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Kaip Veteranai Eina 
Šturmuot Washingtoną
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Yra manoma, kad šit^ žygį 
sumanė komunistai. ;

Šią seredą Washingtone 
ruošiama milžiniška karo
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veteranų demonstracija 
prieš Hocverio valdžią, kuri 
nesirūpina jų pašalpa. Vete
ranai reikalauja, kad jiems 
butų išmokėtas “bonus” ar
ba atlyginimas už sugaištą

vo jau padarę planą užimti 
Klaipėdos kraštą ir priskirti 
jį prie Vokietijos. Bet apie 
tuos plakus sužinojęs Fran
cuzijos pasiuntinys Berlyne 
ir įspėjęs-Vokieti jos vyria u-

laika kariumenėj. Hooverio sybę, kad ji savo fašistus 
valdžia tam priešinga, nes ji i suvaldytų, nes jeigu hitleri- 
neturi tam pinigų. Bet tūli j ninkai paims Klaipėdą, tai 
politikieriai Kongrese stoja : lenkams pasidarys liuosos 
už “bonusą”, nes nori, kad į rankos užimti Dancigą. Ši-
atėjus rinkimams veteranai 
už juos balsuotu. Kongresan 
yra įneštas jau ir tam tikras 
bilius, kad valdžia atspaus
dintų daugiau popierinių pi
nigų ir išmokėtų buvusiems 
kareiviams atlyginimą. Tai
gi veteranai ir reikalauja, 
kad tas bilius butų paimtas 
svarstyt pirma negu Kong
resas išsiskirstys vasaros a- 
tostogoms.
Tūkstančiai veteranu trau

kia į Washingtoną iš visų 
pusių. Šį panedėlį kelionėje 
buvo šitokie būriai:

Pittsburgho apylinkėje 
1,500.

Per New Jersey ėjo 700. 
Per Clevelandą, 600.
Per Texas, 300.
Iš Californijos ėjo 88.
Iš Kansas, 680.
Iš Indianos, 200.
Iš West Virginijos, 200.
Iš North Carolinos, 250.
Iš Virginijos, 250.
Iš South Carolinos, 150. 
Illino jaus, Michi^ano,

Pennsylvanijos, Oklahomos 
ir kitose valstijose pastatyta 
ištisi palapinių miesteliai 
keliaujantiems veteranams 
nakvoti. Valstijos duoda 
jiems maisto ir parūpina 
transportaciją Vietomis 
juos veža prekių vagonuose, 
vietomis trokais, o kai kur 
jiems prisieina ir pėstiems 
maršuoti. Clevelande jie 
norėjo prievarta paimti pre
kių traukini, tai ivvko susi- 
rėmimas su policija. Daug 
buvusių kareivių sumindžio
ta policijos-arkliais ir sužei
sta buožėmis.

Washingtone jau nuo pe
reitos savaitės nakvoja keli 
tūkstančiai veteranų. Polici
ja juos maitina, skirdama 
centus i dieną asmeniui. Bet 
jos pinigai greit pasibaigs ir 
veteranai turėsią iš Washin- 
gtono kraustytis. O šie sake 
neisią iš tenai patol, pakol 
jiems nebusiąs išmokėtas 
bonus. Valdžia labai susiru- 
pinus. Manoma, kad šitą žy
gį ant Washingtono sugal
vojo komunistai.

tas įspėjimas vokiečių faši
stus ir sulaikęs nuo žygio į 
Klaipėdą.

Vokietijoj Paleistas
Parlamentas.

Pereitą sąvaitę Vokietijos 
prezidentas Hindenburgas 
paleido Reichstagą (parla
mentą), nes susidarė naujas 
ministerių kabinetas iš jun
kerių, todėl buvo aišku, kad 
demokratinis parlamentas 
tokiam kabinetui tuoiaus 
pareikš nepasitikėiimą.Nau- 
ji parlamento rinkimai pa
skelbti 31 liepos dienai. Ma
noma, kad tuose rinkimuose 
daugiausia laimės fašistai ir 
kitokie atžagareiviai, todėl 
jie parems ir junkerišką vy
riausybę. Paskutinėmis die
nomis Vokietija žymiai pa
krypo dešinėn. Kalbama 
net, kad gali būt atgaivin
ta monarchija ir katras nors 
kaizerio sūnūs apskelbtas 
karalium.

Įstatymas Komunis
tams Deportuoti.
Kongresan yra įneštas 

kongresmano Dies bilius, 
turis reikalauja deportuoti 
visus nepiliečius komunis- 
us. Atstovų butas šį pane

dėlį tą bilių jau priėmėm ir 
įersiuntė Senatui. Nėra ^a- 
?ejonės, kad ir Senatas jį 
priims. Tuomet galės būt 
deportuojami visi komunis
tai, kurie tik nėra šios šalies 
piliečiai.

Bilius aiškina, kad komu
nistais bus skaitomi visi tie, 
turie stos už nuvertimą val
džios jėga. Įstatymas nelie
čia tų, kurie reikalauja vien 
pervedimo pramonės ir tur- 
ų iš privatinių rankų į vi

suomenės nuosavybę. Taip 
)at daroma išimtis ir tiems, 
turie prisirašė prie komu
nistų partijos suklaidinti, 
arba priversti prieš savo no
rą. Tokie nebus deportuoja
mi.

ANGLIJA SUSIRUPINUS 
PABALTĖS VALSTYBĖ

MIS.
Anglų parlamento narys 

Alfred Bosson parašė į Lon
dono “Times” laišką, išpa- 
rodydamas, kad Lietuvoj, 
Latvijoj ir kitose Pabaltės 
valstybėse yra puiki rinka 
anglų prekėms, ypač ūkio 
mašinoms, bet iki šiol ang
lai, kažin kodėl, nebandė 
ots rinkos užimti.

Chicagos Lietuvis 
Areštuotas Kaune.

Worcestery Suimtas 
Vincas Kielikauskas

NUTEISĖ 8 “KIDNAPE 
RIUS”.

Peoria, III.— Tūlas laikas 
atgal čia buvo gengsterių 
pagrobtas Dr. Parker. Gen
gsteriai reikalavo $50,000 
išpirkimo. Vienuolika įta
riamų piktadarių buvo suim
ta ir pereitą sąvaitę čia buve 
sprendžiama jų byla. Trįs 
buvo pripažinti nekalti, o 
nuteisti nuo 5 iki 25 metu 
kalėjimo.

Farmeriai Džiaugias
Susilaukę Sniego.
North Dakotoj ir Wvo- 

mingo pietuose šiomis die
nomis pusėtinai pasnigo.Vi
durinėj Dakotoj sniego bu
vo iki 7 colių. Nors javams 
tai nesveika, tečiau farme
riai džiaugiasi to sniego su
silaukę, nes mano, kad nuo 
to išnyks ar bent sumažės 
skierių pavojus. Dideli skie- 
rių spiečiai jau buvo pasiro
dę ir farmeriai bijojo, kad 
jie gali sunaikinti visus pa
sėlius.

NORĖJO UŽMUŠT 
MUSSOLINĮ.

Romoj policija areštavo 
tūlą Angelo Sbardelotto, 
pas kurį rado 2 bombas ir 
revolverį. Suimtasis prisi
pažino, kad tos bombos bu
vo skirtos Mussoliniui, o re
volveris pačiam Sbardelot 
tui nusišauti, jeigu jam kas 
nepasisektų.

Antanas Žy gas gavo 3 metus 
kalėjimo už apvogimą Kau

no bažnyčios.
Kauno laikraščiai prane

ša, kad šiomis dienomis 
Kauno apygardos teisme 
prasidėjo trijų žmonių byla 
dėl apvogimo Kauno baž
nyčios.

Kaltinamųjų suole esąs 
pasodintas Chicagos lietu
vis, Antanas Žygas, ir du jo 
draugai, su kuriais jis nese
nai Kaune susipažinęs. Vie
nas jų esąs Zalatkevičius, 
nesenai atvykęs iš Sovietų 
Rusijos, o antras—vietinis 
Kauno gyventojas.

Bažnyčia buvo apvogta 
da pereitą gruodžio mėnesį. 
Vieną rytą pralotas Januše- 
vičius nuėjęs laikyti mišių ir 
-radęs išvogtas taures. Jis 
tuojaus pranešė apie tai po
licijai, bet ši vagių tada ne
susekė.

Šiomis dienomis bet gi 
policija suėmusi chicagieti 
Žygą, nes jau turėjo įrody
mų, kad jisai užsiima vagi
liavimu Kaune. Mat, Chica
goj gyvendamas išmoko. 
Pradėjus jį policijai tardyt, 
jisai prisipažinęs ir tas tau
res iš bažnyčios pavogęs.

Kai Žygas laužėsi į alto
rių. tai jo sėbras Zlatkevi
čius stovėjęs iš lauko sargy
boje. Jei pasirodytų koks 
pavojus, Zlatkevičius čiau
dėjimu turėjęs duot Žygui 
ženklą.

Žygas buvo jau pirma ke
lis kartu Kaune areštuotas 
už vagystes ir kelis kartus 
buvo baustas kalėjimu.

Dabar jis nubaustas trim 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. Jo sėbras Stankevi
čius,, kaunietis, gavo 6 mė
nesius belangės, o Zlatkevi 
čius visai išteisintas.

Pereitą sąvaitę Worces- 
tery buvo detektivų sugau
tas lietuvis William Kosky,

Čili Apskelbta Pirmutine 
Socialistine Respublika

kurio tikra pavardė esanti ReikalūU- AMERIKOS KAPITALIS
Vincas Kielikauskas. Polici
ja senai jau jį sekė, nes turė
jo žinių, kad vasario mėne
sy jisai dalyvavo apiplėšime 
Keršio krautuvės po nume-

ja Atsaukt Prohi’ 
biciją.

Šią sąvaitę Rokfeleris

TAI NUSIGANDĘ.

Liaudis tuojaus nusistatė 
prieš bažnyčias ir šaukia: 

“Šalin davatkos!”
Pereitą subatą Čili respub

likoj įvyko perversmas be 
kraujo. Prezidento Montero

riu 934 Grafton st. Suimtas kreipėsi į demokratų ir^ re- 
ir policijos pakamantinėtas publikonų partijas, karštai
jisai prisipažino ir prie visos jas ragindamas, kad jos sa- ___ ____________ ________
eilės kitų plėšimų. Policija vo konvencijose pasisakytų J valdžia buvo nuversta, o jos 
dabar mano, kad beveik visi prieš prohibiciją ir eitų prie vietą užėmė socialistai T.ai- 
plėšimai, kurių pastaruoju jos panaikinimo. Jis sakosi kinuoju prezidentu paskir- 
laiku Worcesterio apylinkėj | buvęs karštas prohibicijos
buvo gana daug, tai vis Kie- rėmė jas. Jis paaukavęs “sau-
likausko “kompanijos” dar
bas.

SOVIETUOSE PASMERK
TA SUŠAUDYT 15 

ŽMONIŲ.
Taškente, rusų Turkesta

ne, pasmerkta sušaudyt 15 
žmonių, kurie sulaikydavo 
ir plėšdavo traukinius ant 
Sovietų gelžkelių vidurinėj 
Azijoj. Tarp pasmerktųjų y- 
ra 2 moterys. Be to da 19 
žmonių nuteista nuo 3 iki 
10 metų kalėjimo.

STREIKAI ISPANIJOJ.
Visą Ispaniją užliejo strei

kų banga. Kai kuriuose mie
stuose streikuoja visi darbi
ninkai taip, kad neina nei 
gatvekariai, nėra nei duo
nos, nei šviesos. Streikams 
vadovauja sindikalistai. Bū
na susirėmimų su policija. 
Sindikalistai mėto bombas, 
sprogdina gatvėkarius, til
tus ir Lt Monarchistai taip
gi ne snaudžia. Policija sa
kosi susekusi monarchistų 
organizaciją, kuri buvo nu
tarus užmušti Madrido gu
bernatorių.

LENKIJOJ POLICIJA
ŠAUDO VALSTIEČIUS.
Varšuvos žiniomis, Labu- 

no miestely pereitą nedėl
dienį įvyko valstiečių susi
rinkimas. Policija norėjo 
juos išvaikyt, bet kaimiečiai 
pradėjo svaidyt ją akmeni
mis. Tada policija ėmė šau
dyt į susirinkusius. Du kai
miečiai buvo užmušti ir 5 
sužeisti.

FRANCUZŲ SOCIALIS
TAI VALDŽION NE

ĮNĖJO.
Franeuzų radikalų-socia- 

listų vadas Herriot jau su
darė naują vyriausybę. Ji 
susideda iš kairiųjų buržua
zinių grupių, kaip radikalai- 
socialistai, nepriklausomieji 
socialistai, republikonai so
cialistai ir kiti. Bet tikrieji 
darbininkai socialistai val
džion neįnėjo.

DIDELIS POTVINIS 
CALIFORNIJOJ.

Californijoj labai patvino 
Colorado upė. Vanduo paki 
lo taip aukštai, kaip jis ne
buvo pakilęs jau per 10 me
tų. Vanduo užliejo apie 20,- 
000 akrų apsėtų laukų ir tur
but sunaikins tenai visus pa
sėlius. Vietomis nunešti far- 
merių namai. Trys juodvei 
džiai jau prigėrė.

PABĖGO APSIVOGĘS 
LENKŲ ŽANDARŲ VIR

ŠININKAS.
Lenkų laikraščiai prane 

ša, kad šiomis dienomis iš 
Gardino pabėgęs lenkų žan 
darų viršininkas Jakowiec- 
<i. Bėgdamas jisai pavogęs 
apie 24,000 zlotų Pilsudskio 
valdžios pinigų. Manoma, 
kad jis pasprukęs arba Lat
vijon, arba Estijon.

ŠOVĖ PLĖŠIKĄ, PATAI
KĖ UOŠVIUI.

Pereitą panedėlį Chica 
goj plėšikai užpuolė Sieber- 
to aptieką ir pagrobę $300 
leidosi bėgti. Siebertas pra
dėjo vytis ir šauktis pagal
bos. Jo žentas, kun. Reine- 
ck, šovė per langą į bėgan
čius plėšikus, bet pataikė ne 
plėšikams, o savo uošviui į 
koją. Siebertas ir pinigų ne 
teko, ir prie to da gali ne
tekti kojos.

sųjų" propagandai net 
$350,000. Nei jis pats, nei jo 
tėvas, nei diedukas niekad 
nesą ragavę svaiginamų gė
rimu. Jis norėjęs, kad ir vi
sa Amerika butų tokia. Bet 
prohibicijos įvedimas jį 
baisiai apvylęs. Žmonės pra
dėjo gerti daug daugiau, ne
gu pirma. Dabar geria net 
vaikai ir moterys, ko pirma 
visai nebuvę. Šito. dėlei Rok
feleris dabar maldauja abie
jų politinių partijų, kad jos 
tą nelaimingą prohibiciją at
šauktų.

LATVIŲ KOMUNISTŲ 
SEIMO ATSTOVAS PA

BĖGO LIETUVON.
Latvių laikraštis Rygoje, 

“Pedja Bridi”, praneša, kad 
šiomis dienomis slapta Lie
tuvon pabėgęs Latvijos sei
mo atstovas komunistas Me- 
žuls, kurį seimas ruošėsi iš
duoti teismui už prasižengi
mą valstybei.

ANTANAS DIRŽIUS NU
ŽUDĖ SAVO ŽMONĄ

Baisi tragedija Waterburio 
lietuvių šeimynoj.

Pereitą sąvaitę Watei bū
ry įvyko baisi tragedija lie
tuvių šeimynoj. Antanas 
Diržius, 41 metų amžiaus 
vyras, peršovė savo žmona 
ir paskui žiauriai sumėsinė- 
jo jos lavoną. Jos pilvas bu
vo visas subadytas ta yla. ką 
ledą skaldo. Padaryta net 
30 skylių. Diržius areštuo
tas. Jo advokatas pareiškė, 
kad Diržius esąs nesveiko 
proto ir turėsiąs būt patal
pintas į pamišėlių namus. 
Plačiau šitas įvykis bus ap
rašytas sekančiam “Kelei
vy.”

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS VAIKŲ GRO

BIKAMS.
Kongresmanas Cochranas 

inešė Atstovų Butan bilių- 
kad vaikų grobikai, tokie 
kaip tie, ką pavogė Lind
bergho vaiką, butų baudžia
mi mirties bausme. Bilius 
Kongrese turi pritarimo.

KAIRIŲJŲ SOCIALISTU 
BYLA LENKIJOJ.

Gegužės mėnesy Varšuvoj 
prasidėjo didelė politinė by
la. Kaltinama 22 kairieji 
lenkų socialistai priešvalsty
biniu veikimu.

7 JUODVEIDŽIŲ ŽUDY
MAS ATIDĖTAS.

Vyriausis šalies teismas 
sutiko pasmerktųjų miriop 
7 juodveidžių peticiją per
žiūrėti, todėl jų žudymas ta
no sulaikytas. Jie turėjo būt 
nužudyti 24 birželio. Jie yra 
nuteisti miriop dėl išniekini
mo dviejų baltveidžių mote
rų Alabamos valstijoj.

CHICAGOS STOKJAR- 
DUOSE VĖL NUKAPO

TOS ALGOS.
Armouro kompanija, kuri 

valdo Chicagoje dideles gy
vulių skerdyklas, paskelbė 
savo darbininkams, kad nuo 
11 birželio jų algos vėl bus 
nukapotos 10 nuošimčių.

Haverhill, Mass. —Šiomis 
dienomis čia mirė Frank 
Stocker, 60 metų amžiaus 
elgeta, kuris jau ilgą laiką 
gyveno išmaldomis. Bet jam 
mirus pas jį rasta $12,000.

ARGENTINA ATSIUNTĖ
LIETUVAI DOVANŲ

Klaipėdon atėjo Argen-; portuoti kaipo “blogi žino
tinos karo laivas “Čaco” ir nes”, tai Lietuvos policija 
pranešė atvežęs deportuotus tuoj uždarė juos kalėjiman. 
iš Argentinos 4 Lietuvos pi
liečius, kuriuos norėtų iškei- GORGULOVAS ESĄS TI 
ti Lietuvos krantan. Kaipf 
rodo jų vardai ir pavardės, KRAI BOLŠEVIKAS.

visi jie turi būt žydai, jokių Vienas kazokas Paryžiuje 
asmens dokumentų neturi, paskelbė, kad Francuzijos
tik Argentinos valdžios pri
dėtame rašte pasakyta, kad 
jie Lietuvos piliečiai. Vienas 
jų vadinasi. Filipas Johanse- 
nas. Argentinos valdžia sa
vo rašte sako, kad šitas as
muo esąs kilęs iš Lietuvos 
miesto Liepojos. Kaip žinia, 
Lietuvoje tokio miesto nėra. 
Liepoja yra tik Latvijoj. Bet 
Latvija jo neįsileidžia, nes 
sulyg to rašto, jis gimęs Lie
tuvoje. Taigi reikalas taip 
supainiotas, kad jį sunku at
painiok

Motelį Kazanovičių ir ša- 
lomą Chaitiną Lietuva įsilei
do. Bet kadangi jie buvo de- nia tikra

prezidento užmušėjas Gor- 
gulovas buvęs savo laiku 
bolševikų slaptosios polici
jos viršininkas Rostove prie 
Dono.

Dabargi Čekoslovakijos 
atstovas Anglijoj,Jonas Ma- 
sarykas, prezidento Masary- 
ko sūnūs, pareiškė spaudos 
atstovams, kad čekoslovakų 
policija turinti dokumentus, 
kurie rodo, kad Gorgulovas 
esąs komunistas. Gorgulo
vas du kartu važiavęs į SSS 
R. Masarykas prašė spaudos 
atstovus skelbiant šią žinią 
nurodyti jo pavardę, nes ži-

tas Carlos Davila, buvusis 
Čili ambasadorius Washing- 
tone. Jam vadovaujant, Čili 
apskelbta Pirmutinė Socia
listinė Respublika Pietų A- 
merikoj.

Amerikos kapitalistai šitų 
žinių baisiai nusigando, nes 
jie turi Čili respublikoj su
dėję apie $1,000,000,000 ka
pitalo, o laikinos valdžios 
atstovas pasakė: “Mes turim 
paliuosuoti Čili respubliką 
nuo svetimojo ir savojo ka
pitalo jungo.”

Revoliucionieriai pasisa
kė, kad dabartinis Čili kon
gresas bus tuojaus paleistas, 
o jo vieton bus sušauktas 
Steigiamas Seimas, kuris 
parašys respublikai socialis
tinę konstituciją ir padės 
naujai tvarkai pagrindus. 
Tuomet bus paskelbti rinki
mai ir sušauktas paprastas 
liaudies atstovų parlamen
tas.

