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ITALUA RHKALADJA 
PANAIKINTI KARO SKOLAS.

TO PATIES NORI 
VOKIETIJA.

Kitaip pasauly nebusią ra
mybes ir krizis nepasi

baigsiąs.
Šveicarijos mieste Loza

noje dabar yra susirinkusi 
tarptautinė konferencija ka
ro skoloms ir reparacijoms 
svarstyt. Mat, metai atgal, 
kuomet Vokietija pareiškė 
nebegalinti reparacijų mo
kėti, Hooveris pasiūlė visų 
karo skolų mokėjimą vie
niems metams atidėti. Visos 
suinteresuotos valstybės su 
tuo sutiko ir Vokietija buvo 
vieniems metams nuo repa
racijų paliuosuota. Taip pat 
buvo paliiiosuotos ir kitos 
skolininkės, kurių tarpe bur 
vo ir musų Lietuva.

Bet šitas skolų mokėjimo 
nukėlimas, žinomas kaipo 
Hooverio moratoriumas, šių 
metų 1 liepos dieną pasibai
gė, o Vokietija pareiškė,kad 
ji ir dabar negalėsianti mo
kėti.

Taigi dėl to ir buvo su 
šaukta Lozanoje didžiųjų 
valstybių konferencija, kad 
apsvarsčius, ką toliaus dary
ti.

Šį panedėlį Italijos dele
gacija toj konferencijoj pa
reikalavo, kad visos karo 
skolos ir reparacijų butų pa
naikintos ir kad šitas klau 
simas butų užbaigtas sykį 
ant visados.

To paties reikalauja ir 
Vokietija. Aliantai buvo jau 
“nusileidę” vokiečiams iki 
4,000,000,000 aukso mar
kių. Šitą sumą vokiečiai tu
rėtų sukelti jiems už 3 me
tų. Bet Vokietijos delegaci
ja griežtai pareiškė, kad jei 
gu ji ir galėtų tiek pinigų 
sukelti bonus išleisdama, ji 
vistiek to nedarysianti, nes 
tai pakirstų jos kreditą. Ji 
gal sutiktų sukelti tiktai pu
sę tos sumos, tai yra, du mi- 
liardu markių. Bet italai da
bar sako, kad ir tas nereika
linga.

Italams, žinoma, bepiga 
taip kalbėti, nes jie yra daug 
skolingi Amerikai ir Angli
jai, todėl skolų panaikini
mas išeitų jiems į sveikatą 
Bet kitaip į tą reikalą žiuri 
Amerika, kuri turi sukišus! 
Europos valstybėms bilio- 
nus dolerių. Reparacijų pa
naikinimui taip pat priešin
ga ir Francuzija.

Italai betgi sako, kad ka
ro skolų sukolektuoti jokiu 
budu negalima, todėl ge 
riausia jas panaikinti ir syk 
ant visados tą skaudulį už
miršti. Pakol skolos nebus 
panaikintos, patol nebus pa
sauly ramybės ir ekonominis 
krizis negalės pasibaigti.

Kruvinos Riaušės 
Vokietijoj.

Liepos 1 dieną Vokietijoj 
)uvo visa eilė politinių riau
šių, kurių pasekmėj 3 asme
nys buvo užmušti, 42 sužei
sti. Daugiausia triukšmo bu
vo Hattingeno miesto, Ruhr 
baseine, kur komunistai su
sirėmė su hitlerininkais.Mu- 
štynės čia buvo tokios at
kaklios, kad du žmonės bu
vo užmušti ir 30 sužeista. 
Berlyno priemiesty Schoen- 
berge vienas hitlerininkas 
peršovė du asmeniu, kurie 
norėjo nuplėšti nuo jo kepu
rės fašistišką ženklą. Ohlig- 
so miestely komunistai už- 
polė hitlerininkų lizdą ir į- 
vyko muštynės, per kurias 4 
asmenys buvo sužeisti.Koel- 
no mieste vienas hitlerinin 
kas peršovė 3 žmones, vieną 
jų užmušdamas ant vietos. 
Kruvinų muštynių buvo 
taipgi Bremene, Štutgarte, 
Gothoj, Walsume ir kitur.

Ant Kalėdų Gal Jau 
Turėsim Alaus.

Demokratų konvencija 
Chicagoj įsirašė savo plat- 
formėn punktą, kad ji rei
kalaus prohibicijos įstatymo 
atšaukimo. O pakol tas įsta 
tymas bus atšauktas, de- 
mokratai nori jį taip pakeis
ti, kad tuojaus butų galima 
daryti alų ir vyną. Manoma, 
kad susirinkusi nauja Kon
greso sesija gruodžio mėne
sy galės tuojaus tokį pakei
timą pravesti ir kad ant Ka
lėdų jau legaliai bus daro
mas alus ir vynas.

SaKn Drapanos!
Nudizmo gadynė atėjo.

, Nudizmo mada plečiasi 
buvusis Portugalijos neapsakomu greitumu. Ne- 

Mauelis, kuris bu- tik Lietuvos pusberniai ir 
pusmergės pradeda vaikš
čioti be kelinių, bet ir Ame
rikoje, kur iki šiol net mau
dytis nuogiems buvo drau
džiama, dabar pradeda Įsi
galėti Adomos ii- Jievos ma
da. Šiomis dienoms Bostone 
paaiškėjo, kad aristokratų 
kvartale Back Bay susiorga
nizavusi didelė nudistų ko
lonija, kurios nariai susirin
kę nusiima drapanas ir vi
siškai nuogi garbina gamtą. 
Kita nuelistų kolonių yra su
sidariusi Provincetowno pa
jūry. Tenai šito kulto gar
bintojai valiojasi prieš sau
lę be jokių drapanų ir nie
kas jų nekliudo. Pereitą są
vaitę į Provincetowno ku
rortą atvyko Kinijos kuni
gaikštytė Der Ling. Laik 
raštininkai tuojaus ją apspi
to. Pasakyk, sako, ką tu ma 
nai apie nudizmą? Fain 
daiktas, sako kinietė. žo
džiu, nudizmo karštis pra
deda apimti visokių klasių ir 
tautų žmones. Neužilgo gal 
ir policmanai pradės vaikš
čiot nuogi. Tik klausimas, 
kur jie tada įsikiš savo buo
žes?

Mirė Buvusis Portu
galijos Karalius.
Pereitą 'sąvaitę Anglijoje• «. 1 • i i* • *mirė b *

karalius 
vo nuverstas nuo sosto ir iš
tremtas užsienin 22 metai 
atgal. Tarp žmonių yra įsiti
kinimas, kad jis neteko sa
vo sosto per mergas. Sako
ma, kad būdamas didelis 
mergininkas, jisai lakstė pa
skui aktorkas, eikvojo pini
gus, o savo šalies žmones lu
po be pasigailėjimo. Dau
giausia jis pinigų išleidęs 
ant franeuzų aktorkos Gaby 
Deslys. Nežiūrint tokio pa
laidumo, Portugalijos respu
blika jo turtų nekonfiskavo, 
bet paliko visus jo lobius 
jam, todėl ir ištrėmime gy
vendamas jisai turėdavęs a- 
pie 1,000,000 dolerių paja
mų kas metai.

KINIJA NORI SUTAR
TIES SU SOVIETAIS.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad Nankino vyriausybė pa
siūlė Maskvai sudaryti ne
puolimo sutartį ir atnaujinti 
diplomatinius santikius. 
Tuo tikslu Maskvon atvyko 
kiniečių specialė misija su 
Wang Tseng Sze priešaky. 
Kinija norinti užmegsti su 
Sovietais draugiškus santi 
kius, kad sustiflrinus savo 
poziciją prieš Japoniją, kuri 
sudarė iš Mandžurijos atski
rą valstybę ir baigia tą kra
štą okupuoti.

Demokratai Nomina
vo Savo Kandidatą.

Demokratų partijos kon
vencija Chicagoj pereitą są
vaitę nominavo savo kandi
datu Į prezidentus Frankli
ną D. Rooseveltą, dabartinį 
New Yorko valstijos guber-! 
natorių. Antras kandidatas; 
buvo Al. Smithas.Už Roose-

Hooveris Nepaleisiąs Kongreso 
Vasaros Atostogoms.

Susidarė Nauja 
Partija.

Vakarinėse valstijose su
veltą paduota 945 balsai, o sidarė nauja politinė parti- 
už Smithą tiktai 190. i ja, kuri pasivadino “Liberty
Viceprezidento urėdui de- Party”. Susirinkę į Kansas

mokratai pastatė “speakerį 
Johną N. Gamerį.

Taigi dabar yra nominuo
ti šie kandidatai prezidento 
urėdui:

Republikonų—Hooveris.
Demokratų — Roosevel-

tas.
Socialistų—Norman Tho

mas.
Komunistų—William Fo-

steris.
Gavęs nominaciją, Roose- 

veltas paaiškino, kad jo pa
vardė turi būt tariama ne 
Ruzvelt, bet Rozvelt— su il
ga o. Rooseveltai esą kilę iš 
olandų, gi olandų kalboje

City jos kūrėjai nominavo 
pulkininką Webbą savo 
kandidatu į Amerikos pre
zidentus, o tūlą Nordskogą į 
vice-prezidentus. Abudu 
kandidatai iš Califomijos. 
Pulk. Webb pirma ėjo su 
Farmerių-Darbiečių partija, 
bet dabar iš jos pasitraukė, 
nes jam nepatikusi tos par
tijos programa.

“Liberty Party” turi dide
lių vilčių ir mano, kad jai 
pasiseks sumušti dabar vie
špataujančias republikonų 
ir demokratų partijas.

dviguba 
viena ilga

“oo” tariama kaip
“o.”

TURI SURASTI KRAŠ
TUI PALENGVINIMO.

SUSTREIKAVO NEW- 
FOUNDLANDO ANGLIA

KASIAI.
Ant Bell Island salos, Ka

nados pakrašty, Dominion 
Coal and Steel kompanija 
nukapojo savo angliakasiam 
3’/2 centų algos į valandą. 
Dėl to 1,200 angliakasių ap
skelbė streiką. Pereitą suba
tą streikininkai įtaisė de
monstraciją.

NAUJA VETERANŲ DE
MONSTRACIJA WA- 

SHINGTONE
Pereitą subatą Washing- 

tone susirinkę buvusiojo ka
ro veteranai įtaisė naują de
monstraciją, protestuodami 
prieš Kongreso išsiskirsty
mą vasaros atostogoms ne- 
išrišus bonuso klausimo. Ve
teranai įsikasė Washingto- 
ne ir sakosi neisią iš tenai, 
pakol jiems nebus išmokė
tas pažadėtasai bonusas.

PARDAVĖ VISĄ SHAW- 
SHEEN VILLAGE 

MIESTELI.
Nabašninkas William 

Wood, American Woolen 
kompanijos prezidentas, a- 
nais metais pastatė netoli 
Lawrence’o, Mass., puikų 
miestelį ir pavadino jį 
Shawsheen Village. Iš viso 
buvo pastatyta 250 dailių 
gyvenamų namų, daugiau
sia namų statytų iš ply
tų, su gražiai ištaisytais že
mės sklypais ir visokiais pa
togumais. Tas darbas atsiė
jo tuomet $5,000,000. Wood 
vėliau nusišovė ir jo kompa 
nijos reikalai labai pakrypo. 
Pereitą sąvaitę buvo par
duotas ir jo pastatytas 
Shawsheen Village. Gauta 
tik $1,000,000. Miestelį nu
pirko Andover-Shawsheen 
Realty kompanija.

ITALŲ AMBASADOS 
VYNAS PAVIRTO I

VANDENI.
Visi diplomatai Washing- 

tone šiandien nešioja “žela- 
bą”. Ir yra ko gailėtis. Itali 
ios ambasadoriui buvo siun
čiama iš Italijos daug gero 
vyno. Mussolinio ambasado
rius žadėjo pavaišinti visus 
savo draugus. Bet pasirodė, 
kad kelionėje per jūres tas 
vynas pavirto į gryną jūrių

SAND1NO PRIĖMĖ TAI
KOS DERYBAS.

Nikaragos revoliucionie
rių vadas Sandino, kuris per 
penkis metus kovojo prieš 
Amerikos kapitalo diktatū
rą ir parsidavusią jai Nika
ragos valdžią, dabar sutiko 
sueiti su savo priešais į tai
kos derybas, tik ne Nikara- 
goj, bet Hondūro respubli
koj.

POTVINIS TEXAS 
VALSTIJOJ.

Nuo smarkių liūčių Texas 
valstijoj labai patvino upės
ir užliejo didelius žemės 

vandenį. Kas šitą “stebuk- plotus. Guadalupe, Nueces
. .. . - - . -■ • t? • ___=_____ i-i„ ____..i,lą” padarė, niekas nežino.

UŽDEGĖ DIRBTUVĘ IR 
NUSIŠOVĖ

Pereitą nedėldienį New 
Yorke vienas italas darbi
ninkas uždegė makaronų 
dirbtuvę, mirtinai sužeidė 
formaną ir pats nusišovė. 
Kuomet pribuvo ugnagesiai, 
dirbtuvė degė keliose vieto
se. Rastas pas nusišovusi 
raštelis italų kalba rašytas 
sako, kad jis tuo budu at
keršijęs dirbtuvės savinin
kams, kurie po streiko išme
tę jį iš darbo.

ir Frio upės pakilo taip auk 
štai, kaip jos nebuvo pakilu
sios jau per 40 metų. Klony- 
še prigėrė daug gyvulių ir 
vanduo nunešė keliasde- 
šimts namų.

Paštas Pabrango.
Pradedant su 6 liepos die

na, ant visų laiškų, kurie iki 
šiol eidavo už 2 centu, rei
kės dėti už 3 centus štampą.

MASKVOJ BUS KASAMI 
KELIAI PO ŽEME.

Liaudies komisariatas 
Maskvoje nutarė kasti po 
miestu tunelius arba subva- 
jus, taip kaip yra Londone,

kokias 8 dienas, jeigu neat- New Yorke ir kituose pasau- 
sitiks kokia nelaimė. lio didmiesčiuose.

RUOŠIASI LĖKTI APLIN
KUI ŽEMĖS KAMUOLĮ.
Du Amerikos lakūnai, Ja

mes Mattem ir Bennett Gri- 
fiin, yra pasiryžę lėkti or
laiviu aplink žemės kamuo 
lį. Jie dabar sėdi New Yor
ke ir laukia tik patogaus o- 
ro.Jie tikisi aplėkti pasaulį į

VIESULAS SUGRIOVĖ 
MIESTELI.

šį panedėlį per Kansas 
valstiją praūžė baisus viesu
las, beveik visiškai nušluo
damas nuo žemės veido 
Washingtono miestelį. Mie
stelio majoras Edgar Ban- 
nett praneša, kad 50 biznio 
triobėsių ir 75 gyvenami na
mai buvo visiškai sulyginti 
su žeme, elektros vielos su
traukytos ir miestelis pasi
liko be jokio susisiekimo. 
Washingtono miestelis turi 
2,400 gyventojų.

JAPONAI ATMETĖ HOO
VERIO PLANĄ NUSI

GINKLUOTI.
Japonija pranešė nusigin

klavimo konferencijai Žene
voj, kad ji visiškai atmetan
ti Hooverio pasiūlytą planą 
valstybėms nusiginkluoti.

TRAUKINIŲ KATA
STROFA.

Hamilton, Ohio.— Perei
tą sąvaitę. čia susikūlė prie 
šakiais du traukiniai, vie
nas su prekėmis, kitas su 
žmonėmis. Septyni žmonės 
katastrofoj buvo užmušti, o 
penki sužeisti.

STALINO ŽMONA UŽ
BAIGĖ MOKYKLĄ

Iš Maskvos pranešama, 
kad Stalino žmona Nadia 
jau užbaigė Pramonės Aka
demiją, kur ji mokinos dirb
tinį šilką (rayoną) gaminti 
ir gavo diplomą. Dabar ji 
esanti kvalifikuota kiekvie
nai vietai audimo pramonėj.

$2,900,000,000 SKYLĖJ.
Amerikos valdžia pabai

gė-savo apyvartos metus 1 
liepos dideliu deficitu. Ji 
turėjo $2,900,000,000 dau
giau išlaidų, negu pajamų.

Užsidarė 44 Bankai.
Pereitą sąvaitę Jungti

nėse Valstijose užsidarė 44 
bankai. Tai padaro iš viso 
jau 829 užsidariusius ban
kus nuo naujų metų. Žmo
nės turėjo juose pasidėję iš
viso $469,525,000.

Paskutinėmis dienomis 
daugiausia bankų užsidaro 
Illinojaus valstijoj. Ir perei
tą sąvaitę jų žlugo tenai 14, 
iš kurių 12 užsidarė Chica
gos mieste.

VEŽIMAI TUŠČIŲ BGN- 
KŲ IR POPIEROS DEMO
KRATŲ KONVENCIJOJ.

Pasibaigus demokratų 
konvencijai, Chicagos sta- 
dijono perdėtinis išleido ši
tokį raportą:

Konvencijoj sunaikinta 
60 tonų popieros, padaryta 
apie 20,000 fotografijų ir 
surinkta keli vežimai tuščių 
bonkų, daugiausia nuo deg
tinės.

Bet $2,100,000,000 pašalpos 
biliui prezidentas griežtai 

priešingas.
Kongresui jau atėjo lai

kas išsiskirstyt vasaros ato
stogoms. Bet Hooveris pa
reiškė nepaleisiąs atstovų 
namo, pakol jie nesuras ko
kio nors budo šalies kriziui 
palengvinti. Kaip tik Kon
gresas - nutarsiąs uždaryti 
dabartinę sesiją, preziden
tas tuojaus paskelbsiąs ne
paprastą sesiją, nes konsti- 
ucija jam duoda teisę tai 

padaryti.
Ponui Hooveriui daugiau

sia rupi susirinkę Washing- 
tonan buvusiojo karo vete
ranai. Jie ruošia tenai de
monstracijas ir reikalauja 
sau pašalpos. Washingtone 
sėdi svetimų valstybių pa
siuntiniai, laikraščių repor
teriai, ir jie visas tas de
monstracijas mato. Taigi ša- 
ies valdžiai, ypač preziden- 
ui, tas daro daug nemalo

numo.
Reikia pasakyt, kad Kon- 

gresan yra įneštas bilius, ku
ris nedarbo palengvinimui 
skiria $2,100,000,000. Abie
jų Kongreso butų konfecen- 
ai dėl šito biliaus jau sul
aikė ir nėra abejonės, kad 
šią sąvaitę jis bus priimtas. 
Tečiaus prezidentas Hoove
ris tam biliui priešingas. Jis 
sako sugrąžinsiąs jį Kongre
sui atgal be savo parašo, 
nes, jo manymu, išleidimas 
okios sumos pinigų apsim- 
rintų šalį ir blogai atsiliep

tų į stambųjį biznį.
Taigi išrodo, kad prezi

dentas nori, kad Kongresas 
surastų būdą kriziui paleng
vinti be pinigų. x

Kentucky Valstijoj 
Nušauta 9 žmones

Pereitą subatą ir nedėl
dienį Kentucky valstijoj bu
vo tikras karas. Per tas dvi 
dienas nušauta įvairiose vie
tose 9 asmenys, tų tarpe vie
nas konstebelis. Be to dar 
keliatas žmonių buvo nu
šauta. Sprendžant iš laikra- 
šių pranešimų, visas šaudy
mas buvo paremtas kerštu.

Netoli nuo Three Point 
geležinkeliu ėjo konstebelis 
Randolph ir da du vyrai. 
Staiga pasigirdo suvis. Ku- 
lipka užkliudė konstebeliui 
petį ir pataikė tūlam Jones’- 
ui Į galvą, ant vietos užmuš- 
dama. Tuomet prisiartino 
kasyklų kompanijos krau- 
tuvninkas Middleton ir išsi
traukęs revolverį vėl šovė į! 
konstebelį Randolphą. Šis 
krito negyvas. Tada iš kalno 
atbėgo dar apie 15 ginkluo
tų vyrų ir suvarė po šūvį į 
negyvą konstebelį. Po to vi
si išsiskirstė ir pasislėpė.

Stopo kaimely,’ Wayne 
kauntėj, buvo nušautas tū
las Rainės, 6 vaikų tėvas.

žmogžudystės motyvas bu
vęs grynas kerštas.

Netoli Prestonburgo buvo 
nušauti 2 vyrai. Čia žmogžu
dystė buvusi politinio pobū
džio, nes muštynės kilo lai
ke mokyklos rinkimų. Tre 
čias asmuo buvo mirtinai 
sužeistas.

Netoli Jacksono keliu va 
žiuojant buvo nušautas tū
las Taylor Spencer, o važia
vusi su juo mergina Mary 
Colley buvo sunkiai sužeis
ta. Užpuolimas buvo iš as
meninio keršto.

