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SPROGIMAS ANGLIŲ KASY
KLOJ PALAIDOJO 38 ŽMONES.
20 LAVONU JAU IŠKEL

TA VIRŠUN.
JAPONAI PAĖMĖ KIAN- 
GWANĄ; NORI TAIKY

TIS.
Kaingwano miestelis, kur 

saujalė kiniečių taip atkak
liai laikėsi prieš japonų ata- 

jkas, jau paimtas. Japonai

Didžiausis moterų ir vaikų 
veiksmas nelaimės 

vietoje.
Virginijos valstijoj, neto

li Pocahontas miestelio, pe- į rado tenai 1,600 lavonų ir
reitą subatą įvyko baisus 
sprogimas Boissevaino ang
lių kasykloj, kuri priklauso 
Pocahontas Fuel kompani
jai.

Boissevaino kasykla yra 
didžiausia visoj Virginijos 
valstijoj. Nusileidus maine- 
riam žemyn, nuo didžiosios 
šaftos reikia eiti da dvi my
lias požemiu iki tos vietos, 
kur anglis kasama. Kada 
sprogimas įvyko, prie dar
bo buvo 50 mainerių. Dvyli
ka jų spėjo pabėgti, o 38 
buvo užberti žemėmis, ku
rios pradėjo griūti iš vir
šaus,

Tuojaus buvo organizuo
ta iš 50 žmonių pagalba. 
Per visą subatos popietį ir 
naktį jie leidosi permaino
mis į požemį, mėgindami 
pasiekti užbertuosius, bet 
per 14 valandų neatkasė 
nei vieno.

Kompanijos viršininkai 
tuomet jau neteko vilties 
užbertuosius išgelbėti. Gel
bėtojai taipgi priėjo išva
dos, kad jų draugai bus jau 
žuvę. Jeigu jie nebuvo už
mušti sprogimu, tai iki šiol 
jie turėjo jau užtrokšti nuo 
dujų.

Vien tiktai moterys ir 
vaikai užbertųjų mainerių 
nenorėjo tikėti, kad jų vy
rai ir tėvai bus jau žuvę. Jie 
išbuvo prie kasyklos ištisą 
naktį laukdami vis naujų 
žinių iš žemės gelmių. Per 
visą naktį buvo didžiausis 
verksmas, ir kožną sykį gel
bėtojams iškilus tuščiomis 
rankomis, tas verksmas vis 
didėjo. Gelbėtojai iškilda
vo taipgi vos tik gyvi. Jų a- 
kys buvo pasruvusios krau
jais. veidais bėgo prakaitas 
su juodomis dulkėmis, ir 
prisigėrę dujų vyrai vos tik 
laikėsi ant kojų. Aišku bu
vo, kad tokiose sąlygose už
berti maineriai negalėjo būt 
iki šiol gyvi. Bet nelaimin
gos moterys su vaikais vis 
dar laukė, vis dar neriorėjc 
nasiduoti tai minčiai, kad 
jų maitintojai ir globėjai 
jau žuvę.

Pagalios nedėldienio va
kare iškelta viršun 10 lavo
nų, o kiek vėliaus da 10. 
Moterų ir vaikų verksmas 
dabar jau pavirto klyksmu. 
Kas dabar jais rūpinsis, 
kas duoną uždirbs? Milicija 
apsupo kasyklą, kad mote
rys nepultų tenai žudytis.

Likusieji lavonai da ne
buvo surasti.

tiktai 20 gyvų žmonių. Pa
sitraukdami kiniečiai išvežė 
visą turtą, koks da buvo ja
ponų bombomis nesunai
kintas. Pasitraukę kiniečiai 
išleido paaiškinimą, kad jie 
apleidę Kiangwaną ne dėl 
japonų spaudimo, bet dėl 
daugybės nelaidotų lavonų, 
kurie lietui lijant pradėjo 
gesti ir taip užteršė orą, kad 
gyventi tenai jau nebuvę 
galima.---------

Japonams gi tą miestą 
užėmus, anglų diplomatai 
Šanchajuje pasiūlė abiem 
pusėm sustabdyti mušius ir 
pradėt taikos derybas. Tuo 
tikslu ant anglų karo laivo 
susitiko japonų ir kinų armi
jų vadai bendrai pasitarti. 
Sakoma, kad japonai parei
škę noro taikytis. Kiniečiai 
taipgi norį taikos. Žinios iš 
Ženevos sako, kad dėl pa
liaubų jau susitaikyta. Ki
niečiai sutikę pasitraukti iš 
dabartinių savo pozicijų už 
Šanchajaus miesto, o japo
nai prižadėjo pasitraukti j 
tarptadtinę teritoriją. Bet 

telegramos iš Šanchajaus 
sako, kad japonai iškėlę 
daugiau kariumenės ir pra
dėję iš naujo bombarduoti 
kiniečių pozicijas. Japonai 
dabar turį jau 40,000 karei
vių Šanchajaus fronte.

170 Laivų Veža Ame
rikon Degtinę.

Kuomet Amerikos val
džia užsispyrus palaikyti 
prohibiciją, tai degtinės 
šmugelis virto tarptautiniu 
bizniu. Yra susiorganizavę 
stiprus tarptautiniai sindi- 

. katai, kurie turi savo tarny
boj 170 laivų, ir tie laivai 
nieko daugiau nedaro, kaip 
tik degtinę Amerikon gabe
na.

Taip pasakė Kongrese A- 
merikos laivyno vice-admi- 
rolas F. C. Billard. Jo ma
nymu, Kongresas turėtų pa
skirti da daugiau pinigų 
prohibicijos vykinimui, kad 
butų galima sustiprinti pa
kraščių sargybą.

KARALIUS APDOVANO
JO MEDALIAIS 19 MAI

NERIŲ.
Anglijos karalius pereitą 

sąvaitę apdovanojo kara
liaus Edwardo medaliais 19 
angliakasių, kurie išgelbėjo 
užbertą darbininką Hedley 
kasykloj. Jie dirbo 9 valan
das, nepaisydami pavojaus 
savo gyvybei, pakol atkasė 
užgriuvusias žemes. Nors 
medaliai jokios vertės netu
ri, bet visgi geriau juos duo
ti maineriams už žmogaus 
išgelbėjimą, negu kokiam 
generolui už žmonių žudy
mą.