Laikinoji vyriausybė jau 
pasisakė už pripažinimą So
vietų Rusijos, už konfiska
vimą visų didžiųjų dvarų, 
kurie iki šiol nemokėjo vals
tybei jokių mokesnių, ir už 
kitokius pagerinimus.

Socialistai paskelbė, kad 
vyriausis jų tikslas yra su
kurti žmonišką gyvenimą 
darbininkams ir visai bied- 
nuomenei, kuri iki šiol tik 
turtus gamino, bet žmogaus 
teisių neturėjo ir savo paga
mintais turtais negalėjo nau
dotis.

Susidarius revoliucinei 
valdžiai, liaudyje tuojaus 
pasireiškė priešbažnytinis 
ūpas. Darbininkai pradėjo 
ruošti miestuose demonstra
cijas ir šaukti: “Šalin da
vatkos!” “šalin dykaduo
niai!”

Vėliausios žinios sako, 
kad kai kuriose vietose pa
sireiškė ir kontrevoliucinis 
judėjimas. Matyt, kariume
nėj yra reakcinių karininkų, 
kurie nenori socialistinei 
valdžiai pritarti. Bet aviaci
jos kurpusas eina su revo
liucine valdžia ir orlaivinin- 
kų vadas pareiškė, kad 
kontrevoliuciją jie lengvai 
galį nuslopinti iš oro.

SPROGIMAS KARO 
LAIVE.

Amerikos karo laive 
“Tulsa”, kuris randasi Kini
jos vandenyse, pereitą są
vaitę įvyko sprogimas, kuris 
vieną jurininką užmušė ir 
kelis jų sužeidė.

ATSIDARO 3 AUDINY- 
ČIOS.

Fall River, Mass. — Šį pa
nedėlį čia atsidarė 3 audi- 
nyčios, kurios stovėjo užda
rytos jau nemažiau kaip 6 
mėnesiai.

a
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PRIE DEMOKRATINĖS 
TVARKOS SUNKU PA

SLĖPTI GRAFTĄ
Kalbėdamos apie buvusio 

finansų ministerio klerika
lo Petrulio bylą, “Lietuvos 
žinios”pabrėžia, kad Petru
lis apsivogė kaip tik tais lai
kais, kuomet Lietuvoje buvo 
pradėjus reikštis krikščionių 
diktatūra; tečiaus kaip tik 
susidarė demokratinė val
džia, tuo jaus krikščionių tū
zų šmugelis buvo iškeltas 
aikštėn.

Liaudininkų dienraštis sa
ko:

“V. Petrulio byla yra kilusi 
tose sąlygose, kada buvo pra
dėję reikštis vienos partijos 
vyravimo tendencijos, kada 
pradėjo Įsigalėti nesiskaitymas 
su kitomis grupėmis. Vienai 
grupei diktatoriškai valdant 
Lietuva, pasireiškė visa eilė 

neteisėtumų, kurių dalis teis
mo jau anksčiau išaiškinta, ki 
tos dabar, o trečios dar laukia

kolektvviečius. Toks iš pinigui 
lošimas Sofeiske eina beveik 
kasdien ir kasnakt.

“Aktyvas prieš toki kortų lo
šimą nekovoja. Komjaunimo 
sekretorius drg. Paliokas Vin
cas irgi kai kada padeda korto
mis lošti. Jis kolektyvo susirin
kimuose retai lankosi. Jis ne
sirūpina organizaciniai—ūkiš
ko kolektyvo sustiprinimu, ne
sistengia sumušt kenksmingą 
buožių elementų agitaciją, ne
sistengia griežtai kovoti už ge
resni pasiruošimą pavasgric 
sėjai. Paliokas Vincas ži»mą 
pasidir'ęs sau dokumentus bu
vo pabėgęs iš kolektyvo i .Mas 
kva, paskui sekretorių pabaro 
ir kaikurie komjaunuoliai: Ja
nuškevičius Jonas. Januškevi
čius Juozas.

“Visi tie bėgunai ii kortau- 
ninkai sąmoningai stengias nu 
traukt pavasario sėją.”

rų kitai vpatai štai paduodame 
įstatą iš Bendrovės konstituci
jos: ‘šėras užginta pervesti ki
tam be Bendrovės leidimo? O 
mes juk neduodam jokio leidi
mo pervesti šėrą kitai vpatai.

E. T. BIMBIENĖ, 
“ ‘Laisvės’ B-vės Sekretorė”.

Taip vieni komunisai pa
sižabojo kitus komunistus.

Taip rašo apie komunis
tus ūkininkus jų pačių laik
raštis, “Raudonas Artojas”, 

... _ , . . Seniaus rusai pajuokdavo
“S.?”'“henkus. sakydami, kad pie- 

ną begrėbdami lenkai pras- 
rėbė savo Lenkiją.

Gi apie Sofeisko lietuvius 
komunistus galima butų pa 
sakyt, kad kortomis beloš
dami jie gali pralošti visą 
savo komuna.

iškelta viešumon 19*26 m. susi 
rinkus naujam Seimui, susida
rius demokratinei vyraiusybei.

“Visur, visose šalyse yra as
menų ir net partijų bei šiaip 
grupių, neigiančių parlamenta
rizmą ir demokratinę .santvar- 
ką.

“Yra tokių ir pas mus: ir 
asmenų ir partijų.

“Žinoma, negalima pasakyti 
kad Nepriklausomosios Lietu
vos seimo laikai butu absoliu

PRUSEIKINIAI REIKA
LAUJA SAVO PINIGŲ IŠ 

“LAISVĖS”.

. Pruseikiniai komunistai t.skaą .dalus, kad ,,«nS nieko ,ėjo reikalauti „,v0 pi.
nigų iš Laisvės , kun pasi
liko bimbinių komunistų 
rankose. Tokius reikalą vi

negalima butų prikišti, tačiau 
niekas neužginčys, kad seimas 
buvo didelis Lietuvos valsty- 
bingumo kūrėjas ir gyvenimo
reguliuotojas.

“Mes turime visišką pagrin
dą pabrėžti, kad V. Petrulio 
bylos iškėlimas yra parlamen
tarinės demokratinės santvar
kos rezultatas. Seimas kėlė vie
šumon visus neleistinus darbus

KOMUNISTAI JAU 
GA IŠ SAVO “SUSIVIE

NIJIMO.”
E. Butkus rašo “Naujoj

Gadynėj” (N21), kad ko
munistų “Susivienijimui” 
nelabai sekasi. Jis sako:

“Mes stojame už Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, kaip 
fratemalę darbininkų organi
zaciją. ir velijame jam viso ge
ro. Bet faktas yra toks, kad 
tik iki gruodžio 31 dienai iš 
Susivienijimo pasitraukė 673 
nariai. Jei ‘linija’ nebus nura
minta. tai ji dar giliau pakas 
šaknis tai organizacijai.”

Negeriau butų ir su SLA.,
, eigų komunistai butų tą or
ganizaciją užvaldę.

DARBININKAS SKĖLĖ
KARALIUI PER AUS|.
“Socialdemokratas” rašo:
“Atvykus buvusiam Ispani 

jos karaliui Alfonsui iš Maltos 
salos į Marselio uostą (Prancū
zijoj), išlipus iš garlaivio, prie 
jo padėjo vienas ispanų darbi
ninkas ir drožė jam per veidą. 
Darbininkas areštuotas. Reu
ters praneša, kad šio incidento 
metu Alfonsas laikėsi ‘garbin
gai’.”

Mums rodos, kad neko
kia garbė “Dievo patepti 
niui” gauti per snuki.

ŠOLOMSKAS PIRKSIĄS
LIETUVOJ DVARĄ?
“Naujoj Gadynėj” skai

tom šitokį kurjozą:
“Garsus linijos saugotojas ______________

Petras šolomslcas išvažiavo į! 1
Lietuvą. Kaip jis mokėjo prisi-' Ruošiamasi prezidento rin 
taikyt prie Bimbos, taip mokės kimų vajui,
prisitaikyt prie Smetonos. Lie- į
tuve-je, sake. pirksiąs dvarą.
Šolomskas buvo 

zeceris, o vėliaus 
Bimbos padėjėjas.

Iš Amerikos Socialistų Darbuotes
kalingi ne žodžiai, bet dar-ikimas žymiai pastūmės dar
bas. Reikalingiausis darbas bininkus prie socializmo,

, Pabaigę savo partijos su- 
i važiavimą Milwaukee mie- 

Laisvės” ste dideliu ūpo pakėlimu ir į t 
pasidarė reikšminga solidarumo de- ‘ 

: monstracija, Amerikos So-

DANIUŠIS RANDA PAK
RIKUSIAS SANDARIE- 

ČIU KUOPAS.

cialistų Partijos delegatai 
grįžo namo pasiryžę organi-

izuoti didžiausi rinkimų va- 
!jų. kad supažindinus visuo- 

P. Daniušis apvažiavo vi-'menę su partijos platforma 
są eilę miestų norėdamas su-Į ir jos kandidatais, kuriais 
stiprinti sandariečių kuopas.' yra Norman Thomas i prezi- 
Dabar jis parašė “Sandarai” .dentus, o James H. Maure? į 
savo kelionės įspūdžius. En- vice-prezidentus. 
tuziazmo pas ji nesimato. Jis
sakosi buvęs Waterbury, 
kalbėjęsis su tokiais sanda- 
riečių veikėjais, kaip Tarei- 
la, Kvaraciejus, Armonas,
Krugelis ir kiti. Girdi,

“Iš pasikalbėjimo su jais pa
tyriau. kad Sandaros kuopa jau 
trys metai kaip pairusi ir kuo
pos valdybos nariai, dėliai šių 
laikų depresijos, išvažinėjo ir 
jokio organizuoto veikimo čia 
neradau. Iš esančių pavienių 
Sandariečių sužinojau. kad 
prieš kelis metus \Vaterbury 
buvo stipri ir skaitlinga kuopa, 
bet pradėjus svyruoti vietos 
Sandariečių veikėjams, apie 
kuriuos pirmiaus sukosi visas 
Sandaros ratas, kuopos veiki
mas pairo".

Tareila ir Žemantauskas. 
seniaus buvę stambiausi 
sandariečių šulai, nuo 17 
gruodžio nakties perversmo 
Lietuvoje pradėję žiūrėti į 
fašistų pusę ir sandariečiais 
jau nebeidomauja.

yra paprastiems žmonėms, 
kurie dirba ant farmųj fab
rikuose, kasyklose, ofisuose 

mokyklose, nežiūrint jų 
tautybės nei kilmės. Visi jie 
turi stoti Socialistų Partijon 
ir reikalauti, kad daiktai, 
kurie yra visuomenės jėgo
mis pagaminti ir reikalingi 
visuomenės gyvenimui, butų 
pavesti visuomenės nuosa
vybei ir naudojami visuo
menės labui, o ne privačiam 
pelnui.”

Tr . , , . .. , Thomas buvo nominuotas
Kova, su nedarbu sociali- ikan<lillatu j prezidentus ak- 

stai reikalauja, kad valdžia ]lamacijca R- .k j ( 3ukel. 
tuojau paskirtų o bilionus;ta (lidįiausia ovac<a ku,.iai
rin aviu tiAemonmoi noeolnoi _ ___ _ '7 7 .dolenų tiesioginiai pašalpai,jvadovavo iIiIwukee 
o kitus o b,bonus viešiems; k uj h. j j g 
darbams; oe to, tun aut įve-. J
stas 2 metų moratoriumas,, ^aurer „ ezl.
kuris (baustų pardavinet na-,, Ž(W j ; yJnbal
mus ir faunas, kūnų savi- buvo nominįStas_ 
nmkai negali užsimokėti

sociali-

mus jau pasiuntė “Laisvės’ 
bendrovei Pruseikos šalinin
kai iš Worcesterio, Paterso- 
no. Detroito ir kitų miestų. 
Jie turi prisipirkę“Laisvės” 

serų dar iš tų laikų, kada 
visi prigulėjo prie vienos ko-

. _ . . .munistų organizacijos, ka--mažus .r d.dehus. Se.mo .r lda ir Bimba dirbo
šia prasme niekas pakeisti ne
gali.”

Ar užsi-
- * I -

trauki ?

bankams morgičių arba val
džiai taksų: kad darbinin
kams butų daugiau darbo, 
socialistai reikalauja su
trumpinti darbo valandas, 
Įvedant 6 valandų diena ir 
5 dienų savaitę.

Thomas šaukia prie darbo.
Priimdamas kandidatūrą 

i prezidentus, Norman Tho
mas tarp kita ko pasakė: 
‘Dabartinio krizio laiku rei-

P. Daniušis neradęs visam 
Waterbury žmogaus, kuris 
butų apsiėmęs sušaukti bu
vusiųjų sandariečių susirin
kimą.

Užgyrė Rusijos daromus 
bandymus.

Daugiausia diskusijų su
važiavime sukėlė klausimas, 
kaip Partija turi žiūrėti Į 
Rusiją. Šituo klausimu buvo 
pasiūlytos net šešias rezoliu
cijos, bet galų gale ginčas 
pasibaigė ilgu pareiškimu, 
kur pabriežiamas skirtumas 
tarp komunizmo ir socializ
mo, ir priimta Blanshardo- 
Ameringerio-Jeffrey rezo
liucija, kuri skamba taip:

“Socialistų Partija pripa
žįsta, kad Sovietų daromus 
bandymus darbininkų kla
sė seka dideliu susidomėji
mu ; kad tų bandymų pasise-

tuo tarpu kaip jų nepasiseki
mas diskredituotų pastatytą 
planingos gamybos pagrin
dais ekonominę tvarką ir 
kapitalizmo panaikinimą;

“Todėl lai būna nutarta, 
kad Socialistų Partija, nors 
visos Sovietų valdžios politi
kos neužgiria, ir nors tvir
tai stoja už politinių kalinių 
paliuosavimą ir pilietinių 
laisvių grąžinimą, daro
moms Rusijoje pastangoms 
sukurti ekonominį pamatą 
socialistinei valstybei prita
ria ir kviečia darbininkus 
saugoti Sovietų Rusiją nuo 
kapitalistų užpuolimo. Mes 
manome, kad revoliucinę 
taktiką kiekvienoj valstybėj 
nulemia vietos ekonominės 
ir pelitinės sąlygos, ir kad 
Rusijoj daromas eksperi
mentas yra taip pat ypatin
gų tos šalies sąlygų išdava.”

lis vieno.
Dabar jie nuo “Laisvės 

Vadinasi, suktybėms iri atstumti, balso joje neturi 
graftui geriausia dirva yra d a gi visaip joje niekinami 
prie diktatūros, nes čia nie- taigi nori savo pinigus atsi
kąs valdžios nekontroliuoja.Įimti. Jie sako; “Jei negalite 
o ji pati negi kels blogus sa- apsieiti be pragaištingų dar 
vo darbus viešumon. Įbų, tai dirbkite juos savo lė

šomis, o ne musų.
Bet Bimbos kompanija 

pinigų savo opozicininkams 
negrąžina.

Šiomis dienomis jau
Lawrence’o opozicininkai 
pasiuntė Bimbai savo ulti-

DĖL KORTŲ LOŠIMO NE
ĮVYKSTA KOMUNISTŲ 

MITINGAI.
Baltgudijoj yra lietuvių 

komunistų sukurtos ukinin
kų komunos. Jų reikalams Į matuma. Tarp kita ko jie sa- 
yra Minske leidžiamas ir k0

ir

laikraštis vardu “Raudonas 
Artojas”.

Apie Malkovos komuną 
“Raudonas Artojas” 14-tam 
savo numery paduoda šito 
kių žinių:

“Pavasario sėjai atremon
tuota : plūgų—52; nereikalau
jančių remonto yra—15; vežė
čių gerų yra—34. Kas dar ne
padaryta? Mėšlo reikia išvežti

“Mes, ‘Laisvės’ dalininkai, 
kaipo beteisiai, negalėdami iš
reikšt savo minti per savo laik
rašti. tai nors. protestuodami 
prieš tai. reikalaujam, kad mu
sų pinigai butų sugrąžinti. Lai 
musų vietoj perkasi tie. kurie 
būdami nešėrininkais. o šūkau
ja už Bimbą ir ‘Laisvę'.”

Pruseikiniai sako, kad
1,118 vežimų, dar neišvežta. Į prieš skilimą “bimbiniai u- 
Mineralinės trąšos iš Mscislavo!zurPaf°riai prievarta at- 
dar nepradėta vežt. Arkliai blo- mokėdavo šėrus opozicinin- 
gi. ir nugaros ir pečiai nuga-J ^ams. Jie darę taip prieš pa 
dinti. čia didelis nedateklius.lbutini .Laisvės šėnninkų 
tokiais arkliais 700 ha neužar- suvažiavimą, kad suvažiavi

me Bimba galėtų viršų pa
imti; o kai paėmė viršų, tai 
dabar ir reikalaujant prūsei 
kiniams šėrų neatmoka. Ne 
tik neatmoka, bet ir par
duoti tuos šėrus kitam asme
niui draudžia. Štai ką rašo 
šiuo reikalu Bimbienė tū
lam Cibulskiui:

si.
Dabar pasiklausvkit, kaip 

Sofeisko komuna mitingus 
laiko:

“Kovo 3 kolektyvas visuoti
nam savo susirinkime pradėjo 
svarstyt išdirbinio normas, ne
baigė. atidėjo ryt vakarui. Ko
vo 4 susirinko tiktai 25 žmo
nės. Kodėl taip mažai? Todėl, 
kad susidarė grupė, kuri sten
gėsi nutraukti susirinkimą, ša- 
rakauskas, Ambražas. Belec
kas Stasys ir šakalys Antanas 
suorganizavo pas Petrą Palio
ką kortų lošimą iš pinigu ir te
nai nutraukė nesusipratusius

i rU k

“Geguž. 10,1932 
“P. Cibulskui:

“Jūsų laišką, kuriame reika
laujate, kad atmokėti jums už 
šėrus, aplaikėme.

“Direktoriai nutarė dabarti
niu laiku neatmokėti už šėrus, 
todėl jūsų prašymo negalim iš
pildyti. Kaslink pervedimo šė-

<’opr., 1922,
T n# Araer 

Tobacco to.

T\ y y jv» ♦Du maži žodžiai, 
kurie padarė perversmą 

cigaretti industrijoje
9

AR užsitrauki dūmą? Ar gali būti 
Ppaprastesnis klausimas? Tačiau 

— koki sąjūdi jis sukėlė! Cigaretų 
industrijoje jaučiama, kad stropiai 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn 
visuomenei. “Jūs esate perversmo 
priežastis.” jie sako.

Kodėl taip susirūpinti? Žinoma, kad 
visuomenė nebijo to klausimo — nes 
kiekvienas užsitsaukia dūmą - žinoda
mas ar nežinodamas . . . kiekvienas 
rūkytojas Įkvepia kokią nors dūmu 
dalį, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki 
driso ši svarbu

dūmą? Lneky Strike 
klausima iškelti . . .

dėl to, kad tūli nešvarumai paslėpti 
net ir geriausio, lengviausio tabako 
lapuose pašalinami Įžymiuoju Luekies 
valymo procesu. Luekies tą procesą 
išrado. Tik Luekies ji ir turi!

Atsiminkite - daugiau kaip 20.000 
gydytoju, kuriems buvo duota išbandy
ti Luekies, pamatuodami savo nuo
mones savo pačių rūkymo patyrimit, 
pareiškė, jog Luekies mažiau erzina 
gerklę negu kiti eigaretai!

“It’s toasted”
Jisf Gerklei

a K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJerniUu minuctą sa pasaulio 
feritiniais lokiu orkestrais ir I.ucky Strike iiniornh. kiekvieną Antrdienio.Ketvirteiieaia, 

ir Še'tuJienio ■•■ektrą, per N.B.C. ReJio tinklą.

Unijoms palankumas.
Suvažiavimas pabrėžė. 

Kad įvairiais Partijos klausi
mais nariai gali būt Įvairių 
nuomonių. Tai nereiškia, 
<ad Partija yra pasidalijusi 
frakcijas: tai yra tik as

mens nusistatymo dalykas. 
Suvažiavimo nutarimai pa
rodo tiktai, kaip kuriuo 
Jausimu yra nusistačiusi 
dauguma, bet atskiri nariai 
gali laikytis visai kitokios
nuomonės.

Taip pat ir unijų klausi
mu. Suvažiavimui buvo pa
siūlyta rezoliucija, kurioj 
reikalaujama, kad Socialistų 
Gilija per savo organizato

rius eitų i minias ir organi
zuotų darbininkus Į profesi
nes unijas, kaip to reikalau
ja šių dienų gyvenimas. Šita 
rezoliucija tečiaus buvo at
mesta 95 balsais prieš 62, o 
jos vieton priimta kita, kuri 
pareiškia, kad Partija vi
suomet buvo ir pasilieka u- 
nijoms palanki, visuomet y- 
ra pasiryžus su jomis veikti 
ir gelbėt joms, tečiaus i vi
dujinius unijų reikalus atsi
sako kištis.
Prohibicijos klausimas eis 

visuotinam balsavimui.
Suvažiavimo nustatyta 

platforma reikalauja, kad 
prohibicijos įstatymas butų 
atšauktas, o jes vieton Įves
ta valdžios kontroliuojama

jrimų pramonė, su teise 
kiekvienai valstijai pasirin
kti, ar ji nori gėrimų savo ri
bose, ar ne. Balsuojant šitą 
klausimą. 80 delegatų pasi
sakė už, 77 prieš ir 32 susi
laikė nuo balsavimo.