Kiti buvo nušauti arba su 
žeisti paprastose muštynėse.

Policija Peršovė 
Banditą.

Worcester, Mass. — Ank
sti pereito nedėldienio rytą 
policija čia užklupo banditą 
plėšiant krautuvę. Plėšikas 
leidosi bėgti. Policmanas vi
josi ir šaudė. Atsišaudyda
mas plėšikas dėlto pabėgo ir 
pasislėpė.Vėliaus pas dakta
rą Mieczkowskį užėjo pa
šautas vyras ir prašė pagal
bos. Daktaras suteikė jam 
pagalbą, bet tuo pačiu laiku 
pranešė policijai. Policija 
tuojaus pribuvo ir sužeistą
jį suėmė. Pasirodė, kad tai 
tas pats plėšikas, kuris plė
šė krautuvę. Jis vadinasi 
Charles Ivanovski. Spren
džiant iš pavardės, turi būt 
lenkas.

PAGROBĖ FABRIKANTO 
SUNŲ.

St Paul, Minn. —Gengs- 
teriai čia pagrobė 20 metų 
amžiaus Haskellį Bohną 
vietos fabrikanto sūnų, ir 
reikalauja $35,000 už jo pa- 
liuosavimą. Bohn buvo už 
pultas dviejų ginkluotų vy
rų, įverstas automobiliun ir 
nežinia kur išvežtas.

ČEKOSLOVAKIJOJ SUSI
KŪLĖ DU TRAUKINIAI.

Pereitą nedėldienį Čeko
slovakijoj įvyko baisi trau
kinių katastrofa. Tarp Vla- 
šimo ir Tomasino susikūlė 
du traukiniai ant vienų bė
gių. Devyni žmonės buvo 
užmušti, 32 sužeisti, iš kurių 
12 vargiai pasveiks. Nelai
mė įvyko nakties laiku per 
didelę audrą, kuomet tele
fonas ir visi signalai buvo 
sugadinti.
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MOKINA LIETUVOS 
VALDŽIĄ DEMOKRA

TIZMO.

tojams tekių asmenų saugotis.

tam kraštuininkas norėtų 
užkarti.

Vadinasi, Lietuvos val
džia, paleisdama Klaipėdos 
direktorija ir seimelį, per- i 

Keleivio” skaitytojai jau’žengė savo jurisdikcijos ri- į 
ir

Kaip Brazilijos Žmonės Kovoja so Diktatūra
šios dienos nepopuliari,nors mo svaigulio, išdaužė ir su- 
pastaruoju laiku net buvo degino dviejų senosios val- 
pakrikštyta į “partido popu- džios pozicijas rėmusių 
lar” (liaudies partija).

Šių m. pradžioj visame 
krašte pradėjo aiškiai reikš
tis bruzdėjimas “pro consti- 
tuinte” (už konstituciją).Šis 
bruzdėjimas kuo toliau, tuo 
labiau darosi stipresnis. Jo 
spaudžiama centralinė val
džia buvo priversta paskelb
ti dekretą, kuriuo šaukiamas 
steigiamasis seimas... 1933 
m. gegužės mėnesį.

Toks tolimas seimo šau
kimo nukėlimas visame kra
šte sukėlė protesto bangas, o 
Sao Paulo valstybėj aiškų 
pasipriešinimą, iš kurio tuo 
tarpu išėjo laimėtojais kons
titucijos šalininkai.

Gegužės mėn. 23 d. Sao 
Paulo mieste visos partijos, 
vadovaujamos “partido de- 
mocratico”, griežtai parei
kalavo iš centralinės val
džios pašalint iš anksto skir
tus Sao Paulo valstybės sek
retorius (ministerius); rei 
kalavimas buvo ultimatiš- 
kas. Ir kadangi ligi 2 vai. po 
pietų nebuvo gautas teigia
mas apsakymas iš centro į 
saupauliečių ultimatumą, tai 
buvo paskelbtas 24 vai. pro
testo streikas. Nors ir vėlai, 
bet tą pati vakarą buvo gau 
tas teigiamas centro atsaky
mas, t. y. visi valst. sekreto
riai buvo paskirti iš “parti
do demokratico” vienbalsiai 
pritariant visam “pro cons- 
tituinte” blokui.

Minios pagautos laimėji-

Keleivio” skaitytojai 
Klaipėdos turbut atsimena, kad 1930 

metais Brazilijoj Įvyko re
voliucija ir diktatūra buvo 
nuversta. Brazilijos gyven
tojai šituo demokratijos lai
mėjimu labai džiaugėsi ir

zmo, kad Tarptautiniame i bas ir sulaužė 
Bet tie laikraščiai dar nei sy-1 Teisme Haagoje tapo iškel- Krašto konvenciją.
kio nenumaskavo šnipus ir pro-I^tuvos \ aidžiai byla dėl; šitokią kalbą prieš Lie-
vokatorius, nei sykio neperspė-1 Klaipėdos direktorijos. pir- , tuvą išrėžė Mussolinio a- 
jo skaitytojus nuo jų saugotis. I mininko. suėmimo ii kitokiu gantas I arptautiniame i n-
Ką tas reiškia? Kas, galų ga-Įsmurt0 Žydrių. Įbunole. . o
le, yra ta vadovaujama ranka, Lietuvos valdžios agentas' Tai yra gana įdomus da- blU{<ė savo šalies atgimimo. 
‘Laisvėj’,‘Vilny’ir centro biu-Į Sidzikauskas kalbėjo tribu-į lykas. Lietuvos tautininkai: geį entuziazmas paleng- 
re, jeigu slepiama valdančiosInole dvi ištisas sesijas Lie-.dažnai važiuoja Italijon pa-,va £mė atslūgti, nes naujoji 
klescs pašlemėkai? Ituvos sauvalę Klaipėdoj tei-,simokyti fašizmo, o tuo tar- vyriausybė, vietoj vykinti

Atsakykite! Išeikite aišku-pindamas. Bet jo kalba nie- Pu Italijos fašistas atvažia-
mon!” ko neįtikino. Idomiausis da-|v§s Haagon pamokino juos
“Keleivy” senai jau buvo Įlykas, kad griežčiausia prieš demokratizmo.

SAKO, ŠNIPAI VALDO 
KOMUNISTU PARTIJĄ

“Naujosios Gadynės” 26- 
tame numery tūlas B. Siau
rukas plačiai rašo apie šni
pus ir provokatorius, kurie 
veda “revoliucijos liniją” 
komunistą partijoj. Jis sa
ko:

“Pasirodo, kad pernai Phila- 
delphijoj Komunistų Partijos 
organizacijoj šnipas-provoka- 
torius buvo pasiekęs augščiau- 
sią vietą visoj sekcijoj—pata 
pęs kontrolės komisijos nariu!
Jis buvo toks‘kairus’, toks‘re-, . , , . . ...... .. . ... . ... ... . I munistu agitatoriai, gali tik-.
voliucioniskas, taip nebijojo! . Drovovator;a; \ejaha; neturiteisėsdiktuotKlaipe- 
reakcijos’, kad kiekvieną rimta*tai ProvoKatonai. ^eiaoaii . 
komunistą apšaukė oportunis
tu ir dėjo visas pastangas iš
ėsti iš partijos, o jos viduj pa
tikti tik sukvailiavojusius rėk
snius (valdančioji klesa to tik 
ir nori), šiaip taip tapo susek
tas ir pagalios išmestas.

“Nei ‘Laisvė’, nei ‘Vilnis’, nei 
centro biuras nenumaskavo to 
sutvėrimo, nepersergėjo lietu
viu darbininku, kad nepakliūtų 
į jo žabangas!”

pastebėta, kad kurstyt dar-Į Lietuvos smurtą išėjo Itali- 
bininkus prie tokiu žygiui jos atstovas. Pilotti. Jis smar- 
prie kokiu dažnai kursto ko-piai puolė Sidzikauską ir pa- 

gali tik- reiškė, kad Didžioji Lietuva
tai provokatoriai. Nelabai! 
senai buvo kurstymų net dos Kraštui, 

prie ginkluoto sukilimo. Juk Pilotti pabrėžė, kad Lie 
tai aiškiausia provokacija. tuvos agento Sidzikausko 
O karštagalviai mano, kad savotiškas aiškinimas žo- 
tai vra “revoliucijos linija”, džio “autonomija" visai ne
kuria turi eit visi “susipra- reikalingas ir nieko nereis- 
tę” darbininkai. nes Klaipėdos Krašto

________ autonomija esanti labai aiš-
KODĖL UŽSIDARĖ ELI-k.gi'IP'1“* ir

JOŠIAUS BANKAS Klaipėdos konstitucijoj ir
fHlfArnn toj konvencijoj, kuna Klai

’ pėdos Kraštas buvo perduo-
Šiomis dienomis Chicagoj tas Lietuvai.

Kitas nrnvokatnriiK d laidare apie 30 bankų, o Lietuvos prezidentas ski- 
bač bmęs XXX b! Įtarpių kvailinamas “Um- ria Klaipėdos Kraštui gu- 
stono komunistams vado- versa^ bankas, kun kontro-bematorių tiktai kaip kokį XjantM tSTžagaria >^0 Hetuvįy biznierių bure- simbolį, kad tarp Klaipėdos 
Jis “vadovavęs” Lavvrence’o13 su p. J. J. Elijosium prie- Krašto ir Lietuvos yra vie- audėjų streilaii, k££ buvęs Kadangi jo užsidary- Lybė; bet tas gubernatorius 
pralaimėtas, ir paskui vedęs Jma;? Pakėtė labai daug Chi- neturįs teisės kištis į Klai- 
baduolių eiseną prie Mass. tetUV--V’Lbjo- pėdos Krašto valdžią ir dik-
valstijos rūmų. Už šitą savo|sius J31- T?1^roJ1 valdzia
“revoliucingumą” tas šnipas °!3’ ^oc?e 1° bankas uzsida- Klaipėdos Krašte esanti ta, 
buvęs pakeltas Į Komunistų F.e lr kaip su juo gali būti to- kurią pastato patys to kra- 
Partijos Distrikto Biuro na-| ^au?’ Lzsidarymo pnezas-Įsto gyventojai, o ne ta, ku- 

Itis buvusi visai paprasta, rią Lietuvos paskirtas gu-
Šituos faktus d^bar iškė Išmonėse kilusi panika ir jie | bematorius ar kitas valdi

lęs pats Bostono Distrikto ™u t"aukti 5370 in*
Biuras ir 23 birželio paskel- deIlu! 1S banko’ 
bęs juos partijos organe,l . “žinoma, sako p. Elijo- 
“Daly Worker’y”. Įsius, “bankas nors ir stip-

Bet Bimbos* “Laisvė” ir riausis, žmonių padėtus pi 
“Vilnis” tuos faktus slepian- pigus nelaiko bakse; jis tu- 
čios nuo lietuviu komunis- 11 daryt paskolas, kad pada- 
tų. " Įrytij uždarbį dėl užlaikymo

Baigdamas savo straipsni, panko ir atmokėjimo nuo- 
B. Siaurukas “Naujoj Ga- šilčių depozitoriams. Tai-

APSIVOGĖ VYTAUTO 
GARBINTOJAS.

Kauno “Dienos Naujie
nos” rašo:

“Vakar apygardos teismas j 
turėjo nagrinėti Šidlausko by
lą. Jis, kaip spaudos platinimo 
draugijos vedėjas, buvo rinkęs 
Vytauto didžiojo komiteto lei
diniui prenumeratą ir surink
tus pinigus pasilikęs sau. Jam 
patiekta 30.000 litų civilinio 
ieškinio. Byla, neatvykus liudi
ninkui Kauiakiui, atidėta.’’

„ Dabar p. Šidlauskas sėdi 
kalėjime. Kas gi sakė, kad 
šimtaprocentiniai patriotai 
nevagia? Jie net savo Vy
tautą apvogė.

IŠMOKĖS $300,000,000 
DIVIDENDŲ.

Wall Streetas New Yorke 
apskaitliavo, kad 1 dieną 
liepos šįmet įvairios korpo
racijos išmokėjo savo šėri- 
ninkams 300 milionų dolerių 
dividendų. Taigi pasirodo, 
kad nežiūrint sunkių laikų, 
tūlos korporacijos da gerai 
uždirba.

vyriausybė, vietoj 
reikalingas kraštui refor
mas, pradėjo stiprinti savo 
pozicijas ir ruošti naują dik- 

! taturą, kad galėtų ilgiau vie- 
' špatauti.I z

Valdžios galva į aukštes
nes vietas pradėjo skirti val- 

’dininkais visokius leitenan
tus. neva už jų nuopelną re
voliucijai. Leitenantai gal 
griežčiau laikėsi valdžios 
nurodymų, bet kaip karinin
kai. jie mažai nusimanė apie 
valdymo reikalus. Todėl vi
suomenėj ėmė kilti nepasi
tenkinimas ir prasidėjo ko
va prieš naują vyriausybę.

Kaip Brazilijos žmonės 
dabar kovoja su nauja dik
tatūra, smulkiai nupasakoja 
"L. Ž.” korespondentas iš 
Brazilijos. Jis rašo:

Stojus opozicijon visoms 
revoliuciją rėmusioms ir 
jos laukusioms partijoms,
vyriausybė ėmė organizuoti 
naują “partiją”, vadinamą 
“Legiao revoliucionario” 
(revoliucionierių legijoną). 
Ši nauja partija, nors yra 
plačiai valdžios proteguoja
ma ir akinama veikti, vis 
tik negalėjo didesnės veik
los parodyti, ir paliko ligi

AR UŽSITRAUKI?
dynėj” sako:

“Mes labai gerai žinome, kad 
nėra nieko naujo, jeigu Į revo
liucines organizacijas kapitali
stai siunčia savo šnipus. Bet 
taip pat kiekvienam turėtų būt 
aišku, jog diktatoriška taktika, 
kuri atima narių teisę kritikuo
ti abejotinus viršininkų žygius, 
kuri paverčia automatais—yra 
ta trąša, kurioj patogu tarpti 
ištisai šnipų sistemai. Kas tik 
prieš ‘vadovaujamus draugus' 
—laukan iš partijos! Tokiose 
sąlygose valdančios klesos a- 
gentams reikalinga tik trys' 
kvalifikacijos, norint pasiekti 
darbininkų organizacijos vir
šūnę: sukauk, kad esi ‘didelis 
revoliucionierius,’ kovok prieš 
‘oportunistus’ ir pildyk virši
ninkų Įsakymus.

“ ‘Laisvė’. ‘Vilnis’ ir centro 
biuras su Bimba priešakyje 
per daugiau kaip metus laiko 
pirštais rodė Į kiekvieną veik 
lesni opozicionierių, vadindami 
juos kapitalistų ir Fišės agen
tais. bet visą laiką nutylėjo, 
kada tik partijoj, net jos viršū
nėse. tapo sugautas šnipas ar 
provokatorius. Kokiais sume
timais tatai buvo daroma? Ar 
tais, kad rodant pirštu i opo
zicionierius, nukreipt skaityto
jų d ome nuo tiknijų kapitalis
tu?

“Dabar tie du laikraščiai ir 
jų vadai papildė kitą krimina- 
lišką darbą prieš darbininkų 
klesą: iki šiai dienai jie dar ne
numaskavo Zagarią, nors vi
sus faktus žino jau bus mėnuo 
laiko; nors, pagalios, ir ‘Daily 
Workeris’ tuos faktus paskel
bė.

“šitokis musų ščyrųjų ‘revo
liucionierių’ elgėsis kvepia 
daugiau kuo negu oportuniz
mu. ‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ su di
džiausiu apetitu skelbia išme
timą iš partijos kurio nors o- 
pozicionieria is ir Įsako skairy-

gi, nors mes stovėjome labai 
gerai, bet ant karto išmokėti 
visiems pinigais nebuvo ga
lima, ir iš tos priežasties tu
rėjome uždaryti laikinai. 
Ant pareikalavimo Banko 
Direktorių, Stat’o Audito
rius peržiūrinėja sąskaitas. 
Už kokio laiko duos Banko 
Direktoriams Įsakymą, ką 
daryti.

Žinoma, jei Čikagos lie
tuviai norėtų turėti savą į 
staigą ir išreikštų norą, pri- 
•id ėdami prie musų banko, 

o depozitoriai vienbalsiai 
užgirtų sveiką ir stiprų nu
sistatymą, tai galėtumėme iš 
naujo atidaryti banką ir biz
nį varyti be pavojaus ir be 
nuostolio depozitoriams. I- 
dant visa tai Įvykdžius ir tei
singai sutvarkius, reiktų di
desnės vienybės ir draugiš
ko pritarimo; o su atidary
mu banko turime kiek pa
laukti, nes jei šiandieną ati- 
darytumėm, tai ant rytojaus 
vėl reiktų uždaryti, nes žmo
nės yra išsigandę, ir už tai 
aš jų nekaltinu, vien tik ap
gailestauju.”

Toliaus p. Elijošius duoda 
suprasti, kad jo bankas bu
vęs Amerikos milionierių 
neapkenčiamas ir jie atsisa
kę duoti jam paramą.

J. PRONSKUS JAU “LIE
TUVOS ŽINIOSE”.

“Lietuvos Žiniose” skai
tom, kad —

“Nesenai grįžęs iš Amerikos 
rašytojas feljetonistas J. Pron- 
skus-Aklasmatė nuo šeštadie
nio jau pradėjo dirbti ‘Lietu
vos žinių’ redakcijoj, bus nuo
latinis redakcijos narys.”
Būdamas Amerikoje J. 

Pronskus nekurį laiką rede- 
gavo “Sandarą”, o prieš pat 
išvažiuosiant į Lietuvą dir
bo '“Naujienų” redakcijoj. i

copr..
The American 

Tobacco Co.

Ko čia bijoti?
7 iš 10-ties užsitraukia žinodami 
kiti 3 užsitraukia nežinodami!

AR užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
sutinka ši labai svarbų klausimą 
atvirai . . . nes jie išsprendė šį labai 

•varbų dalyką. Jų Įžymusis valymo 
procesas pašalina tūlus nešvarumus, 
kurie glūdi net rinktiniausio, leng
viausio tabako lapuose. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar nžsitranki dūmą? Žinoma, užsi
trauki! Kiekvienas rūkytojas Įkvepia 
kokią nors dalį dūmų. kuriuos jis ar

ji ištraukia iš cigareto.

O kadangi tamsta tikrai užsitrauki
- būk tikras - būk visiškai tikras — 
jog jūsų cigareto dūmai gryni - svarūs
- kad tūli nešvarumai buvo pašalinti!

“It’s toasted*

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJmiiki minint n trinko jrrienM* 
Joti, orkestrai ir Lrcky Strikt tersletynen, kirki itną ArlrrJitnio, KetvrrtrJ nTao, įr šrsftJirnio

itkorf, frr ff.R.C. KrttiO tinklu.

dienraščių įmones. Tačiau 
carštakošiams ir to dar ne
pakako : nutarė išdaužyt 

centro valdžios partijos 
partido popular” kliubą. 
Kadangi ten tikėjos sutik

ti ginkluotą pasipriešinimą, 
tai išplėšė pakelėj kelias 
ginklų krautuves, kuo rasda
mi apsiginklavę nuėjo to 
klubo link.

Neapsirikta. Miniai besi
artinant, iš “partido popu
lar” klubo papliupo šūviai. 
Prasidėjo šaudymas ir ke
lios puolusiųjų atakos buvo 
atremtos. Vartota net ranki
nės granatos. Kautynės tę
sės ligi pat ryto, o apgultie
ji nė nemanė pasiduoti.Puo- 
lėjai surado pritarėjų vieti
nėj kariuomenės įguloj.Atė- 
jo kariuomenės būrelis su 
keletą sunkiųjų kulkosvai
džių. Pareikalauta, kad ap
gultieji pasiduotų. Šie vis 
dar mėgino gintis. Bet pa- 
šaudžius iš kulkosvaidžių į 
apgultųjų butą, antrojo ulti
matumo jau paklausė ir išė
ję gatvėn pasidavė kariuo
menei.

Greit buvo išsiųsti kariuo
menės patruliai į visą mies
tą, tvarka atstatyta ir gyve
nimas pradėjo eiti normale 
vaga. Gegužės 24 d. S. Pau
lo miestaa buvo pasipuošęs 
vėliavomis, kaip per kokią 
šventę. Triumfavo konstitu
cinės tvarkos šalininkai.

Per susišaudymą žuvo ar
ti 10 žmonių, iš jų 3 studen
tai; lengviau ir sunkiau su
žeistų buvo apie 100.