Kiniečiai Nori Pirkt 
“Los Angeles

Kubos, Meksikos, Jungti
nių Valstijų ir Kanados ki
niečiai pradėjo rinkti pini
gus, už kuriuos jie nori nu- 
pirkti iš Jungtinių Valstijų 
valdžios cepeliną “Los An
geles”. Valdžia sutinka jį 
varduoti. Bet pagal Versa
lio sutartį, jis negali būt 
vartojamas karo tikslams. 
Kiniečiai sako, kad jie tą 
baliuną vartotų teikimui pa
šalpos potvinių apimtiems 
Kinijos gyventojams. Nusi
pirkę, kiniečiai nulėkdintų 
iį per Pacifiko vandenyną į 
Kiniją tuojaus, kaip tik ka- 
as su japonais sustotų 
JAPONŲ

Popiežiaus Bomba
Jau Išsprogdinta.
Ta bomba, kuri buvo pa

dėta popiežiui šv. Petro ba
žnyčioj, jau susprogdinta. 
Artilerijos karininkai iš
sprogdino ją šūviais iš ka
rabinų. Kas ją buvo popie
žiui padėjęs, policija nesu
sekė. O gal ir susekė, tik 
nenorima viešai skelbti, jei 
kaltininkas yra artimas po
piežiaus dvaro asmuo. Ty
rinėjimas esąs jau užbaig
tas. Reiškia, kas norėjo po
piežių pasiųsti pas Abrao- 

katalikai niekados ne-
zmos.

Nusiginki avimo kon
ferencija Prieš Nu

siginklavimą.
Rusijos užsienio reikalų 

komisaras Litvinovas pada
rė nusiginklavimo konfe

JAPONIJON ATVYKO 
TAUTŲ LYGOS KOMI

SIJA.
šį panedėlį Japonijon at

vyko Tautų Lygos komisija, 
kuriai yra pavesta ištirti 
ginčus tarp Japonijos ir Ki 
nijos. Komisijon įeina Ame
rikos, Anglijos, Francuzi- 
jos ir Italijos atstovai. Ko
misija bus Japonijoj iki 11 
kovo, o paskui išvyks į 
Šanchajų.

UŽMUŠTA TIK 
232.

Japonų karo vadovybė iš
leido pranešimą, kad nuo 
"o laiko, kaip prasidėjo mū
šiai, iki pereito nedėldie
nio prie Šanchajaus iš viso 
buvę tik 232 japonai užmu
šti ir 1,600 sužeista. Kinie 
5ių žinios skelbė, kad japo
nai buvo skinami tūkstan
čiais.

5,000 SIUVĖJŲ NEW 
YORKE GRĮŽO DARBAN

Laikraščiai praneša, kad 
šį antradienį New Yorke su
grįžo darban apie 5,000 siu
vėjų, kurių darbdaviai suti
ko pasirašyti naują darbo 
sutartį, paliekant seną mo
kestį ir tik truputį pakei-

rencijai Ženevoj pasiūlymą, 
kad tuojaus visam pasauly 
butų pradėtas nusiginklavi 
mo darbas. Iš keliasdešim 
ties valstybių, už šį pasiūly
mą balsavo tiktai Rusijos ir 
Turkijos delegacijos. Visi 
kiti balsavo prieš, ir nusi
ginklavimo pasiūlymas bu
vo atmestas. 0 vis dėl to 
bui-žuaziniai diplomatai sė
di Ženevoj ir plepa apie 
“reikalą nusiginkluoti.”

AMERIKOS LAKŪNAI 
SIŪLOSI KINIEČIAMS I 

PAGALBĄ.
Penkiasdešimts ameri

kiečių lakūnų ir orlaivių 
mechanikų, tūli jų dalyvavę 
pasauliniame kare, pasiūlė 
kiniečiams savo pagalbą. 
Šitas pasiūlymas buvo pa
darytas Detroito kiniečių 
sąjungos susirinkime perei

Klaipėdos Krašto 
Vokiečiai Nenusi

leidžia.
Vasario 26 d. vokiškų par

tijų Klaipėdoje lyderis, dva
rininkas Gubba, turėjo pa
sikalbėjimą su Klaipėdos 
gubernatorium Merkiu ir 
pareiškė kad vokiškos sei
melio partijoj nepaisant 
net paties Boettcherio rezi
gnacijos, vis vien pasilieka 
prie savo protesto dėl Boett
cherio paliuosavimo iš Di
rektorijos prezidento vie
tos.

Gubernatorius Merkys, 
gavęs tokį stebinantį parei
škimą, patėmijo p. Gubbai, 
kad tokiam atsitikime jisai, 
gubernatorius, negalėsiąs 
palaikyti sslntikių su tomis 
partijomis.

Merkys pavedė Edvardui 
Simaičiui sudaryti naują 
Direktoriją.

Simaitis yra 40 metų am
žiaus vyras, gimęs Klaipė
dos krašte ir savo profesijos 
mokslus baigęs mokytojų 
institute, Waldau mieste, 
netoli Karaliaučiaus. Dabar 
jis yra mokyklų direkto
rium Klaipėdoje. Politiniu 
atžvilgiu Simaitis yra skai
tomas neutraliu žmogum, 
nes nepriklausė prie jokių 
partijų ir ligi šiol nedalyva
vo jokiose politinėse kovo
se. .4

Kaip Klaipėdos Krašte, 
taip ir visoj Lietuvoj su di
deliu susidomėjimu laukia
ma, kaip elgsis toliaus vo
kiškos partijos, turinčios 
dabartiniam seimelyj dau
gumą.

Įvedė Medinius 
Pinigus.

Tenino miestely, Washin- 
gtono valstijoje, užsidarė 
vienatinis ir paskutinis ban
kas. Visi gyventojai pasili
ko be pinigų. Taigi vietos 
biznierių organizacija, 
Chamber of Commerse, su
galvojo išleisti medinius pi
nigus. Kožnas banko depo- 
zitorius gavo tais pinigais 
ketvirtdalį savo indėlių. Pi 
nigai spausdinti ant plonos 
medžio fanieros, po $1, 50 
ir 25 centus. Ir tais pinigais 
žmonės dabar verčiasi.
ARGENTINOS DIKTATO 
RIUS URIBURU ŠAU
KIAMAS DVIKOVON.

