .valdy- • ; ka manai veikti jeigu 
bą. Jie nenorėtų leisti Bago- fei ileUas rie baroV
ciui užimi SLA. prezidento’ 1 _____ 1
vietą !0 gal jiems dreba kai
lis, kad užėmęs prezidento 
vietą Bagočius nepareika
lautų iš jų atlyginti Susivie- 
liiimui padarvtus nuosto
lius?

SLA. 34 kp. narys.

būt reikėsią apdėti narius a- 
'esmentais. nes resyveris jau 
noris paimti SLA. turtą Į sa
vo rankas.

Vienas
“Jeigu

Alaus paroda nepavyko.

DAKTARŲ ADRESAI.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:
Nuo 2 iki I d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS. 
Telefoną* Talbot 0847

uei reno požemio iumų pa- if duQS dykai tikietą j Para.
yvzdznu bu\ o vėjo pervers- gfon parka jš Bostono laivai 
tas ant šono ir 8 studentes is Bplaukia nuo Eowe's Warf. 
io sumestos į ežerą. Nelaime
Įvyko apie 150 pėdu nuo PUIKUS RUIMAS 
’-'j-art'J ir visos studentės iš- iš siduoda vienam arba ženotai po- 
nlaukė. Žiūrėtojų buvo apie ™ Parko.pu:kl ‘r ram‘ <21)
5,000. JUOZAS ZINKEVICIA

____ __________ 10 Micbigan Avė.. Dvrchester.
Tel. Co'umbia 1502

Goodwinas “runija” į gu
bernatorius.

Buvusis automobilių regi
stracijos viršininkas. Frank 
A.Goodvvin. paskelbė savo 
kandidatūrą i Massachu
setts gubernatorius. Jis tiki
si, kad republikonai jį no
minuos ir rinkimuose rems.

NUPIGINTA KAINA
/ Nantasket Beach

75c

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėiiomis ir šveotadioniaSt

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

CAMBRIDGE, MASS.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

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

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

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

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

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

Malonėkit mus nepamiršt 
AMERICAN DRY GOODS

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IK KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover SL, Boston, Mass. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki b vakaro.

Nedėiiomis: iki 5 vai. po pietų.

KELIONĖ J 
ABU GALU

Vaikai iki 12 metų — 35c
SUBATOJ. BIRŽELIO 4 

NEDĖLIOJ. BIRŽELIO 5 
Prašvkit DOVANAI Tikieto j 

PARAGON PARKĄ 
T10 Tikietų i Paragon Jeit 5CK 1 

| V isns Pasilinksminimus
Laivai išplaukia nuo Rovės Wharf Į 

9:30 ryte. pa tam kas valandą, nuo 
10:15 ryto iki S:15 vakare. Grįžta iš; 

... . i - • Nantasket Beach 11:30 ryte. Kas va- įmušta Vietoje, O kita sunkiai landą 2:3S—»:t.» dieną iki 7:45 vaka-Į 
?UŽeista. ro- Paskutinis Laivas į Bostoną 9:43!

vakare. 1
NANTASKET BEACH 

STEA.MBOAT CO.
Frederic L. Lane Treas. & Gen. Mgr.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

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

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

Nevvtone dvi moterys va
žiuodamos automobilium 
nakties laiku įvažiavo Į pie
no vežimą, paskui atsimušė 
į medį ir sudaužė automobi
lių. Viena moteris buvo už

ANT RENDOS
5 ruimai,. elek?rika. gazas ir visi 

jauji įrengimai, .eram žmogui išduo
tam labai pigia;. Savininką galima 
natvt tarpe 3 ir 4 vai. po pietų.