Dieną kitą po to kai kas 
neramiai laukė ar kartais 
nesikiš į tai centro valdžia, 
ar nesiūs čia kariuomenės 
savo prestižui atstatyti. Ta
čiau, kaip matyti, centro 
valdžia matydama vietinės 
įgulos simpatijas konstituci- 
ninkams nesiryžta nieko 
veikti, o išgirdus iš naujos 
Sao Paulo valdžios, kad ji 
klausysianti centro, nerodo 
jokios veiklos.

Tuo tarpu iš kitų Brazili
jos valstybių pasipylė sim
patijų ir pritarimo banga 
Sao Paulo laimėto jams.Tas, 
be abejonės, labai silpnina 
centro valdžias poziciją. 
Dienraščiai skelbia Rio de 
Žaneiro mieste susektą są
mokslą centro valdžiai nu
versti, esą suimta 400 žmo
nių ir einą tolimesni suėmi
mai. Todėl vargu p. Vargo 
valdžia besulauks savo nu
sibrėžto diktatūros laiko ligi 
1933 m. gegužės 3 d.

SOVIETAI LAUKIA 
KARO.

“Sočiai isteškojo Viestni- 
ko” Maskvos koresponden
tas rašo, kad paskutiniais 
mėnesiais visoj šaly jaučia
mas karo laukimas. Polit- 
biuro įsitikinimu, Japonija 
pasirengus kariaut su SSSR. 
Tame Japoniją palaikysian
ti ir Francuzija. Sovietuose 
kilusi panika Francuzijos 
vyriausybei oficialiai pa
skelbus, kad Gorgulovas y- 

tra neo-bolševikas. 
t Maskvoj vyrauja nuomo- 
■ nė, kad Francuzija Gorgulo- 
Įvo atentatą išnaudosianti, 
i kaip buvęs išnaudotas Aus
trijos atentatas Sarajeve.

AREŠTUOTAS LENKŲ 
KUNIGAS.

PitUburghe tapo areštuo
tas vienas lenkų katalikų 
kunigas. Jis yra kaltinamas 
žmonių apgaudinėjimu. Sa
koma. kad jis rinkdavęs au
kas neva bedarbiams šelpti, 
bet surinktus pinigus sau pa
silaikydavęs.

4 > %
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

PHILADELPHIA, PA.
Sumanymas Vilniaus Vada

vimo naudai.

Birželio 27 d. Liet. Muz. 
Salėj Įvyko vietos lietuvių 
draugijų atstovų susirinki
mas, kuriame dalyvavo nuo 
įvairių pašalpinių ir politi
niu dr-jų paskirti atstovai.

Susirinkimo tikslu buvo 
apsvarstyt reikalą surengi
mui pikniko Vilniaus Vada
vimo naudai. Todėl susirin
kimas buvo aktyvus ir gy 
vas. Draugijų atstovai darė 
geriausius sumanymus, kad 
sutraukus kuodaugiausia 
publikos į minėtą pikniką. 
J. V. Grinius patarė pak
viesti Į pikniką žymų svetį 
leitenantą p. Darijų, kad 
tas atskristų orlaiviu iš Chi
cagos tiesiog į pikniką. Tas 
sukėlė didelį entuziazmą ir 
visi delegatai pareiškė, kad 
p. Grinius pakviestų lakūną 
Darijų ir paskyrė J. Pečiu
ką ir Grinių kad tuodu iš- 
mieruotų prie parko plotį ir 
sutvarkytų taip, kad oriai 
vis galėtų nusileisti prie pat 
pikniko vietos.

Piknikas V. V. reikalui y- 
ra rengiamas Vytauto Par
ke, rugsėjo 11 d. ir tam rei
kalui išrinktos įvairios ko
misijos, kad surengus pikni
ką kuopuikiausią.

Šiuomi iš laiko kviečiame 
visas vietos ir apielinkės 
miestelių draugijas, kliubus 
ir abelnai visus lietuvus da 
lyvaut minėtame piknike 
Vilniaus vadavimo reikalas 
yra branginamas visų lietu
vių ir todėl visi tą reikalž 
paremkime.

Sekantis susirinkimas to 
pikniko reikalu bus liepos 
25 d., Lietuvių Muzikalėje 
Svetainėje. Nepamirškit ta
me susirinkime dalyvau; 
kurie tik tuo reikalu rupina- 
ties. Z. Jankauskas.

suimtas ir patalpintas į ka- 
ėjimą. Tos tragedijos dar 
negali gerai ištirti, tik tiek 
yra pasakyta, kad tai mišrių 
vedybų pasekmė. Vadinasi, 
geriaus vestis su savo tautos 
žmonėmis. Liūdnas vaizdas 
)uvo: tris lavonai nušauti, 
moteris ir du vaikučiai, 
krautuvė uždaryta.

Korespondentas.

CHICAGO, ILL.

NEW BRITAIN, CONN.
Pavyzdingas lietuvių drau

gingumas. Vakarienė 
pavyko.

Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas surengė vakarienę 
Lietuvių Salėje, gegužės 21 
d. Vakarienė prasidėjo su 
šokiais. 4 smagus muzikan- 
;ai rėžė gražiai lietuviškus 
šokius, taip kad ir tie kurie 
niekad nešokdavo, išėjo pa-

Kur jus tik eisite, jus rasite 
šitą salyklą - pilnus 3 svarus skardinėj

miklyt savo kojas. Apie 11 
lankų užsidarymas sukėlė I valandą susėdus svečiams 

didžiausią paniką. prie stalų pirmininkas M.
T ,. .x. Grimaila paaiškino tos va-Ir vėl mamonos dievaite karienžs fiksU į. perstatė

uzsirustino ant Chicagos gy- kalbėt Vilniaus vfd. Ko-! 
ventojy Vos tik pasibaigė mitet0 pirmininką y. Vitu-i 
republikonų konvencija,me-kiną jfe yla daug pridar
ko gera žmonėms nenutariu- Į baVęS Lietuvos reikalams ir 
si, ir uz sąvaites prieš demo- iaisv6s todel jo kal.
kratų konvencijai praside- ba pilna aiškių nurodymų> 
siant, Chicagoje ant syk uz-Įkam rejkabnga Amerikos' 
sidarė -8 bankai. Jų tarpe Į lietuviams turėt tokią orga- 
ir lietuvių bankas Umversal. nizaeiia
Pirm to jau buvo uždarytų . 1K-.-
virš 90 bankų. Betgi dabar, . P^S^U1 perstatė kalbėti
kada veik sykiu uždarė 28, v,ietlnl vai'žM?!!ln.’t1i*. °*^“- 
tai žmonės baigią iš proto IJis rimtai išaiškino Vii- 

niaus Vadavimo reikalus ir

WHCR£v£ft YOU CO.YOU FINO

LIJĘ RIBBON MALT
AMEfUCA'S BIGCEST SELLER *

Nereikia bijotis jeipu 
Blue Ribbon salyklą 
sveria viršaus. Visuo
met yra supakuojama 
3 svarai, bet nesulyjfi- 
nama kokybė kiekvie
noj unicijoj yra svar-' 
biau už daugį. Dau. 
giausiai gerumo jus 
gausite iš Blue Ribbon 
salyklas.

ROUYN, QUE., CANADA. Ir taip bebruzdant pajutom,
Kaip mes patekom i “aukso *1.1“1 Ugnfc 3au vif* artj-Me- 

temes visi galvotrūkčiais 
! bėgti ežero link. Bėgom visi 

Kanadoj siaučia didžiau- į pakrikę, nes kelio jokio ne- 
sia bedarbė. Taigi tam tik- buvo, o miškas tankus ir ug- 
ros rųšies biznieriai suma- * nis kas kart vis didesniu bai- 
nė tuo pasinaudoti. Montre- sumu į mus artinos. Lai- 
ale bent trijose vietose atsi-'mei, pabėgėjus pusantros 
darė ofisai ir paskelbė, kad mylios, miškas pradėjo ras- 
jiems reikia darbininkų į tis retesnis ir ugnis kiek atsi- 
aukso ir kitokias kasyklas; liko. Tuo budu gavom da- 
bet jei nori važiuoti į tuos bėgti iki ežero. Kada subė- 
darbus, tai turi pirkt šėių užįgom ant ežero salų, visi at-
250 dol., kitur už $200, o rodė keistai: sušilę, uždusę, 
dar kitur už $150. Nors'rubus susiplėšę, kas kepurę

WATERBURY, CONN. ; 
Kaip didis musų detektyvas 
neteko dantų ir žvaigždės. 

Ant North Riverside stree- i

žmonės labai abejoja apie 
tą bizni, bet kad niekur nė
ra darbo, tai ir atsiranda to
kių, ką susigraibę pinigų 
nerka tų šėrų, kad gauti dar
bo.

Mes net 5 lietuviai nuėjo
me į Northern Quebec Gold 
Minės ofisą ir nupirkom tų 
šėrų. Sumokėjom po 200 do
lerių. Išrašė kontraktus 
dirbti 8 vai., po $2.50 į die
ną ir pilnas užlaikymas. O- 
fise tikrino, kad pinigus mo
kės kas dvi savaites, o jau 

V darbo busią iki “gyvos gal- 
UZS1_ vos”. Taigi ir atvažiavome į 

paskirtą vietą—Rouyn. Iš 
stoties 6 mylias vežė troku, 

po tam dar 3 mylias ėjom 
pėsti be jokio kelio, per mi
škus. Tada jau ir supratom, 
kas čia per mainos. Kada 
atvedė į vietą, pasimatė tik 
škurlinės budos (kempės) ir 
pasirodė, kad čia jokių mai
nų nėra; tiktai vaikščiodami

pametė, kas čeveryką. Vie
nas lenkas atbėgęs visai ap
mirė ir jau atrodė, kad ke
liaus pas Abraomą, bet 
griebėmės visokiais budais 
jį trinti, mankyti—atsigavo 
ir neilgai sirgęs pasveiko. 
Kada ugnis praėjo, ryte pa- 
rėjom namo. Nuostolių ne
daug radom padalyta. Ir 
vėl čia apsigyvenom ir trau
kiam toliau gyvenimo naštą.

Tai matote, ką galima už 
savo pinigus nusipirkti.

M. Čepauskas.

Lietuvių Nelaimės 
Pietų Afrikoj.

Svarbiausis miestas ir
šia evvena lietuviu. įkus, nes juouu laimėsi ne-,;- T.'-'T’ —r S• ,tU!\P!’ekybos centras pietų Af-
sia gyvena lietuvių. personai Lietuvoje ir Stan- toutisk4 užeigą ir ginasi sa-įnkoj yra Johannensburgas.

Ant didesnių bankų žmo- kui suminėjus kad “Lietu- v?.kos!,um^er^am.s es^s di-ičia daugiausia gyvena 
nių puolimas buvo toks di- va be Vilniaus nenurims”, džiausiąs detektivas Brook-jmusų lietuvių, kurie 
delis, kad nei strytkariai,[pasipylė gausus plojimas.Iš (taip \adinasi Mater-iima daugiausia rubsiuvyste
nei automobiliai negalėjo eilės buvo pakviestas kalbėt: bp^o.dalis, kur gj \ ena dau- 5 *— —-u-........ *~.......
pravažiuot gatvėmis. Paštas jaunuolis Motiejus Ž vinakis.'^ausia .Jis
atidarė naują skyrių pini- Jfa gavo kalboje kvietė visus netik Brooklyne bet 
gams pasidėti ir sykiu pake- lietuvius gyventi vienybėje lr vlsj*mę VVaterbury. Mėg- pasikvietė pas save būreli 
lė sumą iki $2500 vienam hr dirbti garbingą Lietuvai sta taipgi daug pasakot apie’—— -
asmeniui. Visur žmonių su- darbą, iš kurio butų nauda caro armiją, kur jis buvęs a- 
sigrudimas neapsakomas, visai tautai. Ragino visus, Lcienum ir išmušęs daug ja-: žvėrių. Tvaronis tenai urnai
T~i I,. ._ -_ .__-i___ -_i-__ _• ,nofiii nei* nisn-iannnn ViiM ■ omivn-A iv buvo nuvežtas li-

Daktarai nužiurė- 
turėjo aklosios 

taip pat “služijęs” žarnos uždegimą (apendici 
tų. Ir išsiėmę pinigus bijo Į nors valdvietes, nežiūrint caro armD°j’ ir .tai ne bileįtį) ir kad tos žarnos truki- 
laikvti juos pas save, kad kokių politiškų partijų jiekur’ .t granadeiskame pul- mas užnuodijo vidurius, 
kas‘neatimtų. Pašte galima butų, bile tik lietuviai. Pub-!ke: sako, kad A. C. ne- 'Tuojaus bHvo padaryta ope-
pasidėti tik iki $2500. Ką lika jo kalbai gausiai prita- S^jęs būt jokiu aficienum; racija, bet Tvaronis mirė 
daryti su kitais? Kur pade- rė. Kasierka M. Miežlaiškie-' Pa? carsb n,e.s nemokąs rasis-; nesusilaukęs rate jaus die 
ti, kad butų saugu? Visi nė ir sekretorė JanušoniutėtkaJ_Pavaidės pasirašyti: jis nes.
klausinėja viens kito, ir at- kalbėt atsisakė, nes buvo &aiėjęs būti tiktai baraban- 
sakymo nesulaukia. Į užimtos darbu. Abi čia au-jsclku.n®sį^)J1ey<y fptoj.

eiti. Ypatingai daug žalos, A ,
padarys lietuviams užsida- Prase visus lietuvius tą dar
ręs Peoples bankas ant P? P?"®**- Kalbėjo
Tnvn of Lake kur dailinau I^Pg1 J- Gnmaila ir Stan- !Tovnof Lake, kui daug.au-musų Uutletls A

Jei kuris bankas da 
daręs, tai žmonės 
reikalaują savo pinigų, 
bijo, kad ir tas neužsidary-Jdatus,

PATERSON, N. J 
Darbai.

Patersono didžiulės kom 
panijos įvedė pelkių dienų 
darbą, kad palengvinti de 
presiją. Keletas šilko dažy
klų, kurios buvo ilgą laiką 
užsidariusios, pradėjo po 
truputį dirbti, tik su apkar
pytom algom. Dabar tik ge
riausis ekspertas gali gauti 
55c Į valandą. Keletas šilko 
audiny čių buvo išsikėlu
sios, dabar parsigabeno 
atgal į Patersoną. Darbai ei-: 
na po truputį geryn, bet la
bai nežymiai ir ne visose 
dirbtuvėse. Atvykusiems iš 
kitur dar negalima gauti 
darbo, nes ir vietinių yra 
daug be darbo.

Rūpinasi pilietybe.
Lietuviai vėliausiu laiku 

pradėjo smarkiai imtis pir 
mas pilietybės popieras. Tai 
labai pagirtina, nes Paterso
no dirbtuvėse labai to klau
sinėja. Kurie dar neišsiėmė, 
turėtų pasistengti, nes kurie 
neturi pirmų popierų, į tuos 
prastai žiuri ir valdžia.

Žmogžudybės.
Patersone birželio mėnesį 

įvyko didelės žmogžudystės. 
Vienas turkų tautos biznie
rius buvo vedęs amerikietę 
ir išgyvenęs 12 metų. Jis vi
suomet turėjo vaidų su savo 
motere, nes silpnai kalbėda
mas amerikonų kalbą neap-

Vienas iš tų rubsiuvių buvo 
Jonas Tvaronis, kurį andai 
ištiko netikėta mirtis. Jis 

rietė
.svečių ir visi nuvyko į mie
sto parką pasižiūrėt visokių

Taigi 16 birželio vakarą 
musų tautiškos užeigos sa-

Velionis buvo kilęs iš Bai
sogalos, turėjo jau 59 metus 
amžiaus ir 30 met. išgyvenęs 
Afrikoj. Per sunkų savo dar-

Tuo tarpu politikieriai f“®"05- ,bet T**1 ,sav0 tev« 
konvencijose daug kalba a- kalK lr P^elankios savo 
pie uždarytas karčiamas ™one™s- Nore da jaunos, 
prieš 12 metų, o visiškai ne- bet !r da*yva’Ua v>-
mato uždarytų bankų šian- suose lletuvni
dien. Kada valdžia uždarė r6,
kareiamas, tai bootlegeriai Ya?įne™ , b“™ Tuomet, vienas išėjo laukan] viai, reiškiame nuliudusiai
parūpino salyklos ir apynių, įį P gjl per priešakines duris, antras 'šeimynai eilios užūoiautos.

vininkas A. C. ne juokais suiba ir didelį taupumą jis bu- 
tuo ”granadierium” susirė-j vo įsigijęs * ketvertą name- 
mė ir pradėjo viens kitą Hiu? Paliko nubudusią žmo-
vaišinti kumščiomis. Kiti 
kostumeriai juodu perskyrė

na, vieną sūnų ir tris dukte
ris. Mes, pietų Afrikos lietu

bet kada valdžia uždaro fčnmų da paliko ant stalų, 
bankus, tai pati valdžia pa- Įžanga buvo*P»gi, pelnas bite 
rūpina resyverį, kuris papra-*8unaudotas Vilniaus \adavi-
štai pabaigia eikvoti žmo-|mui 
nių sunkiai uždirbtus cente
lius. Tai yra aiškiausi lekci
ja (pamokinimas), ko yra MAR-LIN, PA. 
verta kapitalistinė tvarka ir Lietuvių ugnagesių 
jos vedama politika. Darbo kliubas.
žmonės yra patys kalti, kad pereitą A j Bani.
linkimų -aiku balsuoja nekaUskag suorganizavo čia 
uz savo partijos kandidatus,U, kurio ko.
bet uz kapitalistus. Po šito-1?^ g Naujalis
kios skaudžios pamokos, ro- k, 5,3 ^^ L Kievins- 
dos, žmones turėtų susipras- kag p §agužinskas ir R. A. 
ti atiduoti savo balsų u? So-Įtjaujiūis. Per visuotinį susi- 
cialistų Partijos kandidatų Lenkimą prisirašė prie kliu- 
1 prezidentus,_ Normanų L nauju narių ir nutarė 
Thomas ų. Pažiūrėsime, ar įknink2 n
daug bus susipratusių. dieną

B.

Korespond. V. V. K.

pei- priešakines duris, antras;šeimynai gilios užuojautos, 
per užpakalines, ir abudu |0 velioniui tegul būna leng- 
susitiko ant šaligatvio, čia i Va pietų Afrikos smėlio kru 
“granadierius” rėžė “caro; velė ant jo karsto, 
oficieriui” akmeniu į žandą, • o dabar pranešu apie kitą 
perskėlė žandikauli ir išmu-' nelaimę tarp Johannensbur- 
šė 4 dantis. ! g0 lietuviu. Vieną naktį pa

Waterburio lietuviai da- neles Alena ir Izabelė Sve- 
bar šneka, kad dantys čia rauskaitės grįžo automobi- 
ne tiek svarbu, kiek svarbu • ijum iš baliaus namo. Auto- 
tas, kad per tą failą A. C. mobilius apsivertė ir Alena 
pametė detektivo žvaigždę. Sverauskaitė likos užmušta 
Dabar visas Brooklynas Ii-j ant vietos, o Izabelei nulau- 
kęs be apsaugos. P. K. žtos abidvi kojos. Jų tėvai y-

PRIIMKITE MANO 
AČIŪ.

Detroit, Mich. Visiems, ku
rie dalyvavo pagrabe ir lai
dotuvėse mano mylimo 
draugo Antano, taipgi vi-

. . • i ■, v 'soms draugijoms, ”Ateities'
Kliubo pirmininku dabar cjjOruj pavieniams drau 

gams, kurie taip gausiai payra Benys Naujalis, o rašti- 
MAR-LIN, PA. ninku—^Simonas Pačėsa.šie

Mirė “Kelertio" ,k.i- įa™uoliąį uoliai darbuojasi, t m Tai pffi a.
tytojac. |bad Įsigijus nuosavu_troku.lt;,, dr.OT,; n R,,,_

puošė gėlėmis, noanolėkite

Birželio 23 d.
Baltrus Naujalis, 
amžiaus lietuvis, kuris Ame
rikoj išgyveno 43 metus ir 
buvo jau senas “Keleivio” 
skaitytojas. Velionis buvo

o kongresmanas G. F. Gru-1- 
čia mirė |mrnas duoda sklypą žemės 
o3 metų Kliubo namui pastatyt

MINERSVILLE, PA. 
Nepaprastos vestuvės.