Generolas Jose Uriburu, 
kuris buvo įvedęs Argenti
noj militaristų diktatūrą, 
pereitą sąvaitę buvo pašau
ktas stoti dvikovom Jį šau
kia generolas Alonzo Bald- 
rich, kurį Uriburu pernai 
buvo ištrėmęs iš Argenti
nos. Dabar Argentinos pre
zidentu buvo išrinktas Au
gustinas Justo ir visiems 
politiniams tremtiniams bei 
emigrantams leista laisvai 
grįžti Argentinon atgal. 
Taigi sugrižo ir gen. Al- 
drich, kurį buvusis diktato
rius Uriburu buvo ištrėmęs.

Da Vienas Smūgis
Kunigams Ispanijoj.

Ispanijos Steigiamasai 
Seimas išleido da vieną į- 
statymą, kuris užduoda ku
nigams smūgį—tai pesisky- 
rimų įstatymui. Iki šiol Is
panijos pora negalėjo per
siskirti, nes katalikų bažny
čia ‘ persiskyrimams priešin
ga. Dabar gi galės persis
kirti kiekviena pora, abiem 
pusėm sutinkant. Jeigu vy
ras yra žiaurus, neduoda 
moteriškei užlaikymo arba 
jai neištikimas, tai ji gali 
gauti teisme divorsą ir be jo 
sutikimo. Persiskyrimas ka
štuoja apie $38.

Kiek Buvo Nuostolių 
Dėl 29 Vasario 

Dienos?
Šį panedėlį buvo 29 va 

sario diena. Tai “extra” 
diena, nes vasaris paprastai 
turi 28 dienas. Chicagiečiai 
apskaitliavo, kad šita “ex- 
tra” diena pridarė jiems 
daug milionų nuostolių. Pa
vyzdžiui, namų savininkai, 
kurie kolektuoja nuomas 
mėnesiais, už tą dieną pri
mokėti nieko negavo, ir čia 
jų nuostoliai siekė $4,000, 
000. Federalinės valdžios 
tarnautojai, kuriems alga 

mokama taip pat mėnesiais, 
irgi nieko už tą “extra” die 
na negavo atlyginimo. Tų 
tarnautojų nuostoliai vien 
tik Chicagos mieste siekė 
$2,000,000.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
KUBOJ.

Vasario 24 dieną sukako 
37 metai nuo Kubos nepri
klausomybės paskelbimo, 
bet jokių iškilmių valdžia 
nedarė, nes bijojosi, kad 
tuo pasinaudoję jos prieši
ninkai nesukeltų revoliuci
jos. Bijodamosi sukilimo, 
valdžia jau iš kalno pradėjo 
areštuoti nužiūrėtus savo 
priešininkus. Havanoje ir 
kituose miestuose buvo su
imta nemaža komunistų.

čiant seną sutartį kuri pa- tą nedėldienį. Vietos kinie- 
sibaigė 1 vasario. Apie 25,- čiai pranešė apie tai Kini* 
000 siuvėjų d a streikuoja. ,jos konsului Chicagoje.

SUP1AUSTĖ KRISTAUS 
ATVAIZDĄ.

Pereitą sąvaitę nežinia 
kas Betlėjuje supjaustė pei
liu sieninį kaurą, vaizduo
jantį jaunų dienų Kristaus 
gyvenimą. Franciškonų vie
nuoliai Jeruzalėj padavė žy
dų valdžiai protestą, kad 
neapsaugoja krikščioniški] 
šventenybių.

t

SUOMIJOJ PRASIDĖJO 
FAŠISTŲ TERORAS.

APŠAUDĖ DARBININ
KŲ MITINGĄ

Apie 20,000 ginkluotų smur
tininkų gali užimti šalies 

sostinę.
Suomijoj prasidėjo lapu- 

jiečių (fašistų) teroras. Pe
reitą subatą Mantsalos mie
ste buvo darbininkų mitin
gas, kuriame kalbėjo so
cialdemokratų atstovas iš 

planuojama statyt Rumuni- parlamento. Sitsiorganiza- 
jos sosto įpėdinį Mykolą. ivusi gauja iš kokių 400 fa- 

Tiesa, Mykolas kol kasšistų užpuolė tą mitingą ir 
tebėra dar vaikas. Bet pa-; pradėjo šaudyt iš kulka- 
kol jis užaugs, Lenkiją vai-, svaidžių. Tarp ramiai Mau
dysiąs Pilsudskis kaipo re-!sančių žmonių kilo panika.

Rumunija ir Lenkija 
Bus Viena Mo

narchija?
Lenkijos socialistų parti

jos organas “Robotnik” šią 
sąvaitę iškėlė aikštėn lenkų 
reakcininkų sąmokslą su
griauti respubliką ir apskel
bti monarchiją. Ir, kas ar
šiausia. Lenkijos karalium

gentas, o Rumunijoj pasili- 
ksiąs dabartinis karalius 
Karolis.

Užaugęs Rumunijos sos
to įpėdinis Mykolas apsive- 
siąs su Pilsudskio dukteri
mi Jadvyga, kuriai dabar y- 
ra 10 metų amžiaus, ir tada 
abidvi valstybės busiančios 
apskelbtos viena monarchi
ja, kurios karalium busiąs 
su lenke apsivedęs rumu
nas.

“Robotnik” sako, kad tuo 
tikslu tarp Rumunijos ir 
Lenkijos reakcininkų jau 
buvęs ne vienas slaptas pa
sitarimas ir planas esąs jau 
galutinai išdirbtas. Pats 
Pilsudskis šituose sąmoksli
ninkų pasitarimuose neda
lyvavęs, bet jį atstovavę ki
ti juodašimčiai, tarp jų ir 
seimo na»ys kunigaikštis 
Zdzislowas Liubomirskis.

MEKSIKOS DARBININ
KAI STREIKUOJA

Meksikoje sustreikavo 
darbininkai prieš Ameri- 
ean Smelting and Refining 
kompaniją. Kompanija pa
skelbė. kad ji uždarysianti 
«avo dirbtuvę visai. Bet dar
bininkai susirinko dirbtu- 
vėn ir atsisako iš jos išeiti. 
Kompanija kreipėsi į val
džią su paklausimu, kas rei
kia daryti. Valdžia pasiuntė 
savo atstovą ištirti dalykus.