377 W. 2nd St, So. Bostone.

PRANEŠIMAS
Šiomis dienomis sukanka 

lygiai 11 metų kaip Boston 
Sales Company, viena iš di
džiausių čeverykų ir drabu
žių krautuvių, pradėjo bizni 
Montelloj ir sykiu bus 2 me
tai kaip pasibudavojo savo 
namus ir perkėlė krautuvę,

Miesto tarybos narys Nor-į iš senos vietos į naują gražų 
tonas norėjo suruošti perei- dideli stora.
tą nedekiieni alaus parodą 
ant Boston Common sodo.

j Jis paskelbė, kad turėsiąs _ x_____
___________ į bačkutę tikro alaus ir kas tik; Visų prašome pasinaudo-

! norės, galės gauti uždyką ti šia proga ir sykiu padėti 
Žmonės badauja, o kunigai išsigerti. Buvo manoma, kad mums “salabraityti” musų 

perkasi pilis. , ■ susirinks daugybė svieto.! pasisekimą biznyje.
Bet susirinko voš tik apie: Atminkit, kad Boston Sales

Todėl, dabar, per 30 die
nų nupiginam visą tavorą 
ant 48’o procentų.

Bostono katalikų kunigai. 6,000 žmonių, ir prie to da Co. dabar yra naujame bil-nusipirko Coha^et’o pajurv, P™ ua vu. u,
puikiausią pilį, kokią tik ga--!"tb„UJ°u^
įima Amerikoj rasti. Ją pa-isinosi' ka1d ,fjėI alaus neb“vi .

t imo kaltas majoras Cur-istatė miliomenus LawsonJ, vaioras 
prisilupęs pinigų per viso-ip’rkį Dep?namentas nelei- kias suktybes biržoje. Pasta ^iį aIu 5K"i 
tęs pili tarp aukštų uolų, ant
juros kranto, jisai sudėjo 
milionus dolerių jos išpuoši
mui ir visos apylinkės pa
grąžinimui. Vien tik žemė.
ant kurios stovi šitie puoš-' 
nūs vasaros rūmai, yra vals-i 
tijos Įtaksuota apie $40,000.' 
Ir dvasiški tėveliai nesigai 
Įėjo dabar išpilti krūvą pi 
nigų, kad Įsigijus tuos ra
mus savo pasilinksmini
mams.

O tuo tarpu biedni katali
kai, kurie tuos pinigus kuni
gams sudėjo, gyvena su sa
vo vaikučiais dvokiančio^ 
Undinėse ir ne vienas iš jų 
neturi ką valgyt.

lią negalime eiti. Bet Seime vyru.

!

Liet

OPTOMETRISTAS]
LIETUVYS

I Išegzaminuoju akis, priskiriu 
♦ akinius, kreivas akis atitiesinu 

ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- i 
laiku.

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

657 NORTH MAIN ST., 
Montello, Mass.

Telef. 406.
Antanas Bartkevičius

Savininkas

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Mošų anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir bnna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston.
Tel. Hubbard 4422

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

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

313 E St. prie Broadwav So. Boston
(Atdara vakarais nuo 6 iki 9,

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

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

Tel. University 9460

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are., |
’ (PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

LINKSMAS PIKNIKAS!
. Moterų Apšvietos Pašalpinė Draugija Rengia Pikniką. Nedėlioj.

BIRŽELIO-JUNE 5 D., 1932 M.
A. RAMA'NAUSKO FARMOJE

King Street ’ West Hanover Mass.

gerą progą dovanas gauti. Turėsime įvairių už
kandžiu ir gėrimų BEAUTY CONTEST Gražiausia ietnvaitė gaus ŠIDA 
BRINĘ TAURĘ, dovanotą graboriaųsP. J. AKUNEVICIAUS.

Visus kviečia RENGĖJAI.
KELRODIS:— Važiuojant iš Bostono link Quir<-y ir East Weymouth j 

imkite kelia No. 3. Iš Broekton ir S. Weymouth imkite kelią No. 102. Prie 
Hosnitalės pasukt po kairės į Rockland. Iš Rocklard ant Market St. pa
sukti po kairės ir tiesiai j pikniko vietą.
Bušai išeis nuo Lietuvių Salės. Užsisakykit vietas is anksto, nesivėluokit.