Paskui suvažiavimui buvo 
patiekta su 50 parašų petici
ja, kad šitas klausimas butų 
leistas patiems nariams nus
pręsti. Taigi galutinai prohi
bicijos klausimą nuspręs re
ferendumas, kuris pasibaigs 
tiktai rugpiučio mėnesy.

Bendrai imant, socialistų 
nusistatymas prohibicijos 
klausimu yra toks: prohibi- 
cija yra savotiška diktatūra, 
kuri mindžioja piliečių lais
vę ; bet viešpataujančioji 
klasė pavertė prohibicijos 
klausimą savo propagandos 
Įrankiu, kad nukreipus pilie
čių akis nuo didesnių nelai
mių, kokių buržuazijos vieš
patavimas yra užtraukęs ant 
žmonių. Todėl socialistams 
neverta apie prohibicijos 
klausimą kalbėti. Darbinin
kams daug svarbesnis yra 
duonos klausimas.
HiHquitas išrinktas Pildo
mojo Komiteto pirmininku.

New Yorko advokatas 
Morris Hillųuit buvo iš nau
jo išrinktas Partijos Pildo
mojo Komiteto pirmininku. 
Iš viso komitetan ineina 11
narių ir 5 pavaduotojai.

.•-ją.



No. 23. Birželio 8 d., 1932 XIV1S. SO. BOSTON

LIETUVIU GYVENIMAS
Trečia* Puslapi*

Ka* nieko neveikia 
To nieką* nepeikia

KENOSHA, WIS.

Operetė “Gegužės Kara
laitė”.

Gegužės 22 d. German 
American Home svetainėje, 
“Dailės Ratelis”, vadovau
jamas K. Steponavičiaus, 
statė scenoje vieno veiksmo 
operetę “Gegužės Karalai
tė”. Veikaliukas yra menkas 
ir trumpas. Visa jo fabula 
sudaro tą vaizda, kad du 
kavalieriai— vienas mies
tietis, o antras turtingas ūki
ninkas,—meilinasi prie kai
mietės gražios mergaitės A- 
lenos. Ūkininko rolę vaidi
no A. Pauras; miestiečio— 
kunigaikščio rolėj buvo K. 
Druktenis; Alenos partiją 
atliko Ona Jocius; piemenu
ko rolėj buvo mergaitė A. 
Šulskiutė. o kaimietės rolę

SUŠELPKIME KUN. M. X. 
MOCKŲ.

Per ilgus metus dirnęs A- 
merikos lietuvių tarpe, kun. 
M. X. Mockus susilaukė se
natvės, neteko jėgų ir už
darbio ir dabar atsidūrė var
gingoj padėty. Vargiai rasi
me Amerikos lietuvių tarpe 
kitą toki visuomenės veikė
ją, kuris butų tiek daug pra
kalbų pasakęs, tiek daug 
musų laikraščių ir knygų iš
platinęs, kiek jų išplatino M. 
X. Mockus. Dirbdamas šioje 
srity, Mockus pasižymėjo ne 
tik kaipo gabus biblijos ir 
religijos kritikas, bet kartu 
daug padirbėjo lietuvybės 
sustiprinimui ir palaikymui 
ištautėjaneių Amerikos lie
tuvių tarpe. Visą savo gyve-

Kur jus tiktai eisite, jus rasite LAIŠKAS “KELEIVIO” REDAKCIJAI.

šitą salyklą, kuri

turi pirmenybę

atliko M. Baleaitė. Kaimo Jnimą jis dirbo savo viengen 
burius sudarė visas “Dailės J čių tarpe.
Ratelio” choras. | kI Dabar sis laisvos minties 

Visi vaidinto jai'savo roles Iskelbėjas susilaukė senat
išpildė ganai vykusiai. Tiktai! vės, nėteko uždarbio ir pa- 
vyrų grimas ir kostiumai at- teko vargingon padėtin. Ge- 
rodė truputi maskaradiškai. įgūžės 8 dieną Įvykęs Moc- 
P-nui Steponavičiui tenka kaus draugų pasitarimas i- 
kreditas už gera sumokini- steigė Mockaus Šelpimo 
mą solistų ir choro. Fondą. Todėl mes, žemiau

Pasibaigus operetei, pra- pakasiusieji, pei Keleivi 
ridėjo koncertinė programo kre,P,ame? ! lietuvių visuo- 
dalii kuria išpildė veik menę prarydami pasigailėti 
nas chicagiškių lietuvių cho- “nt>.k.™ Prietarais 
ras “Pirmyn” su solistais: p- lr suselPtl »•
nia Steponavičiene, F. Ja- Čekius rašykite dr. A. L. 
kimavičium, p-lėm: Vespun- Graičiuno vardu (3310 S. 
draite, Skeveriute ir Karei- Halsted st.), o laiškus adre- 
laite. Užbaigiant programą, suokite J. Lapaičiui, 1739 S 
abu dideli chorai sudainavo J Halsted st.. Chicago, III 
“Lietuviais esame mes gi-

/

L-U.MĖT reikia gabumo, žai- 
• - .t rituliukais arba darant sa
lyklu- -gabumas paeina nuo nuola- 

• - tyrinėjimo ir pasiryžimo at
žymėti. 'I'.jdėl Elue Kibbon Saly

klu (ur Įi:r>ninybę gerume, parda
vime ir pjpuliariškume. Išdirbta 
■ nižiausioj pasauly dirbtuvėj kur 

kas daugiau nėr gaminama— 
vyrų, kurie via aprūpinti geriau- 

i'Uii medegom ir įrengimais, kurių 
vil ui’ telis tikslas yra pagaminti 
pasauliui aukščiausios kokybės sa
lyklą. Tai jus gaunat kada perkat 
i; s Kibbon. Supakuota pilni trys 
svarai
Patašyki'., kad prisiųst Lenos kny
gute, kuri paaiškina kaip paga- 
mint skanius valgius ir kendes. 
Adresas: Premier Malt Sales Co., 
720 X. Michigan avė., Chicago.

WHEREVER YOU GO.YOU FINO

BLUE RIBBON MALT
AMEHICAS BMC ĖST SELLEB

Dėl “Pasalinio” korespon- ■ vinėti, todėl p. Juozo Ar- 
dencijos nabašninko Juške- Į lausko reikalavimo paten- 

vičiaus reikalu. į kinti negalime. Bet užtai re-
Montreal, Canada, 
31 Gegužės, 1932.

Gerbiama Redakcija: 
“Keleivio” 19-me nume-

d akcija skelbia šitą laišką, 
kad atitaisius to korespon
dento padalytą jums mora
lę skriaudą.

Keleivio” redakcija neryje tilpo korespondencija iš i . ,
Montrealo, Kanados, ant-1 n?ri reikal° užgauti nei 
galviu “Mirė Klemensas Į vieno asmens, nes tai ken- 
Juškevičius”. Šitoj korės- pia ir geram laikraščio var- 
oondencijoj be jokio pama- Mes atkartotinai esame 
o korespondentas mane Pras§ Kanados korespon- 

šmeižia. Velionis Juškevi- ^ad jie nerasinėtų
čius prieš mirsiant paliko Prasimanymų. Bet išrodo, 
man visus dokumentus ir nu-pa(l yra žmonių, kuriems 
rodymus, ką daryti su jojo ries3 parašyto yra labai sun- 
turtu, jeigu jisai mirtų. Šie kus daiktas.
nurodymai buvo parašyti L. Apsaugot nuo smmzian- 
paties Juškevičiaus ranka. SIV k°respondencijų laikra- 
Taigi aš buvau legaliu Kle- sciai sun^u» kartais visai ne- 
menso Juškevičiaus įgalioti- nes patikrinti kiek-
niu ir jo norą išpildžiau pa- vie.n$ korespondenciją yra 
gal jo nurodymus. neįmanoma. Gi nedeti ko-

Minėta kcresncndeneija respondencijų visai irgi ne
manė be galo visuomenėje kahma’ nes tuomet laikras- 

ir aš būtinai rei- P?. nustob* ^uvęs musų įsei- 
kalauju atšaukimo. vijos gyvenimo veidrodžiu.

Jeigu negalite atšaukt, tai Jai&L Prieina korespon- 
išduokite man koresponden- ^jas dėti, prisieina paši
lo, kuris pasirašo slapyvar- tlketl korespondentų teisin- 
de “Pašalinis”, vardą, pa- kun?u- Ir didžiumoje jie sa- 
vardę ir antrašą, o aš su juo vo kolonijų į vykius atvaiz-
teisme atsilyginsiu.

Pasirašo:
Juozas Arlauskas,
V. Bačys,
Vincą* Kajackas.

Nuo Redakcijos. — Laik
raštinė etika neleidžia kore
spondentų pavardžių išda-

duoja gana apytikriai. Bet 
atsiranda ir tokių, ką mėgs
ta paliežuvauti. Tai yra la
bai negeistinas apsireiški
mas, bet kovoti su juo sun
ku.

mę .
Ant galo buvo šokiai gro

jant Jurgio Steponavičiaus Į 
orkestrui.

Reikia pastebėti, kad ši I 
karta kenoshiečiams progra
mą išpildyt padėjo chicagie-| 
čiai su visu choru “Pirmyn’

II

Kanados Lietuviai
MONTREAL, KANADA.

Del “Pašalinio” korespon
dencijos.

Čionai noriu parodyti, ko-
is apie 70 ašmenių, kurie spe- melagystę tūlas “Pašali
cialiai važiavo i Kenoshą 
automobiliais apie 55 Iny- 
lias. Buvę*.

MONTREAL, KANADA. 
Montrealo korespondentai.

Iš prežasties nedarbo man 
teko išsitrankyt po visus 
Kanados kraštus. Kur neva
žiuok, visur randi lietuvių 
skaitančių “Keleivi”, žino
ma, vien tik “Keleivis" juos 
ir palinksmina savo Įvairio
mis žinutėmis, svetimoj šu

teko atsilankyti lietuvių pa 
rapijos svetainėj, kuomet te 

inai buvo vaidinama 5 aktu 
drama “Graži Mageliona 
Žmonių buvo daug. Mačiau 
svetainėje ir pati kun. Bo- 
biną. Jis man neatrodė di
delis diktatorius, kaip apie 
jį rašo Montrealo korespon 
dentai.

ATVIRAS LAIŠKAS

Autoriui straipsnio “Redak
toriau* Vaidmuo Laikraš- 

ty*
“Keleivio” Nr. 21 paste-

nis' paraše “Keleivio” 19 
tame numery apie Klemen
so Juškevičiaus mirtĮ ir pa 

_ .. .liktąjį jo turtą. “Pašalinis'
SHENANDOAH, PA. Lako, kad apie 6 metus K. 

Ar pasikart, ar nusiskan- Juškevičius gyveno Kana- 
dint? doj.” Ištikrųjų gi velionis y-

feodo kad a.^lvial dienų kovo 1927 metelį rei- datbininkai, greitu laiku tu- Lki m lg kov<; su_
ifeime arba pasikart, arba, L k - „etai Koresponden- 
nus,skandint, nes gyvenimu, . kad veliOTlis
jau ateina galas Kasyklų .. lik£%sel į. tris Hrolius, 
kompanijos sugalvojo ats.- /k ; Ame-
krauti v‘sų senų darbiniu- rfk j H Tai įr^ > u 
kų ,r kuns tik išdirbo ka- velionis «k Lietuvoj 
syk 20 ar 30 metų. tą pa- kų brolius ir viena sesutę 
leicĮzra ,s darbo ir užbaigia Jona ir Onutę, o
sujim ''.sus reikalus Per 20 Arfk. - u j kj £ 
ar 30 metų darbm.nKas k,r-k ,. įjC
to angų, rvjo dulkes ir kro-l
vė kompanijai auksą, pats! Gerbiamasis, nežinoda- 
gaudamu? tik tiek, kad gal ė-Imas nieko apie velionio tur
tų pragyventi. Dabar jis ne-| tą viešai skelbi, kad $500 
turi nei cento, ir netenka J paskolinta pas K. Mikalaus- 
daibo. Kaipgi jam gyventi,! ka”, o “pas J. Arlauską — 
ka valgyti? ' ‘ $400.”

Darbininkai turėtų pakel-l Me!uoji’ P38 J' Arlauską

bė esąs Juškevičiaus gimi
naitis.” Prirodyk faktus,kur 
ir kada J. Arlauskas pasis
kelbė esąs velionio giminai
tis? Rašai, kad “velionis a-
pie du metu gyveno pas Ar-; ly. 
lauską, bet susipykęs su jo1 Ilgesni laiką teko apsisto- 
dukterimi išėjo.” Tas visai Toronte ir plačiau suripa- 
neteisybė. Juškevičius išbu-

nėra paskolinta nei .04. Be 
to dar rašai, kad Juškevi
čius buvo apdraudęs savo 
gyvybę. Bet kodėl tingėjai 
pasiklausti tų, kurie žino

minėms į Lietuvą. Juškevi
čiaus laidotuvėms išleista I 
tiek pinigų, kiek velionis 
prieš savo mirtį paskyrė, bėjau straipsnį “Redakto- 
Taipogi negąlėjo Arlauskas J riaus Vaidmuo Laikrašty’, 
mokėti 170 dolerių kun. Bo- |P° kuriuo pasirašo “Aitva- 
binui ir $75 Jonikienei už pas”. Tas slapyvardis man 
kambarį, nes pinigai pas Ar- priklauso jau nuo 1923 m. 
lauską buvo palikti banko Aš visada taip pasirašau po 
čekiais su vardais tų asme-1 korespondencijomis ir šiaip 
nų, kuriems velionis tuos pi-1 straipsneliais. Lietuvoje bu- 
nigus paskvrė prieš savo damas gyvenau prie šėpa- 
mirtj ir tie asmenys gali tuos Ros plačiausių plotų ir neiš- 
pinigus gauti sulig tų čekių. Į brendamų pelkių, kur jokiu 
Be to, Juškevičius tikro bro-pudu žmonės negalėjo vaik- 
lio Amerikoje neturėjo; jeipčioti, vien tik paukščiai 
turėjo, tai tik pusbroli. skrajojo. Apie tą Šėpatą

buvo daug visokių padavi- 
Labai apgailėtina, kad at- mų iš senovės laikų; žmonės 

siranda tokių koresponden- sakydavo, kad ten vien tik 
tų, kurie rašydami žinias aitvarai gyvena. Tai nuo tos 
nepasirūpina teisybę patirti, pasakos aš ir pasiskyriau sau 
Tuo budu erzina be reikalo slapyvardį “Aitvaras”. Tai- 
žmones ir gadina gerą laik- gi aš prašau to autoriaus per 
raščio vardą. Man rodos, nė- “Keleivį” atšaukti tą slapy- 
ra jau toks svarbus kun. Bo- vardį, arba duoti pasiaiški- 
bino vardas, kad nuolat jis nimą, kokiais sumetimais 
skambėtų musų “Keleivy- tas slapyvardis buvo panau-

Laike lošimo pertraukos 
vakaro vedėjas skaitė publi
kai iš “Keleivio” korespon 
dencijas apie tuos paskalus, 
buk kunigas buvęs areštuo
tas, ir apie bereikalingą eik 
vojimą miiusio K. Juškevi 
čiaus turto. Skaitydamas tas 
korespondencijas, vakaro 

ka. Be to, nuolat rasdavau vedėjas protestavo prieš 
daug korespondencijų iš “Tr ’ ’ ’ 1
Montrealo apie kun. Bobi- 
ną. Iš tų korespondencijų 
kylo mari klausimas, ar išti
krųjų gi kun. Bobinas yra 
toks atkaklus klerikalas, 
kaip apie jį rašo Montrealo 
korespondentai. Mano su
pratimu, jei ištikrųjų jis bu
tų taip pasielgęs, kaip apie 
jį rašo “Koristas” 18 “Kelei
vio” numery, kad buk buvę 
gandų, kad Bobinas buvo a- 
reštųotas už pasisavinimą 
pašalpinių pinigų, bet pasi
žadėjus jam grąžinti juos su 
nuošimčiais, tapo paliuosuo- 
tas,—jei tas butų buvus tik
renybė, tai kun. Bobinas bu
tų senai sėdėjęs džėloj. Bu
tų neužtekę grąžinti pinigus 
su nuošimčiais. Apart to, d a 
butų atimtas iš kun. Bobino 
ir bedarbių šelpimas.

Nesuradęs jokio darbo 
Toronte, keletas savaičių at
gal priverstas buvau persi
kelti j Kanados didmiestį 
Montrealą, kur per vieną 
pažįstamą pavyko gauti 
šioks toks darbas restorane.

žinti su Toronto lietuviais. 
, . Toronte taipgi daug lietuviu

vo*pas Arlauską 4 metus ir janko “Keleivis”, tad ir aš 
3 mėnesius, o pas J. Darise-jgau^avau progos pasiskai- 
vičių 8 mėnesius ir 2 savai-|tytį Maikio su Tėvu diskusi- 
tes. Jei tamistai reikia aki- jų, kurios man labai patin-

ti prieš’ tai protestą. Turėtų 
visi susirinkti Į dideli buri, 
numaršuoti Į Harrisburgą ir 
pareikalaut, kad valstijos
!Sė«Tn4S« r^l^P ištikrųjų yra. Dirbtuvės
P. ,, , J kompanijoj velioni buvo ap-
k,a jiems gyventi, kad badui ,ral£ę ,ajku. feet
nen ' Į dangi jis nedirbo jau septy-

Turėtų būt kokia nors|nis mėnesius ir nustojo mo- 
teisvbė. koks nors Įstatymasjkėjęs, tai toji apdrauda sa-
darbininkų apsaugojimui. |vaim i nupuolė.
Jeigu žmogus išdirbo kom- To|iau Rad
pam.iai 20-30 metų, tai jaul “prigulėjo prie keliu pašal
as uždirbo jai gana, kad j> [ni« drįu^ju „ Tai’irį ne.
galėtų jam duoti duonų ant K ^bg prigulėjo tik prie 
senatvės. Ir tikrai duotų, jei- vie^og ’ K J H 
gu darbininkai nesnaustų ir Ir .<PaSalini”., ko
netylėtų. . l neteisinga

Taigi draugai maineriai, | perdėm. Velionis eidamas Į 
susirupinkim savo likimu ir I ligoninę netik prašė J. Ar- 
aprižiuflėkim, kad neišmes-Į lausko, kad aplankytų jį, bet 
tų mus badui i nasrus, kuo-1 paliko dar visus raštus ir nu 
met visas savo jaunas dienas,rodymus, kaip palaidot, jei- 
ir spėkas mes palikom dvo-lgu jis mirtų. Tamsta rašai, 
kiančiose kasyklose. B. S.,kad “J. Arlauskas pasiskel-

nių, tai nusipirkt, užsidėk ir 
suskaityk, kiek Arlausl^s 
turi dukterų. Matyt, kad 
Arlauskų šeimynos nepažy
sti, tik terši.

Toliau meluoji, kad “pa
šarvojo Juškevičiaus kūną 
pas giminaitę Jonikienę.kuri 
paėmė $75 už kambarį, už 
ką Daniševičius butų nepa
ėmęs nei vieno cento.” Ne
tiesa. M. Jonikienė jokių pi
nigų neėmė už kambarį. J. 
Arlausko žmcna nuėjo pasJ. 
Daniševičių prašyti pašar- 
vojimui kambario, kai velio
nio kūnas buvo dar ligoni
nėj, tai klausyk gerai, ką at
sakė J. Danisevičius; “Jis 
jums paliko viską, jus jį ir 
turėkit.” O jo žmona pridū
rė: “Musų pilni kambariai, 
neturime vietos.” Vadinasi, 
tamsta, “Pašalini,” rašai da
lykų neištyręs. Toliau sakai, 
kad “Kun. Bobinas pareika
lavęs už palaidojimą $170.” 
Ar tamsta buvai prie to už
mokėjimo pinigu? Jei ne
buvai, tai nekišk savo no- 
sės kur nereikia. Rašai, kad 
“kitos išlaidos irgi padary
tos ne pagal velionio nuro
dymus.” Ar tamistai buvo 
palikta velionio nurodymų 
kopija? Jeigu buvo, tai ar 
galėtum ją parodyt?