INFLUENZA PAGULDĖ 
AUSTRIJOS VYRIAUSY

BĘ.
Iš Vienos pranešama, kad 

pereitą sąvaitę influenza 
paguldė beveik visus Aust 
rijos ministerius. Liga siau
čia po visą kraštą.
INDIJAI RAŠOMA NAU

JA KONSTITUCIJA.
Apskrito stalo konferen

cijos komitetas Delhi mies
te dabar rašo Indijai naują 
konstituciją. Projektas jau 
užbriežtas. Moterims pripa
žįstamos lygios teisės su vy
rais, nežiūrint kad muzul- 
monai tam griežtai priešin
gi. Be to, konstitucijos ko
mitetas nutarė, kad visi pi
liečiai turi teisę nešioti gin
klą.

Portugalijoj Planuo
jama Revoliucija.
Pereitą nedėldienį Por

tugalijos valdžia išleido 
pranešimą, kad jos šnipai 
susekę revoliucinį sąmoks
lą. Sąmokslininkų buvę 
planuojama atkirsti nuo Li- 
zbonos miesto vandenį, ele
ktrą ir maistą. Bijodamiesi 
sukilimo, valdžia įsakė ka- 
riumenei būti pasirengus 
kiekvienam pareikalavimui.

Šį panedėlį tarp Londono 
ir Lizbonos jau nutruko te 
lefono susisiekimas. Iš Ma
drido taipgi jau negalima 
buvo susižinoti su Portuga
lijos sostine.

IŠGELBĖTA 28 JURININ 
KAI.

Pereitą nedėldienį per ra
dio gauta nuo jūrių žinių 
kad Atlanto vandenyne nu
skendo du laivai. Garlaivis 
“Aggersund” nuėjo dugnan 
apie 600 mylių nuo Cape 
Rače. Jo 22 jurininku iš
gelbėjo kitas laivas. Antra 
nelaimė įvyko netoli Nan- 
tucketo. Čia žuvo žėglinis 
skuneris “George W. El- 
zey”. Nuo jo išgelbėta 6 ju
rininkai.

KINIEČIAI APKAINAVO
JAPONŲ VADŲ GAL

VAS.
Shanghai, vas. 25.— Ki

niečiai nustatė kainų sąrašą 
už kiekvieno japonų kari
ninko galvą. Už pati gen 
Uyeda mokės $100,000; už 
generolus po $50,000; už 
batalijonų vadus po $30,- 
000; už paprastus aficie- 
rius nuo $1,000 ir daugiau.

Paskui teroristai pagrobė 
kalbėtoją ir įgrąsino jam, 
kad daugiau jis Mantsalos 
mieste nepasirodytų.

Telegramos sako, kad už
muštų ir sužeistų nebuvę. 
Matyt, fašistai šaudė į orą. 
Nors mieste buvo 40 poli
cininkų, bet jie “negalėję” 
lapujiečiams atsilaikyti. Iš
tikrųjų gi jie turbut ir neno
rėjo prieš tuos juodašimčius 
aikytis. Fašistai yra buržu

azijos įrankis kovai su susi- 
jratusiais darbininkais, to
dėl nors viešai buržuazinės 
valdžios fašistams lyg ir 
jriešinasi, slapta gi visuo
met juos remia ir ginklų 
jiems duoda.

Šituo užpuolimu ant dar- 
nninkų mitingo suomių fa

šistai nepasitenkino. Šį pa
nedėlį žinios iš Helsinkų 
sako, kad Mantsalos mies- 
an susirinko jau 4,000 gin
kluotų lapujiečių ir vis at
vykstą jų daugiau. Jie paė
mę į savo rankas jau visą 
Mantsalos miestą ir paskel- 
)ę reikalavimą, kad tuo
jaus rezignuotų Nilando 
provincijos gubernatorius 
Krudo jalander ir vidaus 
reikalų ministeris baronas 
Bom. Jie grūmoja surinksią 
20,000 vyrų, ir maršuosią 
visi užimti Suomijos sostinę 
Helsingforsą.

M misterių kabinetas tu
rėjo nepaprastą posėdį ir 
pasikvietęs kariuomenės va
dą Aarne Šivo tarėsi, ką da
ryti. Sakoma, kad kariume
nės vadui buvę įsakyta im
tis reikalingų priemonių, 
kad ruošiamą perversmą 
nuslopinti. Bet ar ištikrųjų 
bus kokios nors priemonės 
prieš fašistus daromos, tai 
lieka dar pamatyt.

Suomijos fašistai vadina 
save “lapua”. Iš čia ir žo
dis “lapujiečiai”. Jie pasi
rodė tik kokie dvieji metai 
atgal ir susideda daugiausia 
iš atžagareiviškii ūkininkų. 
Jiems vadovauja majoras- 
generolas Wallenius, buvu
sis generalinio štabo virši
ninkas, bet už pagrobimą 
buvusio Suomijos preziden
to štalbergo iš armijos iš
mestas.

BUDAPEŠTE SIAUČIA 
INFLUENZA.

Telegramos praneša, kad 
Vengrijos sostinėj Budape
šte pradėjo siausti influen- 
zos epidemija. Daug žmo
nių miršta. Uždarytos visos 
mokyklos ir susirinkimai. 
Bažnyčios taip pat turėtų 
būt uždarytoj ’ ...

(
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VANAGAITIS IR JO BY- SOCIALDEMOKRATAI 
LA SU “NAUJIENOMIS”. | LAIMĖJO KAUNE.

“Keleivio” skaitytojai jau šiomis dienomis Kaune 
žino, kad “dzimdzių kąra- buvo renkama Ligonių Ka
lius”, p. A. Vanagaitis. ap-(sos Taryba. Rinkimus 'lai- 
skundė “Naujienas” reika- • mėjo socialdemokratai, ku- 
laudamas net $25,000 “at- rie ėjo suvienytų profesinių 
lyginimo”. Dabar jisai pri- sąjungų sąrašu No. 1. Šituo
siuntė“Keleiviui”ir savo pa
aiškinimą. dėl ko jis prie 
pažangaus lietuvių dienraš
čio kabinėjasi. Suglaudus, 
jo pasaka yra tokia:

Jis spausdindavęs "Nau
jienų” spaustuvėj savo 
“Marguti". Dabar šitą dar-i 
bą atidavęs kitai spaustu
vei. “Naujienos” dėl to su- 
pykusios. Negana to, p. Va
nagaitis turėjęs prieš Kalė
das “Margučio” vakarėli, 
ir tas vakarėlis jam gerai 
pavykęs. “Naujienos” užsi
degusios pavydu ir “eksplo- 
davusios”, pradėjusios ji 
šmeižti, išvadinusios net 
“žulikišku žmonių apgaudi
nėtoju".