Nepaprasti Eugenai
Kas Dieną

11 spalvų SEHCO ir balta

NAMAMS PENTAS 
TYRAS L1NSEED OIL

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visos legalios dokaoMoiai 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS- 
Telefonas: South Boston Z782

Namų: Talbot 2474.

Tel. So. Boston 2600. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS *

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitaras.

Viduje ir iš lauko 
§3.00 vertės

-£1-95

Perkūnas kirto namą.

Pereitą sąvaitę Bostone ir 
jo apylinkėj buvo smarki 
perkūnija. Perkūnas trenkė 
į Harvardo Universiteto 
prezidento Lowellio namus 
ir suardė visą kaminą. Jūrių 
pakrašty vėtra sugriovė lai
velių pašiurę ir užmušė du

METINIS PIKNIKAS GABIJOS IR 
AUŠRELĖS

Nedėlioję, Birželio-June 19, 1932 
VOSE’S PAVILLION

MAYNARD, MASS.
Bostono Gabijos ir VVorcesterio Aušrelės Chorai, vadovaujami J.

Dirvelio. išpildys muzikai) programą, dainuos naujausias dainas.
Worces‘erio kvartetas "Mes Keturi”, atvaizdins kaip jiems sekasi J 

« gyvent "Liudviko Burdingauzėj”. Čia ir nenorėdami linksmai pasijuoks. Į •' •' • » n vi c’jnrp atsilankyti ir pasigėrėt gražiomis dainomis j 
Į tarp žaliuojančių medžių. į

Pasi link -»minimns tęsis iki vėlai vakaro.I

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 
nuo 2:15 iki 2:30 po pietų, iš 

stoties WHDII—830 kilocyles, 
pradedant šj nedėldienį. Neuž

mirškit pasiklausyti.
Programus duoda KATRO-LEK 
Labaratories.

Geriausios Vidurių Gyduolės 

KATRO-LEK.

REG. U. S. PAT. OFF.

LIETUVIU RADIOfe-

PROGRAMA

I
•I 
I 
♦»
« t 
I 
• 
I 
I 
(
I 
t t 
I 
« 
t 
« « 
« 
I t 
t 
♦ ( 
« 
♦ 
» ( 
« 
«
į»«»
t♦
»
t
♦
I»

DIDŽIA ISIS PASIRINKIMAS 
PLl M BINGO. GELEŽIES DAIK

TU IR PENTŲ ŽEMIAUSIA 
KAINA BOSTONE

SOUTH END
HARDWARE CO.
1093 WASHINGTON STREET 

BOSTONE
prie Dover St. Elev. Stoties

Telefonas: Hancock 6105 ir 6106
Dykai vietos pristatymas

Atdaras kasdien nuo 7 ryto iki 6:30 
vakare. Subatomis iki 10:30 vakar.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosa- 
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 pašte At
minkit musu adresą.

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

Kampas Broadvray,
«O BOSTON.

Tel. So. Boston, 2629. 2173 ir 2799

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorą Ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegą—Chop Saey. 

China Boy Soy Saoce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pat mus galite gaut
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

331 BROADM AY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočeaao

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokios aato*«MBao Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentora
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigkt Streel, 

SOUTH BOSTON, 1A88.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 F.AST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikta ir Išpopieriooja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

{ extra Į
{LIETUVIŠKA APTIEKA
J Jašą Senas Aptiekorins toj pačioj 
{vietoj per pastaruosius 26 metus
• ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
{ Visados šviežios šaknys iš Lieta- 
I vos ir visados šviežias Dieles

galima gauti pas:
DAVID CABITT

REG. APTIEKORIUS
• Visados pasirengęs jums pat;
{ 100 SALEM STREET

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro. J

PARKAVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonai: So. Boeton 9777.

i