Birželio 11 d. čia įvyko ne-
kęsdavo amerikonų ir savo (kilęs iš Budelių kaimo, Pla 
moteries. Jiedu turėjo biz-’tiškių parapijos, Mariampo-
ni. Tame biznyje moteris tu-'lės apskričio. Paliko 4 sūnūs Į paprastos vestuvės. Edvar- 
rėjo būti prielankesnė prie ir 2 dukteris. Vienas sūnūs das Arbačauskas susituokė 
žmonių. Turkas žmogžudys yra jūrių kapitonas, o kitas su gražia lenkaite ir šliubą 
pašėlo ir 24 birželio rytą viešųjų mokyklų mokytojas, ėmė girioje, ant pikniko sta 
nušovė savo moterį gulinčią Velionis buvo pažangus ir lo. Publikos buvo apie 6000 
lovoj ir du savo vaikus. Mo-visų mylimas žmogus. Ge-galvų. Svečiai sudovanojo 
teries lavoną bandė įvynioti resniais laikais dasigyveno jaunavedžiams $150 pini 
į kaldrą ir pagalves, o vieną iki $35,000 turto. Palaidotas gaiš ir apie tiek pat daiktais.1 
vaiką įsidėjęs į automobilį Pottsvillėj ant Charles Beo-,Argi ne įdomios vestuvės? 
vežė upėn skandyt, bet tapo ber kapinių.

čiu graboriui dr-gui D. Bra
zui už jo mandagu patarna
vimą.

Ilsėkis, mano brangus 
drauge Antanai, tu užbai
gei šio pasaulio vargus, o 

‘mes likusieji nežinome ko 
' susilauksime.

V. Gabužienė.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—11

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

TaL Boulevard 8483

WINNIPEG, KANADA.
Kaip Povilas Youniškis sa

vo sapnus per laikraščius 
rašo.

Tūlas Winnipego lietuvis 
biznierius Povilas Youniš
kis, atsakydamas kokiam tai 
“Keleivio” skaitytojui per 
“Keleivio” 22 nr. dar teikė
si ir mano vardą paminėti ir

po miškus žmonės kasinėja! melagingai pasakyti, buk as 
žemę ir aukso jieško (pros- esąs įsmegtas iš Komunistų 
pektuoja). Bet svarbiausia Partijos. Pasirodo, kad Po- 
yratai, kad mes lietuviai Vllas Youmskis.tik savo sap_- 
dirbam jau antras mėnuo, o nu? rašo, nes as niekados nė 
rasai jau trečią mėnesį dir- P(?e j°klos komunistų par- 
ba (viso čia esame 16 žmo- hjos nesu prigulėjęs ir ne- 
nių), bet pinigų už darbą da Priguliu.
nei cento nemokėjo. Darbo' Be to, tolau pasakymu 
vedėjas vis ramina, kad ta- ’ P°vl^s A ouniskis tik ban
da ir tada sumokės, bet tie pasitarnauti Kanados 

žvalgybai, nes dabartiniu 
laiku Kanados žvalgyba a- 
pie tokius asmenis tik ir tei
raujasi, —kas yra prigulėjęs 
prie komunistų partijos. 

Jeigu aš bučiau buvęs ko

pnezaaai praeina, o pinigų 
vis nėra. Ir kaip bus, neži
nom. Taip sakant, kybom 
kaip tarp dangaus ir žemės.
Gailimės sukišę po 200 do
lerių už niekam nevertus, . • x • -
šėrus ir patartam kitiems lie- J munls^y partijoj, tai nėra a- 
tuviams, kad neįlįstų į tos! .b®Jonės, kad jau dabar^Ka- 
rųšies biznierių kilpas.

ra kilę iš Panevėžio, bet vai
kai gimę Afrikoj.

Pretorijos mieste nesenai 
! buvo suimtas už vagystes 
Povilas Šeliauskas. Jis tar
navo V. M. Kuisienės krau
tuvėj už pardavėją ir pradė
jo iš tos krautuvės vaginėti. 
Darant pas jį kratą policija 
rado 280 ašmenų skustu
vams, pančekų ir daug kito
kių dalykų. Teismas nubau
dė jį 14 dienų kalėjimo.

Vanagėli*.

Paskutiniu laiku per visą 
mėnesi tai vienur tai kitur 
Rouyn apylinkėje dega mi
škai. Iš pradžių mes bijojo
me, kad užėjus Ugnei ir mes 
nesudegtumem, bet toliau 
apsipratom ir nieko nepai- 
sydavom, nors kartais du
rnai ir labai apguldavo musų 
kempes. Bet 18 birželio va
kare staiga pastebėjome, 
kad ugnies ateinama labai 
dačiu ruožtu, ir dar nuo tos 
>usės, kur vienintelis išbėgi- 
mas mums buvo likęs į aik
štę, kur buvo išskirstas miš
kas. Tenai bėgti buvo jau 
>ervėlu; beliko bėgti į ežerą 
<uris buvo už 3 mylių. Dar

nados žvalgybos “apiekoj’ 
bučiau, nes jau dėl Toron- 
tiečio A. S. Kavoliuno ma
nęs per “Keleivį” įtarimą 
kaipo su komunistais bend
radarbiaujančiu, turėjau 
prieš Kanados rėdybą pasi
aiškinti, kodėl laikraščiai a- 
pie mane taip rašo.

Aš tiesiog nesuprantu, 
kaip tokiems žmonėms nėra 
gėdos ir kur jų sąžinė to
kius melagingus įtarinėji
mus per spaudą rašinėti! ' 

K. Beniušis.

Iš Porto Rico pranešama, 
kad pereitą subatą netoli 
nuo tenai ant jūrių nusišovė 
Elizabeth” garlaivio kapi-

šokom sumesti savo daiktus tonas Sullivan. Jis prakišęs 
į duobes, kurios buvo tam ant “stak marketo” $100,- 
reikalui pirmiau prirengtos. 000.

SIAMO PRINCAS AME 
RIKOJ MOKINASI KAR

VES MELŽTI.
Siamo karaliaus giminai

tis, princas Debriddhi Deva- 
kul, kuris per žiemą lankė 
Massachusetts valstijoj mo- 

t kyklą, dabar išvažiavo ant 
į Grahmo farmos New Hamp- 
' sbire valstijoj pienininkys- 
! tės mokintis. Jis tenai mel 
Įžia karves, suka sviestą, ir 
'dirba kitokius darbus, kad 
parvažiavęs Siamo karalys
tėn galėtų užvesti moderni 
šką pieno pramonę.

BANKAS PERMAINO VALANDAS
Pradedant Liepos 2 d., 1932
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAISTAS IR SVEIKATA.
RAUGINTI KOPŪSTAI pustai taip pat geri vaistai
VEIKIA KAIP VAISTAS, nuo kirmėlių (spalinių ir as-

?ra ?'aI^. .nors V Raugintų kopusiu sunka 
Pigus, bet maistingi ir syei- uip pat V2rtojama išo_ 
ki. Ee buA’.ų, ankštinių, dar- rįnįaj vaįstai. ši sunka de- 
zovių ir vaisių sveikatai zįnfektuoja, šaldo ir gvdo. 
svarbus yra paprasti raugiu- persipiovus ar nusideginus 
ti kopūstai. Sis valgis jau se- patartįna žaizdas ja gydyti, 

jr.ovėj buvo žinomas rome- akių ir ausų uždegi-
;nams- mą arba įkandus nuodin-

■i d :ižiauginti kopūstai yra ne giems vabzdžiams, Kneipas 
į tik geras maistas, bet taip pataria dėti raugintų kopus-
; pat mokslas dar pripažįsta tų sunkos kompresus.

ĮSPŪDŽIAI iš S.LA. SEIMO
Piknikas.

jų gydomąją reikšmę. Jau 
seniau prof. Noorden’as ty
rinėjo skrandžio ir žarnų li
gų gydymą įaugintais kopū
stais. Taip pat prof. Metšni- 
kov’as (Paryžiuj), gyveni
mo pailginimo žymus tyri
nėtojas. raugintus kopūstus 
laiko vidurių sveiku valgiu 
ir vaistais, “priemone pail
ginti gyvenimą, puikiausia 
atsinaujinimo kuracija”.

•Prof. Sauerbruch’as (Berly
ne) ir dr. Gerson’as vertina 
raugintus kopūstus maistin
gumo ir sveikatingumo at
žvilgi;’is. Taip pat Kneipas 
buvo garbintojas šio, iki šiol 
mažai vertinamo, maisto.

“Sargyba.*

—Tegul bus pagarbintas!
—Labo ryto. tėve! Kur 

taip smarkiai žergi?
—Bėgu tau gerą navyną 

apznaimyt, Maike.
—Ką taip?
—Tuojaus turėsime gero 

snapso Amerike.
—Snapso, tėve, ir dabar 

yra į valias, tik reikia pini
gų turėti. Ve. demokratų 
konvencijai Chicagoj pasi
baigus, liko keli vežimai tu
ščių bonkų nuo degtinės.

Amerikoj atsirado rau
gintų kopūstų kuracijos 

—Tu, Maike, negali vyre- daug Alininkų, kurių dėka

VAIKAS SURAKINTAS 
RETEŽIAIS.

Šitas 12 metų amžiaus vaiku
tis, Paul Fiest iš St. CRirsville, 
Ohio, išbuvo 3 mėnesius tamsia
me kambary prirakintas rete
žiais prie lovos “už pakutą“. Jo 
tėvas buvo užtai areštuotas ir 
uždarytas kalėj i man dabar lau
kia teismo.

šistų priešininkai reikalau- I Išeina salės priešakin Bir-
SLA. Seimas Pittsburghelja, kad Clevelando kuopos stonas ir pareiškia, kad 

prasidėjo 20 birželio. Tai I delegatai butų atmesti. Fa- klausytis tokio raporto prie 
buvo pirmadienis. Sekma-pistai vienas paskui kitą atdarų durų, kuomet salėje 
dienį prieš tai buvo suruoš- pradeda stoti ant kojų ir yra pašalinės publikos ir 
tas suvažiavusiems delega- Kaukti: “Balso!” “Balso!” daug korespondentų, butų 
tams piknikas. Publikos pri- Daugiausia iš jų karščiuoja- pavojinga. Pirmininkas Ge- 
sirinko labai daug. Teko su- pi buvusis “Progress Shoe” kuzis irgi tam pritaria ir 
sipažinti su Seimo rengėjais, bendrovės vedėjas Žiurys, Hau daroma įnešimas įšpra- 
P. Dargiu, S. Bakanu ir Ma -kuris dabar Clevelande gy- syti laukan visus svečius, vi 
žiukna. Tai labai malonus ir Ivena ir priklauso prie tos fa- sus spaudos atstovus, užra- 
darbštųs draugai. Jie turėjo pistų apvogtos kuopos. Jis kinti salės duris, užtraukti 
paruošę rialą su gerais už- tiek įsikarščiuoja, kad visi- langus ir tik tuomet klausy- 
kandžiais ir nuoširdžiai de-pkai pamiršta protą ir visas kis Raginsko pranešimo. Bet 
legatus vaišino. Į pavakarį I drebėdamas iš piktumo pra-J socialistai tam priešinasi. Jie 
prasidėjo prakalbos. Kalbė- deda rėkti ne savo balsu ir nurodo, kad išvarymas iš 
jo senas SLA. prezidentas Įkoliotis. Bet d. Grigaitis Seimo korespondentų su- 
p. S. Gegužis, visuotinu bal- tuojaus sulieja jį taktinga keltų visokių gandų ir tas 
savimu išrinktas naujas pre-pavo kalba kaip šaltu van- Į pakenktų Susivienijimui 
ridentu adv. Bagočius, “Ke-j deniu ir nurodo, kad pati daug daugiau, negu blogiau- 
leivio” redaktorus d. Mi-1 konstitucija neleidžia 14-tos sis raportas. O jeigu jau tas 
chelsonas ir “Naujienų” re- kuopos delegatų priimti. raportas ištikrųjų toks bai- 
daktorius d. Grigaitis. Pir Žiurys susisarmatija ir nuo sus, kaip Raginskas baugi- 
mininkavo d. Mažiukna. IL° laiko pradeda tylėti.

Sandariečiai. kaip teko Nesuprantamas adv. Olio 
girdėti, šitą SLA. pikniką faktų prapuolimas, 
boikotavo. Jie turėjo tą pa- Buvo kilę ginčų ir dėl adv 
cią dieną surengę savo įsva-1 qBo mandato teisėtumo, 
ziavimą ir stengėsi patrauk- |Michelsonas nurodė, kad p

na, tai vistiek jo nepaslėpsi, 
nes parvažiavę namo dele- 
atai duos savo kuopoms 

pranešimus ir laikraščių ko
respondentai galės tenai vi5“ 
ska patirti.

Visi sutiko, kad socialis-

snį kritikuoti, ba vyresnis ii- buvo pradėta žymi pramo
nė vardu “Raugintų kopūs
tų Sunka". Amerikoniškas 
žurnalas “Journal of Com- 

—Gali žinot, bet gali ir merce” rašo: “Iškilo savoti-
nežinot, tėve. Jeigu žmogus ška industrijos šaka: rau- 
nieko nesimokius, tik ra- gintų kopūstu industrija. Iki 
žančių kalbės ir prie bonkos šiol-rauginti ‘ kopūstai buvo 
linksminsis, tai jis gali šim- laikomi ‘nuskurusių žmonių 
tą metų gyvent, ir vistiek valgiu.’ Ju mediciniška ver- 
nieko nežinos. Tu pats, tė- tė taip didelė, kad vargu 
ve, gali būt čia geras pavyz- kuris nors kitas valgis juos
dis. Tu jau ilgokai pasauly gali pavaduoti. Ypač rau- šviežią kopūsto galvą nuvalyt 
gyveni, giriesi turkų kare gintų kopūstų nevirinta sun- ir pamirkyt 30 minutų vandeny

Ale (rirdėimi Maike ibu,vęs’.P^?kui /merikon at" ka yra nepaprastai geras kotu aukštyn. Paskui užkaist 
—Ale as giraejau, MaiKe,|Vykęs ir šiaip daug pasaulio dietos valgis nusidirbusiems pasudyt ir virint, pakol pasida-

giau už tave ant svieto gyve
no ir daugiau žino.

KA1P GAMINAMI 
GERI VALGIAI

KIMŠTAS KOPŪSTAS

kad dimakratai nutarė sa- matęs. Bet ar tu daug apie darbininkams ir sportinin- 'rys minkštas. Tada siauru peiliu
nunus sugrąžint, taip kaip ų pasaulį žinai? Ar žinai, kams.” kotas apipiaut ir atsargiai išimi
buvo seniaus. kur uz nikelį dėl ko buvo tasai turku ka- p . .. , . - . . ;s vidaus visus lapus kad liktu

ras. kuriame tu dalyvavai?Rau^ntl. kopustai- eoho riet
Ar žinai kuo tas karas na dat^ vKamm^ 0 >'Pac Vita- t,k ^-pusto s^nos apie colio sto- 
dr žinai, kuo tas Karas pa- . z. m t rūmo. Į vidun reikia prikimst-
sibaigė? Ar žinai, kokiu lai- visos daržovės bevvsda daržovių mišinio, kuris daromas 
ra Amerikon atvykai? Tai « -*«">»
vra labai paprasti dalykai, ”c, net.e":

n.! ka dauS Vitaminų, rauginti
ypač yra svarbus

žmogus galėdavai žmoniš
kai išsigerti ir pavalgyt.

-—Tokie laikai Amerikoje 
turbut jau nebegrįš, tėve. 
Bet jeigu jie ir sugrįstų, tai 
džiaugtis iš to nevertėtų.

—Kodėl?
—Todėl, kad karčemos 

daug žmonių sugadina.
—Neteisybė, Maike. Bur

na snapso da nieko iš doros 
kelio neišvedė ir neišves. O 
jeigu katras nuėjo šunke
liais, tai ne dėl gėrimo, ale 
dėl to, kad mažas būdamas 
negavo gana lupt.

—Tai yra klaidinga pa
žiūra, tėve. Tik vergijos lai
kais žmonės buvo mušami ir 
manydavo, kad be to nega
lima apsieiti. Dabar gi mu
šimas yra skaitomas prasi
žengimu. Mandagumu ir 
gražiais pavyzdžiais vaiką 
galima daug geriau išmo
kinti, negu mušimu.

—Nesisprečyk, Maike, ba 
aš tuoj supyksiu.

—Pyktis yra taip pat blo 
ga yda, tėve. Jis tuojaus pa
rodo, kad tavo protas nega
na išlavintas, jeigu negal 
susivaldyti.

—Ai don kėr, Maike, ką 
tu šneki, ale vaikus mušti 
reikia. Jeigu aš tau bučiai: 
daugiau kaili peręs, kaip tu 
mažas buvai, tai šiandien ti 
butum daug geresnis vaikas.

—O kodėl aš dabar nege
ras?

—Tu nesi visai šlėktas, a- 
le nesi ir perdaug geras. Se
no amžiaus nepašenavoji, 
prieš vyresnį sprečiniesi, ku
nigus kritikuoji, bedieviška? 
gazietas skaitai, o tas, vai
ke, no gut.

—Palauk, tėve, bet jeigu 
kunigas negerai elgiasi, tai 
kodėl aš negalėčiau ji kriti
kuoti? Arba kodėl aš nega
lėčiau prieš vyresnįjį ginčy 
tis, jeigu aš nesutinku su jo 
nuomone Z

mo- , , .
ma-lk°P®tal

nau. kad tu ir to nežinai, tė- jmals

dėl kurių nereikia nei 
kyklos lankyti, bet aš

ti tenai publiką. Bet kaip bUvo inos kuoposna- , 1S\ T
menkai hnvn in nartiir»« °, nos Kuopos na tu pastaba teisinga, ir nutamenkai buto jų partijos su-bet kuomet toji kuopai.^ korespondentu iš Seimonrieš V™SL4 U£WVtaip h,Tr.E k0 į> ,-d.ele?atu’ F halės nevaryti. ’ 
nSm?zerniįburaTjų pik? I “n?Aellat? •L05."?™’’ I Raginskas atsikrankštė ir

kurie jau buvo vienus dele- pradeda, savo baisųjį rapor 
gatus išrinkę, sudaręs is jų tą Bet tuoj pasirodė, kad 
naują kuopą, ir dabar atva- jjs melagis. Jis sakė, kad tas 
žiavęs tos kuopos delegatu. ,apOrtas nerašytas, o dabar 
Čia esanti nevisai švari po- pasirodo, kad jis turi surašęs

vomis. Delegatams užėmus I btl,ka lr 1 ,-e ,p; mnn-hj net dviejose knygose. Ta- 
savo vietas, d. Dargis pa Patas negaUs būt priimtas. me raporte jisai parodo, kas 
veikino juos Pittsburghol Atsistojo p. Olis ginti sa- neužsimokėjo $1.60 nuošim- 

■ietuvių vardu ir pakvietė Į vo mandatą ir pasakė šitokį čio ant nuošimčio, kas 14 
prie stalo SLA. prezidentą J dalyką: Aš, sako, žinau centų, ir taip toliau. Pasaka 
Gegužį, kuris atidarė Seimą daug svarbių faktų apie kai tokia nuobodi, ir prie to da 
r paskyrė komisiją manda- kurių žmonių darbelius Su- taip nuobodžiai skaitoma 
ams priimti. sivienijime. Jie bijosi, kad kad delegatai išeina iš kant-

Pakol komisija tvarkė J iš tų faktų jums nepraneš- rybės ir ima rėkti, kad ji bu- 
mandatus. pirmininkas pa-piau ir todėl nenori mane į- tų num aukta, nes ji neturi 
kvietė keletą delegatų paša-Išleisti Seiman. Žinoma, jei- jokios vertės, tik be reikalo 
kyti po keliatą žerižių. Kai- ?u aš nebusiu delegatas, tai gaišina Seimui laiką. Vieni 
bėio Birštonas, Živatas ii tų faktų jus, gerbiamieji, ne- pyksta ant Raginsko, kiti 
kiti. Iš salės pasigirsta rei- galėsite išgirsti; bet jeigu juokiasi iš jo raporto. Ir kai 
kalavimas, kad pirmininkas iš busiu priimtas, tai aš tuos jis jį pabaigė stenėt, kores- 
□akviestų kalbėti Miliauską, faktus jums pasakysiu. oondentai pradėjo spiaudyt, 
buvusį komunistų kandidatą Na, kas gi gali nenorėti kad nėra kas rašyt. Gerai,
" sekretorius. Gegužis atsa-1 išgirsti paslaptį, o ypač to- kad jų bent neišvarė.
<o, kad esą nutarta kandida-lkią paslaptį, kuri gali ats- “TaTitUVi
ams ir ‘ laikraštininkams kleisti kokias suktybes Susi- 

balso neduoti. vienijime? Todėl didžiuma
Kiek vėliaus vėl pasigirs- ir nubalsavo, kad p. Oli rei- 

a balsas iš salės. Sako: “Be-Į kia priimti delegatu. Tegul 
veik visi kalbėtojai savo Į iis pasako tuos svarbius fak- 
kalbcse pažymėjo, kad šita- Į tus.
•ne Seime yra daug darbi-1 Bet išėjo viena diena, po-
ainkų, bet nei vienas darbi-pas Olis tyli. Išėjo antra die-, nn<d.nln<s hnn.„
ninku atstovas negavo kal-lna, jis tvii. Pasibaigė trečia , " p ‘ \ V .bėti. TaW būt, pageidauja- ir ketvirta diena, pagalios tarp A‘
na. kad prezidentas pa- uždare ir Seimas o gan^u- pil^'in'nįa5 į žis
mestų bent vieną darbinm-Lis Chicagos advokatas p. .., . , , , s
ka pasakvti savo nuomonę Olis burnos neatidarė. ?^ino’ kad bmę manyta 

i . ,, “UVUIUIIvi Lietuvos paskolos bonų nu-ipie šitą Seimą . Delegatai sk rstydamiesi . R . bį Pennsvlvanįios
Ponas Gegužis aiškinasi, namo teiravosi vienas pas p , , rennsyivanijos, , vreguza. i, . ^- valstijos Insurance Depar-

kad jis tikrai nežinąs, kaf k'^,’.kuKr,d,^i P°n® lamentas neleidęs SLA pi- 
čia darbininkas, o kas —ne. faktai. Kur jie dingo, niekas . . T . t L d J:
Io nusimanymu, čia visi esą I nežino, aišku tik tiek, kad • - - , . /
larbininkai. Bet jei tamsta Į Seimas jų negirdėjo. T.as..labai uz£avo 'v_atĮr‘
nki kalbėtftia turi sako n bunecio advokato Luko-