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad tamsta, “Pašalinis”, 
esi didelis melagis. Jei neži 
nai dalyko, tai pasiklausk 
pas kitus ir rašyk teisybę, o 
ne melą.

Nukentėję*.

Dabar manau apsigyventi 
Montreale ir palikti “Kelei
vio” nuolatiniu skaitytoju.

Apsigyvenęs čia jau ga
vau progos susipažinti su į- 
vairių pakraipų lietuviais. 
Komunistai rėkia ant kun. 
Bobino kaip ant vilko, kitų 
gi pakraipų žmonės nei jį 
peikia, nei giria. Davatkos, 
žinoma, labai jį užtaria.

Bėgant laikui netikėtai

“Keleivį” dėl talpinimo ne
pamatuotų paskalų. Ir ištik
rųjų, kiek teko girdėti nuo 
vietos lietuvių, tose kores
pondencijose gana storai 
buvo korespondentų pame
luota.

Del areštavimo kun. Bo
bino, tai butą tik tokių gan
dų, kad buk atėjęs nepažįs
tamas asmuo, lietuvis, ir 
prašęs pašalpos; gi kun. Bo
binas paklausė jo, ar pri
klausąs prie parapijos ir ar 
atliekąs išpažinti.' Neįro- 
džius prašytojui, kad jis tą 
atlieka, Bobinas liepęs tam 
asmeniui išeiti lauk iš kle 
bonijos; bet tasai asmuo at
sisakęs išeiti iki nebus jam 
suteikta pašalpa. Kun. Bo
binas tuomet pakvietęs po 
liciją. O kuomet atvyko po
licija, pasirodė, kad tas ne
pažįstamas lietuvis buvęs 
valdžios atstovas. Bet tiems 
gandams patvirtinti faktų 
nebūta, o kas link pasisavi
nimo 1,300 dolerių pašalpi
nių pinigų, tai, kaip, girdėti,

je .
Stasys Juknevičius.

dotas.
A. S. Kavoliunas 

(Aitvaras).
YOUBOU, VANCOUVERl Toronto, Kanada.

ISLAND, KANADA. ’ Nuo Redakcijo,. _ Mes 

Iš darbininkų gyvenimo. nemanome, kad čia butų rei- 
Čia randasi didelė med-atšaukimas ar įasi-

žio apdirb mo d 1-btJvė, kl a!8kini.mas- str?‘>T
noį jįba 250 darbininku■ " £

valandas. DabarLmpanija ±
nutarė įvesti 9 valandas. P1™*'. „ asmenys pa
Atsirado* keletas komunistu vartoJa vienodą slapyvardi,
kurie pradėto orieT tai dažnai’ bet skriau'

.P.-.J. -P .. j™1 dos nuo to niekam nebūna.
protestuoti ir eme tverti ko
munistišką uniją. Bet darbi
ninkai jiems nepritarė, o 
veiklesnieji komunistų gavo 
jau ir čekius nuo bosų į Ru
siją važiuot. Buvo atvažia
vęs* vienas komunistu agita-.,. ... .... . v,
torius ir aukų rinkti, bet iri durių užkietėjimo, skilvio Nemau
tas nieko nepešė. Darbinin- Valgyt i strėnų ir rečių
kai Sako, mes jau ne Vienam I lAsthma). Peršalimo, Skausmo po
tokiam aukavom, bet mums Reuma,iz™°: Plaukų Slinki-... , , I mo, Pleiskanų, Slapimmo Lovoje, NuoJOKIOS naudosis to nebuvo. J Nervų—Išgąsčio, Priemiecio. Nemie- 

šioj “Keleivio” 19 Nr. apie'Sako, tie ponaičiai P^ižve-
mirusi K. Juškevičių irgi joja pinigų neva darbininkų čionai jus pauti ir tokių 
nemaža pameluota. K. Mi-j reikalams, o paskui pralei-Huol>M. kokių kitur negaunate žolės 
kalauskas paliko skolingas džia juos su kirptaplaukė- ki,ųa^Hy/vi7arXsktš\’ie,žiosnitr,Vp<i^ 
Juškevičiui 300 dolerių, O mis. Jie labai moka savo lie- parduodamos. Esu vienintelis lietuvis
ne 500; Juškevičius mirda- žuviu darbininkams prisi- teikV^ugenuf Atikam.^klauskite 
mas paliko J. Arlauskui ne gerint, bet kai išvažiuoja su laiškais arba ypatiškai. PasiunSam
400 dolerių, bet daugiau ir aukomis, tai apie darbinin- ^kazell-s^botanical ra 
paliko ne paskoloj, bet jo kus užmiršta. whoies«ie Butank nra<*ists
globoj, pei-siuntimui jo gi- A. Ruzas. ’SJr bdston'mass.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAITI'VfcS LIETITVUKŲ 
GYDANeiV ŽOI.IV IR IšDIRBVSTft

butą paties 
lo.

‘Koristo” išmis-

Korespotndencijoj tilpu-
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvą

Visko po Biski
Krauju pieštas paveikslas, mulai beveik visuomet mie-Įtikimas. 

Tikrai pasauly nėra kitu ga stovėdami

Garnys užmušė neištikimą 
savo pačią.

I Nesenai Mažojoj Azijoj 
j buvo toks nepaprastas atsi-

i tokių patriotu, kaip japonai.'
Štai neseniai žinomas japo
nų dailininkas “‘išreiškė sa
vo patriotizmą”, savo krau
ju nupiepdamas imperato
riaus atvaizdą.

Ką Sako Kerenskis Apie 
Sovietų RusijąAnt vieno ūkininko stogo 

Drambliai mirga stovėda-1 buvo gandrų lizdas. Lizde
mi, atsirėmę į medžio ka-'buvo ka tik išsiritę gandru- —--------------------------------

kai. Vieną vakarą gandrų Lenkų “Illustro\vany ne savo amžium, negu pati
_____  tėvų pora susiginčijo. Pati- Kurjer Codziennv patalpi- bolševikų tvarka, atsirado

nelis atrodė savo žmona šitokį Kerenskio straips- stambiosios pramonės įta- 
smarkiai barė, o pastaroji, nį apie Stalino valdomą So- kės (lėliai, tos pačios pra- 

Tunisa* atrodė, kap galėdama teisi- vietų Rusiją: monės, kuri davė dirvos
nosįe i Dideli rezultatai, kurių iš piatiletkos planui atsirasti.

rnieną.

Skėrių rykštė.
Dailįninkas Šiaurės Afrikos kraštai 

Ito Chikoco savo "kurinį” į-1 Maroko, Alžiras, 
teikė karo ministerijai, no-1 paskubomis ruošiasi atremti 

f r ėda mas tuo išreikšti savo Į besiartinanti iš Afrikos gi-gi- Pagaliau patinėlis paliko piatiletkos laukė Stalinas, ir \\ niaurios Ūkio Tarybos 
lizdą ir nutupė ant gretimo naiviskos viltys dėtos į ją, panaikinimai yra atyuasneribota nuolankumą Japo-riumos skėriu antplūdi. lizdą ir nutupė ant gretimo . . x - .. . ,, ... .............. , , . ... .nijos imperatorių dinaSk Surinktos žinios rodo, kad stogo. Kažkokiu budu šalia matant išskaidė, prisipažinimas, kad piatilet-

šių metu skėrių antplūdis jo atsirado dar pora gand- kąip durnai. Komunistų ma- ka nepasiseke.
orali bMt; ir* i«ir9 at«wl5 sės, kurioms ateitis buvo Tos Tarybos vietoj Stali-

piešiama ružavomis spal- nas sukurė 3 naujus komi-
jai.

Kraują portretui dailinin
kas ėmė iš savo kairiosios 
rankos, peties ir nugaros. 
Kadangi portretas yra natū
ralaus žmogaus dydžio, tai 
jam nutapyti reikėjo daug 
kraujo. Baigęs darbą, daili
ninkas taip blogai jautėsi, 
kad turėjo keltis Į sanatori
ja-

Ito Chikoco darbas susi
laukė daug pasekėjų. Tokio, 
Japonijos sostinėj, atsirado 

1 septynios mergaitės moki
nės, kurios savo krauju nu
dažė tautinę japonų vėliavą. 
Ja vėliau įteikė vienam pės
tininkų pulkui. Pulko vadui 
adresuotame laiške, mergai
tės rašo: ‘‘Mes, silpnos mo
tėms, tik tokiu budu* galim 
pralieti kraują už tėvynę.”

gali būti stačiai milžiniškas, rų. Kai kurį laiką, atrodė, 
kokio jau ištisos dešimtys jie karštai tarėsi. Po to pati- 
metų neregėta. nelis grįžo į savo lizdą ir

Skėriai, kaip žinoma, vra ' ienų snapo smugiu savo 
toki žiogai, kurie slenka žm?.nU nukovė. Po kelių mi- 
šviesą užtemdančiais debe- nučių jis iš lizdo išmetė ir 
simis ir viską pakeliui su- ' ieną jauną paukščiuką. Pa- , į1 nn<,į«tato
naikina, palikdami tik pliką sirodė, kad išmestas paukš- Bai ia<i kį t
“mę.. . į emkas buvo kalakuciukas. nį ;j ? nir)rumas

Apsisaugoti nuo skėrių Vadinas, gandre savo vyrą j A 1 į,6 j k
dabar kasam, Šimų kilome- buvo apgavus Ji buvo susi-, Darti> e<lėse. Tie gi kas
trų ilgumo gilus grioviai, dėjus su kalakutu. | tebelaiko vadžias, kiekvie-
Prie to darbo turi prisidėti Įvykis sujaudino visą so- naj prOgaj pasitaikius, pri- 
kariuomenė ir visi gyvento-į džių. Ūkininkai pravedė kiša partijos draugams iš- 
jai. i rūpestingą kvotą ir paaiškė- davystę ir meta juos i kalė-

I griovius pribarsto gru-! jo, kad ūkininko sūnūs buvo, jimą Bet opozicijos taip 
dų. Sugulusius ėsti tų grudų vieną gandrų kiaušini išė- lengvai negalima nugalėti, 
skėrius ruošiasi užleisti nuo- męs ir jo vietoj padėjęs ka- Galingiausj spaud ima i
dragomis dujomis kurios y-lakutes kiaušini, is kūno pa-,Suli daro'patvs ivvkiai. 
ra, - gal būt, galingiausia skui ir įssinto kalakuciukas. pįatiletka. išeikvojo* visai

ružavomis 
vomis, stovi šiandien

nas
prieš šariatus.

—Tegul bus pagarbintas, į politika kalta, o tuo tarpu 
Maike! i jiems nieko daugiau nerei-

—Sveikas, tėve! Bet ko- kia, tik paliuosuot vidurius, 
dėl tu taip susitraukęs šian- Todėl aš ir tau patariu tokį 
dien? Gal pilvą skauda? : vaistą pavartoti.

—Ant dūšios markatna.Į . —Ne, Maike, mano vidu- 
vaike. • riai, ačiū Dievuk da nesiekti,

—O ką tai reiškia, tėve? j ir ricinos jiems nereikia. Ale
—Iš Lietuvos atėjo blogos i mano sumenė nespakaina. -

nauiienos. Musu katalikišką kad katalikiška valdžia Lie- Įėdamos, aukštyn pakelu- 
tuvoj katalikus krividija. ir ?>eraos mtegui
šventas tėvas dmvl, i,i „ž.l'os įsirausią į dumblą arba 
tai medalius. , T1 ._______ miega pntu_

ministerį Petrulį į džėlą pa
sodino.

—Ar jis tau giminė?
—Nausa.

Kaip miega gyvuliai.
Ne visi gyviai miega vie

nodai. Kiekvienas jų daž 
niausią miega vis kitokioj 
padėty.

Varlės ir rupuzės miega 
lukštyn pakėlu- 
Žiemos miegui

duoda jai už-' i 
Taigi tu. Mai-Į^V _ 

tke. ne ricinos man siūlyk, ale ezoziones 
—Tai ko tau rūpintis dėl i išvirozvk. kodėl taip vra? Pu;lC>- . t * orangu ngai

JO. tof Juk h?*P ‘V s!de*' .-Tu- te\e- “k CTnesi pa- apsikabine už medžio 
jai belangėj, jis apie tave Į žįstas gerai politiką, o ne- k03 
nesirūpino. erali suprasti šitokio papras-i

sa-

priemonė kovai su skėriais, Taigi gandro žmona žuvo 
; nekalta.

—Maike. tu nesupranti 
palitvkės. Čia reikalas eina 
ne už giminystę, ale už vie- 
•rą. Juk pralotas Olšauskas 
man irgi ne giminė, ale kaip 
ii nusudiio į džėlą už tą bo
bą. tai aš nėr tris dienas ne
galėjau valgyt, taip man šir
dį skaudėio.
.* —Čia jau nieko nepada
rysi. tėve. Kas nusidėjo, tas 
turi būt nubaustas. Kam gi 
butų kalėjimai statomi, jei
gu piktadariu nebaustų?

—Tai tegul kokį bedievį 
pasodintų, ale ne kataliką 
žmogų.

—Prieš įstatymus turi būt 
visi lygus, tėve. Ar katali
kas. ar čigonas, bet jeigu tik 
apsivogė, turi tupėt už gro
tų.

—Tu bedieviškai kalbi. 
Maike. Bedieviai visi tokie 
Ale aš negaliu suprasti, Mai 
ke, kodėl Lietuvos nacals 
tva taip užsisėdo ant katali
ku. Juk Smetona yra kata 
likas. Aš atsimenu, kaip mu
du kiaules Lietuvoj ganėm, 
tai jo rąžančius buvo du syk 
ilgesnis už manaji. Saky
čiau, gal dabar, kain prezi 
dentu tapo. jis subludiio? 
Ale gi gazietose nesenai bu
vo rašyta, kad šventas sėvas 
atsiuntė jam medalį užtai 
kad gerai valdo Lietuvą. Na. 
ir tuo tarpu Smetonos vai 
džia sodina katalikus į laku- 
pą. Šito, Maike. aš jokiu 
spasabu negaliu išfigeriuot 
Vedluk to man taip markat- 
na pasidarė ant dūšios. Ne- 
fylinu ir gana.

—O gal tau koks valgis 
pakenkė, tėve? Išgerk porą 
šaukštų ricinos, kad viduriai 
pasiliuosuotu. Pamatysi, 
kaip geriau jausiesi.
: —Kad aš tau žiebsiu per 
ausį, Maike, tai tu fonių iš 
seno žmogaus nedalysi!

—Bet seni žmonės dau
giausia viduriais serga, tėve. 
Kartais jie ir patys nežino, 
kas jiems kenkia. Jiems iš
rodo, kad pasaulis pagedo,

Krokodiliai, kirminai ir
to dalvko9 i i • x - - — -»• -v driežai miega išsižioję ir įs-

Nagi. tiesę pilvą ant žemės.
Lietuva vra maža salis. Ruoniai ir jurų šunys mie-

Prasigyventi tenai sunku. gOtj išsikelia į sausumą ir 
Lengvą gyvenimą turi tiktai miega viens kitam ant nuga- 
tie. kurie stovi prie valdžios uždėję galvas 
ėdžjų- Kad priėjus prie tų Banginiai ir vėžliai miega 
ėdžių. Smetonos partija pa- iškilę Į vandens
vartojo net smurtą. Nakties 
laiku užpuolė teisėta vai-;
džią ir nuvertė ja. Kunigai . . .. - T....................
tuomet irgi tikėjosi gaut vai- i lomIS įkabinę uz kokto pigus. Inzmienaus tsradtm,
diskų pvragu. Bet tautinio-i 1<la,,kt0.-KaIv3z?m3?-. f"081381. .m,PSkt* AngllJ0:! 
kai ju neprileido. Taigi da- . Zoledzia, gyvuliai, kaip karo mimstenja.

laukiniai, taip ir naminiai,! ---------------
Ties Massachusetts pak-

Vieną sunkiajai 
iiudną tikrovę. Dabar jau pramonei, kitą maisto ir 
aišku, kad visą laiką eita rūbų gamybai, o trečią ki- 
netikusiu keliu. Stonis ūkio šakoms.

Nėra nieko nuostabaus, j Daugiausia dėmesio krei- 
prieš piama i medžio pramonę, 

nes tai svarbu Sovietų už
sienio prekybai.

Panaikindamas Vyriau- 
iąją Ūkio Tarybą, Stalinas 
>adarė galą iki šiol viešpa
tavusiai sunkiosios pramo
nės diktatūrai, kuri privedė 
Rusiją prie bedugnės kran

to. Nauji komisariatai tu- 
•ės gaminti tik tokius ga
minius. kuriuos galima * kai
miečiams duoti už grudus, o 
darbininkams už darbą.

Bet Stalino reformos nė
ra gilios. Jos pavėluotos ir 
nedaro įspūdžio į mases.

Net pati komunistų spau
da pripažįsta, kad tarp val
džios ir centralinės kolcho- 

valdybos nepereinamoji

risas
Rusijos materialines jėgas. 
Šiandien daugiau, negu an
ksčiau jaučiama maisto, ru- 
bų, avalinės ir kuro stoka. 
Sunku net išsivaizdinti, 
koks yra butų krizis ; prie 
visoko stokos pripratusioms

Prietaisas, kuris neduoda
knarkti. Motinos

Yra žmonių, kurie turi ne-!
malonų papratimą užmigę! “Lietuvos Ūkininkas” sa- 
knarkti. i vo “Sveikatos” skyriuje,

Dabar vienas Amerikos duoda vienam skaitytojui i masėms jau pritrūksta kant- 
inžinierius išrado prietaisą, šitokį paaiškinimą: Įrybės. Darbininkų ir valstie-
kuris knarkti neduoda. Tas ‘‘Paprastai šunvotes gerai į čių nepasitenkinimas persi 
prietaisas yra ne kas kita, motinos pienu maitinamas i metė net į kareiviją. Neatsi 
kaip radio priimtuvas. Šitas kūdikis apgali.” žvelgiant į valdžios terorą,
priimtuvas pagauna knarki- Išeina, vadinasi, kad šun-! nepatenkintųjų organizavi
mo garsus, juos sustiprina ir votes reikia gerai motinos į masis taip progresuoja, kad 
grąžina knarkiančiam kaip oienu maitint, tai tuomet sudaro Stalinui pavojų, 
perkūno garsus. Pradėjęs kūdikis jas apgalės. Apie Rusijos dezorgani
knarkti žmogus pats nuo sa-; Bet mes žinome, kad ra- 
vo knarkimo tuojau pabun- šv»ojas nenorėjo to pasa- 
da. Ir per keletą naktų taip ųvt jo mintis buvo tokia:

pienu maitinamos 
šunvotės.

trukdomas, sako, 
pranta knarkti.

visai at-

Šūvis be garso
Tūlas Anglijos inžinierius 

išrado prietaisą, kuriuo šau
tuvo ar revolverio šūvio gar- 

_ paviršių ir tiek nuslopinamas, kad 
i duodasi tada nešami srovės. jo jau už 5 metrų negirdėti. 

Šikšnosparniai miega ko- Prietaisas žada būti labai

“Paprastai, motinos pienu 
gerai maitinamas, kūdikis 
apgali šunvotes”. Bet čia 

i nemokėta aiškiai išsireikšti. 
Ir Įdomus dalykas, kad šito
kių netikslumų daugiausia 
pasitaiko Lietuvos laikraš
čiuose, kurie kalbos žfilg- 
miu turėtų būti daug tobu
lesni kaip musų amerikiečių 
spauda.

bar kunigai norėtų prievar
ta tautininkus atstumti nuo 
valdžios ir užimti jų vietas. 
Dėl to ir prasidėjo kova. Jau 
visa elė partijos žmonių bu
vo pasodinta kalėjiman už 
visokias suktybes. Dabar bu
vo nuteistas ir buvvsis kata
likų ministeris Petrulis. Tuo 
budu tautininkai nori paro
dyt Lietuvos žmonėms kad 
katalikų šulai yra šmugel-Į 
ninkai. vagys, ir todėl prie Į 
valdžios negalima jų prilei 
<ti. Vadinasi, čia eina kova Į 
už būvį.

—Olrait, Maike, o kas ga-! 
•i žinot, ką tautininkai daro 
būdami vieni patys prie 
valdžios? Juk gali būti, kad 
jie daugiau vagia, negu ka
talikai vogdavo?

—Tas gali būt, tėve.
—Tai kokią tiesą jie turi 

katalikus į turmą sodint?
—Tiesos pasauly nėra. 

tėve. Kas stipresnis, to vir
ius. Kai kunigai buvo pne! 
valdžios, jie Smetoną perse-Į 
kiojo. o dabar Smetona juos į 
leidžia per šerengą.

—Teisybę sakai, Maike 
Nėra teisybės ant svieto.