Tai toks bylai pagrindas.
Bet “Naujienos” sako, 

kad jos niekad jo “žulikiš
ku žmonių apgaudinėtoju” 
nevadinusios ir jo vakarė
liai joms visai nerupi. Dėl 
perkėlimo “Margučio” 
spausdinimo Į kitą spaustu
vę “Naujienoms” irgi nebu- 
bę jokio reikalo pykti, nes 
tas spausdinimas joms dau
giau nesmagumų nešdavęs, 
negu naudos. Tariant pačių 
“Naujienų" žodžiais —

‘■.Jos ne pyko. bet priešin
gai—džiaugėsi kad galų gale 
buvo šiaip-taip užbaigtos (ar
ba beveik užbaigtos) su .iuo są
skaitos, dėl kurių manadžmen- 
tui reikėdavo visuomet turėti 
begalės nemalonumų.’’

Pats p. Vanagaitis, būda
mas anais metais Bostone, 
sakė “Keleivio” redakto
riui, kad jis negalėtų savo 
“Margučio” leisti, jeigu 
“Naujienos” jo neparemtų. 
Todėl aišku, kad jo pasako
jimas, kad jam atidavus ši
tą darbą kitur “Naujienos” 
dabar sunykusios, priešta
rauja faktams.

Niekas taipgi netikės ir 
antrai jo pasakai, buk jo va
karėlio pasisekimas sukėlęs 
“Naujienose” pavydo. Nes 
visi žino, kad vien tik “Nau
jienos” jo vakarėlius Chica- 
goje ir išreklamavo. O jei
gu jos nepavydėjo jam pa
sisekimų iki šiol, tai kodėl 
gi tas pavydas turėtų atsira
sti dabar?

Ne, ponas Vanagaiti, ne- 
dumk mums akių, nes jų ne- 
apdumsi. Tamstos užpuoli
mas ant “Naujienų”, no
rint išlupti iš jų $25.000, y- 
ra šlykštus, begėdiškas dar
bas, ir tamsta jokiu budu 
jo nepateisinsi!

sąrašu musų draugai prave
dė 6 atstovus, ir 3 atstovus Į- 
statė iš sąrašo No. 5.

Rinkimų kova buvo nepa
prastai karšta. “Socialde
mokratas” rašo:

“Rinkimais domėjosi tiek 
darbininkiški sluoksniai.tiek ir 
Kauno visokio plauko buržuazi
ja. Visose balsavimo apylinkėse 
buvo išstatyta Įvairaus plauko 
ir Įvairiais tikslais kandidatų 
sąrašai. Įvairus ponaičiai, gar
džiai kramtydami nuo buržua
zinio stalo krentančius trupi
nius, ponai Melnikai ir ponai 
Miglinai, gausiai srėbdami iš 
kooperatinio lovio, papuošė sa
vo šauniomis pavardėmis baltą 
kandidatų sąrašo popierių ir pa
sisiūlė atstovauti darbininkus 
ligonių kasos taryboje. Piškino 
atsišaukimus, peekojo jais gat
vių stulpus, bet ligonių kasos 
durų vyručiams vis dėlto nete
ko pamatyti.
“Jau iš anksto 

ta, kad rungtis

UŽGAVO “VIENYBĖS” 
UNARĄ.

Brooklyno “Vienybė” a- 
šarodama skundžiasi, kad 
tūlas kunigas liepęs katali
kams neskaityt “bedieviškų 
laikraščių”, prie kurių jis 
pridėjęs ir tautiška “Vieny
bę”. ‘

“"Vienybe” mano, kad ji 
yra geriausis dvasiškas pe
nas davatkoms, todėl jai iš
rodo “keisčiausia”, kad ku
nigas ją “Įmetė i bedievių 
gurbą”. Ji sako:

“Ištikrųjų visi stebisi, kad 
‘Vienybė’, grynai tautiškas lai
kraštis, priskiriamas prie ‘be
dieviškųjų’, tuo tarpu kaip bol
ševikų laikraščiams, kurie atvi
rai eina prieš viso pasaulio ti
kybas, jie nieko nesako.”

Kas tiesa, tai tiesa. ”Vie
nybė” drąsiai galėtų būt šv. 
Pranciškaus brostvos orga-

s miesto ugnies departa- 
3 mylias Į valandą, tečiaus

čia parodyta nauja mašina, kokią dabar Įsitaisė Los Angele: 
mentas gaisrus aukštuose kalnuose gesinti. Nors ji važiuoja tik 
atlieka toki darbą, kokio niekas kitas nepadarys. Ji pati skina sau kelią per tankumynus, lipa 
per uolas ir tiesia tiltus per gilias ravinas. Be to da ji traukia su savim didelę tanką su van
deniu.

Fašizmas Vokietijoje
Jau ne šiandieną fašizmo: fašizmas kreipia savo puoli- 

klausimas Vokietijoj yra mą pirmon galvon prieš de-
tapęs labai opus. Del jo Vo
kietijoj šiandieną vyksta ne 
tik karštos diskusijos, bet 
jau kuris laikas eina ir atvi- 

ira žūtbūtinė kova tarp de- 
' mokratijos šalininkų ir jos 
i pikčiausių priešininkų. Fa- 
išizmo susistiprinimo Vokie
tijoj priežastys be jokios 
dvejonės gludi jos ekonomi
nėj situacijoj. Ir kaip tik Vo
kietijos pavyzdys yra labai

mokratišką santvarką.
Parlamentarizmo niekini

mas, trukdymas parlamentų 
darbo, randa širdingo prita
rimo ir daugejyje buržuazi
nių partijų šalininkų. Vy
riausią vaidmenį šitoje ko
voje vaidina “Nacionaiso- 
cialistiška vokiečių darbi
ninkų partija”, kuri nesislė
pdama ima sau pavyzdžiu 
Italijos fašizmą. Musolinį

pamokantis, . nes čia rysis) jaj yra dabarties herojus-Jos 
tarp ekonominės krašto buk-:pOijt;ne programą sudaro 
lės ir fašizmo stiprėjimo yra j juokingas mišinys iš vulga
ri aug aiškesnis, negu ekono-Įrinio socialiZmo ir smulkiai 
mimai daugiau atsilikusiose miesčionišku idealu. Visa

KĄ SAKO F. ŽIVATAS 
APIE TAUTININKŲ PO
LITIKĄ SUSIVIENIJIME.