Ę; “Baisus” Raginsko raportas. Į šiauš patriotizmą ir jis, ne- 
nurodyt, o aš mielu noro . & visų raportų “baisiau- supratęs, kad tas klausimas 
mkviesiu ji pakalbėti. Bet sls ,bu'° >z<1° Kk’b,eJ° Ra- buvo pastatytas juokais, įsi- 
balsas iš salės atsakė, kad T”lsko raIH’,rts‘s,-. Pakartojęs karsciavęs,pradėjo saukti: 
is tokio kalbėtojo irgi nėži- kal kunas skaitlines apie įz- Geda mums, kad mes ima 

qa? J do stovj, apie ką jau buvo me patarimus iš visokių m
pranešęs savo raporte iždi-šiurans kompanijų. Inšiu- 

Antra Seimo diena, pirmas Įninkąs Gugis, ponas Ragins- rans kompanijos turbut turi 
susikirtima*. |kas apsidairė aplinkui, šyp- kokio pelno iš to, kad nelei-

Antrą Seimo dieną man-ltelėjo senmergės šypsena ir džia mums savo tautiškų 
latų komisija raportuoja, pareiškia, kad jis turįs dar bonų pirkti!”
kad esą skundų prieš kai vieną nerašytą raportą. Tas Bet tam gudriam advo- 
kuriuos kandidatus.Skundai raportas esąs toks svarbus, katui vėl buvo paaiškinta, 
nesvarbus, ir Seimas juos I kad jis bijojęs jį rašyti, nes kad tuos bonus pirkti už- 
praleidžia. Bet kada prieita tai esąs “inside dope” ir to- draudė ne kokia “inšiurans 
prie Clevelando 14-tos kuo-1 kių žinių pasirodymas spau- kompanija”, bet Pennsylva- 
pos, įvyko aštrus susikirti- doje galėtų sunaikinti visą nijes valstijos Insurance De- 
mas. Toji kuopa yra valdo- Susivienijimą. Tečiaus Sei- partamentas, vadinasi, val- 
ma taip vadinamų fašistų, mo delegatams jis galėtų tą džios įstaiga. Tuomet ponas 
los sekretorius yra suvogęs “inside dope” atskleisti, jei- Lukošius nutilo, o delegatai 
narių mokestis ir kuopa da- gu jie nebijotų apie tai klau- gardžiai nusikvatojo, 
bar skolinga centrui keliatą sytis. Į <sek« ant 6 puslapi)
ar kelioliką šimtų dolerių. Salė apmirė. Delegatai tik
Gi konstitucijoj yra parag-lsė(ji ir žiuri, kas čia bus. Gal I VAGYS “IŠVENDZIJO” 
rafas, kur juodu ant balto nau pavogtas visas SLA. iž- MĖSĄ.
pasakyta, kad skolinga kuo-1 d as? Gal parduotas Susi-! Šiauliuose St. Černauskas

nikas.
Pirma Seimo diena.

Seimo salė buvo dailiai 
papuošta žolynais ir vėlia-

iš sekamų daiktų:
3 šaukštai taukų nuo bekono 
2 riekutės bekono.
1 laiškas salieru.
1 svogūnas.
1,4 žalio pipiro.
1,4 puoduko tarkuotų morkų.
1 virtas ir sukapotas burokas 
(4 puoduko išvirtų ryžių.
1 šaukštukas druskos.
1 žiupsnys pipirų.
Išleisti taukus skauradoj ii

kopūstai 
vertingų

mai tau da labiau nesupran- mineralinių druskų. Jie valo 
tami. Kaip gi tuomet gali kraują ir sužadina medžia- 
reikalaut, tėve, kad niekas gų kaitą. Ypač rauginti ko- 
tavęs nekritikuotu? įpustai tinka džiova sergan-

-Tai kaip tu ‘ rokuoji, Nelipusius, suliesė-
Maike. ar aš jau iš tikro esu JUS1US džiovininkus rauginti paspirginti bekoną. Sudėti smul 
toks durnas, kaip tu nušne! atgaiv ina, ir apva- kiai sukapotą pipirą, salierą

-•lo organizmą nuo nuodų. svogūną ir morkas. Pašutint a
Rauginti kopūstai taip pat pic 30 r"",'"' pas.k"i idėti su’ 

vertingas maistas cukraus burokg iš-
liga sergantiems. Taip pat ,r PskY“.'det tnsCT.?

ži. ir'silpnu žarnų žmonėms koP.u5to «alv’- A"‘ v,rsaus “? 
rauginti'kopūstai tinkamas dėti ankstą svKsto. por, sauks-

ve. O jeigu tu tokių dalykų Be to. rauginti 
nežinai, tai painesni klausi-. turi savyje daug

—Aš to nesakau, tėve. Aš 
tik norėjau tau nurodyt, kad 
u daug dalykų nežinai, to- Į 

dėl nepyk, jei daugiau 
nantis tave kritikuoja.

—Bet kaip aš galiu ne-
aykt, Maike, kad tas užgau-

valgis. Todėl Kneipas žarnų
. ligomis sergantiems

na mano unara? Ve, Džio- ra“fn.t?Į koputhJ ar‘
;as Kindžiukai pradėjo imt ba rjle ant tusmos gert. puu- 
mt kritiku mano nesi Na, de’! « sunkos- RauSintl k°-
pasakyk tu man. koki biz-' 
ni jis turi kabintis prie ma
no nosies?

—Bet tokių priekabių ne
galima vadinti kritika, tėve.' 
Tai yra asmeniškumas. Kri
tika tokiais dalykais neužsi- f 
ima. Kritika turi būti drau
giška; jos tikslas turi būti 
pataisyti tavo ydas, padčtj 
tau, o neužgauti. ' : A

—Ne, Maike, aš kritikos į 
nemyliu. Na, ale užteks, ba
man reikia skubint 
maniebrus.

—Lik sveikas, tėve!

i vyčių

STEIGIAMAS SEIMAS
RAŠYS ČILEI NAUJĄ 

KONSTITUCIJĄ.
Žinios iš Santiago sako/ 

kad laikinoji socialistinė 
valdžia su Davila priešaky

GARBĖS KRYŽIUS 
MOTERIŠKEI.

tų duonos trupinių, ir pakepinti 
vidutinikai karštame pečiuje, 
pakol kopūstas paras.

GERAS PUDINGAS 
, OBUOLIŲ-

Reikalingi daiktai:

Iš

1 puoduokas miltų.
1 puoduokas cukraus.
1 puodukas pieno.
J4 puoduko sviesto.
3 suplaPti kiaušiniai.
1 apypilnis puodukas razinkų 
3 sukapoti obuoliai.
1 puodukas sukapotų riešutų 
Viską reikia gerai snmaišyt ii

kepti pusę valandos. Paduodant 
į stalą patartina užpilti šitokia 
sunka:

2 puodukai rudo cukraus.
Vt puoli u ko sviesto.
1 šaukštukas vanilės.
(4 puoduko pieno.
1 suplaktas kiaušinis.
1 žiupsnys cinamono, 

i Viską sumaišyt ir pavirint 
ant lėtos ugnelės, nuolat mai 
šant, kad neprisviltų. Geriausia

Šitoks garbės kryžius buvo virint įstačius į didesnį puodą su 
amerikietei Amelijai verdančiu vandeniu. Vanilę

įdėti ant
nutariusi sušaukti šį rudenį įteiktas
Steigiamąjį Seimą, kad pa- Earhet Putnam, kuri pirmutinė cinamoną patartina 
rašytų Čilės respublikai so- iš moterų perskrido orlaiviu At- pat jralo. Nuėmus nuo ugnies 
ęialisUnę konstituciją. lanto vandenyną. atvėdint.

Kalbant apie SLA. finan-* 
sus ir investmentus, kažin 
kas juokais pastatė klau- 
mą, kodėl Susivienijimas, 
tautinė organizacija, nesu
dėjo savo pinigų į “tautiš
kus bonus”, tai yra, į Lietu- 

kurie

pa neturi teisės siųsti Sei- vienijimas? Visi nusigandę, susikalė būdą norėdamas jo- 
man savo delegatų, pakol Raginskas stovi ant pagrin- je išrūkyti apie 50 kg. kiau- 
įos skola centrui nėra už- dų, dairosi aplinkui, kartas Hienos mėsos, bet gi nakties 
mokėta. Remdamiesi šituo Į nuo karto šypteli beprasmi- metu mėsą užuodė vagys ir 
konstitucijos paragrafu, fa- škai ir kažin ko laukia. visą “išvendzijo.”

-------- •
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VALKATŲ KONGRE
SAS HAMBURGE,

MAČANČANO KARIUO
MENĖ SUTRIUŠKINTA.
Radio žiniomis, japonų

LAPUJIEČIAI RUO
ŠIASI NAUJAM 

ŽYGIUI,
Suomijos fašistai būtinai no

ri užimti sostinę.
Paskutinėmis dienomis vi-

JAPONIJOJ BADAS.
“News Chronicle” kores

pondentas praneša iš Tokio,
Šiomis dienomis Hambur- jęa(j Japonijos žemės ūkio kariuomenės Šiaurės Man

ge įvyko valkatų kongresas, rajonuose jaučiamas maisto džurijoj keliose kovose nu- 
į kun iš visų Vokieti -os kra- nedateklius. Kai kuriose vie- galėjo kiniečių generolo 

tose badaujantieji piliečiai
parduoda net savo vaikus

Šaudo Įsivaizduotą Priešą.

štų jų susirinko apie 
tūkstančiai veikalų.

keliPOPIEŽIŲ RINKIMŲ 
SISTEMOS RE

FORMA,
Rinks vyskupai, o ne 

kardinolai.
Italų spauda praneša, kad

Vatikano sferose plačiai soj Suomijoj lapujiečiai pra- 
svarstomas popiežių rinki- dėjo skelbti raginimą su- 
mo sistemos pakeitimo klau- rengti naują žygį j Helsinkį 
simas. Dabartinis popiežius Tuo pačiu metu visame kra- 
sumanęs pakeisti tradicinę šte žygio rengėjai renka pa
rinkimų sistemą, pagal ku- rašus po memorandumu, ku 
rią popiežių renka kardino- rį mano įtekti Suomijos pre 
lai zidentui. Memorandume rei

Ši sistema buvo įvesta kalaujama, kad butų pakei 
1050 metais, t. y. egzistuo- s^a konstitucija, rinkimų į 
ja beveik tūkstantis metų. statymas ^ir suteikt platesn 
Ją įvedė popiežius Mikalo- kreditai žemės ukiui. 
jus II-sis. Žygyje dalyvauti kviečia

Kanonų teisės atžvilgiu, “patriotai . Žygi<
ką ivedė vienas popiežius, dalyviams patariama pasi 
tai gali atmainyti kitas. To- imti su sa™ maisto ketu- 
dėl Piius XI gali pakeisti noras dienoms.
Mikalojaus II-jo ivesta rin- Lapujiečių atsišaukimas 
kimų sistemą. zvisame krašte iššaukė nėr-

Popiežius Pijus XI nori v‘šką padėtį. Jų prisiren 
rinkimų sistemą pakeisti ta g^mai rodo naują fašistų ak 
prasme, kad popiežių rink- tyvumą. Daugely vietų or 

- - lapujiečii

Vokietijoj, kur yra tiek 
daug įvairių organizacini 
partijų, sc iungų, pasirodo, 
kad ir valKatos organizuoti 
Panašus kongresas buvo 
prieš trejus metus Štutgar
te. Sekantis kongresas vėl jiems metams, 
vyks po trejų metų. Policija’ Japonų vyriausybė

I
Mačančano kariuomenę. Ja-į 
ponų raiteliai Mačančano 

Vyriausybė nuolat gauna kariuomenę išsklaidė. Paš
vilpiu organizacijų prašy- Rūtinio ji traukiasi atgal. Ki

mus suteikti ūkininkams niečių raitelių pastangos 
materialinę paramą. Prašy- perlaužti japonų frontą ne- 
muose kartų reikalauja ir pasisekė.
«koloms moratoriumo tre- ---------------- *

PERKŪNAS UŽMUŠĖ KįE- 
ren- LETĄ ŽMONIŲ, 

šiai organizacijai veikti ne- giasi asignuot kelis milijo- Aną dien siautusi perku- 
kliudo todėl, kad jos tikslas nūs jenų praplėsti emigraci- ni ja mirtinai užmušė: Butri- 
zra kovoti su valkatavimu ir jai į Mandžuriją. meniu v.. Jurgelenkos km.
sudaryti savo nariams to- --------------- pil. Magdę Aleksiuniene. a-
kias sąlygas, kad jie turėtų GAISRAS SU ŽMONIŲ pie 50 metų amžiaus. Miro- 
oakeisti savo gyvenimą. i AUKOMIS slavo valse. Plentos kaimo
• Šiame kongrese valkatos Kauno priemiesty Slaba- gvventoją Igną Rinkevičių, 
varstė “kolnniins” iknrimn doje, salia degtukų fabriko, 45 metų amžiaus. Tauragės

Amerikos armijos 8 colių kanuolės parodytos šaudant įsi
vaizduotą priešą ant jūrių laike paskutinių manievrų New Jer- 
sey valstijos pakrašty, šitos kanuolės yra pastatytos ant tam 
tikrų platformų ir vežamos geležinkeliu.

PASIKORĖ MERGINA PARDUODU AR MAINAU
TŽubalių kaime, Viešintu, Naujas namas, 1 ruimų, Dutch Co-

bės priežastis-nesantaika 
tėvais.

J. A. UENCKUS 
40 Arlington Rd. Waltha«,

oalietė ir valkatas. Iš elge- Michahnos kaime degąs na- * «^i«*
mas. Tuoj buvo pasiųsta po SODNUS UŽPUOLĖ KIR- 
vieną mašiną miesto sava- MĖLĖS.

avimo pragyvenimas pasi
tarė neįmanomas. O polici- 
linkai gatvėje sugavę va- 
ris be pasigailėjimo kiša į 
galėjimą.

PAJIESKOJIMAL

ganizuojamos 
“jačeikos.”

Politiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad lapujiečių tar 
pe įvykęs skilimas ir dabai

tų ne kardinolai, o vysku
pai. Esą tokiu budu viso pa
saulio katalikų vsuomenė 
glaudžiau bendradarbiau
janti su popiežium, o popie- . .
žiaus rinkimai busią univer- Juof kalbant tenkž
šalinio pobūdžio. skaitytis, kaipo su tnmis at

Manoma, kad tokiems rin- skiromis grupėmis, 
kimams esant, prie katalikų Šiomis dienomis Gemer- 
bažnyčios prisijungs ir kitos ^.ne ivy^° susinnkmas, ku 
bažnyčios, būtent: angliko- ^ame vienas lapujiečių va 
nų ir stačiatikių. Jau ir da- Kares, agitavo uz nauj: 
bar yra neoficialinis kontak- j Helsinkį. Bet stam
tas tarp Romos ir anglikonų kieji ūkininkai, iki šiol rė 
bažnyčios. Be to, popiežius musieJi lapujiečių judėji 
susirūpinęs patraukti savo m.a’ nusistatė prieš naują žy 
pusėn stačiatikių bažnyčios Net pačių lapujiečių or 
šulus. Dabar kardinolų ko- ganas ‘ Ajan Sena pasisa 
legija turi 70 narių. Jei po- ko pnes rengiamą naują zy 
piežių rinks vyskupai, tai £1 > Helsinki, 
rinkikų skaičius pasieks . to ir yra daromas įsve 
1500 narių. Tada italai bu- dima$, kad lapujieciuose į 
darni mažumoje neturėtų vyko skilimas, v įeni jų agi- 
šansų pravesti savo kandi- Įu°ja Hz».naula zy©l> ° kit 
datų į popiežius. Iki šiol pa- Jam priešinasi, 
gal tradicijas popiežiai buvo 
italai.

Visų šalių katalikų dva
siškąja dideliu susidomėji
mu laukia, ar bus demokra
tizuota popiežių rinkimo si
stema ar ne.

norių, Slabados savanorių ir Rokiškis. Vienoje apskri- 
savivaldvbės. tvje sodai labai gražiai žy-

Privažiavus artyn paaiš- dėjo. Žydėjimas buvo labai 
vl7.iT.Lz, zi„i.™«,kėjo, kad gaisras ne kaime, trumpas, nes kaip matyt jau|kau Jyno » Mauzų

g J -M o degtukų fabrike. Tuojau labai mažos kirmėlaitės žie- kurie žhX k» S"a^am2«X’
unku, dainininku, ravaka- b?v,° f3"*“0/ vis0? dus ^-Dabar sod- —
au, skulptorių ir kitokių. • ‘!omand<? !' ™ta "u? kirmėlės tiek nurijo,kad > im—tu S

1 * * liai gaisras gesinti. vaisiniai medžiai atrodo lyg adresu. (28)Dar tikrai nenustatyta,bet nudžiūvę. | Aven51JlaS°£ISi!iisITiTNE
Sao Paulo, Brazil.

NORIU MAINYT
, Naną ant mažos farmos arte Ma
riuko; namas 8 ruimų su visąis pa- 

MARIJA OOMINIKATTIENĖ pajieš- Tankumais arti mokyklos. (29> 
ir kitus ’ Jirs. A. P ALL ,

7048 Kedron St. Pittsbnrrfc. Pa. 
Homewoo4 Sta.

i.PROF. CUBRILOVtČ . - . .
AuržTiiOTA? [spėjama, kad gaisras prasi- 

* įdėjo iš šoferio virtuvės. Ga- 
Belgrade areštuotas už iĮįmas daiktas, kad šoferis 

įukreiptą prieš vyriausybę^urėjęs benzino ir greičiau- 
iropagandą Belgrado uni-'giaį su benzinu atsitikus ne-

« o 1

Maistas Eina Vis 
Pigyn.

JIEŠKAU DARBO
Geros valios tautiečiai, kurie ga

lit suteikti bent kokj darbą, pagel- 
T„.„. ..Iz.z.otiz, I bėkit man. Aš sutinku dirbti nuešir-. t \T • Javų kainOS knnta Visame I Jžiai 10 valandų j dieną už $1.00. Del

zersiteto prof. V asa Cubn- laimė. Šoferio žmona, gali- pasauly, dėl to ir Amerikos šios bedarbes netekau viso turto, taip
uvičius. Areštuotasis yramas daiktas, kilus gaisnii, javai nuolat pinga, šį pene-
irolis to Cubnioviciaus, ku-.puolė virtuvėn gelbėti daik- dėlį Chicagos javų biržoje h-uviškai ir angliškai, tom kalbom ga- 
ris buvo vienas vyriausių da-! tų arba ji neatsargiai elgėsi buvo šitokios kainos:
lyvių barajevo surengtame su benzinu, tačiau is virtu- lis kviečių 48 centai, bušelis dirbęs valgomų daiktų krautuvėj ir
atentate prieš Austro-Veng-, vės Montvilienė gyva neišė- kornų 28 centai, bušelis.avi-1 Snk«“dirSa^)L?,>

šom atvažiuosiu. Galiu ir asmens liu
dijimą priduoti. Jeigu kam reikalin
gas tokis žmogus, rašykite sekančiai:

T. S—DAS (27)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

įjos imperatoriaus sosto į- į jo: jos išneštas tik apdegęs žų 18 centų, bušelis rugių 29 
ledinį. Prof. brolis tada bu- lavonas. Vaikas su tėvu bu- centai, 
o austrų pakartas. Vo kambary, tai kliuvo ir Kitų maisto produktų kai

Vasa čubrilovičius taip juodviem. Vaikas kelių me- nos tokios: jautienos šonai 
'tų ir jis nuo ugnies buvo tė- 12 centų svarui, 1 ~iat dalyvavo tame atentate, 

lis buvo sučiuptas su bom- 
>a rankose ir išvengė kartū
nų tik todėl, kad buvo ne- 
lilnametis.

karvienos DVI STUBAS NORIU MAIMT
vo užstojamas, tai apdegė šonai 8c. svarui, aviena I aV7ItuFižf 
mažiau, bet pats Montvila e- (jaunų avių) 7 iki 10 centų I zas, vanduo, elektriką. Viduryje stu 
sąs sunkiai sužalotas: išde- svarui, aviena senų avių 4lby yrs lotas su v’štminku. stubos 
gęs akis ir apdegęs veidą, centai svarui, veršiena ge

(28)

riausios rųšies 12 centų sva
rui, o prastesnė 7 centai; 
kiauliena nuo 4 iki 12 centų] 
svarui, žiūrint pagal rųšį. 