PHILADELPHIJOS MIES-! 
TAS NEBETURI PINIGU 

ALGOMS.
Birželio 1 dieną Philadel-J 

phijos miestas turėjo išmo-J 
kėt$l,400,000 algų savo tar-į 
nautojams, bet niekas algų 
negavo, nes miesto iždas vi-Į 
siškai tuščias.

daugiau-ia miega gulėdami!
ant vieno šono, susirietę ir.raščiu, ant jūrių anądien su

kant paskutinių kojų padėję degė žvejų laivas “Irenr 
Tuo tarpu arkliai ir; & Helen”. Žvejai išgelbėti.galva.

Amerikos ambasadorius 
Lenkijai, John Willys, grįž- 
.a Amerikon atgal ir vėl stos 
)rie automobilių biznio. Jis 
vra automobilių fabrikan
tas.

J!S BUVO SMARKUS.GERAS DAR- 
BIMNK AS. BET KAS TAI JJ STAB- 
OĖ. KITI VYRAI TAPO PAAl'Kš- 
TI.\TI. JIS NE. JO DRAUGAI BŪ
DAVO MANDAGUS. BET ŠALINOS

ViENA OIEN> JIS SKAITĖ SKELBI- 
MĄ. KURIS PRITIKO JO REIKALUI. 
AR ••«.«»" GALĖJO BŪT KALTAS? JIS 
NUSIPIRKO LIFEBUOY TĄ DIENĄ.

NĖR P.. O". KURIS JI PAŽEMINO. 
GRJŽO POPULI ARIŠK ŪMAS— PA- 
A! K STINTAS. SVEIKINAMAS JIS 

K ŪPO NAUJAS VIRŠININKAS.

“B. O.” tankiai pastoja
(kunn kv^ras)

kelią j pasisekimą
VERTINGI draugiškumai—biznio progos 

cra'i b't sugadinti per neatsargumą link
“B. O.” (kūno kvapo)’ Bukite atsargus, 
prauskitės resruliariai su Lifebuoy. Jo sme-' 
tonuotas, gausios, pereinančios putos išva'o 
ir ap^auco a skylutes—prašalina “B. O.” 
Atjraivira tamsias odas. Nuvalo tremalus 
nuo ranką—apsaugoti ruo ligų. Lifebuoy 
sveikas krapas nyksta bcsiplaurant.

Pamėgykit L’febuoy Dykai.
Jeigu jąs nevartojat Lifebuoy ir norit pa
mėginti j: p :sips Po
iškarpą šita pasiu’y- 
mo sykiu fu savo 
vardu ir adresu į Le- 
ver B r o t h er s Co.,
Dept. S - 92, Cam- 
bridge. Mass. Du pil
no dydžio šmotas pri
sius jums dykai.

žavimą liudija kad ir tok: 
faktas: Sovietai išmeta
kviečius į pasaulio rinką že
miausiomis kainomis, o tuo 
pat laiku priverstos Tolimie
siems Rytams pirkti kvie
čius Londone.

Sibiro geležinkelis visiš
kai užverstas piatiletkai 
reikalingais kroviniais, ne
galėtų pervežt kariuomenės 
ir aprūpint ją maistu ir a- 
municija. Todėl Tolimuose 
Rytuose nėra karo ir todėl 
SSSR neįsimaišė į japonų 
—kiniečių konfliktą.

Stalinas yra geras takti 
kas. Jis nedrįso toliau vesti 
savo politiką tokiu atkaklu
mu, kuriuo vedė iki šiol. 
Stalinas jau pakeitė savo 
metodus. Jis taip pat kart 
kartėmis daro nusileidimus 
kad tokiu budu išvengtų 
gyventoji! nepasitikėjimo. 
Pavyzdys: “Vyriausios U 
kio Tarybos” panaikinimas 
spaudžialnt nepatenkintoms 
masėms. Ši institucija vyres-

Keleivio" Draugai.
Šiame numery 4 puslapy 

telpa Lifebuoy paskelbimas 
i o 5 puslapy Rinso. Kompa 
nija pasiūlo dykai prisiųsti 
kiekvienam tų muilų išban 
dymui, kurie iškirps iš “Ke
leivio“ tuos pasiūlymus ir 
pasius minėtai kompanijai, 

i Minėta kompanija yra ži- 
Įnoma pasauly savo garsiais 
muilais, todėl pasinaudok? 
tais pasiūlymais. Jums nie 
ko nekainuos. Tik iškirpkite 
tuos apgarsinimus, parašy 
lyt aiškiai savo vardą ir ad

ir pasiuskit nurodytu

REDAKTORIUS GAVO 18 
į MĖNESIŲ KALĖJIMO.
' ’*Iš Berlyno pranešama 
kJPP sąvaitraščio “Welt- 
buhne” redaktorius von Os- 
sieteky gavęs 18 mėnesių 
kalėjimo užtai, kad paskel 
bė faktus apie Vokietijos o- 
ro laivyną, kuriuos valdžia' 
laiko slaptybėj.

zų
jedugnė. Kolchozai, kurie 
Ėuii valstybei gaminti grū
dus. pareiškė, kad jų nepri- 
statinės, jei už grudus ne
gaus reikalingų prekių.
Dabar Stalino valdžia pri

versta kovoti dėl kiekvieno 
grudų maišo.

Siunčiami baudžiamieji 
Puriai prieš “streikuojan
čius”. Bet tie būriai neatlie- 
<a savo uždavinio, nes iš 
kaimo kilę kareiviai nenori 
žiauriai elgtis su savo bro
liais.

Kasdien galima girdėti a- 
nie riaušes: valstiečiai žudo 
visokius direktorius, valsty
biniai grudų sandėliai dega.

Vakarų Europa klysta 
manydama. kad Rusijos 
liaudis palaiko dabartinę 
valdžią, nes prieš ją nekelia 
evoliucijos.

Iš tikro visa Rusija prie- 
ingai nusiteikusi Sovietų 

valdžiai. Bet stoka organi
zacijų ir ginklų trukdo ju
dėjimą ir neleidžia liau- 
Ižiai nuversti savo baisius 
priešus.

Komunistinei opozicijai 
•augant, auga ir teroras. So
vietų valdžia organizuoja 
demonsiratyviškus teismo 
procesus, kad sukompromi
tuotų opozicija šalies akyse. 
Kiekvienas, kas kitaip ma- 
30, negu valdžia, apšaukia- 
nas trockininku.

Bč, mušdama opozicijos 
kairųjį sparną, tikrumoje 
valdžia muša dešiniąją o- 
poziciją, kuri yra stipresnė. 
Net likvidavus Rikovą ir 
Sircovą Sovietų valdžia vis 
Įeito nepajėgė likviduoti 
dešiniosios opozicijos. Opo
zicija jau drąsiau kelia gal
vą.

Tiesa, teroristiški meto
dai privedė prie naujos e- 
migracijos. Nepatenkintieji 
bando bengti užsienin, tikė
damiesi rasią ten laisvę. E- 
migrantų šimtai bėga į Per
siją, plaukdami menkutė
mis valtimis per audringą 
Kaspijos jurą. Dar daugiau 
žmonių bėga į Besarabiją,

Bet dažnai juos laukia 
iudnas likimas. Juos grąži- 
ia' atgal ir bolševikai juos 
žudo nesigailėdami. Jau 
metas, kad įsikištų Europa 
ir paveiktų, kad Persijos ir 
Rumunijos pasienio sargy
bos negrąžintų bėglių - bol
ševikams.

f
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Ką Sako Vokiečių 
Spauda Apie Sma

lininkus?

Pasmerkė Sušaudyt 
70 Sukilėlių.

Anglų teismas Burmoje 
pasmerkė miriop 70 vietos

Smalininkuose, Klaipėdos gyventojų, ktrie pereitų ru- 
Krašte, nesenai buvo vokie- Jcnj buvo sukilę prieš ang- 
čių Landwirtschaftspartei įUs. Jie buvo areštuoti gruo- 
(ukininkų partijos) susirin- džio mėnesį, bet tik dabar 
kimas, kur įvyko muštynės pasibaigė jų byla. Dvide- 
su lietuviais. šimts kaltinamųjų nutęista

Lietuvos laikraščiai dėl tų ištremti iš Burmos visam 
muštynių kaltino vokiečius, smžiui, kad daugiau negalė- 
Bet pasiklausykim, ką sako tų žmonių kurstyt. Sukilė- 
vokieeių spauda. Iiams vadovavo tūlas Saya

“Koenigsberger Hartung- "s'an‘ 
sche Zeitung” sako, kad vo

AMERIKOS KOMUNIS
TAI NOMINAVO KAN

DIDATĄ 1 PREZI
DENTUS.

Komunistų suvažiavimas 
Chicagoje šiomis dienomis 
nominavo savo kandidatu 
į Amerikos prezidentus savo 
lyderį Williamą Z. Fosterj, 
o į vice-prezidentus—juod- 
veidį James W. Fordą iš 
Alabamos.

Savo platformon komuni
stai prirašė daug visokių pri
žadų darbininkams, Tarme- 
riams ir juodveidžiams. Jų 
suvažiavimas tęsėsi dvi die
nas.

MEKSIKOJ ATNAUJIN- JAPONAI PASITRAUKĖ 
NAMA PREZIDENTO OB- IŠ WOOSUNGO FORTŲ. 

REGONO UŽMUŠIMO žinios iš Šanchajaus sako, 
BYLA. kad pereitą sąvaitę japonų

Skaitytojai tuibvt atsimkariumenė pasitraukė jau ir 
na, kad Meksikoj anais me- iš Woosungo fortų, kuriuos 
tais klerikalai nušovė tik taip sunku jieYns buvo paim- 
ką išrinktą prezidentą Obre- ti. Šanchajaus Nankino gel- 
goną. Žmogžudys. Leon To- žkelis, kurį japonų orlaiviai 
ral, jaunas kataliku kunigų buvo išardę, dabar jau vėl 
auklėtinis, užmokėjo už tai pradėjo veikti, 
savo galva, o davatkyno vir-
šininkė, Concepcion Aceva- 
do y de la Llata, buvo nu
teigta 20-čiai metų kalėji-

ANGLIJA ĖMĖ PIRKTI 
BEKONUS KANADOJ.
Lietuvos laikraščiai skun-

Penkta* Puslapis

GAVl'S NAUJĄ SKALBTUVA' 
BŪTINAI VARTOK RINSO 
GERIAUSI SKALBTUVV lš- 
DlKBfcJAl REKO.MENOUOM

JI VARTOT uiUi>ejAU Kai? 
KlNSO IŠPLAU
NA DRAPANAS 
BALČIAU. REIKS

PAMĖGYT

kiečių susirinkimą užpuolę 
Lietuvos šauliai, kuriems 
vadovavę ginkluoti lietuvių 
valdininkai. Sako, lietuviai 
šaudę į susirinkimo salę ir

NUŠOVĖ PABĖGUS! 
KALINI

Rockland, Me.—Užpereita 
sąvaitę iš Rnox apskričio 
kalėjimo pabėgo tūlas Ben- 
ner, kuris buvo nuteistas už

į besiskirstančius susirinki- dokumentų suklastavimą. 
mo dalyvius. “I visai neap- Vėliaus gyventojai pranešė 
ginkluotus klaipėdiečius u- valstijos policijai, kad prie 
kininkus buvo paleista dau- Maple Juice užlajos slapsto- 
giau, kaip 100 šūvių’* tvirti- ri kažin koks vyras. Policija 
na laikraštis. nuvyko nurodyton vieton ii

“Ostpreussische Zeitung" Pamatė, kad tai tas pats 
—“Rinkimų teroras Klaipė- Benner, ką iš kalėjimo pa- 
dos krašte” pavadintame Isvydęs policmanus.
straipsny gėrisi “klaipėdie- .atsisėdo valtin ir pra-
ėiy drausmingumu’ ir tvir- '<«■)? lrt!? įun? “?>ąios 
tina. kad klaipėdiečiai (vo- pusėn. Policija šovė jį pa- 
kietininkai) -‘visai nepalie- Sėmimui , bet kuiipka 
te lietuviu, iš kurių nė vienų Jgejo jam per vidurius ir
vienas nenukentėjo.” gran?r ,valt-vle ™k?.,ub.?-

Nugabentas ligoninėj jis 
“Tilsiter Allgemeine Zei- tuoj mirė 

tung" Smalininkų įvykius 
stačiai vadina “Kraujo mau- RUMUNAI UŽKANKINO 
dyklėmis” ir tvirtina, kad ŽYDĄ.
susirėmime dalyvavę šaulių Žydų laikraštis “Unser
sąjungos žmonės, kuriems Zeit" Kišineve išspausdino 
vadovavę centralinės vy- žinią, kad Yedinezo mieste 
riausybės ginkluoti valdi- rumunai valdininkai užkan 
ninkai ir kad “didlietuviai” kino žydų sionistų vadą 
paleidę į klaipėdiečius 100 Bronšteiną, kurį jie įtarė e- 
revolverių šūvių. Laikraštis sant komunistu. Jie surišę 
šiurpulingomis scenomis ap- krūvon jo rankas ir kojas 
rašo Smalininkų susirėmi- pakinkę arklį ir taip surišta, 
mą ir, pagaliau, prieina iš- Bronšteiną valkioję gatvė 
vados, kad dėl viso to iš sig- mis, pakol mirtinai jį užkan- 
natarinių valstybių ir Tautų kinę
Sąjungos turį būti pareika-------
lauta: “Duokite Klaipėdos 
kraštui apsisprendimo tei
sę! Duokite Klaipėdos kra
štui plebiscitą!"

KIEK ŠIANDIEN KAŠ
TUOJA PRAGYVENIMAS 

LIETUVOJE.
Vienam suaugusiam žmo 

ųji pragyventi Lietuvoj-, 
iries karą reikėjo nemažiai 
;aip 83 litai į mėnesį.

1925 metais reikėjo 123 lt
1928 metais — 106 lt.
1930 metais — 98 lt.
1931 metais — 88 lt.
Bet šių metų kovo menes;

oragvvenimas kaštavo jai 
tik 79 litus.

Taigi šiandien pragyveni 
mas Lietuvoje kaštuoja pi 
giau, negu prieš karą kašta
vo. Brangiausis pragyveni 
mas buvo 1925 metais, o pi 
giausis dabar.
Atsižvelgiant į gyvenamai 

vietas, dabartiniu laiku 
brangiausis pragyvenimas 
yra Šilutėj, o pigiausis Zara
suose. Jei priimsime, kad vi
dutiniškas pragyvenimas 
kaštuoja 100 vienetų, tai Ši
lutėj bus 105 vienetai, Kau
ne t 01, Klaipėdoj 102, o Za
rasuose tik 64.

mo ir ištremta į baudžiamų- džiasi, kad Anglija liovėsi 
jų koloniją Tres Marias sa- pirkusi Lietuves bekonus, 
lyne. Išrodė, kad tuo viskas Lietuvoj manoma, kad Lie- 
ir pasibaigė. tuvos ūkininkams koją bus

Bet šiomis dienomis Mek- pakišę danai, kurie pagami- 
sikoj buvo areštuotas kleri- na geresnius lašinius. Bet 
kalas Miguel Trejo, kuris Kanados Statistikų Biuras 
parūpino Obregono užmušė- išleido pranešimą, kuris pa
jui revolverį, ir valdžia nu- rodo, kad per keturis pasku- 
tarė šitą byla vėl atnaujinti, tinius mėnesius Anglija nu- 
Davatkų viršininkė Concep- pirko Kanadoj 2,863 tonus 
čion jau parvežta nuo salos bekono. Pernai ji nupirkusi 
ir patalpinta Meksikos mie- tik pusę to.
sto kalėjiman, kui- ji bus iš į ---------------
naujo kamatinėjama. Ma- JAPONIJOJ SUDARYTAS

KUBOJ AREŠTUOTA 
250 ŽMONIŲ.

Kuboj susekta teroristų 
organizacija, kuries tikslas 
buvo žudyt diktatūros ram
sčius. Rasta 4,750 svarų di
namito ir 50 bombų. Sąrišy 
su tuo areštuota daugiau 
kaip 250 žmonių.

•e

KITA SKAL
BIMO DIENA ŠIE MAKsKINiai 

SKAISTESNI. AR V 
NAUJĄ SKALBTUV

ai'koooA 
v artoji / 
UVĄ?

V K Y STEBĖTI n ą '
NĄĮ JĄ MUILĄ RINSO 
JIS DUODA TIRŠ

ČIAUSIAS PUTAS

tyt, valdžia tikisi susekti 
Jaugiau Obrągono užmuši
mo kaltininkų.

PABĖGO 70 KALINIŲ IŠ 
KALĖJIMO.

Hondūro respublikoj, Fort
□moa kalėjime pereitą ne
dėldienį sukilo kaliniai. Įvy
ko sunki kova.Kalėjimo sar
gai buvo apgalėti ir daugiau 
kaip 70 kalinių pabėgo. Ta
me kalėjime buvo laikomi 
ilgiems metams nuteisti pra
sikaltėliai.

NAUJAS KABINETAS.
Admirolas Makato Saito 

sudarė naują’Japonijos mi- 
nisterių kabinetą, kurin į- 
nėjo dviejų vadovaujamų 
lartijų atstovai.

FAŠISTŲ MUŠTYNĖS SU 
ŽYDAIS. •

Vienos universitete austrų 
ašistai pereitą sąvaitę pra

dėjo mušti žydus studentus. 
Muštynės pasidarė labai at- 
taklios ir 6 sužeistus studen- ’ 
tus reikėjo vežti ligoninėn.

K- z-

BELGRADE PRAŠNEKO
BOMBOS; KARALIUS 

PABĖGO.
Jugoslavijos sostinėj Bel

grade pereitą sąvaitę Į ka- 
aliaus Aleksandro rumus 

buvo mesta bomba ir iš
sprogdinta da penkios kito: 
valdžios įstaigos. Karalius 
nusigandęs pabėgo iš Belg
rado. Paskui laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad jo “di
denybė" išvyko į Niską Va 

I nią “keliatą dienų pasilsėt”

GORGULOVAS ESĄS
BOLŠEVIKU ŠNIPAS.
Francuzijos prezidento ' 

užmušėjas, Povilas Gorgu- 
lovas, esąs bolševikų žvalgy
bininkas. Tarp 1920 ir 19211 
metų jisai buvęs bolševikų 
slaptosios policijos viršinin
kas Rostove prie Dono. Taip 
tvirtina Paryžiuje kazokas 
vardu Ivanas Lazarevas. La- 
zarevas sako, kad Gorgulo- 
vas tenai jį kankinęs, norė
damas išgauti prisipažini
mą. Bet Gorgulovas prie to 
neprisipažįsta.

gaili—Kaip Sniegas Skalbiniai
...šituo saugiu, lengvu budu.

NėRA stebėtina k^ir

dienoj. .. .. „ndenv Puodukas
s.j&sr&r- -
gvosvarius, papurusius muilus. ,
Ir kaip. tos putos ^^^“2’itaupo tryniu

Jums -patlkSJ° 
mazgojimui, taipgi.

PAMOKIT RINSO
jeigu jus nevartojai Rmsojr ^ITadrešu į Le
skit šitų pasiulyjimų^su . Cambridge- j*?53-
mJ'cTS palėhus'bu. i-”“

Rinso
W pilas, cebėry. skalbtuvėj"

C.ranuluotas
bliude-

NUSIŠOVĖ JAUNA 
SLAUGĖ. »

Brownfield, Me. — Perei
tą pėtnyčią netoli nuo čia 
nusiSovė Lolita Crabtree, 22 
metų amžiaus registruotai 

nursė. Motina rado jos lavo
ną ganykloje su peršauta 
galva. Kodėl ji taip pasiel
gė. nieks nežino, nes aiškių 
priežasčių tam nesimato. 
Paskutinėmis dienomis ji 
prižiūrėdavo sergantį kai
myną.

AMERIKOS KAPITALAS 
ŠAUDO NIKARAGOS

• ŽMONES.
Amerikos plutokratų spau

da praneša su dideliu džiau
gsmu, kad Jungtinių Valsti 
jų karininkų vadovaujama 
kariumenė Nikaragos res
publikoj užmušė 17 Nikara 
gos žmonių, kurie nori pa-j 
liuesuoti savo kraštą nuo A- 
merikos kapitalo diktatūros, i

VĖL MĖGINA IŠKELTI 
PASKENDUSĮ AUKSĄ.
Pereitą sąvaitę italų na 

rai vėl pradėjo leistis jūrių 
dugnan, mėgindami iškelti; 
$5,270,000 vertės aukso, ku
ris nuskendo su laivu 
“Egypt”. šitas laivas yra nu-Į 
sėdęs arti 400 pėdų gilumoj ' 
ties Francuziją. Vienas ban-' 
dymas iškelti tą auksą dary-; 
ta jau pernai rudenį, bet ju
ra buvo perdaug audringa. į

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

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

sose « pliekose.