Buvusis SLA. preziden
tas p. F. živatas rašo “Nau
jienų” 40-tame numery a- 
pie tuos žmones, kurie va
dina save "tautininkais” ir 
mano, kad jiems priklauso 
visas SLA. Jis vadina juos

buvo numatę- i "nesubrendusiais ‘Vieny- 
tenka dviem i^ės’ Įr ‘Dirvos’ štabų gai- 

grupėm: iš vienos pusės profe-! dūkais, nesubrendusiais vai
sinės s-gos, iš antros, visa re- kiščiais,” ir sako:

"Tos dvi grupės tai nėraakcija su federantais priešaky
je. Ir reikia pasakyti, kad šiuo
se rinkimuose federentai rodė 
nepaprastą aktingumą. Išleido 
net 16 biauriausios rūšies atsi
šaukimų. Į darbą buvo Įtrauk
ti visi ateitininkai studentai. 
Federantai ir prie jų prisišlie
jusios grupės ryžosi visomis 
priemonėmis, nors bjauriausio
mis, laimėti rinkimus. Sausio i 
31 d., t. y. pirmąją rinkimų i 
dieną visos Kauno bažnyčios Į 
buvo paverstos mitingais. Vi
sur kunigai su nepaprastu at
kaklumu koliojo suvienytų pro
fesinių s-gų sąrašą nr. 1, šim
tą kartų ji prakeikė ir grasino 
amžinu grieku visus tuos. kurie 
už ši sąrašą balsuos. Liepė bal
suoti už tikrą katalikų sarašą 
nr. 3. vadinasi, už federantus. 
Aleldė poną dievą jam laimėji
mo.”
Bet nieko negelbėjo kleri- 

kąlų federantams nei mal
dos, nei demagogija. Jie ga
vo Taryboje tik 5 vietas, o į 
socialdemokratai turės 9. 
Be to da devynius kandida
tus pravedė keturios kitos 
g r u p ė s. Socialdemok
ratai bus stipriausia grupė. 
Taip ir turi buti.

grupes
tautininkai; aš manau, kaip ir 
daugelis anuos vadina ‘fašis
tais’, kad gali buti, jogei tas 
vardas jiems ir tinka. Tie 
žmonės nežino, ko jie nori. Jų 
mieriu. kaip ir bolševikų, vis
ką ardyti, kas ne po jų noru. 
ir jie yra dar pavojingesni, 
negu bolševikai, nes, prisiden
gę tautininkų vardu, viską ar
do. Tik ta laimė, kad jų mažai 
yra. o jei jų butų daug. tikrai 
butų pavojus. Jiems visi nege-

• redaktorių nė vieno, tik paliko 
nesubrendę vaikiščiai.”

Reikia pripažinti, kad p.
Živatas čia sako tikrą tie
są. Jokia politinė lietuvių 
grupė Amerikoje nėra taip
protiškai nususi, kaip “Vie-I - , ,nybės” fašistai. Jiems rodo- bus >>asaul'ne Paroda-

VISKO PO BISKĮ.
Nori statyt popiežiaus 

rumus Chicagoj.

Ateinančiais metais Chi-

šalyse.
Vokietijos buržuazija šiuo 

metu yra patekus i dvigubus 
sunkumus. Visuotinis ūkio 
krizis, kuris palengva apima 
visas valstybes, Vokietijoje 
pasireiškia ypatingai sunkia 
forma. Aukštai išvystytas 
Vokietijos ūkis karo metu 
buvo žymiai suardytas,o pra

jos programa yra ne kas 
daugiau, kaip tik spekulia
vimas, stipriai veikiąs in
stinktus, Vokietijoj itin dar 
skaitlingu, bet vis daugiau 
biednėjančių vidurinių gy
ventojų sluoksnių. Ta parti
ja, i kurios kasą Įrodomai 
plaukia milžiniškos sumos iš 
imonininkų reptiPjų fondų,

laimėtas karas su savo pašė- savo skaitlinguose susirinki-

si, kad jiems butų didžiau- Vokietijos katalikai pla-
ria o-arbė ' ieieu iie salėtu nuo->a ik<at-vti toJ parodoj£ ų t?kius kaip

_________ tie, kuriuose popiežius gy-
Krnžieriii Atstišnnki- vena Bet popiežiaus palo- ruraziecių msisūuki cius turi 1000 kambarių,
mas į Amerikiečius. kuriuos reproduktuoti lė- 

’šuotų $1,000,000 ir jie už
imtų visą miesto bloką. Po
piežius tam pritaria. Bet 
gudresni katalikai šitą su

manymą kritikuoja, saky
dami. kad neprotinga butų 
parodyti svietui, kokiuose 
turtuose paskendęs gyvena 
katalikų bažnyčios galva, 
kuomet patys tikintieji ken
čia didžiausi skurdą. Ar 
vokiečių katalikai statys 

tikrai da neži-

Brangųs užjūrio vien
minčiai !

Turbut daugumai yra ži
noma, kad Kražiai (Lietu
voje) nuo senų laikų yra 
klerikalizmo lizduotė, ku
rios apylinkę gilus fanatiz
mas, yt tamsi naktis, den
gia.

Pažangus, laisvos min
ties žmonės čia yra įvairiais 
budais šmeižiami. Netik gy-, tuos rumus
viešiems tenka daug nu- nia.

ri, kurie negarbina Lietuvos kentėti, bet ir įnirusiems nė-

komis neleido iširusi ūki 
greit ir tvarkingai atstatyti. 
Tik palengva ir per didelius

muose ir per plačią spaudą 
veda atkaklią kovą už fa
šizmą, prieš demokratiją.

sunkumus Vokietijos ūkis Tos partijos vadas, Adolfas
buvo šiaip taip pastatytas Į 
kojas. Karo metu prarastas 
žaliavų ir gaminių rinkas te
ko dideliu vargu vėl atgau
ti. Pokarinė infliacija, sunai
kindama milžiniškas verty
bes, taip pat padarė ukiui 
sunkiai užgydomas žaizdas. 
Reparacijų skolos buvo ir 
dabar dar yra didelė našta 
visai tautai ir tuo pačiu tie
sioginiai ir netiesioginiai ap
sunkina visą šalies ūki. Tai 
vis yra priežastys, dėl kurių 
vokiečių kapitalizmas pa
saulini ūkio krizi ypatingai 
giliai jaučia. Be to, tenka 
dar priminti, kiek vokiečių

Hitleris, turi didelio pasiti
kėjimo pas savo duosnius rė
mėjus pramonininkus. Savo 
politinius tikslus Hitleris vi
soj eilėj pasitarimų yra ap
taręs su pramonininkų są
jungų rinktiniais atstovais. 
Taip jo ir pramonės vadų 
siekimų, matomai, tuose pa
sitarimuose yra prieita prie 
visiško siekimų suderinimo, 
nes Hitlerio partija vis dau
giau pramonininkų yra re
miama. Turėdama didelius 
pinigus, nacionalsocialistų 
partija sudarė savo partijoje 
ypatingus kovos burius, ku
rių dalyviams už jų pasidar-

KAS APMOKA KOMUNI
STŲ KELIONES?