Sviestas 16-18 centų sva-

ant Republic Strėeto
JOS MOTVILAS 

P. O. Boa 643, Van Dyke, Midi.

M

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

Mes turime didelį perviršį, todėl per 
trumpą laiką daug numerių 
dam po 35e vieną.

Taipgi parduodame Radirn 
Roles ir daug kitokių muzikalią 
strumentų. Agentams diMM 
nuošimtį.

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

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

LIETUVIŠKAS

VIEŠBUTIS
Tik 100 pėdų nuo marių iki 

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

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

ANT. ŽALIS, SAVIN. I

ĮDOMUS ĮVYKIS. 
Arba kaip Afrikos karaliu
kas dovanojo Anglijos prin

cui 6 moteris.
Anglijos laikraščiai pa

duoda įdomių žinių apie tai, ’ 
kaip Vali jos princas (Ang
lijos sosto Įpėdinis) važinė
josi po Afriką.

Atsilankius jam andai į 
vieną juodveidžių kraštą, 
vietos karaliukas padovano
jo jam šešias žmonas, jau
nas, gražias negres. Tą patį 
vakarą į Vali jos princo pala
pinę atėjo šešios juodukės— 
gražuolės lydimos vertėjo,! 
kuris pareiškė, kad nuo šio 
laiko jos yra princo žmonos.1 
Princui teko išspręsti sunki 
problema. Atsisakyti kara
liuko dovanų, reiškia jį la-1 
bai įžeisti. Bet princas išei-' 
tį, visdėlto# rado. Jis paaiš
kino, kad baltųjų šaly įsta-] 
tymai leidžia turėti tik vie
ną žmoną. O kadangi kara-’ 
liuko atsiųstos mergaitės y-! 
ra visos gražios, todėl jis ne
žinodamas kurią jų išsirink
ti, atsisako nuo visų.

Tą vakarą Vali jos princas 
buvo labai neramus bijoda-i 
mas kad jo diplomatinis žy- 
?is nebūtų blogai suprastas. 
Tačiau viskas pasibaigė ge
rai

Jis Pristato 
Gerumą

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

Įtai žemės, ledaunė, 2 garadžiai, pum- 
I pas, gera vieta daržui, elektrikos 
Į šviesa, etc. Apie už $2,500 visokio ta-

rui, geriausios rųšies vištie- voro’ y"** nu?. ežero kur’ ® lyra 15 koticių, kur galima vasarą
na 19 Centų svarui, prastės-Į padaryt biznio. Kadangi aš ir mano
nė<! rnšip<< 17 centu* ceriau-1žmona ir neeal,m prižiūrėti,. „ry8?. . . . parduodam už $6000. Užlaikome ir
Si SVieŽi kiaušiniai ^5 cen-Į ekspreso vietą. Kreipkitės greit.(28) 
tai tuzinui, prastesni 13-141 A- A* Johnson, Taiiman, Miefc 
centų tuzinui.

Tai tokios kainos šį pane- 
dėlį buvo Chicagoj. Mažes
niuose miestuose jos gali būt 
truputį aukštesnės.

i

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai LaMotavėse

Vaitiekūnas^ N. C.
122 Gold Street 

WOR( ESTER, MASS. 
Telefonas 41138

GARDI

RUMUNIJOJ PRIGĖRĖ 
18 ŽMONIŲ.

Nuo didelių liūčių Rumu
nijos šiaurėj patvino upės ir 
kilo tokie potviniai, kad pe
reitą sąvaitę prigėrė 18 žmo
nių. Vanduo išplovė gele
žinkelius ir nunešė daug na
mų. I

BuDWEISER SALYKLĄ kartas nuo kar
to maloniai priimama kiekvienuose namuo
se dėlto, kad ji duoda geras pasekme*. Pa
daryta ekspertų dėl ekspertų — už jo* stovi 
75 metų salyklo* tyrinėjimas — didžiausios, 
geriausio* įstaigos pasaulyje. Lai jūsų stor- 
ninkas pristato jums BUDWEISER ir tėmy- 
kit kaip BUDWEISER pristatys jum* geru
mą! 3 svarai dideliam raudoname kene — 
šviesus arba tamsu*.

BudweiseiF
MALT

ANHEUSER-BUSCH - ST.LOUIS

REDAKCIJOS
ATSAKYMAIS

C. K. — Jeigu žmogus nu
miršta ir palieka pašto ban
ke pinigų, tai juos gauna ar
timiausi giminės. Jei gimi
nės neatsišaukia, tai pinigai 
pasilieka banke neribotam 
laikui. Kas nenori, kad taip 
butų, gali gyvas būdamas 
padaryti testamentą ir nuro
dyt, kam jo pinigai turi būt 
išmokėti jam mirus.

Gėlei. — Kad komunistai 
reklamavo savo pikniką, tai 
nieko tame įdomaus. Savo 
pramogas reklamuoja visi. 
Korespondencijos nedėsim.

Sosui. — Apie parapijos 
“autingą” netalpinome, nes 
nevisai aiškus dalykas. Ki
tas žineles sunaudojom.Pra- 
šome rašinėti dažniau.

Bezbožnikui. — Kores
pondencijos nedėjome, nes 
ji perdaug asmeniško pobū
džio. Tokie raštai nieko ne
pamokina, tik erzina žmo
nes ir kelia tuščius vaidus, o 
tokių vaidų mes nenorim.

Onai Jurkeitytei. — Tam
stos skelbimą įdėjome taip, 
kaip jis buvo parašytas. Pa
vardė buvo sutrumpinta 
tamstos originale, todėl ji 
taip išėjo ir laikrašty. Vadi
nasi, čia ne musų kaltė.

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virto* 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai
(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUL 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
101 BeaconSt 2 Bradley St

LAWRENCE WORCESTER
7149 -Telefonas— 5-1898 j

t
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Devenio paskola.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

, šliubinė Iškilmė.— žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
ir U!-’ l? - 1 Juo^:n;?as kinanti knyga, iš jos sužinosi, kaip

geras persta.vmui. Ka:na .... 15c. žmogus gyveno žiloie senovėie. kain

ti “roll call”. šaukiamas tos konstitucijos atsiliepti,1 
kiekvieno delegato vardas ir reikalaujant, kad ji butų at- 
klausiama, ar jis “už”, ar mesta be jokio svarstymo.

■ ""? Seimo didžiuma Tiesą paakius, vadina-!
moji "nauja” konstitucija; 

jama, ir pasisako “už.” Tuo nėra nauja, bet projektas, 
budu atmesta rezoliucija bu- dabartinei konstitucijai pa- 
vo priimta ir Pildomoji Ta- taisyti. Tečiaus siūlomas pa- 

ietose
išteisinta. Bet advokatai sa- perdaug nutolsta nuo origi- 
ko, kad tas išteisinimas ne- naio. Pataisytoji konstituci- 
turis jokios juridinės vertės, ja duoda perdaug galios 
nes “rcil call” buvo užproto- Pildoma jai Tarybai, o narių 
koluotas ir parodys, kad ne teises taip aprubežiuoja.kad 
visi delegatai su tuo išteisi- jie jau ir balso organizaci- 
nimu sutiko. Pagalios, jeigu joj nebetenka.
Seimas ir vienbalsiai butų
Pildomąją Tarvba “nubal- Be to. pataisytos konstitu- 
tinęs”, ‘ tai vistiek atskiri cijos ir kaiba labai gremėz- 
SLA. nariai gali traukti Pil- diską. Konstitucijos komisi- 
domąją Tarybą atsakomy- joj turėtų būti netik Įstatų 
bėn už apsileidimą ir reika- žinovai, bet nors vienas ir 
lauti nuostoliu atlyginimo, kalbos žinovas. Kitaip SLA. 
Reiškia, Devenio paskolos konstitucija gali būt išjuok- 
klausimas nėra numarintas, ta kaip "negramotnų žmo-

5 nių padaras.
Pašalinė politika ir Pildo

Apie Devenio paskolą ra- .. 
portavo adv. Lukošius. Su-1 p s . , -vi
lyg jo, dėl tos paskolos rei- • nesupranta, Kas čia balsuo 
ketų pakarti sekretorę Jur- ’o"r“° 1v
geliutę, nes tik per jos“prie- 
lankumą” Devenis nunešęs 
$25,000 Susivienijimo pini- ?yba dėl Devenio paskolos taisymas nekunose v 

a t___i- ;__ : ičtoicintn Rt»t advokatai nt-ūYlantr nutolsta nuo

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga- 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.

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 5J5C.

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-'
dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin- Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klaidi; (4> K<»- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

gu. Advokatas Lopato irgi 
dalyvavęs prie tos paskolos 
davimo, bet ar jis kaltas, ar 
ne, tai priklausą nuo to, ko
kios jo buvo priedermės: ar 
tik duoti patarimas, ar su
tvarkyti visas paskolos rei
kalas ir prižiūrėti, kad visi 
dokumentai butu tvarko ie.w </

Gegužis duoda paaiškini
mą, kad Lopato esąs Pildo
mosios Tarybos samdomas 
advokatas ir gaunąs S300 al
gos metams, o už “ekstra” 
patarnavimus gaunąs d a 
“ekstra” atlyginimą.

Sekretorė Jurgeliutė pra
neša, kad Lopato gaunas 
$300 metams paprastos ai-J 
gos ir po $25.00 už peržiū
rėjimą kiekvienos paskolos. 
Už Devenio paskolą adv. 
Lopato irgi paėmęs $25.00 
ir užtikrinęs, kad viskas esą 
tvarkoj ir paskolą galima 
duoti. Gavusi tokią reko
mendaciją, Pildomoji Tary
ba ir nutarusi duoti Deve- 
niui paskolą. Taigi išeina, 
kad kalčiausis dėl tos pasko
los turėtų būti adv. Lopa
to.

Bet adv. Lukošius kaltina 
sekretorę Jurgeliutę. Jo ko
misija syki telefonavusi p-

mosios Tarybos rinkimas.
Nors visi delegatai viešai 

kalbėdami politiką smerkė, 
tečiaus išėję iš posėdžių išti
sas naktis politikavo. Politi-

Pittsburghiečių svetin
gumas.

Man teko būti Pittsburghe 
keliatą kartų seniaus. Šian
dien Pittsburgho lietuvių

kavo slapta, iš pasalu. Bu- Kolonija is-iodo jau visai ki-
A . 7. ~ . tom I L’nitnnnivo daromi visokie planai ir 

nešvariausios intrigos. Dau
giausia smalos buvo pervi- 
rinta sandariečių-tautininkų 
“kokusuose.” Jie nenorėjo Į- 
sileisti Į SLA. prezidentus 
adv. Bagočiaus. kuris visuo- 
tin. rinkimuose gavo dau
giausia balsu. Sulyg Įsigyve
nusio papročio, visuotinu 
balsavimu išrinktas virši
ninkas turėtų būt Seimo pa

lei Jurgeliutei iš Waterbu-1 tvirtintas. Bet fašistams ir
rio į New Yorką, kad ji areš
tuotų DevenĮ, kuomet jis te
nai buvo atsilankęs, bet p- 
lė Jurgeliutė jo neareštavu
si ir... beveik patariusi jam 
bėgti.

sandariečiams, matytrupėjo 
didžiumos valią paniekinti. 
Sunku jiems buvo susitai
kyt, nes vieni norėjo matyt 
prezidentu p. Bačiuną, o 
kiti — p. Geguži. Pagalios

Atsistoja adv. Bagočius ir Į vieną audringą naktį baeiu- 
ima advokatą Lukošių na- • niniai kapituliavo. ‘ Ponas
gan.

—Ar tamsta žinai, kad 
žmogaus negalima areštuoti 
be varanto? — klausia Ba
gočius Lukošių.

—Žinau,—sako Lukošius.
—Jeigu žinai, tai kaip 

tamsta gali kaltinti Jurge
liutę dėl nesuėmimo Deve
nio? Kaip gi ji galėjo tą žu- 
liką suimti be varanto?

—Varantas buvo, —sako 
Lukošius.

—Kur jis buvo? — klau
sia Bagočius. — Ar jis buvo 
pasiųstas New Yorko poli
cijai?

—Ne, — prisipažįsta Lu
košius.

—Reiškia, jus tą varantą 
turėjot paslėpę savo kiše- 
niuje, kuomet jis turėjo būti 
pasiųstas New Yorko polici
jos viršininkui, ir dabar jus 
nesigėdyt kaltinti merginą, 
kad ji Devenio nesuėmė.čia 
jus patys kalti, o ne Jurge
liutė—užperkunavo Bago
čius.

Adv. Lukošius išrodė nu
sigandęs ir susimaišęs. Jis 
nežinojo ką sakyt.

Po visų ginčų buvo pasiū
lyta Seimui rezoliucija, kad 
tą paskolą “užimršti” ir val
dybos dėl jos nekaltinti. Re
zoliucija buvo balsuojama 
rankų pakėlimu. Už rezoliu
ciją suskaityta 77 balsai, o 
prieš—88. Rezoliucija at
mesta. Bet tautininkų ir san- 
dariečių pusėj kįla triukš
mas. Salė ūžia apie pusę va
landos. Paskui mažuma rei
kalauja “roll call”, tai yra, 
balsuoti tą rezoliuciją iš 
naujo, šaukiant delegatus 
vardais. Sulyg parlamenta
rinių taisyklių, mažuma ne
gali tokio reikalavimo sta
tyti; to gali reikalauti tiktai 
didžiuma. Bet Seimo pirmi
ninkas vistiek leidžia dary-

Bačiunas savo kandidatūrą 
ištraukė ir padavęs Gegu
žiui ranką pasibučiavo su 
juo. Tautininkai tuomet nu- 

į tarė atiduoti visus savo bal
sus už p. Geguži.

Susivienijusios dvi politi
nės grupės i vieną atžagarei- 
višką bloką sudarė didžiu
mą, kad ir nelabai žymią, 
bet visgi pakankamą, kad 
galėtų savo žmogų pravesti. 
Balsuojant, adv. Bagočius 
gavo 99 balsus, o p. Gegu
žis—105. Vadinasi, jis lai
mėjo tik šešiais balsais. Šitą 
jo laimėjimą galima butų 
ginčyti, nes 3 balsai buvo tu
šti, o 3 buvo paduoti už ki
tus kandidatus, vadinasi, iš 
viso balsavo 210 delegatai, 
taigi p. Gegužis gavo vos tik 
pusę dalyvavusių balsų, o 
kad teisėtai būti išrinktu, 
reikia gauti absoliučią di
džiumą. Taigi galima sakyti, 
kad p. Gegužis praėjo ne
teisėtai, tečiaus delegatai 
buvo labai nuvargę ir nie
kas šito klausimo nenorėjo ** 
Seime kelti.

taip. Tuomet kuiturini dar
bą dirbo suvažiavę iš Lietu
vos žmonės, o šiandien“ jų 
vietoje stovi jau čia gimęs 
ir augęs jaunimas. Jaunos 
mergaitės ir vaikinai, nors 
čia mokyklas išėję, nuo lie
tuvių gyvenimo nepasitrau
kę, bet dalyvauja kartu su 
savo tėvais piknikuose, kon
certuose ir kitokiose pramo
gose. Jie gražiai kalba lietu
viškai. turi puikų chorą, or 
kestrą ir nesenai sudarė Ra- 
dio Kliubą. kuris kas nedėl- 
dienis duoda “lietuvišką 
pusvalandį” per radio. Kiek 
teko pastebėti, daugiausia 
kredito užtai priklauso P. 
Dargiui, S. Bakanui ir Ma 
žiuknai. Ačiū jiems, Seimo 
delegatai turėjo progos pa
sigerėti puikiais meno vaka
rais ir parsivežti namo labai 
malonių atsiminimų. Dele 
gatams buvo suruoštas pui
kus bankietas, šokių vaka 
ras, “Faustas” ir koncertas. 
Viskas atlikta pavyzdingoje 
tvarkoje ir baigėsi aukščiau
siu dvasios pakilimu.

Paveikslėlis partfdo Amerikos karo mašinas nuo priešo or
laivių gintis. Ant didelių treką yra pastatytos kanuolės orlai
viams šaudyt ir pritaisytos mechaniškos ausys. Tos ausys pra
neša. kada artinasi priešo orlaiviai. Tada ruošiamos i darbų 
kanuolės. Šitos mašinos buv vartojamos paskutiniuose ma 
nievruose New Jersev valstijos pajūry.

Reikia pasakyti, kad sve- 
nngumo nestinga visiems 
Pittsburgho lietuviams. Ne 
žiūrint sunkių laikų, dele 
gatai turėjo daugybę pa
kvietimų į visokias vaišes. 
Ponia Slavinienė tyčia atva
žiavo į Seimo salę ir pasi
kvietė apie 20 delegatų, ku
riems parodė puikius savo 
namus ant Beechwood Rd 
ir pagamino gardžių užkan
džių, o p. Slavinas pamylė
jo visus šaltais gėrimais. De 
legatai linksminosi iki 4 va
landai ryto ir ponų Slavinu 
svetingumo ilgai neužmirš.

Reporteri*

PINIGŲ DIRBĖJAS 
NEPAŽĮSTA NEI 

RAIDĖS.

ŽMOGUS, KURĮ MANĖ 
SENAI NUSIŽUDŽIUS, 
SUGRĮŽO KAUNAN.
Pereitą vasarą, po Kauno 

Suimta* Juozas Macevičius ; potvynio, kaž kur pradingo
darydavo penkličius. j Aiarviankos gyventojas Ja- 

Paskutiniu laiku Kretin- Jis turėjo prie Vytauto 
?os apskrity pasirodė aDv-'—c mažutį kioską, \erfėsi 
vartoje netikri penkliėiai. l,rek-vba- Potv>nis buvo už'

į liejęs jo butą; kad jis išdžiu-
olieija sulaikydavo asme- ,u buv0 p,.ikurenta nakčiai 

nis norėjusius netikrus pen- a^veninėmis anglimis, ir 
(ličius įduoti, bet kas juos nuo jų nugaravo žmona. Ja- 
dirbdavo, negalėdavo su- sas liūdėjo ir pagaliau din- 
sekti. Šiomis dienomis Kre-, go. Pažįstami ir nuolatiniai
ingos policija gavusi tiksle-’Stebėjosi kodėl jo 

. ... . - kioskas vis uzdarvtas; ga-snn} ztnnj nuvyko i Karte- luiin.,; buv0 rastį vien®m 
nos valsčių ir Raguviskių lavonas j,. buvo ma.
kaime netikru penkličių noma, kad Jasas yra nukau-

gas vetkalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 mcterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina..........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2S ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie šviesos.Yieno 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 galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................ 25c.

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

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

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

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

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

Nuga-Tone" padarė 
mane stiprų ir 

sveiką
“Per kelis metus aš buvau silpnas 

ir liguista* ir mažai galėjau dirbti,’ 
rašo Mr. P. Jankaitis, Čhicago, III. 
“Mano pilvas darė rr?ar> daug nesma 
gurno ir man veik visą laiką skaudė 
jo galva. Aš nupuoliau svarume ir 
spėkoje, mano apetitas buvo prastas 
ir ką valgiau man darė nesmagumo. 
Aš negalėjau gerai miegoti naktimis. 
Aš ėmiau daugelio rūšių gyduolių 
bet negavau pagelbos iki nepradė
jau imti Nuga-Tone. Aš išgėriau tik 
dvi bonkas ir teisingai galiu sakyti 
kad Nuga-Tone padarė mane stiprų 
ir sveiką. Dabar aš galiu dirbti sun
kiai kiekvieną dieną ir gerai miegoti 
naktimis."