. “Mama 
nori tą keną 

su to vyro 
paveikslu

S ALYKLĄ atmena už duo

tus josios rezultatus. Ir dėlto 
milionai kitokios nevartoja, 
kaip tik BUDWEISER. Ji 
padaryta ekspertų ir tik eks
pertam, ir jos gerumą prime
na 75 metų patyrimas. Visa
dos patikėtinas, visados vie
nodas—visados tyras. Tegul 
jus štorninkas pristato jums 
BUDWEISER—ir tėmykite 
kaip BUDWEISER prista
tys gerumą.

3 Svarai Dideliam

Raudonam Kene 
ŠVIESUS ARĖTAM SUS

Chicagos gengsterių “ka- 
alius" Capone kreipėsi į vy

riaus} tribunolą antru kartu 
prašydamas jo bylą peržiū
rėt. Jo prašymas buvo vėl at
mestas. Capone yra nuteis
tas 11 metų kalėjimo už ne
mokėjimą valdžiai mokes
čių.

PAJ IEŠKOJIMAI.
.Juozas česnauskis jieškau pusbro- 

io Jono Lėkštučio; prašau atsi- 
iept. (23)

J. CHES
G. Del. Cocbrane, Wis.

Aš Jieva Janušoniutė, paeinu iš I DETROIT MirųLazdijų, Suvalkų gub, pajieškau pus- Išsiduoda R-i-J’ v. • K-
brolių: Adolfo Svednicko ir Prano V.it- ™ Ruimas su Valgiu ar ke 
Janušonio. Kas žino kur jie randasi I Aš o-l i vyrams kurie dirba visados.

23KS^*“"*-

25a Cottage St.,

Paiieškau brolio Vinco Motuzo 
Rudiškų kaimo. Gruzdžių valsčiaus. 
Saulių apskričio. Pirm 5 metų gyve- 
>o Cir.cinnati. Ohio. Kas žino kur jis 
■andas malonėkit pranešti arba pats 
ai atsišaukia. (24)

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

Pajieškau mano tėvo ANTANO 
PAULAUSKO. Atsišauk tėveli, nes 
aš turiu svarbų reikalų jums pranešti 
čia yra jo paveikslas.

Jis yra mėlynų akių ir dešinės ran 
>os trečias pirštas yra trumpesnis. 
Jeigu kurie jį pažįsta, malonėkit man 
1 ra nešti, kur iis randasi. (25)

STANISLAVA PAULAUSKAITĖ
85 Napoleon St., Newark, N. J.

Lynn, Mass.

Pajieškau Saunės Pieragaitės iš 
Dručmoniškių; Povilo Vaičiūno iš 
Smagerų, Kriklinų parapijos, Juoza
po Plungio, Elzbietos krikštatėvio. 
Atvažiavom visi iš Tifliso. (23)

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

Pajieškau pusbrolių Pocevičiaus 
Antano ir Juozo, paeina iš Aleksan- 
dravos (Kėpšgirio), Kidulių vals
čiaus, Šakių apsk. Seniau gyveno apie 
Chicagų. Gerbiami broliai, malonėkit 
atsišaukti, turiu daug naujienų; ku
rie žinot kur jie randasi, malonėkit 
pranešti. (24)

KAZIMIERZ STRAKOWSKI 
Sielecka ui. 17, Będzin, Poland.

Uršulė Romanienė. pajieškau sesers 
ir švogerio: Onos. Nikodemo, Alek 
sandro Urbonų; Stanislovo ir Jievos 
Markeliunų, pirmiau jie gyveno Chi 
cagoje. Turiu svarbų reikalų, prašau 
atsišaukti, arba kurie žinot kur jk 
randasi, malonėkite pranešti, busiu 
dideliai dėkinga. Noriu žinot ar jie 
da gyvi. (24)

MRS. MARJONA PAULSON
64 Whitney St., Roxbury, Mass.

Aš Elzbieta Nisiutė, pajieškau dė 
dės Antano Makevičiaus, jis gyvens 
Pennsylvanijos valst. Prašau atsišau 
kti arba kas žino kur jis randasi ma 
lonėkite pranešti. (23)

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

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui našlės, ne 

jaunesnės 37 metų iki 50 m. Esu pasi 
turintis pinigiškai ir dirbu. Iš toli, at 
akysiu raštiškai. Chicagietės malo

nėkite pasimatyt vpatiškai. (24)
V. C. J. 2256 W. 19th St. Chieago, III

AGRONOMAS
PETER J. KUSAV1CHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
įdresu: (įg)
498 E 7th St, So. Boston. F

JIEsKAU DARBO ANT FARMŲ. 
Moku gerai farmų darbų, galiu su

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

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

PAJIEŠKAU DARBO UŽ 
ŠIMEIKERJ.

Aš esu našlys, turiu gerų patyri
ną tame darbe per 25 metus. Jeigu 
kuri moteris našlė turėtų tokių vie
ta, malonėkit pranešti. Aš esu 47 me
tų, gerai atrenlau ir galiu dirbti. (24)

JOE KATUTIS , 
care of R. Scheffler

N Main Street, Wheaton, III.

PARSIDUODA ŪKIS 
gyvuliais, padarais; žemė apsėta;

ketoriasdešimts akerių; išvažiuoju į 
Lietuvą, gera proga pigiai pirkt (24) 

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

PARDUODAM FARMĄ 
40 akerių, stuba 6 ruimų, stuboje

•randuo, gera barnė. nauji vištininkai, 
150 vištų ir 60 vištukų, 4 karvės ir te- 
'yčia 2 metų, arklys, visokie farmos 
rankiai. Parduodu pigiai už $3,200. 
iali atvažiuot pamatyt arba klausti 
>er laiškų. (24)

SAM RODWELL
.R. F. D. Box 132, Oxfefd. Mi

Budweiser
MALT

TIKRAI ATSTOJA SAVO GARSŲ VARDĄ

A N H E V S E R — B V S C H S T. L O IT I S

Noriu susipažinti su mergina ai 
našle tikslu apsivesti. Turi būti rim 
ta ir blaiva, iki 45 metų senumo, tarp 
150-175 svarų, turi būti laisva ir ap 
sišvietus. Aš esu našlys, iš amate 
šiaučius, turiu savo šapų su naujau 
šiom mašinom ir pragyvenimų pasi 
darau. Esu blaivas ir dorai užsilai 
kau, esu šios šalies pilietis. Kurio 
manytumėt kad esu tinkantis, pra 
iau atsisaukt ir prisiųsti paveikslė-
į. Butų gerai kad kiek pinigų turė-
,ų. Gyvanašlės nerašykit. Ant rimtų 
vūškų atsakymų duosiu kiekvienai.

ANT. GULBEN
52 Greenwood St., Worcestcr, Mass

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

Mes turime didelį perviršį, todėl per 
‘rumpą laikų daug numerių parduo
tam po 35c vienų.

Taipgi parduodame Radios, Piaiu|
Roles ir daug kitokių muzikalių in
strumentų. Agentams duodam gerų 
nuošimtį.

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

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St, Brooklyn, N. Y.

HOr i a :iOf 0
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Pajieškau brolio Jono Strakauske 
(sūnūs Mateušo Strakaus ir Julianor 
Banaitukės), paeina iš Mastaičių 
Gelgaudiškio parapijos, Šakių apsk 
Išvažiavo į Vestfalijų—Vokietijų ro.

■ elos 1898 metais, po trijų metų išva
žiavo į Amerikų ir čia apsigyveno 
Mielas broli, jei esi gyvas prašau at 
s Įšaukti Gerbiami lietuviai, kurie ži 
note kur jis randasi, malonėkite pra 
nešti, busiu dėkingas.

A NTANAS STR AK A USKAS
253 Broadvray, So. Boston, Mass,

LIETUVIŠKOS BITĖS
Parduodu geriausios veislės bites, 

ant fėrų gavau už jas pirmų dovaną 
Minėtos Ritės vr>i naminės, labai 
darbščios. Kurie pirko nuo musų Bi
tes yra patenkinti. Su visu aviliu, rė
mais, koriais ir Bitės tik $8.00—-At-; 
vežimas veltui. Rašykite:

KONČIAUS BITININKYSTĖ ' 
57 Battery St, No. Ahington. Mass. 

Telefonas: Rockland 1197-M

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS 
3421 Sa Halsted Street,

CHICAGO, ILL.



Sežtas Puslapis KELEIVIS. SO.BOSTON

ĮVAIRENYBES
Byla Del Tauragės SEN!R’ kas'

Sukilimo. ' į -------------
Nors Tauragės sukilimas Neteko «dcio ir ant galo ka-

buvo 1927 metais, bet viena v lejiman papuo e.
bvla dėl jo ivyko tik šiomis . ^uhų valsčiaus gyvento-
dienomis. ' ' J- J.Tkus’ artl.‘"

Jos istorija tokia. met«. ami^us. senuk?s’ H?5.1-
mane meiles ir pradėjo jies-

1927 metų 9 rugsėjo die- koti iaunos pačios. ir sura. 
ną ūkininkas J. Biknens nu- do> Surado Alsėdžių vals- 
, važiavo Taurrgėn nusipir- čiuje, Gelindenų kaime tu
kti vaistų savo kaimynei. ja q—nę. nors j,. nelabai 
Kad tą dieną tauragiečiai jauną, bet dar energingą ir 
buvo sukilę su ginklais ran-, taip pat meilės pilna moteri. 
koše prieš smurtu isikurusią! jį gvveno tenafpas‘viena u- 
tauhmnkų valdžią Biknens jkinfnka ant kampo, bet’sa- 
visai nežinojo. Atlikęs rei-lvo “jaunikiui” pasisakė tu- 
kalą jis tačiau negalėjo isirįntį dideli kraiti ir daug ki-

Kaip Vagia Nep? Yor
ko Politikieriai.

Tyrinėjant New Yorko 
majoro suktybes, išėjo aikš
tėn, kad kiti* politikieriai 
taipgi ne šventi. Kiek jie pa
ima kyšių ir kitokiais budais 
prisilupa pinigų, tai parodė 
jų pasidėti bankuose pini
gai būnant jiems miesto 
tarnyboje, štai sumos:

MONTEVIDEO,
URUGVAJUS.

Akla* vadas.
Skaitant šiaur. Amerikos 

“Naujienas”, “Keleivi” ir 
kitus pažangesnius laikraš
čius, visuomet randi, kad A- 
merikos lietuviai komunistai 
turi savo “popiežių”, koki 
tai Bimbą. x

1 prasčiausia davatka dau
giau žino apie Romą, kaip 
Maskvos davatkų vadai apie 
Maskvą. x

Tarzanas.

MONTEVIDEO, URUG 
VAJUS.

Lietuviai užmušė lietuvį.
Pastaruoju laiku čia pra-

miesto išvažiuoti, nes suki
lėliai jo, kaip ir kitų Įvažiuo
jančių, išvažuot neleido. Su
kilimą numalšinus, kaž kas 
Įskundė Bikneri, kad ir jis 
drauge su sukilėliais veikęs. 
Bikneri norėta suimti, bet 
pasirodė, kad jis tuoj po su
kilimo išvykęs uždarbiams Į 
Vokietiją. Grižo iš ten tik 
šiemet sausio 18 d. Tą pačią 
dieną buvo suimtas ir ati
duotas teisti kariuomenės 
teismui. Kariuomenės teis
mas jo bylą sprendė savo iš- 
važiuojamoj sesijoj Šiau
liuose gegužės 12 d. ir. nera
dęs Bikneri kaltą, ji išteisi
no. Tik be reikalo žmogų po 
kalėjimus tąsė.

Čia lietuviški Maskva- dėjo savo dvasiškas misijas 
davatkos irgi be to neapsiei- laikyti nesenai iš fašistinės ’ 

Majoras AValkeris turi pa- na; jie turi. vietoj Bimbos, Lietuvos atvykęs kun. Ra- > 
sidėjęs §291,195. Čypą ar Tipą, tikrai nepasa- džius. Važinėtis šitokio kri- '■

Majoro agentas Shenvood- kyšiu. Tai žmogus, kuris ei- zio lajRu, reikia turėti keno 
pasidėjo §961,195. na ne pirmyn, bet atgal: ki- nors paramą.

Advokatų firma su tam- taip sakant, žmogus su vėžio Montevideo primiesčių 
maninku Olvany priešaky prigimčia. Vos keletas metų (-erro j,. Casabo lietuvių iki 
pasidėjo §5,253,032. t atgal jis buvo anarkistas ir jjoj da niekas neistengė prie

D-ras Walker, majoro priklausė vienai vietos rusu kuiturįnio darbo' pritraukti, 
brolis, -5432,67 i. , anarkistų kuopai. Tuomet pastangų buvo daryta

Buvusis šerifas Farley pa- jis vadįndavosi Cipenko. daug Mylimiausis jų užsiė- 
sidėjo §360,660. j iš ten anarkistams ji mimas, tai girtuokliauti ir

MĮesto klerkas Cruise išvijus, jis iš Cipenko pasi- muštis. Nesenai čia per mu- 
“sušitaupė §21 (,246. 'darė Čypas ir atėjo mokyti stvnes buvo užmuštas lietu-

Miesto teismo kleikas lietuviškų komunistėlių po- vis vardu A. Morkūnas, ki- 
Džiaugiasi senis radęs | Peny pasidėjo “juodai die-. Iftikos, nieko apie ją pats lęs iš Kruonio valsčiaus. JĮ 

turtingą prietelką ir nieko nai §135-061. ’nesuprasdamas.Iš šalies žiu- užmušė lietuviai. Atvykus
nelaukęs parsigabena i savo. Miesto veterinorius Dovle rJnt, tai yra, rodos, be galo kunigai, jie pasisakys jam 
ūkį. Vieštovienų kaime. Betpurinko §1,01 <485. . I “mokytas” vyras. Kasdien'savo prasižengimą, o šis;
ivvksta nemalonumas* 'u>actA i-Wa na«m»h«vB * « - « - . „ , „

No. 23- Birželio S d., 1932

Laikrodis Su Žmogaus Baku.
Vienas franeuzas padarė ši 

laikrodį Paryžiaus observatori
jai. Jis turi žmogaus balsą ir pa; 
šauktas telefonu visuomet pasa
ko tikrąjį laiką.

KNYGOS GAUNAMOS “KI 
KNYGYNE

MO”

tokio turto. Parodė didelę 
skrynią, kur esą sudėti jos 
lobiai.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 
V ieno akto farsas, labai juokingas 

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

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
vie-

andatoje didelio kraičio, 
sena tuščia skrvnia ir šulu

KAIP VARŠUVOJE 
GAUDE HITLERĮ.
Šiomis dienomis Varšuvo

je buvo labai Įdomus Įvykis. 
J trečios rūšies restoraną at
ėjo kaž koks jaunas vyras ir 
pareikalavo alaus bonką. Iš
gėręs alų jis norėjo užsimo
kėti, bet kišenėje nerado pi
nigų. Tada jis pareiškė šei
mininkui, kad kažkas matv- 
ti pavogęs jam pinigus, bet 
jis nueisiąs namo, paimsiąs 
pinigų ir užmokėsiąs. Resto
ranėliu šeimininkas Aizik 
Brauman nereikalavo tuojau 
pinigų, tik paprašė, kad sve 
čias parodytų savo pasą. Ne
pažįstamas Įkišo ranką kiše
nėn, išsiėmė dokumentą ir 
garsiai pasakė: “Esu Kons
tantinas Hitleris, gyvenu...

Paskutinių jo žodžių jau 
nebegalima buvo girdėti, 
nes restoranėly kilo nežmo
niškas triukšmas ir riksmas. 
Restoranėlio svečiai su bon- 
komis, lazdomis ir kėdėmis 
rankose ėmė ji vytis, šauk
dami : “Laikykit Hitlerį” 
Gatvėje subėgo visa minia 
“Hitlerio priešų”. Judėji
mas buvo sustabdytas.

Pagaliau Hitleris pribėgo 
prie policininko prašyda 
mas ji gelbėti. Policininkas 
taksi nuvežė ji i nuovadą. 
Nuovadoje paaiškėjo, kad 
minios gaudomas pilietis ti
krai vadinosi Konstantinas 
Hitleris, mūrininkas, gimęs 
Varšuvoje ir nieko bendro 
neturįs su garsiu Adolfu 
Hitleriu. Keliems gaudyto
jams policija sustatė proto
kolą už triukšmo kėlimą ga
tvėje ir judėjimo trukdymą. 
Jų tarpe buvo ir du žydai, 
norėję apkulti antisemitą 
Hitlerį.

žusią lovą. Bet mylinti šir- plarkey, §27.865. 
dis ne tunuose matė laimę, Į Policijos inspektoriaus 
ir apie tai savajai nė žodžio vyriausis pa:
nepratarė.

Senio širdis pajaunėjo ir 
akys pradėjo geriau šviesti, 
jaučiant savo vienišame gy
venime amžiną sielos drau
gę. Bet klebonas aptemdo 
senio džiaugsmą, neduoda
mas jiedviem šliubo. G—nė 
nervuojasi: mat. ji negali Į- 
rodyti, kad tikrai jos buvęs 
vyras žuvo did. kare. Bet 
visai nesistengia ir nenori 
savo našlystę Įrodyt, tik gal
voja kaip prigauti senį.

Palengva G—nė Įkalba 
seniui, kad šis jos vardu už
rašytų ūki. J—kus jos pra
šymą patenkina. To negana*
G—nė bijodama jo pirmo
sios žmonos vaikų. Įkalba 
seniui, kad dar jis pasirašy
tų 5.000 lt. vekselius. Sako, 
jei vaikai, po tavo mirties 
norėtų mane iš ūkio išvyti, 
tada aš protestuočiau vek
selius. J—kus ir vekselius 
pasirašo.

Laimingos dienos pama-

.___w__  _____ Kasdien ____ ______o___ , _ —. - -------------------------
Aliesio klerko pasiuntinys kajba apie Sovietų Rusiją: lieps už "pakutą" 'sukalbėti

Aict oimicK, $.554,(5©. Įgiria, kad ten darbininkams keliatą rąžančių, paaukoti knygutėje. Kaina................... 25c.
Policijos inspektorius Mu- iabaį gerai. Bet užklaustas J gerokai “Dievui ant garbės” 

kiek Sovietų Rusija turi gy- ir nuodėmę atleis.
TarzanasįnspeKtonaus yentojų, nežino. Romos pa-i 

vvriausis pasiuntinys Kelly,* ‘
§35000.

Buvusis policman. D\vight, 
kuris skundėsi, kad “polic- 
manai turi tenkintis tik tru
piniais nuo aukštesniųjų 
stalu”, turi pasidėjęs §99,- 
240.'

Policijos butlegeris Bim- j 
baum turi “užsidirbęs” §1,- 
270.792.

Teismo atendantas Sher- 
ry turi §186,673.

Miesto klerko brolis-‘ 
George Cruise, §70.000.

Buvusis šerifas Culkin tu
ri pasidėjęs bankan net §1,- 
929.759. ‘ -

Vandens, elektros ir gazo 
tiekimo komisionierius Ka-J 
vanagh, §270,733.

Bet tai toli gražu ne visas’ 
graftas. Tai yra tik tie ky-J 
šiai- kuriuos politikieriai pa
sidėjo Į bankus. O kiek pi-1 
nigų jie turi kitur pasidėję! | 
Pavyzdžiui, majoras Walke- 
ris turi nusipirkęs didelį sei-

__ fa pinigams laikyti namie.
žu bėga. Bet J—kus nebe- Sakoma, kad tame seife jis į 
randa savo pasirašytų vek- turis apie milioną dolerių 
sėlių, o veiną dieną, grįžęs! paslėpęs. Ir visus tuos pini-, 
iš darbo, ir “žmonos” nebe- Msai susikaupė trumpu ( 
randa. Suprato, kad yra pri-; Įa^u, tapęs New Yorko ma-
gautas. Apie Įvyki tylėjo, . .
nenorėdamas sukelti kaimy- _ Mancma, kad paaiškėjus, 
nu juoko. Nors J—kus ir tv- šitokiam graftui. ponas M al- 
lėjc, bet viskas išėjo aik'š-^ens bus prašalintas iš ma-( 
tėn. nes G—nė vekselius i 3oro vjet°s. Tas pavesta nu- ( 
protestavo ir Plungės teis- sPręsti New \orko valstijos
mo antstolis jo ūki pardavė 
iš varžytinių.

Pardavė netiktai ūki, bet 
ir svetimas malkas, kurios 
buvo ten pat sukrautos. Li
ko senis netiktai ubagas, bet 
malkų savininkas dar pa
traukė ji teisman ir senis J. 
gavo 3 mėnesius kalėjimo.

Tai ve, prie ko privedė^e- 
nį meilės jieškojimas.

gubernatoriui Rooseveltui.