“Sandara” rašo:
“Yra daug žmonių. kurie 

šiandie negali susikrapštyt ke
liu centų užsimokėti gatveka- 
riui ir todėl eina pėsčiomis dvi 
ar tris mylias.

“Bet proletarų dvasios vadas 
R. Mizara važinėja traukiniais 
iš vienos kolonijos Į kitą ir ma
tyt. nepritrūksta pinigų. Jis net 
buvo nuvykęs Į Rusiją, pažiop
sojo tenai, aplankė politines Į- 
staigas ir vėl sugrįžo Amerikon. 
Kiek tokios kelionės kainuoja, 
mes galim lengvai atspėti. Tūk
stantis dolerių čia yra vieni 
niekai.
“O tuom tarpu vietinė komu

nistų spauda verkia gailiomis 
ašaromis, kad sunkus laikai ir 
prašo darbininkų, pagelbėti nu
pirkti popieros ar apmokėti al
gas."

Ištikrųjų Įdomu butų ži
noti, iš kur komunistų agi- 
tatorėliai gauna pinigų? 
Juk produktingo darbo jie 
nedirba ir, rodos, algų jiem 
niekas nemoka. Dėl to, tur
but, ii- Pruseika pasakė, kad 
Mizara parsivežė maišiuką 
auksą iš Rusijos. Mizaranu. Juk ne veltui jos redak

torius p. Valaitis buvo pas'užginčija tai. Bet kas jo ke- 
kun. Šleini už gaspadmę liones finansuoja, jis nepa- 
Lawrence’o mieste. įsako.

fašistinės valdžios, ir jų noras 
yra i SLA. vesti tokią pat dik
tatūrą. kaip kad bolševikai no
rėjo. kad butų kaip Rusijoj.”

Ponas Živatas prisimena 
Damijonaičio klikos dikta
tūrą, kuomet Susivieniji
mas neteko apie 8,000 na
rių. Damijonaičio klika su
sidėjo iš tokių pat žmonių, 
kaip dabartiniai “Vieny- 

’bės” fašistai. Tarp jų bu
vęs p. B. K. Balutis (tuomet 
da Baievičius) ir Jonas Ta- 
reila.

Toliaus živatas nurodo Į 
slaptą tautininkų konferen
ciją Pennsylvanijos hotely 
New Yorke, kur jie darė są
mokslą užgrobti SLA. Į sa
vo rankas, ir sako:

"...jeigu tokie elementai pa
imtų SLA. i savo rankas, tai 
jau ‘good bye’ visi socialistai, 
sandariečiai ir kiti demokrati
ški elementai iš SLA! Taigi tų 
reikia saugotis aršiau, negu 
bošlevikų. Ne. vyrai, mes taip 
darydami suardvsime SLA...

“Susivienijime visi nartai 
turi lygus buti. ar jie butų 
socailistai. ar sandariečiai, ar 
kiti kokie demokratai ar ir 
bolševikai. — kol pildo konsti
tuciją ir kitus SLA. patvar
kymus."

Baigdamas savo straips
ni p. F. živatas pastebi dar 
ir tą faktą, kad tautininkai 
labai biedni inteligentinė- 
mis spėkomis. Sako:

“Juk šiandien tautininkai 
neturi nei vieno inteligento, 
kuris tikrai atsakytų tam var
dui arba butų užsipelnęs to 
vardo. Tiesa, mes turime daug 
po tuo vardu figūruojančių 
asmenų, tačiau, kaip tas prie
žodis sako, daug pašauktų, 
bet mažai išrinktų.’ Tas pats 
ir apie tautininkų inteligenti
ją. Neliko Jono šliupo. V. Jš.. 
Račkausko. Juozo šerno, neli
ko nė vieno inteligento, kurį 
galėtume tikrai tuo vardu va
dinti: ne tautininku laikraščiu

ra pagarbos.
Kadangi tos apylinkės 

laisvamaniai neturi savų 
kapinių, tai priversti laido- 
tis parapijos kapinių kam
pe,

Siulo apdėti butlegerius 
100'< mokesniu.

Federalinė valdžia šiais 
metais turės apie $2,000,-

kuris yra skirtas nete-;^^,000 deficito. Iš ko šitą! * UV1<W.1V 
kusiems garbės. | skylę valdžios finansuose ,tytos,—tad nesunku bus su-

Bet ir ten neleidžiama; padengti. Kapitalistų tak- pra«tj, jog vokiečių Įmoni- 
mirusiųjų laisvamanių lavo-! ?uotį valdžia nenori. . Da- ninkai su visa energija ieško 
nūs per kapinių vartus Ine- baltiniu laiku Amerikoje y- jg fjabartinio krizio kokios 
šti, o verčiama traukti per jra §30,000,000,000 vertės išeities.
“zomatą”. kad juos d a dau-j bonų, į kuriuos kapitalistai; Vokietiios kanita-
2'iau pažeminus ir kitus tuo- turi sudėję savo pinigus, iri.. ’ .. . J ' P.giau pažeminus u nitu. tuo mantai lizmas susiduria ir SU kitosmi nuo laisvos minties at- tų bonų nerami procentą! Tn; nn.

kapitalizmas po karo yra! barimus gausiai yra apmo- 
priklausomas nuo užsienių į karna. Ta pramonininkų 
kapitalų, kiek krašto kapita-J gvardija veda dabar agresi-
lų liko sukišta Į ūkio raciona
lizaciją ūkio atstatymo me
tais ir kiek tuo pačiu gamy
bos priemonės vietomis vi
sai neracionaliai liko išvys-

vę kovą prieš darbininkus, 
jos aktingumas ir nachališ- 
kumas kas dieną didėja. Vo
kietijoj dabar nepraeina nė 
vienos dienos be politinių 
muštynių, ir darbininkų pu
sėj jau yra skaitoma šimtai 
aukų.