Nuga-Tone padarė stebuklus de' 
miliorų vyrų ir moterų visose pašau 
lio dalyse. Jis padaro jus stiprų ir 
sveiką, suteikia jums gerą apetitą, 
nugali pilvo pakrikimus ir konstipa 
ciją ir sustiprina silpnus inkstus ir 
kitus organus. Jeigu jūsų sveikata 
nėra gera, jus turite imti Nuga-Tone 
Jis yra pardavinėjarrlas aptiekinin 
kų. Jeigu aptiekininkas jo neturi, pa 
prašykit jj užsisakyti iš savo urmi
ninko. Neimkite substitutų. Jokios 

. , . ... gyduolės negali to padaryt, ką Nugakuopos, kunos tik spėjo dėl Jone padarys.

Kiti viršininkai pasiliko 
irgi tie patys, ką pirma bu 
vo, išskyrus tik daktarą kvo
tėją ir vieną iždo globėją.

35 centai aukų “gerai 
šluotai.”

Nuo kuopų ir pavienių 
narių Seimas gavo daug pa
sveikinimų ir aukų. Tarp 
kitko buvo ir juokingų daly
kų. Pavyzdžiui, vienas laiš
kas buvo toks: “Prisiunčiam 
35 centus aukų, kad Seimas 
nupikrtų gerą šluotą ir iš
šluotų visus advokatus, ku
rie parašė naują konstituci

Prieš tą konstituciją yra 
nusistatę beveik visi eiliniai 
SLA. nariai ir beveik visos

fabriką” surado. Pasirodo. 
Lietuvos banką norėjo “su- 
ionkuruoti” Juozas Macevi
čius, 53 metų amžiaus, kilęs 
iš Ariogalos valsčiaus, pas
kutinius metus gyvenęs Kre
tingos apskrity.

Macevičiaus “fabrikas" 
labai primityvus, jo paties 
“sukonstruktuotas”, tačiau 
penkličius jis sulipdydavęs. 
Policija pas jį rado du penk
ličius padirbtus, tik ne visai 
dar “nušlifuotus”; jiems pa
gražinti rasti “vaistai”, be 
to, rasta ir medžiaga, iš ku
rios penkličius dirbo. Nusi
kaltimo vietoj sulaikytas su 
visu “fabriku”, suprantama, 
negalėdamas išsisukti penk
ličius dirbęs prisipažino. Sa
ko, buvo padirbęs apie 60 
penkličių, bet vėl į medžia
gą suliejęs, nes “ne į madą” 
buvę, formos sprogdavusios. 
Policijai į rankas pakliuvo 
naujosios formos, kuriomis 
Macevičius darbą, sakosi, 
butų labiau išplėtęs.

Macevičius yra paprastas 
darbininkas, jokio amato i >avo 
nemokąs, neraštingas. Jis j 
aiškina, kad pinigų dirbimo' 
instruktorium” buvo jo po

sūnis, Antanas Slušnis, su 
kuriuo pinigus dirbt buvo 
taręsi pereitų metų vasarą. 
Kadangi jau senas, dirbti 
sunku, tai jis dabar ir pradė
jęs pinigų dirbimo srityje 
lavintis.

tas ar pats nusižudęs. Lavo
nas. paaiškėjo, buvęs ark

lio. Ir vėl kilo naujos kalbos, 
ėjo nauji gandai.

Tačiau Jasas nežuvo. Jis 
išvažiavo vieną vakarą gir
tas, be kepurės iš Kauno, 
pateko Į Klaipėdą, apsistojo 
pas savo seserį, įvairiose 
vietose dirbo. Į Kauną nie
ko nedavė žinoti, nes neno-= 
įėjęs. Dabar Marviankoj 
pasklido gandų, kad Jasas 
parvažiavęs, jį matę girtą, 
apipilyšusį, kad jis atvažia
vęs su naujokais iš Klaipė
dos.

Pasisekė sužinoti, kad Ja
sas iš tikro atvažiavo į Kau
ną ii- kad čion dabar gyve
na. atvažiavęs pasiimti savo 
palikimo, savo daiktu, ir vėl: 
m išias atgal į Klaipėdą. Sa
vo daiktų jau neberado, -da
bar vaikšto nusiminęs^ su 
nieku beveik nekalba, klau
simus neatsakinėja.

VYRAS KORĖSI, KAD 
ŽMONA NEMYLI.

Tauragėje buvo pasikoręs 
kambary Stumbras, 

tečiaus laiku jo 
žygi pastebėjo ir virvę nu- 
piovė. Paaškėjo, jog Stum
bras norėjo pasidaryti galą 
dėl to. kad žmona jo nemyli.

Kaimvnai

N A i J AS REPUBLIKONŲ 
MENEDŽERIS.

PADEGIMAI DEL ATSI 
SAKYMO VESTI.

Mažeikių aps., Tulninkų 
kaime sudegė Ruočio 11 
karvių, 6 arkliai ir trobesiai. 
Nuostolių 10,000 litų. Tro
besius padegė Mažonaitė, 
kurią Ruočyf atsisakęs vesti.

Aukštosios Panemunės 
valsčiuje pas ūkininką našlį 
Navicką tarnavo Ona Vai- 
Čiunaitė.Betamaudama Vai
čiūnaitė tapo nėščia, o Na
vickas ėmė pirštis kitai ir 
Vaičiūnaitę išvarė. Vaičiū
naitė išeidama padegė kluo
ną, o nuo kluono užsidegė ir 
sudegė visos trobos. Kauno 
apyg. teismas Vaičiūnaitę 
nubaudė 2 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Everett Sanders, buvusia kon- 
gresmanas <š Indianos, šiomis 
dienomis buvo paskirtas republi- 
konų centro komiteto pirminin
ku. Pirma toj vietoj buvo sena
torius Fess.

paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt...........................  15c.

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

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

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

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

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25e.
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, per statančiais 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
virkščia* Mokslą* arba Kaip Atsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

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

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

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

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

Žinynas. Kr.yga žinių iš mitologijos.
historijos, etnografijos, geografijos, j Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-

astror.omijos. aritmetikos., medicinos į lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys! nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos

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

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Anmuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kikvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kum Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

visokių patarimų apie sveikatą, bu 
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

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

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

spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 

$3.00 Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina__ _ $1.00
Drūtais audeklo apdarais ____ $1.50
Lytiško* Li*o« Ir kaip auo jų apsisau

goti Parašė D-ra* F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 28c.
Ben-Rar. — Irtoriška apysaka H 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallsca. 472 puri....................... *Ž.N
Amžinos Dainos, ftioj knygutėj talpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuos*. 
Pusi. 32........................................... l«e.
Eilės Ir Straipsniai. Šioj knygoj talpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių. juokų, ir tt. Puikiri ilius
truota. 96 ausi. ..

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadnray So. Boston, Ma**.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos L&ikraičių.)

I

i i

Baisi Traaediia l7k- TIES TILŽE VOKIEČIAI titasi i iageaija uk APMET£ AKmenimis
merges Apskrity, j lietuvių traukini.

Sūnūs peršovė tėvą ir paskui Gegužės 31 (i. Lietuvos 
pats nusižudė. traukini, kuris vyko iš Pagė-

...... . v m gių j Tilžę, vokiečių pusėje
Laičių kaime, netoli Uk- y€g Tilžės tiltu keletas su- 

merges, siomis dienomis bu- aUgUSįų vyrų apmėtė akme- 
vo baisus atsitikimas. Pra- njmjs įr jgmi^ garvežio bu
riąs Baublys, _o metų am- jejgg 2 langus. Tilžės stotyje 
ziaus vaikinas, persove iš re- apje tai pranešta vokiečių- 
veiverio savo tėvą, o pasKui pOiicijajy kuri žadėjo ši rei-! 
ir sau paleido kulipka 1 kak- į.aj3 ištirti
tą- J_________

Stropus tardymas parodė ŽAGARĖJE SULAIKYTI 
šias smulkmenas. P. B. ne- PINIGŲ FABRIKANTAI, 
galėjo sugyventi su savo te- Žagarėje buvo susitvėrusi 
vu ir dažnai tarp ju kildavo iš 4 asmenų ir pradėjusi sa-Į 
įvairus nesusipratimai, ir vo darbą pinigų padirbimo 
tėvas, Įvykus kokiam nors (“bendrovė”. Bet vos tik su- 
nesusipratimui, visuomet va- ' spėjusi išleisti vieną padirb- 
rydavo savo sūnų lauk iš na- tą - litų monetą apyvarton, 
mų. Ir nelaimingąjį rytą tas, 7 birželio “bendrovė” suim- 
pat įvyko, gal šiek tiek stip- ta.
resnio pobūdžio. Iš jų 3 asmenys: A. Kriau-

A , - čiunas, J. Adomaitis ir Z.Tėvas tuo melu dirbo pneį LuMius buv0 pinigaka. 
statomo klojimo, o kiek ato-. liaif o 4.tos _ v Rudami.
kiau du x> lauko dalbą su- nas padirbtu pinigų platin- 
nus. Jie pradėjo kol,otis. i Nusika-ltusi8ji sukaj.
Stvėręs netoli gulėjusią laz-,tas įrodymais perduoti Jo
dą, pradėjo sūnų tvoti, sis njškio nuovados teismo 
nenorėjo nusileisti tėvui ir
pradėjo veikti kumštimis. 
Tik neilgai jiems teko kum- 
ščiuotis, nes įsaimaišė kai
mynai, kuriem pasisekė per
skilti. Po to kiekvienas nu
ėjo kur tinkamas: tėvas prie

dytojo žinion.

VOKIEČIAI SUGAVO 
LIETUVOS ŠNIPĄ.

“Dienos Naujienos” pra 
neša, kad Tilžėje vokiečiai

,. .. _. suėmė Lietuvos žvalgybinin-
klojimo o sūnūs parėjo na- k leitenantą Dže„kaiti. Jis 
mo Parėjęs namo, sūnūs ■ politiniame
skubotai persirenge paraše kalžjinlo skyriuje ir
ilgą laišką, kuriame tarp kit
ko prašė visų dovanojimo, 
jeigu kam nors kuo nusidė
jęs. Atsisveikindamas suj 
motina sakė dviračiu va
žiuojąs į Ukmergę. Tečiau 
su dviračiu grįžo atgal prie 
klojimo, ir atsisėdęs netoli

tenai tardomas.

LEDŲ IR LIETAUS NUO
STOLIAI.

Selynės seniūnijoje Ro
kiškio v. ledai sunaikino 48
ūkininkų žiemkenčius. Vie- 

mojuov ir apsenęs neton tas i Ežerėnu pusę, ledai 
tėvo ant gulinčio rąsto kaz- ma-
1 --i - • žiau palietė, bet užtat tenką sau mąstė. Neužilgo issi-lietu/ gB,ovž pasodintas
traukęs iš kišenės revolverį 
paleido savo tėvui šūvį, pa
taikindamas į kairiąją veido 
pusę. Išsigandęs tėvas pra
dėjo bėgti į rugius.

Meksikos Vaizdas, Kur Drebėjo Žemė.

čia parodytas Monzanillos miestas su savo uostu Meksikos pakrašty, prie Ramiojo Vandeny- 
šiomis dienomis ten buvo smarkus žemės drebėjimas. Daugybė namų 

kitų sienos sutruko ir kaminai nubirėjo.
no. visiškai sugriuvo, o

TU PALAIKYK MANO 
DOLERIUS, O AŠ TAVO 

PINIGUS IŠDALYSIU 
UBAGAMS.”

Šiauliuose šiomis dieno
mis buvo atsitikimas, kuris 
parodo, kokių naivių žmo
nių Lietuvoje esama. Suau
gusį ūkininką gali lengvai 
apgauti paprasta miesto bo- 
belka.

Štai, Pranas Klimavičius, 
Kriukių kaimo ūkininkas, 
atvežė į Šiaulius “bekoną” 
(suprask: kiaulę) ir parda
vė jį už 70 litų. Gavęs pini
gus, nuėjo i turgų derėti kar
vės. Bet karvės, nors ir labai 
iam reikėjo, negalėjo nupir-

giau kaip 15,000 lt. Norgėla kti, kadangi nepriteko 150 
buvo suimtas, o aną dieną!litų. Pasibėdavojo žmogelis 
vežamas iš Kauno atgal į kai kam, kad didelį vargą 
Marijampolę Kazlų-Rudos , turįs—karvės būtinai rei- 
stoty ėmė ir pabėgo. Nor- J kia, bet pinigų nėra. Atsira- 
gėla žmogus su praeitimi: do kažkokia senutė, kuri pa

APSIVOGĖ ŽYMUS 
PATRIOTAS.

Štai da viena nepaprasta, 
o gal ir netaip jau nauja 
naujiena. Petras Norgėla, 
Vincų gelžkelio stoties vir
šininkas ir žymus patriotas 
—vagis. Apsivogė kaip pa
prastas žulikas. Jis vis “tik
rindavo” atėjusius iš užsie
nio laiškus. Kai kas klaus
davo, kuriam reikalui jis ti
krina. Norgėla atsakydavo, 
kad jieškąs priešvalstybinių 
dalykų. Priešvalstybinių da
lykų bejieškodamas rasda 
vo tai dolerį, tai čekį ir vis 
pasiimdavo. Taip “betikrin- 
damas” korespondenciją 
Norgėla prisigrobstęs dau-

NUBAUDĖ FEDERAN- ■ PALANGOJE GRIAUS 
TUS. RAŠYTOJO A. MICKEVI-

Savo laiku Darbo federa- ČIAUS NAMELI. Tauragės žydų sinagogoj 
cijo^ laikraštis Dai'binm- Palangoje yra senas na- įVvko anądien muštynės.Žy- 

apsmeize savivaldybi- mukas, kurio kampe pasta-susimušė dėl to* kad ra-
2*_ - T- * l 7

Ginas pakėlė kainą už vištų

IŠKALOJ SUSIMUŠĖ 
ŽYDAI.

kas”

anksčiau buvo didelis fede 
rantų veikėjas, paskui pasi
darė smarkiu “vilku”, paga
liau korespondencijos “kon
trolierium”.

ninką Cezarį Petrauską, ku- tytas pastogėje mažutis biu 
ris “Darbininko” redaktorių stas garsaus rašytojo A. M i
prof. Dovydaitį patraukė 
eismo atsakomybėn. Pet
rauską gynė pris. adv. M.

bulves, apnešė žemėmis va 
saro jų ir pievas. Apie Duse 
tas vienam dvare dėl stai
gaus potvynio prigėrė daug

... . ^s'°,sunusavių, kurios ganėsi laukepradėjo vytis. Matydamas, ** &_____
kad nepaspruks, tėvas pra
dėjo prašyti sunaus pasigai
lėti. tačiau sūnūs nebegirdė
jo tėvo prašymo, prisivijęs!
paleido ir antrą šūvi juoiau pabrango Ii
nuo patalke teismg ! kaktą, L L p^j kaiJa 
—tėvas krito be.sąmones.:besiIaiko ligi aol* M „ 
po to grizo pne dviračio ir^ eina šo*ini ka j & 
paleido suvi sau 1 kaktą, nuo |irkitiems k ra;kalin 
ko is karto krito ant žemes j
be jokio gyvybės ženklo.

Nelaiminguosius atvežus į 
Ukmergės apsk. ligoninę, po 
kiek laiko vis tik pavyko at
gaivinti, tačiau neilgam, nes 
sūnūs po valandos mirė; 
nors tėvas dar gyvas, tačiau 
vargiai ar bepagys, nes, kaip 
teko girdėti, abu šūviai; 
smarkiai suardė jo smege-Į

KINŲ-JAPONŲ KARO
JTAKA LIETUVOS 
LINŲ PREKYBAI.

Kai tik kilo Kinų-Japonų

giems dalykams.

ms.

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

Ekskursija į Lietuvą
SVEĮH? AMEBINIS 

UMUA

IU>mą»«rŠVEBr~

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

Ten Ten ir atgal
Trečia Klase $84.50
Naudokis musu ankstyvesniais ir 

vėlesniais laivų išplaukimais:
S. S. Drottningholm, Liepos 16
M. L. Gripsholm. Liepos 30
M. L. Kangsholm. Rugpjūčio 15
S. S. llrottningholm. Rugp. 25
M. L. Gripsholm. Rugsėjo 1 
M. L. Kongsholm, Rugsėjo 15

Platesnių informacijų kreipkitės 
pas vietinį laivakorčių agentų

arba į:
Swedish American Line

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

reiškė, norinti jį iš bėdos iš
gelbėti — trukinamą sumą 
paskolinti. Pinigų ji turinti 
su savim, tačiau ne litais, o 
doleriais ir tai stambiais 
banknotais, Eiva, sako, į 
banką, iškeisime dolerius ir 
gausi tau reikalingus 150 Ii- 
‘<1. x

“Pasauly gerų žmonių ne
trūksta”, galvoja ūkininkas 
ir su džiaugsmu seka paskui 
senutę. Bet banką randa už
darytą. Ūkininkui nė į gal
vą nepareina, kad pavakare 
joks bankas neveikia. Neky
la jam įtarimas, kad pakliu
vęs į aferistų nagus nė tada, 
kai “geradarė” senutė pada
ro jam pasiūlymą, kurį tik 
visai naivus žmogus ir tega
lėjo priimti. “Duok,—sako, 
—man savo 70 litų, aš juos 
išdalinsiu ubagams, o tu tuo 
tarpu palaikyk mano dole
rius”. Rimavičius lengva 
širdimi atidavė senei savo 
pinigus ir paėmė iš jos krep
šį su tariamais doleriais.

Susiprato žmogus tik ta
da, kai, nesulaukęs senės, 
atidarė krepšelį ir rado juo
se tik gabaliukus senų sulan
kstytų laikraščių. Pasiskun
dė policijai, kuri apgavikės 
jieško.

KAUNE UŽDARĖ 9 STU
DENTŲ ORGANIZA

CIJAS.
Kauno Universiteto teis

mas sprendė visą eilę bylų ir 
uždarė šias studentų organi
zacijas :

1. Studentų Esperantinin
kų kuopą, 2. Žydų studenčių 
korporaciją “Unitas Femi- 
narum”, 3. Studentų ekono
minę draugiją. 4. Studentų 
žydų draugiją “Laisvoji A- 
kademija”75. Studentų kor
poraciją “Antėvia”, 6. Žy
dų studenčių draugiją“Tchi- 
ja”, 7. Studentų literatų bū
relį “Expres”, 8. Studentų 
savišalpos draugiją ir 9. 
Studentų žydų kalbai ir li
teratūrai remti Draugiją.

.... „ .. 1,. , Pirmosios iš eilės 8 drau-
PATS PASIDIRBO RE- Į drabužius. Tą pačią naktį is! gij-os uždarytos už neveiklu- 

VOLVERĮ IR NUSIŠOVĖ. P- čerkeso rūsio pavogė 10 o devintoji uždaryta už 
Gegužės 24 d. Petrašu- )onM limonado. “per didelį vaiklumą”, nes

nuošė namie pagamintu re-' Plėšikai buvo pasirengę ši pastaroji be paskaitų ir 
volveriu persišovė A. Rut-1 didesniems “žygiams”: kė- 1 studijų žydų kalbos ir litera- 
kauskas. kuris nugabentas sinosi išplėšti p. Čerkeso J turos surengė š. m. gegužės

! plovimą. Mat, senoviškas 
žydų tikėjimas reikalauja, 
kad visus gyvulius piautų 
rabinas, nes tik jis vienas 
žino, kuri mėsa yra “košer”, 
kuri “tref”. Bet už šitą dar
bą rabinas ima mokestį. Už 
višitos papiovimą Tauragės 
rabinas iki šiol imdavo 50 
lietuviškų centų, kuomet vi
sa višta kaštuoja tik du litu. 

Vokietija gabeno į mu- Dabar jis tą mokestį pakėlė 
ziejus senų laikų ūkininkų j (}a daugiau. Dėl to žydai ir 
grįčias, klėtis; rusų valdžia• oakėlė triukšmą, 
neleido Liepojuj pakeist na- į __________
mo, kur Petras Didysis ten! KĖSINOSI APIPLĖŠT! 
buvusioje smuklėje alų ged POLICIJA
rė, o mes negalim pakęsti to' ,
namo, kuriame Mickevičius į. m. gyventojo Auk-
kurė, galvojo, sėmė ikvėpi- ^įkalnio butan pro langą 1- 

1 lindo nežinomi piktadariai 
(ir pavogė visus geresnius

ckevičiaus. Mickevičius, va
sarodamas Palangoje, tame 
name gyveno. Tas namas

Sleževičius. Taikos teisėjas Palangoje relikvija, pamin-
>rof. Dovydaitį rado kaltu 
ir nubaudė vieną parą nami

klas. Bet kokia ironija— tas 
namas pagal statybos komi-

nio arešto, 50 litų pabaudos sijos nutarimą, turi būti nu
ir neteisingas žinias atšaukti 
paudoj. Prof. Dovydaitis 

tokiu sprendimu buvo ne
patenkintas ir kreipėsi į A- 
pygardos teismą, kuris tai
kos teisėjo sprendimą pa
tvirtino.

griautas.Tiesa.jis senes ir jo 
išvaizda ir statybos stilius 
ne musų laikų.