SEATTLE, WASH.
Sausio 2 d. mirė mano my

lima žmona Jczafina Abrai- 
tienė, sukakus apie 38 metus 
amžiaus. Paliko sūnų, dūk- Į 
relę ir savo mylimą vyrą A-1 

’menkoje ir tėveli Lietuvoje.' 
Lai būna jai amžina atmin
tis. M. Abraitis. '

Kopijuoja Senovės Sportininkus.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitu
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

EsseM
e Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeacoSt. 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 —Telefonas— 5-1896

VEAL-
LOAF

FRANK-
FURČIAI

Nihilistai. Trapediia trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro

Aleksandro II. I-abai puikus ir nesun-

Ikiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
. So. Boston, 1013, pusi. 61..............25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

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

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

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

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai", eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 

laida. 128 pusk...............................25c.

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

Į žiu ir juokingų monologų ir deklama- 
I cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
! revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
■ ristiškcs ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos g£ros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta^ 

i laida. So. Boston, 1914 m..............25c
i Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga- 
į rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
; siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
1 lijos prietarų naikintojas. 72 pus- _
: lapių ...................................... .........25c.

Žemė ir Žmogus. T.abai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63 .............. 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; 13) 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 šitų knygų. Iš jos dasižinosi, kad x 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa .............................. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.

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

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

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

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

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

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai s įvairius nuo- 
tikius 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 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 

Į Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi cukraus, druskos ir kitų panašių da-

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

arkoj sutalpinti' 
tiek vandens, kad visą žemę apsem-

Varšuvoj lenkai Įkūrė 
Curie-Skladovskienės vardo 
Radiumo Institutą.

TABAKAS
TfiMYKITE! Penki svarai gero rū

komo tabako 75c. Penki svarai Che- 
wing kramtimo—SJ.OO. Užtikriname, 
kad busit patenkinti. Užmokėsit pa
imdami tabaka- (107)

RIVERVIEW PLANTATION 
Cottagegrove. Tcnn.

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

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

CHICAGO, II.L.

Los Angeles muziejaus Auratorius, Kurzworth, kopijuoja 
senovės graiku sportininkus, kurių atvaizdais bus papuoštos bu
simos tenai tarptautinės olimpijados dovanos pasižymėjusiems 
sportininkams.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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 daugelį iš gyvenimo patyrinra para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laiku. Parašė lLew Wallace.
472 pusi. .......................z ............ $2 00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Paraše D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėtą ir pagerinta laida. 
Kaina ............................  ................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

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

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
lietuvino Ferdinand de Šamogttia 25c.' juokų, ir tt. Puikiai iliustrtiota.

' 95 pus.............................................. 25c.

j tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
; iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
| po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
'ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- 
į tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
‘ atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
i ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, 
i Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tar 
(faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
' nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................. .. ............. • 25c.
Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmit’n pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Kanigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukteris ir mylimosios ne

pultų į tokią kunigų globą. Parašė
:nn. Geo. Totvsend Fo*, D. D., su-

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos
Lietuvos Respublikos Istorija ir žem-

lapts.—Šitas veikalas parodo, kaip— ~ f —r — * r •
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
visokių patarimų apie sveikatą, bu- ! spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 1 kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
dymų amatninkams, ūkininkams, dar-įdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
žininkams, šeimininkams ir kitiems. ; liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. ‘ kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. Į kaip ji buvo apskelbta respublika.
Apdaryta .......... .. ..................... $3.00 • Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis

. . Į parodo dabartinės Lietuvos rubežius
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris , jr fcgjp šalis yra padalyta į apskri- 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, čįus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-

Papuošta danteliu spalvuotą puikią paveikslu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamą 

deklamuet viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NVO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tat gražiausia ir tnrtingiau-ia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošD savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderis". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. j

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės bu: pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.

rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei- 

Socializmas ir Religija. laibai įdomi nutarimai, taikos sutartis su bol-
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją . įtartis su latviais, apra-

turėtų perskaityti kiekvienas katali- *yrnaf'.V,SM muštų su lenkais irti. 
kas ir socialistas. Parašė E Vander-! \ra V kny*a’..bet t,e3'^ z.bmtu- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston, į >*?♦ *Psv?*,a U'^uvą
Mass., 1915 m, pusi 24...............lOc.!'3 ,auko ir's vidaus Ka.na .... $ 00

Drūtais audeklo apdarais .... $150
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Y’ra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. . . „ ,
Pusi. 429, 1915 m................. .. . $2 00 »**»*
Lengvas Badas Išmokti Angliškai.— .

Raukius reikalingiausių žodžių ir "iscnos miaą. raraae
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip pual.
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. Sa fone- Bitą lr BtnripMilaL «oj knygoj telpa 
11 ,Stanmu ir gramatika. Antra 23 gražios eilės, daugybė stnipo* 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė nią, jnoką, ir tt. Puikiai flina- 
St. Michelsonas. Pus,. 95.............. 35c. trnota. 95 pO*L

Lytiškas U«oa Ir kaip ano Ją i 
gotL Parašė D-raa F. Matulaitia. 

; Antra, ąeržiarėta ir pagerinta lai-

Law

Amfian Daba*. Šioj knygutėj telpa 
44 garinusių Jovaro dainų. Jot tin

ka daklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir ansirinkimaoso. 
Pnal. 32...........................................lfo.

i i f



No. 23. Birželio 8 d., 1932

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

na Žmones.
Kaip Kunigai Mulki- pralotas Olšauskas

» KERTA MIŠKĄ. 1
K. Olšausko Laukžemi

Pinigų liepia nekrauti, o pa
tys sušilę pinigauja.

. Subačius, Panevėžio aps
kričio.— Vieną šiltą gegu
žės dieną Subačiaus kun. 
Bardišauskas sudūmojo ap 
lankyti visus miestelio gy
ventojus be skirtumo lyties, 
tikybos ir luomo. Ėjo, kur 
tik matėsi gyvenamos durys 
ir įkalbinėjo žmones, kad 
aukotų katalikų universite
tui. Ėjo pas ūkininkus, ėjo 
pas bežemius ii- ėjo pas tuos, 
kurie nebeturi nė tos duonos 
kasdieninės, apie kurią po
teriuose kalbama. Jam ne
svarbu, ar tu sotus ar alka
nas, bet duok Dievui ir jis

dvare netoli Darbėnų buvc 
80 ha miško. Bet tas miškas 
einant bendra tvarka val
džios yra globojamas i k m i 
ško savininkas savo nuožiu-1 

j ra jo negali kirsti. Tačiar 
(Olšauskas nieko nežiurėda-| 
mas pradėjo mišką .kirst: 
neva statybos reikalams.

Kadangi teismas iš 01 i 
šausko atėmė turto valdyme 
teises ir Olšausko turtas turi j 
tekti jo giminaičiams, irtucj 
reikalu ^giminaičiai su 01 
šausku bylinėjasi, tai 01-1 
šauskui ėmus mišką kirsti 
giminaičiai padavė žemės ] 
ūkio ministerijai prašymą 
kad Olšauskui savavaliaut1' 
nebūtų leidžiama. Žemės u-tas duos, kai turės. Bet cha-,y ministerija įsaks 

raktenng.au.sia ta. tas, kad sustabdyti Lįuk!žem& dva-
ro miško kirtimą, o Olšaus-1 
kui sustatyti protokolą.

prieš eidamas rinkt tų aukų, 
keletą sekmadienių drožė 
bažnyčioje pamokslus, kad 
nereikia turtų krauti, nerei
kia marnasčių, nereikia pi
nigų, užtenka tik taip pra
gyventi, o jeigu yra kas at
liekamo, tai, tur būt, reikia 
nešti bažnyčiai, kaip žmo
nės sako. Klausant tokių pa
mokslų, tik juokas ima. Sa
koma vienaip, o daroma ki
taip.

Jeigu jums, šventosios 
Lietuvos kunigėliai, nerei
kia pinigų, tai kam jus kiek 
galėdami daugiau plėšiate 
nuo žmonių už šliubus, už 
krikštą, už mišias, už palai
dojimą? Jeigu nereikia tur
to, tai kam jus valdot ge
riausius plotus žemės, per- 
kat centrus? Jeigu nereikia 
turto, tai kam jus, tūkstan
čiai Lietuvos kunigų, imat 
algas iš valstybės ir dar kas
met kalėdojat pagal žmo
nes, rinkdami pinigus ir gru
dus? Jeigu jums pasidarė 
reikalingas “katalikiškas” 
universitetas, tai aukokit po 
pusę savo mėnesinių paja
mų, tai per keletą mėnesių 
stosis didžiausi murai, tada 
nereikės landžioti po visas 
sulūžusias bakūžes ir prašyt 
iš vargdienių paskutinius 
centus.

KAS ĮVEDĖ LIETUVOJE 
LITUS?

Iki šiol šita “unarą”

rulis, buvęs anais metais J gai dos teismo išvažuojamoji 
Lietuvos finansų ministeris. I sesija Zarasuose sprendė 

Bet šiomis dienomis po-1 vieną bylą, kurioj buvc kal
nas Petrulis buvo pasodintas I tinamas visas stačiatikių, 
kriminalistų suolan už pri-1 kaip vietiniai žmonės vadi- 
darytas tais laikais suktybes na, “burliokų” kaimas, 
finansų ministerijoj. Ir kai Oficialiais daviniais, by- 
anądien teisme jo gynėjas los istorija tokia; Pernai ge- 
pastebėjo, kad Petrulis yra gūžės 10 d. Antazavės vals 
daug gera Lietuvai padaręs, Ledų vienkiemy buvo sta- 
nes jis savo valiutą įvedęs, I čiatikiai surengę gegužinę. I 
jis esąs “lito tėvas”, tai Gal- tą gegužinę atėjo ir Midinių 
vanauskas užprotestavo ir žemenų eigulys Šablins- 
prieš tai. kas. Šablinskui atėjus, Mina

Petrulis buvo tam per jau-1 Maskaler.ka tuojau ėmęs 
nas, kad galėtų tokį dalyką kurstyti kitus stačiatikius 
sugalvoti, pasakė p. Galva- užmušti šablinską. Mat, 
nauskas. Išablinskas labai persekio-

Litus Lietuvoje įvedžiau Į davęs mišką vagiant, tai tie

TAUTŲ KARAS ZARASUOSE.
savi- Zarasuose buvo didelė į pabrėžė, kad ši byla esanti 

nosi klerikalų šulas V. Pet-| sensacija: Panevėžio apy-Į pirmas atsitikimas Lietuvos 
teismų praktikoj. Prokuro
ras teisiamiesiems reikala
vo sunk. darbų kalėjimo.

KLAIPĖDOJ NUPLĖŠĖ 
LIETUVOS VYTĮ.

Laive “Kursisches Haff". 
kuris palaiko susisiekimą su 
Vokietija, padarytas išsišo
kimas prieš Lietuvos valsty
bės ženklą. Laivu nuolat va
žinėja Klaipėdos krašto gu 
bernaturos valdininkas, ku
ris vizuoja svetimšalių pasus 
ir turi laive savo atskirą ka
biną. Toj kabinoj iki šiolei 
buvo vytis, šiomis dienomis 
vienas Vokietijos muitinės 
valdininkas vokiečių terito
rijoj vytį nuplėšė ir numetė 
ji šalin.

peržiurėjau, išsirinkau iš jų ėmė Šablinską vytis, šauk- 
geriausias dalis, parašiau iš Į darni “užmušim”! šablins- 
jų Lietuvos Emisijos Bankui kas pribėgo Paulausko gry- 
įstatus ir pagal tuos įstatus I čia ir joje, užsidaręs duris, 
pradėjau leisti litus. Į pasislėpė. Stačiatikiai pra-

Vadinasi, Ernestas. Gal-1 dėjo atakuoti gryčią. Akme- 
vanauskas, buvęs tais lai-Jnimis išdaužė su rėmais lan
kais Lietuvos ministeris pir- gus, kirviais iškapojo duris 
mininkas, sako, jog “lito*—--- —*—.i— 
tėvas” yra jisai, o ne kleri
kalas Petrulis.

sudaužė Paulausko 
sugriovė pečius, O 
Semionovas, iškirtęs duryse

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ 
MOTERĮ IR SUGADINO

TELEFONUS.
Kupiškis, gegužės mėn. 

dieną apie 13 vai. užėjo 
smarkus lietus su kruša ir 
griaustiniu. Keletą kaitų 
trenkė griaustinis ir užmušė 
veterinarijos feldšerio žmo
ną p. Dambrauskienę ir su
gadino telefono laidus.

kų derėtis. Susisiekimo mi-Į 
nisterijoj įvyko pirmas pa-| 
sitarimas, kuriame dalyva
vo belgai, sus. ir žem. uk. 
ministerijų atstovai.

NUSIŽUDĖ IŠ VARGO.
Gegužės 9 d. Raudondva

rio v. Veršvu km. acto esen-

Tačiau tuo momentu atvyko iš Želvos ir ar tikrai Chackc 
Aleksandrovėlės policinin
kas Gvlvs ir šablinska iš-

lis. Pavardės vaikų nežino
mos. Vaikai atiduoti prieg
laudai “Lopšeliui”.ei ja nusinuodijo Stasė Or- gelbėjo.

siansytė, 20 metų amžiaus. Tai taip bylą atvaizduoja
kuri nugabenta į ligoninę kaltinamas.
tuojau mirė. Nuodijimosi Teisme buvo įrodomi ir 
priežastis — skurdus gyve- priešingi dalykai. Būtent, ei- 
nimas ir nesantaika su tėvu. Igulys šablinskas turėjo pik

ti su pil. Kviliunu, kuris sta
čiatikių gegužinėje tą dieną 
griežė. Mat, prieš porą sa
vaičių Kviliunas šablinsko 
bičiuliui išdaužęs langus, tai 
šablinskas gegužinėje su 
savo bičiuliais norėjęs Kvi- 
liunui atkeršyti ir jį apkulti, 
bet gegužinės šeimininkai 
stačiatikiai šablinską ir jo 
kompaniją jėga iš gegužinės 
pašalinę. Be to, visi buvę į- 

’sigėrę. Nuo to ir prasidėjus 
košė.

i Prokuroras p. Kubilius

Į Lietuvą Su Ekskursija Šią Vasarą
Tiktai per Lietuviškąjį Vestą KLAIPĖDĄ

SKANDINAVŲ-AME RIKOS LtNUA
Per Kopenhagą

BIRŽELIO 18 D. LIEPOS 2 D.
Laivu “UNITED STATES” Laivu “PREDRIK VIII”
L. D. S. Ekskursija ir Rengia — “Vienybė”

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

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agenta arba

SCAND1NAVIAN AMERICAN LINE
NEW YORK 
27 WkitehaH St.

BOSTON. MASS. 
248 Washington St.

CHICAGO. ILL. 
130 No. La Šalie St.

Vieta Buržuazinei Olimpija^' Jau Paruošta.

mis dienomis sugrįžo iš Ii 
goninės tik su viena akimi ir 

I be jėgų ir ūpo užsiimti loši- 
>mu, o M. Baibokas teismo 
tardyto jaus išgabentas į
Kaišiadorių kalėjimą.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Šis atvaizdas parodo tik ką užbaigtą stadij »ną Los Angeles mieste, kur 30 liepos atsidarys 
tarptautinė buržuazijos sporto šventė. Darbininkų Internacionalas nutarė šitą olimpijadą boi
kotuoti, pareikšdamas tuo budu savo protestą buržuazijai, kuri tam pačiam Los Angeles mies
te laiko kalėjimai) uždarius nekaltus darbininkų vadus, Mooney i? Billingsą.

DEGTUKU SINDIKATAS
PERKA DREBULES.
Nors degtukų sindikato 

reikalai ir šlubuoja, tačiau i 
savo darbus Lietuvoj sindi
katas tęsia: antai, Petrašiū
nuose popieriaus fabriko

sindikatas anksčiau užpirk
tas Klaip. degtukų fabrikui 
šiaudeliams drebules iš miš
kų depaitamentb jau peri
ma.

Teisiamuosius gynė Kau- 'tatybos darbai tęsiami, at- 
no adv. Šėrėm etevskis . Jis gabenamos mašinos ir jau 
įrodinėjo, kad tai buvo pa-užperkama žaliava. Be to,1 
prasta gegužinė, o jos pabai
goj paprastos peštynės be 
jokių kitų motyvų.

Teismas kelis stačiatikius 
nubaudė po 5—1 mėn. pa
prasto kalėjimo; 3 išteisino: 
viso kaltinamųjų suolan bu
vo pasodinta 20 žmonių.

Prokuratūra apyg. teismo 
sprendimu nepatenkinta ir 
padavė protesto

KAIŠIADORIŲ KUNIGAI 
NEGAUS ALGŲ.

Kaišiadorių vyskupijos 
kurija ir kunigai esą dabar- 

skundail'ne^ vyriausybei griežtoj o- 
į pozicijoj.vyr. tribunolui.

_ . _ . ,w . i •_______  i Kaišiadorių kurijai para
aš pats, sako Galvanauskas. J n- keršiją. Šablinskui išėjus, pjj-šlK AS SUNKIAI SU Ą’tas raštas, kuriuo praneša-' 
As, sako, susirinkau visus Į iš gegužinės, minia stačiati- ŽALOJO MOTERi ma. kad vyriausybė Kaišia- 
svetimų valstybių emisijųbkių apsiginklavę revolve- *•’. dorių kurijai iš valstybės iž-
bankų įstatus. visus juos Iriais, lazdomis ir akmenimis , Obelių valsčiaus, Miciunų :(jQ pjniou visiškai nemokės.

kaime, pas R. Klišonienę at
vyko jai nepažįstamas vy- Į 
ras, kuris, sušukęs “rankas , 
virš”, Klišonienei 
kumščiu į veidą ir, parver-

LIETUVOS SODAI.
cmno-P i Lietuvoje dabar yra: obe- 

1 lių 1.698,285: kriaušių 423,-

baldus, 30njenei 
Efimas

kojas. Nepažįstamasis rei- ■•4ol6o.. Kiekvienam 100 
kalavo atiduoti pinigus. Kli- ’a ™ka 93 ?1?”edzvla,,g; 
šonienei pareiškus, kad
uinigu neturi, nepažįstama- p^mejlz.a. Vokietijoj 100
ris iškratė ios skrvnia iš- na tenka 700 vaisrp~ Mede’ sis ūkiate jos sKrymą, i* Liet -e 85 ku_

skylę, įkišo revolverį nore- i X®^efl^clOj®^"clu?.vl-sus į rie per metus užaugina 100,- 
damas Šablinską nušauti, j 009 medeliu,
bet Čablinskas taip pat ture- į P^1K° Klišonienę . be sąmo-

BELGAI ATVAŽIAVO
DERYBŲ VESTI. __________________

Neseniai Lietuvos susisie-Jjo revolveri ir Efimą nušovė n®? sunštą gryčioje, 
kimo ministeris su Žemės J vietoje. M iniai atkreipus d ė-' .,v _
ūkio ministerijos atstovu bu-įmesi į mirštantį Efimą, Šab“ °
vo Belgijoj platiems gele-Įlinskas pasinaudojo pi'oga, AiVEZiUS VAlKus. 
žinkeliams bėgių užpirkimo J išbėgo tolyn. Pamatę stačia- Gegužės mėn. 3 d. Kauno 
reikalais: už bėgius buvo J tikiai vėl jį vijosi. Šablins-' Žaliakalnio gyvulių rinkoje 
siūloma mokėti miško me-|kas bėgdamas atsišaudė ir, buvo rasti trys vaikai: 5 me
džiaga. Dabar atvažiavo!du stačiatikius lengvai su- tų mergaitė —Aneiutė,34 As em!au visokiu vais- 
Kaunan belgai dėl tų daly-Įžeidė. Paskui Šablinskas metų berniukas Feliksas ir 

pribėgo kitą gryčią ir joje 2 metų berniukas Vaclovas, 
pasislėpė. Stačiatikiai atbė- Kas jie ir iš kur?— Dai
ge reikalavo šeimininką,: nenustatyta. Jie sakosi, kad 
kad Šablinską išduotų, o jei kažkoks Chackelis autobusu 
ne, tai trobą sudeginsią, bet atvežęs iš Želvos. Tačiau 
Šablinską vistiek užmušią. ligšiol nenustatyta, ar tikrai ?

“Dabar organai yra! 
stiprus ir sveiki"

“Aš kenčiau per daugelį metų nuo 
silpnų organų-’, rašo p. U. Janusas, 
Reading. Pa. “Aš turėjau prasta skil
vi. Mano inkstai buvo silpni. Aš bu
vau nervuotas. turėjau galvos skau
dėjimus ir nemiegodavau gerai nak-

bet jie man negelbėjo. Pagalios 
aš gavau bonką Nuga-Tone. I mažiau 
kaip savaite laiko aš pasijaučiau daug 
geriau. Dabar mano organai yra 
stiprus ir sveiki. Nuga-Tone yra pa
stebėtini vaistai dėl silpnų, liguistų 
žmonių.”

Visose pasaulio dalyse yra milionai 
žmonių, kurių sveikata ir stiprumas 
tapo atsteigti Nuga-Tone ir jeigu ju- 

u sveikata nėra geriausia, arba jei
gu jus jaučiatės pasenę prieš laiką, 
būtinai imkite Nuga-Tone. Jeigu ap- 
tiekininkas neturi jo, paprašykite jj 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkit 
kad gautumėt Nuga-Tone. Substitutai 
vra be vertės.

I LIETUVA
6

PLAUKIT PER HAVRE, \\T GREITO EXPRESO LAIVO

PARIS
BIRŽELIO Irt. \idurnakti 

Birželio 29 Liepos 22

LAFAYETTE
LIEPOS 16

1LE DE FRANCE
BIRŽELIO 21.

Liepos S vidurnakti
Žemos Kainos į Visas Lietuvos Dalis 

Informacijų ir vietų klauskite pas mus agentus.

«Jrer,eh, J&rtfi

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

Septintas Puslapis

KORTININKŲ LIKIMAS. | SUĖMĖ DU STAMBIUS 
Žiežmariai, Trakų aps. j ASMENIS.

Pas mus buvo garsus kortų- Gegužės m. 11 d. pasodin- 
lošikas A. Urbanavičius.Ap- tas Kėdainių arešto namuo- 
lošdavo ne tik žioplius kai- se buvęs Kėdainių žydų 
miečius, bet ir valdininkus smulkaus kredito draugijoj 
arba kartais neblogesnius , direktorius Evenzonas. Są- 
už save maklerius išmaudy-: ryšy su Evenzono byla, su- 
davo. Bet vienam jo part- imtas taip pat stambus Kė- 
nerių M. Baibokui išsiveržė dainių pirklys Ginzburgas, 
pyktis ir jis per šių metų Ve-1 savo laiku bankrutavęs gan 
lykas užgautas veidan, išė-1 stambiai sumai.
jo iš lygsvaros ir peiliu ge-J Evenzonas šių metų pra- 
rokai apibadė savo “kara-'džioj panaikinęs savo vekse
liu”; rezultatas pasirodė J liūs 6,000 lt. sumai, buvo iŠ- 
toks: A. Urbanavičius šio-i vykęs Į užsienį, bet po kurio

laiko grįžo. Sudalyta komi
sija ištyrusi visą bylą, rado 
reikalo abu pasodinti kalė
jimam Dabar laukiama E- 
venzono ir Ginzburgo by
los.

HOLLAND-AMERICA LINE

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVA

Rengia
Lietuviu Laivakorčių Agentu 

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA 15 NGW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ (PER ROTTERDAM) 

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į:
AMBRAZIEJUS, J.

1CS Grand St., Brooklyn, N. Y.
AMBROZE, V. W.

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

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

3327 S. H*alsted st. Chicago, UI.
BARTKEVIČIUS, P.

C7S N. Main st. Montello, Mass. 
“DIRVA”

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio. -

MAKAREVICIUS, K. A.
C2 Jackson St., Ansonia, Conn 

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

' “NAUJIENOS”
1739 S. Halsted st. Chicago, III. 

RAUKTYTĖ, J.
123 Millbury Street 

Worcester, Mass.

SEKYS J
226 Park St., Hartford, Conn. 

SIDABRAS, K.
342 Broadway, S. Boston, Mass 

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

Chicago, III. 
TREČIOKAS, A. S.

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

187 Oak St., Lawrence, Mass. 
V ARAMUS, A.

So. 12th and Oarson Streets, 
Pittsburgh, Pa. 

VASILIAUSKAS, J.
814 Bank St. Waterbury, Conn. 

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

VELECKIS, A.
502 South ave.Bridgeport.Conn. 

ZOLP, J. J.
4559 S. Paulina St. Chicago, Hl.

K
R “KELEIVIO”.alendorius

I9S2 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 naudingi! pasimokinimų. Kaina 50c.

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.

i
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Vietinės Žinios
Gėlių Šventės “Karalaitė”

Socialistai nominavo savo Miesto darbininkams ateina 
kandidatus valstijos rinki* tamsios dienos.

mams. Į Bostono majoras labai ne
pereitą sąvaitę Spring- rimauia. Jis sako, kad mie- 

fielde įvyko Massachusetts sto darbininkams artinasi 
valstijos socialinių konven- tamsios dienes. Ižde ninigu 
cija, kuri tvėrė dvi dienas, nesą, ir jeigu valstija ne
nustatė ateinantiems valsti- duosianti miestui pagelbos, 
jos rinkimams savo platfor- tai galėsią būt labai prasta, 
mą ir nominavo kandidatus. ’ Iki šiol 20,000 miesto dar- 

Drg. Alfred Baker Le\vis bininkų kas mėnesį turėjo 
nominuotas į gubernatorius- mokėti vienos dienos uždar-i 
o Walter S. Hutchins — į ibį į labdarybės fondą. Tas
vice-gubematorius; Alber
tas Sprague Coolidge pasta
tytas sekretoriaus urėdui, 
Glen Triruble — iždininko. 
D. A. Ashenberg—audito
riaus, George E. Rower- 
prokuroro.

Priimta socialistų platfor
ma pasmerkia demokratų ir 
republikonų partijas, kurios 
rūpinasi tik kapitalistų pel
nais, bet visai nežiūri, kad 
darbo žmonės, kurie tuos 
pelnus padaro- dažnai netu
ri pastogės ir duonos.
Valdžios išlaidos auga, sa

ko socialistų platforma, val
dininkai kas sykis vis dau
giau ir daugiau vagia ir visą 
mokesčių sunkuma mėgina 
sukrauti ant beturčių pečių. 
Be jokios gėdos piniguočiai 
iškėlė obalsi ir kas dieną jį 
spaudoj skelbia, kad “nega
lima mokesčiais apsunkinti 
turtingųjų, nes jų pelnai su
mažėjo.”

Socialistai reikalauja vi
sus turtus suvalstybinti ir 
paskirti pakankamai pinigu 
viešiems darbams organi
zuot, kad bedarbiams tuo
jaus butų darbo. Bet kol tas 
bus organizuota, jiems turi 
būt teikiama tiesioginė pa
šalpa. Be to. turi būt su
trumpintos darbo valandos.

Išsivežė žmogų miškan, api 
plėšė ir išvertė prudan.
East Bostone buvo toks 

atsitikimas. Vienos kompa
nijos kolektorius, Philip 
Taub, nuvažiavo tenai su 
reikalais ir pasistatęs savo 
automobilių nuėjo atlikti sa
vo pareigas. Sugrįžęs jis ra
do savo automobiliuje šiur 
kščios šivaizdos nepažįsta
ma vyra sėdint. Taub įlipo į 
automobilių ir pradėjo ne 
pažįstamajį kvosti. Tuo tar
pu atėjo kitas nepažįstamas 
ir atsisėdęs šalę Taubo įrė
mė revolveri į jo šonkaulius. 
Nepažįstamieji paėmė iš jo 
automobiliaus raktus, užve
dė motorą ir pradėjo va
žiuoti. Išvažiavus į mišką 
jie atėmė iš jo $85 pinigų ir 
paskui išvertė jį prudan- 
patys nuvažiavo jo automo
bilium. Naktis buvo šalta ir 
Taub sušlapęs taip peršalo, 
kad turėjo gulti ligoninėn.

Ateinantį rudenį 15 miestų 
negalėsią atidaryt mokyklų.

Dalykų žinovai sako, kad 
daugeliui miestų Massachu 
setts valstijoj jau gręsia 
bankrotas, ir jeigu legislatu- 
ra neparupins jiems para
mos, tai atėjus rudeniui 15 
miestų jau nebegalės atida
ryti savo mokyklų, nes ne
turės pinigų. Ot, prie ko pri-' 
ėjo turtingiausia pasauly ša-1 
lis!

fondas šįmet išleido bedar
bių pašalpai jau $3,000,000. 
arba po milioną dolerių ka- 
mėnesį, ir dabar fonde beli
ko tik $2,000,000. Reiškia 
tik dviem mėnesiams. Taigi 
majoras sako, kad miesto 
darbininkus prisieis apdėti 
da didesniu mokesčiu. Vie 
toj vienos dienos, reikėsią 
imti iš jų dviejų dienų už
darbį kas mėnuo į labdary
bės fondą. Pašalpą bedar
biams taipgi reikėsią suma
žink Dabar bedarbiai su 
šeimynomis gauna iki $15 į 
sąvaitę. Tai esą perdaug.

Be to, majoras, kalba a- 
pie nukapojimą algų mies
to tarnautojams. Jis buvo 
šiomis dienomis majorų 
konferencijoj Detroite ir 
-akosi tenai patyręs, kad 
Pietuose ir Vakaruose vis: 
miestai nukapojo po 10 pro
centų algos savo tarnauto
jams. Netik nukapojo algas, 
bet daug tarnautojų visai 
paleido, kad sumažinus iš- 
aidas. Ponas Curley, be a- 

bejonės, irgi butų jau algas 
senai nukapojęs, tik bėda. 
kad tuomet jis turėtų ir sau 
nukirsti. Jis pakėlė savo al
gą nuo $10,000 iki $20.000- 
taigi nenori jos sumažinti.

Už 10 centų, $25 pabaudos.
Juozas Makarskis- 17 me

tų jaunuolis iš South Bos
tono, norėjo susitaupyt 10 
centų ir eidamas imt gatvė
karį ant Andrew skvero į-' 
metė į baksą suplotą švino 
gabalą, kur būna metami 
dešimtukai.Kompanijos tar
nai jį pagavo ir padavė po
licijai. Vargšas vaikas buvo 
nutemptas į teismą ir teisė
jas Loganas nubaudė jį už
tai $25. Vaikas pinigų netu
rėjo, tai teisėjas davė jam 
mėnesį laiko susirinkti $25. 
O kai koks banko preziden
tas apvagia biednus žmones, 
nusinešdamas šimtus tūks
tančių dolerių, tai jam jo
kios bausmės nėra. arba už 
tenka užsimokėti tik po ke
lis centus nuo pavogto tuks 
tančio.

Tai toks teisingumas ka
pitalistų teismuose!

Ashlando farmerys Dearth 
užmokėjo E. Cambridge’- 
aus teisme $50 pabaudos už 
tai, kad paliko savo gyvu
lius nepašertus. w

Benton Harbor miestely. Michigano valstijoj, buvo suruoš
ta gėlių šventė, o ši mergaitė, Margery Crampton iš Grand Ra- 
pids. buvo aprinkta tos šventės “karalaite”.

Apdėjo mokesniu Federal 
National Banko šėrininkus.

Užsidariusio Federal Na
tional Banko šėrininkai ga- 
c r.uo resyverio pranešimą, 

kad jie turi sumokėti 100 
nuošimčių asesmento ant 
<avo šėrų. Kadangi šėrų nu
statyta vertė buvo $20, tai 
šėrininkai turi pridėti ant 
kožno šėro d a po $20. Tuc 
budu susdarysianti apie 
$2.000,000 -suma, kuri eis 
padengimui nedateklių.

Iš pradžių seni banko vir
šininkai mėgino banką re
organizuoti, bet dabar išro
do, kad iš to nieko neišeis, 
nes negana depozitorių su 
tuo sutiko. Kaip girdėt, 
žmonės gaus tik apie 50 cen
tų nuo dolerio. Ir reikės da 
keliatą metų laukti, pakol 
bankas bus likviduotas.

Chelsea yra išstatyta 1,700 
namų pardavimui už nemo

kėtas taksas.
Bostono priemiesty Chel- 

sea namų savininkų draugi
ja stengiasi sulaikyti parda
vinėjimą namų už nesumo
ktas miestui taksas. Šią 

sąvaitę tenai yra išstatyta 
pardavimui 1-700 tokių na
mų. Varžytinės paskirtos ke- 
tvergo dienai.

Charlestowne policija su
ėmė automobilių, kuriame 
rado 2,000 gilzių kariškiems 
šautuvams.

Ant L st: po numeriu 141 
šį panedėlį du jauni bandi
tai užpuolė krautuvę, išplė
šė savininkui McCartv $51 
ir pabėgo automobiliuje.

Trįs Harvardo universite
to studentai, važiuodami au
tomobilium pereito nedėl
dienio vakarą įvažiavo į sto
vėjusį šalia kelio kitą auto
mobilių, sudaužė abidvi ma
šinas ir sunkiai visi tris susi
žeidė. Visi buvo nugabenti 
Maldeno ligoninėn ir tenai 
paguldyti.

Majoras Curley norėjo 
kasti du nauju tuneliu Bos
tone. Tas kaštuotų $49,000,- 
000. Legislatura jo planą at
metė.

Nepaprasti Bargenai
Kas Dieną

I I spalvų SEHCO ir balta

NAMAMS PENTAS 
TYRAS LINSEED OIL

95Viduje ir iš lauko 
$3.00 vertės

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS 
PLUMB1NGO. GELEŽIES DAIK

TŲ IR PENTV ŽEMIAUSIA 
KAINA BOSTONE

SOUTH END
HARDVVARE CO.
1093 WASHINGTON STREET 

BOSTONE
prie Dov<r St. Elev. Stoties

Telefonas: Hancock 6105 ir 6106 
Dykai vietos pristatymas 

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

Užpuolė ir apipiešė 
krautuvę.

Į - Du ginkluoti bomeliai už
puolė valgomųjų daiktų 
krautuvę ant Fourth streeto, 
South Bostone, ir atėmę iš 
savininko $120 pinigų, pa
bėgo.

Roxbury 7 metų amžiaus 
vaikas uždegė degtuką ir į- 
metė į automobiliaus tanką 
su gazolinu. Gazolinas spro
go ii- vaiką skaudžiai apde
gino.

Laimėjo $55,000.

South Bostono airys, Tho
mas Hogan, laimėjo arklių 
lenktynėse $55,000, o viena 
namų tarnaitė, Anna Daly, 
laimėjo $11,500. Lenktynės 
buvo Airijoj, bet bilietai į- 
vairiems arkliams buvo par
davinėjami ir Bostone.
CAMBRIDGE IR WATERTOWNE

turiu 3 ramus 2-3 ir 4 šeimynų, noriu 
vienų parduoti arba išmainyti ant 
štoro. Mano telefonas: U'Mversity 
3819-W.

Nupiginta kelionė į abu galu 
į Nantasket

Kadangi publika gerai at-1 
siliepė į nužemintą kainą-į 
kul ią Nantasket Steam Boat• 
kompanija padarė į Nantas- • 
ket bičius, tai nusprendė tą 
speciali pasiūlymą atkartot.; 
Ateinantį nedėldienį vėl vež, 
i abu galu už 75c. Vaikus iki 
12 metų už 35c.

ANT RENDOS
7 ruimai; 2 storai, vienas barberiui 

kitas šiauėiui. 2 partneriai darė gerų 
gyvenimų per 20 metų. Savininkų ga
lima matyt bile kada. (25)
303 E Street. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4120

PRANEŠIMAS

DAKTARŲ ADRESAI.

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS -

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

TeL Porter 3789 »

Dr. John Repshis
(REPtYS)

UETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-S.
Nedėliomis ir ft-—‘Pralak 

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

CAMBRIDGE, MASS.

Dėl bitės įvyko nelaimė su 
busu. {

Pereitą nedėldienį važiuo-} 
jant Bostono Elevated kom-: 
panijos busui Washingtono! 
gatve, motormonui Maxonui 
apie nosį pradėjo suktis 
zvimbdama didelė laukinė 
bitė. Motormaną tas taip 
nugąsdino, kad jis paleido 
vairą ir griebėsi abiem ran
kom bitę nuo savo veido va
ryti. Busas užbėgo ant šąli 
gatvio- nutrenkė plieninį te
lefono stulpą, paskui užka
bino garažo duris ir nuplė
šęs jas atsimušė į muro sie
ną ir tenai sustojo. Laimei, 
ant buso daug žmonių nebu
vo, tai tik 3 asmenvs buvo 
lengvai sužeisti.

Šiomis dienomis sukanka 
lygiai 11 metų kaip Boston 
Sales Company, viena iš di
džiausių čeverykų ir 'drabu
žių krautuvių, pradėjo biznį 
Montelloj ir sykiu bus 2 me
tai kaip pasibudavojo savo 
namus ir perkėlė krautuvę, 
iš senos vietos į naują gražų 
didelį štorą.

Todėl, dabar, per 30 die
nų nupiginam visą tavorą 
ant 48l/2 procentų.

Visų prašome pasinaudo
ti šia proga ir sykiu padėti 
mums “salabraityti” musų 
pasisekimą biznyje.
Atminkit, kad Boston Sales 

Co. dabar yra naujame foil- 
dinge,

657 NORTH MAIN ST., 
Montello, Mass.

Telef. 406.
Antanas Bartkevičius

Savininkas

DR. J. MARCUS
18 MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

\OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

9
!

!
I Išegzaminuoju akis, priskiriu 
• akinius, kreivas akis atitiesinu 
I ir amblyopiškose (aklose) aky

se sugrųžinu šviesų tinkamu-
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D.
Į 447 Broadway, So. Boston. Maas.

Al Moore su keturiolika 
pasižymėjusių muzikantų, 
per visą vasaros sezoną 
griež Pemberton Inn. Šokiai 
būna kiekvieną vakarą per 
visą savaitę.

20 šūvių i pavogtą auto
mobilių.

Aną vakarą South Bosto
no'gyventojai manė, kad 
įau prasidėjo karas su japo
nais. O tuo tarpu policija vi
josi per South Bostoną pa
vogtą automobilių ir pipiri- 
no jį iš revolverių. Iš viso 
buvo paleista 20 šūvių. Ant 
D Street vagys buvo prispir
ti prie šaligatvio ir turėjo su
stoti. Vieną airišiuką poli
cija sugavo, o kitas paspru
ko.

Nedėldienio naktį Wal- 
thame vagys išsprogdino tris 
seifus, bet nei vienam nera
do pinigu.

NUPIGINTA KAINA
Į Nantasket Beach

KELIONEI 
ABU GALU /

Vaikai iki 12 metų — 35c

Nedėlioja Birželio 12
Prašvkit DOVANAI Tikieto j 

PARAGON PARKĄ 
T10 Tikietų į Paragon įeit 50 ]

| \ įsus Pasilinksminimus J
Laivai išplaukia nuo Rowe's Wharf 

9:30 ryte. po tam kas valandų, nuo 
10:15 ryto iki 8:15 vakaro. Grįžta iš 
Nantasket Beach 11:30 ryte. Kas va
landą 2:30—3:45 dienų iki 7:45 vaka
ro. Paskutinis Laivas į Bostonų 9:45 
vakare.

NANTASKET BEACH 
STEAMBOAT CO.

Prederic L. Lane Treas. & Gen. Mgr.

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.
315 E St. prie Broadvav 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 Seeond St-, So. Boston.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1STĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nso 9 ryte iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki L.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa.

Daro visos legalios dokumentui 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvvsy) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarua.

PIRMAS ŠIAIS METAIS ĮDOMUS IR

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Sandaros Piriras Apskritys. Nedėlioj

BIRŽELIO-JUNE 12, 1932 
Tautiškam Parke, Methuer., Mass.

Sar.dariečiai visus maloniai sutiks, valgiais ir ? rimais pavaišins 
įvairiais prog-ramais gerai palinksmins. Muzika: ■ programo dalį 
pildys So. Bostono Gabijiečių Grupė, p. S. PAURAI, vadovaujant 
Bus didelis sporto žaislų programas, kuriame at :vmėję visi gau 
geras dovanas. Visus kviečia RENGĖJAI

ir i 
iš-

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

stoties WHDII—830 kilocyles, 
pradedant šį nedėldienį. Neuž
mirškit pasiklausyti.
Programus duoda KATRO-LEK 
Labaratories.

Geriausios Vidurių Gyduolės 
KATRO-LEK.

REG. U. S. PAT. OFP.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

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
rą ge vedėjas.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorų Ir j 
parduodame pigiausia kaina Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai Šviežių diegų—Chop Sney.

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir ete. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET

331 BRO A DW A Y, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) J 

11 Ticknor St, So. Boston.
Tel. So. Boston 1396-M.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT. (Reg. Aptiekorins) 
190 IX)RCHESTER STREET, 

Kampas Broaaway, 
en R/KTflN.

Tel. So. Boston. 2629, 2173 ir 2799

Telefonas: So. Boston 1858.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočnnaa

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Teina visokias aatontoMUno I» 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinant) patarnavimų.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampos E. Bght Straut, 

SOUTH BOSTON, MARŠ.

£XTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jasų Senas Aptiekorins toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežios šaknys ii Lieta

vos ir visados šviežias Dieles { 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS ♦ 

Visados pasirengęs jums patarnaut}
199 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 19 vakaro.

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 kraujų, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos. .

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. TeL S. B. 2712.
496 F.AST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

\PARKWAY 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
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Olony Avė.,

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