KIAUŠINIŲ RINKA 
LIETUVOJE.

Pastaruoju laiku Lietuvo
je kiaušiniai labai pigus. Už 
vieną kiaušinį galima gauti 

ar 7 centus. “Pieno cent
ras” moka kiek daugiau, 5’-- 
8 centus. Užsieny kiaušinių 
kainos taip pat mažos, todėl 
mažėja jų eksportas iš Lie
tuvos. Praėjusiais metais 
eksportuota iš Lietuvos 
kiaušinių už 10 milijonų li
tų. Šiais metais, jei dalykai 
nepagerės, eksportas dar su
mažės.

--------------- I
SUĖMIMAI.

Birželio mėn. 11 d. Ku
piškyje ir jo valsčiuje kri
minalinė policija suėmė a- 
pie 14 žmonių. Rodosi, kad 
jie visi įtariami komunisti
niam veikime.

Subačiuje irgi yra keletas 
suimtų. x

ma ir rase.

Kauno miesto ligoninėn mi- krautuvę ir įsibraut policijos
re. butan.

“KELEIVIO”

1 dieną darbo žmonių ir tau
tų solidarumo šventę ir jo
je kalbėjo lietuviškai.

ALENDORIUS KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

HOLLAND-AMERIUA LINE

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia
Lietuviu Laivakorčių Agentu 

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM ,
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ (PF.R ROTTERDAM) 
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS J:
AMBRAZIEJUS, J.

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

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

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

3327 S Halsted sA. Chicago, UI.
BARTKEVIČIUS, P.

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

6820 Ruperior Avenue 
Cleve'.and, Ohio.

M AK AREVICIUS, K. A.
62 Jackson St., Ansonia, Conn. 

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

“NAUJIENOS”
1730 S. Halsted st Chicago, III. 

RAUKTYT6. 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, Nebark, N. J.
URBŠAS, J. J.

187 Oak St., I-awrence, Mass.
VARAŠIUS, 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.BridgepoTt.Conn. 

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

7932 METAMS
Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 

Eilių, Juokų ir Paveikslų.

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

Šitos dainos tųsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, . So. Boston, Mm.

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

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

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit- 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 

' apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu : “Kultūros” žurnalas, 
Aušros nl 15, Šiauliai, Lithuania

a I
I
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vairios Žinios.
Del “vainos tarp 

šventųjų**.
“Keleivio’* 24 numery vie

tinėse žiniose tilpo aprašy
mas South Bostono lietuvių 
parapijos pikniko, kuris įvy
ko Romuvos darže, Montel
lo j. Turiu pasakyti, kad po-

Golfininku Turnamento Vaizdas.

Plungėje Atidarytos
Laisvos Kapinės. ! Venmonto valstijoj perei- 

tą nedeldieni pabėgo iš ka-
Šiomis dienomis

atsidarė laisv _ (..o_____ _____,_______ r
jau palaidotas miręs Kadai-: Ferguson ir Convev. Nežiu- ^iką minėtame piknike y 
čių kaimo ūkininkas Povilas i rjnt kad visi keturi buvo Ii- turiu pasakyti, kad piknikas 

goniai, jie iššoko per langą buvo gražus, draugiškas ii 
nuo 20 pėdų aukštumos ir svetingas. Buvo apie 190 au- 
pabėgo miškan. Pašaukti te mobilių w 9 busai Matėsi 
kareiviai išjieškojo visą mi- biznierių, daktarų, j
ška per 10 mylių aplinkui, profesionalų ir gražaus čia. 
bet pabėgėlių nesurado. Vi- augusio jaunimo.Jokių svai-Į 
si pabėgusieji buvo nuteisti gjnančių gėrimų nebuvo. Jo- 
kalėjiman už plėšimus ir muštynių Romuvos dar- 
žmogžudvstę. .ze taipgi nebuvo. O jeigu |-

__________  |Vyko muštynės už Romuvos
tvoros ir vienas sumuštas

PABĖGO 4 KALINIAI.

ienomis Plungėj Įėjimo ligoninės 4 kaliniai na.s Reporteris prasilenkė su 
įsvos kapinės ir {ligoniai: Weeks, Ochockis, teisybe. Aš buvau per visą 
hoo Variai_ ______ • _____ laika minptnmp niknikp ir

Virkutis.
Kunigas bažnyčioje per 

pamokslą jau iš anksto pra
nešė : “Jeigu kas eis ar lydės 
tą asmenį—nustos kataliko 
vardo ir bus išbrauktas iš 
krikščionių*’. Bet laidotuvių 
dieną jau prieš porą valan
dų pradėjo rinktis minios 
žmonių.

13 vai. nuo Salantų kelk 
pasigirdo dūdų orkestro ai 
dai ir pasirodė a. a. Virkut' 
lydinčių minia: dviratinin
kai, važiuoti ir pėsti. Plun
giškiai priėmė velionį pa
gerbdami kepurių pakėlimu 
Laisvamanių d-jos Plungės 
skyriaus valdyba uždėjo ant 
karsto vainiką. Po to velio
nis buvo lydimas tūkstanti
nės minios į naujai įkurta? 
laisvas kapines, į kurias pir
mas buvo laidojamas. Todėl 
šias laidotuves reikia laiky
ti ir kapinių atidarymo iš
kilmėmis.

Nuvežus į vietą, laidotu
vių iškilmes atidarė B. ša
kys, nušviesdamas velionies 
gyvenimą ir kapiniu įkūri
mo tikslą. Antras kalbėjo A. 
Šimanauskas, nušviesdamas 
velionies laisv ą dorovinį gy
venimą. kurio jis nepakeitė 
nė prieš mirtį ir perskaitė 
velionies testamentą.

Publika šiokiomis laido
tuvėmis liko susidomėjusi ir 
patenkinta.

Clevelando golfininku kiiubo laukas, kur 1 ir 2 liepos dienomis buvo vakarinių valstijų gol- 
fininkų tumarneatas. Tai labai mėgiamas turčių žaislas.

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

Adv. Bagočius grįžta j R, M. ŽIDŽIUNAS
8 liepos. , Orukuojamos Mašinėlės visų išdirbis-

— n:., v , 1čių, pigiau; Importuotos knygos, laik-Gavcme IŠ PittsburgllOraščiai; spaudos, rašto patarnavimas, 
žinių, kad adv. F. J. Bago- | PETRAS KETVIRTIS 
Čius sugrįš 8 liepos. Po SLA. J Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 

kad. buvo muštynės Romu- rantas susidėjo,8solo ir du- Seimo jis buvo pasilikęs.su į
vos darže. etų, kuriuos įspuae moKi-{šeimyna pp. Kazlauskų far-| (Atdara vakarais nuo 6 iki 9)
Netiesa taipgi, kad čia bu- mai gana reikšmingai ir su- moje keliatą dienų pasilsėt.’

Iš jaunuolių veikimo 
muzikoje.

Liepos 3 d. p-lės Paltana-
PAGROBĖ DARBININKU! .. , „

ALGAS i perlmdo per apafcią tvoros i
{Romuvos daižą ir buvo ap- . . _ .

New Havene pereitą są-!gintas vietinio “special vičiutės studijoje buvo jos
vaitę plėšikai užpuolė Les-! policmano”, tai nereiškia, mokinių koncertėlis. Prog- 
iow Bros. marškinių firmos ’ ’ ’
tasininką, kuris vežė darbi
ninkų algoms $2,500 pini
gų. ir pagrobę tuos pinigus 
oabėgo.

SUDEGĖ 37 GALVIJAI IR 
4 ARKLIAI.

Pottstown, Pa. — Pereitą 
nedėldienį čia sudegė vo
kiečio Geo. Fritzo farmoje 
tvartas, kuriame buvo 37 
galvijai, 4 arkliai ir 25 viš
tos. Visi žuvo ugny.

SAULĖ UŽDEGĖ LANGE 
FAJERVERKUS.

Vienoj Worcesterio krau
tuvėj, 104 Water st., nuo 
saulės karščio lange užside
gė išstatyti fajerverkai, o 
nuo fajerverkų ir krautuvė. 
Reikėjo šauktis ugnagesių, 
kad užgesintų gaisrą.

DAKTARŲ ADRESAI.

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

MEKSIKOJ SUSTREIKA
VO PULLMANO TAR

NAUTOJAI.
Liepos 1 dieną visoj Mek

sikoj buvo apskelbtas Pull- 
mano kompanijos miegamu 
jų vagonų tarnautojų strei
kas. Ko jie reikalauja, žinios 
nesako.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 6 
VAIKUS.

Butte, Mont. — Apvaikš
čiojant 4 liepos šventę čia į- 
vyko nelaimė, šeši vaikai 
susirado dinamito ir nutarė 
pasidaryti “fonių”. Dinami
tas sprogo ir visi šeši vaikai 
buvo užmušti.

vo pardavinėjamas “štofas 
Niekas čia jokio “štofo” ne
pardavinėjo ir niekas ne
prašė “durt”. Piknikas buvo 
vienas iš gražiausių, kok' 
kada aš pamenu.

Reporteriams patarčiau 
rašinėti teisingas žinias, c 
ių čia galima surinkt daug 
Nors trumpai reikėtų pami 
nėti, kad Montelloj yra su
sitvėrusi Lietuvių Pramoni 
ninku ir Profesionalų Drau
gija, į kurią prisirašė jau a- 
pie 40 biznierių, 2 daktara’ 
ir 2 advokatai. Draugija jau 
turėjo keletą gražių vakarė 
lių ir suruošė išleistuves 
Stasiui Balčiūnui, kuris su 
savo sunum išvažiavo Lietu
von. Taipgi suruošė “sur- 
prise” vakarienę Kaziui 
Bielskiui. Gavo iš mieste 
naktinį policistą lietuvir 
krautuvėms ir kitokiam tur
tui saugoti. Be to čia da su
sitvėrė naujas lietuvių ban
kas, Montello Credit Union, 
ir jau daugelis gavo pasko
lų savo reikalams.

P. Venta.

Vietines Žinios
SLA. kuopų išvažiavimas zidentus drg. Norman Tho-

pavyko gerai.
Pereitą nedėldienį North 

Eastone buvo pažangiųjų 
SLA. kuopų piknikas. Nors 
žmonių prisirinko neper- 
daugiausia, bet piknikas bu
vo gyvas ir smagus. Buvo 
visokių žaislų ir lenktynių.

Pypkorių lenktynėse pri

mas. Jo kalbos tema bus: 
“Nacionalės Platformos, 
Kaip Kad Socialistai Jas 
Permato.”

Baisus dinamito sprogimas 
Rozburyje.

Pereitą sąvaitę prie staty- 
zas buvo pripažintas Juozui bos darbų West Roxbunje 
Petkui iš Jamaica Plain, r'Q° ”
nors lygiai buvo pasižymė
jęs ir drg. Marčiulionis. Ka
dangi tik viena dovana bu
vo skiriama, tai tik vienas ir 
galėjo ją gauti.

neatsargumo dėlei sprogo 
12 svarų dinamito. Eksplio 
zija buvo tokia baisi, kad 
sugriovė 5 namus, apie 35 
kitus triobesius apgriovė ir 
sužeidė 11 žmonių. Visa a-

Bulvių rinkimo kontestą pylinkė sudrebėjo kaip nuo 
laimėjo P. Patkuvienė, gau-.zemes fbebejimo. 
dama gražų šniūrelį perlų.

Socialistai rengia pikniką 
24 liepos.

South Bostono ir Cam-

Bernaičių bėgimo lenkty
nes laimėjo E. Menkevičius 
ir gavo dovanų fontaninę
plunksną, kurią buvo tam , ... . ...
tikslui paaukavęs d. Surila. |>>ndgeaUS lietuvių socialis- 

Mergaiėių bėgimo lenktv- o^mzacųos 24 iepos 
nėse pirmutine išėjo Gen'o- fen«'a savo met.n, pikniką
vaite Ciruniutė, o antra - ^UVUS™i, io °J'
Prudencija Chingle. Pirmu- Kitos orgamza-
tinė dovanų gavo kartelius, iC1 J?? P^omos to dieną pa- 
o antra—paveikslą. ,'svaamyimų nedaryti,

Graborius Akunevičius įad v,en* kltlems nePaken- 
buvo paaukavęs gražų sieni- ( 
nį laikrodį, dėl kurio ėjo gy-'
vos varžytinės. Jį laimėjo D-ras Kapočius parvažiuoja 
Čirunas. Į 7 liepos.

kiais ir dainomis. I P‘ras Kapočius buvo is-
__________ važiavęs porai sąvaicių į sa-

M tl 1 iv- vo tėvyškę Pennsylvanijoje. Norman Thoma. kalbe. per Jfe žadėjo 4 Hep^

radl°- bet dabar praneša, kad bu-
Seredoj liepos 13 d. 9:30 siąs namie tik 7 liepos. Žino

vai. vakare, kalbės per radio nės su skaudamais dantimis 
Socialistų kandidatas į pre- labai jo laukia.

Apgavikas armijos aficie- 
riaus uniformoj.

Roxbury areštuotas Irving 
Travers, kuris bandė dėtis 
kaipo labai “svarbus as
muo” iš Washingtono. Tra
vers dėvėjo armijos aficie- 
rio uniformą, krutinę apsi
kabinęs medaliais ir kitais 
papuošimais. Jis važinėjosi 
automobilium, ant kurio 
“pleitų’’ buvo užrašas “Spe
cial is pagelbininkas Balta 
jame Name’r. Jis buvo apsi
rūpinęs įvairiais padirbtais 
dokumentais ir gyrėsi, kad 
Bostonan atvykęs kaipo in
žinierius projektui pagerin
ti uostą, kurio darbui yra 
numatoma išleisti $25,000. 
Policija mano, kad Travers 
šitokiu nudavimu turėjo tik
slo apšmugeliuoti stambes
nius Bostono biznierius. Iki 
šiol, tečiaus, dar niekas 
skundo prieš jį neturi. Te
čiaus jis pastatytas po $2000 
kaucijos.

sirinkusieji svečiai turėjo 
daug smagumo. Užbaigiant 
repertuarą dainininkas p. 
Paura sudainavo kelias dai
nas. Reikia pažymėt, kad p- 
lė Paltanavičiutė per trum
pą laiką gana pasekmingai 
pralavino muzikoj tuos jau- 
unolius, kurie pas ją mokėsi.

Dalyvis.

Plėšikai išnešė teismabučio 
pinigus ir rekordus.

Quincy miesto teismabuty 
pereitos subatos naktį plėši
kai išsprogdino seifą ir iš
vogė ten buvusius kriminali
stų rekordus, taipgi $320.48 
pinigu. Vagyliai, matyt, vi
siškai nesiskubino, nes atra
sta daug nurūkytų cigaretų 
galų ir tuščių degtinės bon- 
kų. Kitame kambary buvo 
dar vienas seifas, kuriame 
taip pat buvo sudėti svarbus 
dokumentai ir $250 pini
gais, bet čionai plėšikai ne- 
pajiegė seifo atidaryti, tik' 
išdraskė deskų stalčius, iš
mėtė popieras ant grindų ir 
viską betvarkėje paliko.

Užmušė didžiausią barš-
„ kuole gyvatę.
Blue Hills miške Stanley 

T rask užmušė 461 o colių il
gio barškuolę (rattle'snake). 
Tai esanti didžiausia tos 
rųšies kirmėlė, kokia tik bu
vo kada nors Bostono apie- 
linkėj užmušta. Žinovai sa
ko,kad Naujoj Anglijoj bar
škuolės siekia tik 48 col. Jos 
yra labai biaurios ir pavo
jingos. Trask dovanojo savo 
užmuštąjį roplį Bostono' 
gamtos istorijos draugijai,' 
kuri turi didelį gyvačių rin 
kinį.

AUTOMOBILISTAI
PUIKUS KAMBARIAI Į Taisome visų išdirbysčių Au-
ar kambariai, visi naujai ištai- Į tomobillUS. Sutaisom Ignitions 

r i ir šviosns- tik Į

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO ! 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

6
syti ir šviesus; tik 
Pamatyt galima bile laiku.

452 Et 7-th SI., So. Bostone

NIKELIUOJU
Apnikeliuoju arba apsidabruoju vi

sokius daiktus. Pečių apkraščius. Du
rų rankenas. Kranus. Automobilių 
lempas, Daktarų ir Muzikantų in
strumentas, visokias dišias ir t-t.Dar- 
ba gvarantuoju, kaina pigiausia. Rei
kiant bile kokį daiktų pagerint, kreip
kitės pas: (28)

JAMES J. ROMAN 
74 Bolton SL, So. Boston, Mass.

fiL™1 ^Im>nai‘ Įjr Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
ra n tuoj a mas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
365 Eighth st. So.Boston,

Tel. So. Boston 2331-R 
Steve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

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

J. L. PASAKARNISe O. D.
447 Broadvray, So.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Ved? vinokiae provm*.

Daro visos legalius dokumentna 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON. MASS 
Telefonas: South Boston 2722

Namo: Talbot 2474.

&AUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorins) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Moteris nusivertė su auto- 
mobilium nuo pilimo.

Važiuodama automobi
lium su 5 draugais Mrs Mar- f 
tha Essegian nuvertė tvorą | 
nuo Revere Beach Parkway 5 
pilimo ir nusirito pakalnėn f 
su visa mašina. Jeigu stul- | 
pas nebūtų sulaikęs,automo- į 
bilius butų numarmėjęs į | 
jūres. S

J-V DIDELIS METINISPiknikas
Rengia South Bostono ir Carabridge’aus 

Lietuvių Socialistų Organizacijos

Nedėliojf LIEPOS-JULY 24,1932
Ant Buvusios Aleko Ūkės

NORWOOD, MASS.
BUS ĮVAIRIU ŽAISLŲ DEL SUAUGUSIŲ, JAUNŲ IR MAŽŲ.

Tarp kitų įvairumų bos šaudymas iš saidokų į taikinį, arba kaip 
indijonai stirnas medžioja.

Už geriausius pasižymėjimus bus duodamos puikios dovanos. 
Taipgi yra šokiams salė ir bus geri muzikantai, kurie grieš lie

tuviškus ir angliškus šokius. Atsilankiusieji nesigailės
Vieta puiki, ant kranto didelio ežero, kur bus galima maudytis,

žuvauti, ir plaukiot ant laivukų.
Kviečia LSS. KUOPOS.

Važiuot reikia iš Bostono per Norwoodų į Walpole, paskui pa
imti IVilson st. ir važiuoti iki j>at pikniko.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

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

TeL Uaivenity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETVVZ DENTISTft 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Mnssachusetta Ave.,|
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Telef

Bay View Motor
Peter Trečiokaa ir Jon KapoėuuM

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokios automobilius lr 
terši patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisyme ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigk 

SOUTH BOSTON.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
T«L Haymarket 0827

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

kventadieniais nuo 10 iki K

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 271Z
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

UŽ 1|2 KAINOS
I NANTASKET BEACH

Subatoje 
LIEPOS 9 D.

Nedėlioj 
LIEPOS 10 D.

Ii s
APLINK
KELIONĖ 50c, VAIKAMS 

Iki 12 metų 25c.

Prašykit Dykai Tikieto 1 PARAGON PARKĄ.
Jus galite gauti 10 tikietų j kiekvieną
pasilinksminimą Paragon Parke musų
ofise tik UŽ taksai priskaityti
Laivai išplaukia nuo Jtowes Wharf 10:15 ryte, po tam kas valandų, 
iki 7:15 vakare. Grįžta iš Naatasket Beach kaip 11:30 ryte, ir kaa 
valandų iki 2:30 po piet. Po tam kas valandų nuo 3:45 iki 7:45 vakar. 
Paskutinis laivas j Bostonų 9:45 vakare.

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
KITŲ PAJŪRIŲ EKSKURSIJOMS.

(Tel. Hnbhard 1000) Frederic L Lane Treas. A Gea. Mgr.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

2S1 BROADWAT, tarp C ir D at 
SO. BOSTON. MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoja. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

EXTBA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Seaaa Aptiekorins toj peėis) 
vietoj per pastaruosius 26 metas 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Yisadon šviežios šaknys iš Ueta- 

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pati 
199 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisyum Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Avė.,

SO. BOSTON, MASS.
Telefoaas: So. Boetoa 9777.

I I 1
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