Pernykščiai rugsėjo mė
nesio rinkimai davė nacio
nalsocialistams netikėtą lai- 
imėjimą. Tie rinkimai paro-

■šaldžius. I yra paliuosuoti nuo visokių
Dauguma yra priversta mokesčių. M ashingtopo po- 

net veidmainiauti dėl to, nai apdėtų mokesčiais dar- 
kad mirus nėra kur palai- bininkus, bet šie neturi pi
noti. nigų. Taigi buvusio prezi-

Matydami visą tai, kas dento M ilsono žentas Mc- 
kražiečiai Adoo siūlo apdėti mokos* 

čiais butlegerius. Sako, rei-
nepakenčiama, 
laisvamaniai susiorganiza
vo, kad ir nedidelis būrelis,! kia nulupti nuo jų 100 _ pro- 
Įsteigė Lietuvos Laisvama-; centų — tai yra atimti vis- 
nių Etinės Kultūros Draugi- M- ką jie padaro. Bet ka- 
jos Kražių Skyrių, ir savo 
visuotiname susirinkime, 
kuris Įvyko 1931 metų 7 
gruodžio dieną, nutarė Į- 
steigti Kražiuose laisvama
nių kapinius ir knygynėli.

Bet patys vieni neišgalė-į 
darni tam tikslui nusipirkti 
žemės sklypelio, esame pri
versti nuolankiai prašyti 
jūsų, užjūrio vienminčiai, 
pagelbėti mums aukomis Į- 
steigti minimus kapinius.

Kaip turėsime laisvama
nių kapinius, tada, reikia ti
kėtis, sugrius “klerikalizmo 
tvirtovė” Kražiuose.

Knygynėli prašytumėm 
remti jūsų perskaitytomis 
—atliekamomis knygomis.

Tad neatsisakykite pagal 
išgalę padėti mums.

Už jūsų paramą išanksto 
tariame nuoširdų ačiū.

Aukas prašoma siųst Lie
tuvos Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Kražių 
Skyriaus Valdybos vardu Į 
Kražius.

Lietuvos Laisvamanių 
Etin. Kultur. Draugijos 
Kražių Skyriaus V-ba.

zm, ar ponas Hooverio švo- 
geris irgi turėtu tiek mokė
ti?

Per metus dentistai sudeda
Į dantis už $9,000,000 

aukso.

Jeigu kas galėtų išlupti iš 
visų dantų Amerikoje auk
są, tai kas metai padarytų 
$9,000,000 pelno. Tiek auk
so kas metai Amerikos den
tistai sudeda Į kiaurus ir iš
puvusius žmonių dantis. Su 
tuo auksu žmonės miršta ir 
eina i kapus. Kada nors su
sitvers biznierių kompanija 
tą auksą iš kapų kasti.

Gali pabrangti namai.

Senatan dabar yra Įneš
tas kreditui plėsti bilius, ku
riam virtus Įstatymu, val
džia galėtų išleisti $3,500,- 
000,000 naujų popierinių 
pinigų. Jei šitokia suma 
butų paleista apyvarton, tai 
reikštų, kad tiek turėtų pa
kilti Amerikos turtų vertė. 
Visų pirma tuomet turėtų 
pabrangti namai ir žemė.

rūšies sunkumu. Tai yra po
litiniai ir kultūriniai toli pa
žengusios ir gerai organi
zuotos darbininkų masės, 
kurios po revoliucijos paty
rimų išmoko vartot savo jė
gas ne tik gynimuisi, bet ir 
puolimui. Organizuotoj dar
bininkų klasėj vokiečių ka
pitalizmui išaugo rimtas 
priešas. Tuo tarpu kapitalis
tinei sistemai, jos dabarti
niuose sunkumuose, ir nedi
deli darbininkų klasės lai
mėjimai yra nebepakeliami. 
Kova prieš bet kokias dar
bininkų pastangas savo bū
vi gerinti ir net kova dėl 
darbininkų laimėjimų maži
nimo kapitalistams, norin
tiems artimiausioj ateity sa
vo viešpatavimą išlaikyti, 
darosi neišvengiama. Juo 
labiau, jog imonininkai ne
prisileidžia tos minties, kad 
jų viešpatavimui jau atėjo 
galas. Todėl jie jau kuris lai
kas visomis priemonėmis 
pradėjo vesti griežtą kovą 
prieš darbininkus visu klasi
nio fronto platumu. Iš čia ir 
kįla fašizmas.

Demokratija šiandien ne- 
beatatinka kapitalistų klasės 
reikalams ir tai todėl, kad 
socialistinis proletariatas iš 
demokratijos išmoko pasi
daryti vykusi ginklą savo in
teresams sėkmingai ginti. 
Juk veik visur visi darbinin
kų laimėjimai iškovoti ar iš
kovotieji apginti buvo gali
ma tik dėka politinei demo
kratijai. Todėl ir Vokietijoj

t

dė ir darbininkams, kiek di
delis Vokietijoj pasidarė fa
šizmo pavojus, o tas sumo
bilizavo ir darbininkų jėgas 
apsigynimui. Per visą Vo
kietiją praskambėjo darbi
ninkų kovos Šukiai, pakilo 
kovos pasiryžimas.

Darbininkų apsigynimo 
priešaky stovi Socialdemo
kratų Partiją, kuri kaip bu
vo, taip ir yra vienintelė 
sprendžiama socialistinė 
darbininkų partija Vokieti
joj. Socialdemokratų pas
kelbtieji kovos Šukiai suža
dino šimtus tūkstančių dar
bininkų. Vokietijos proleta
riatas visai aiškiai supranta 
savo istorini uždavinį ir yra 
pasiruošęs tą. savo uždavinį 
Įvykdyt. Šių dienų paaštrė
jusi klasių kova yra ne kas 
kita, kaip vokiškos buržua
zijos žūtbūtinė kova dėl sa
vo tolimesnio viešpatavimo 
išlaikymo. Vokietijos dar
bininkai tą kovą veda So
cializmo obalsiu. Į tą kovą 
Vokietijos darbininkai deda 
visas savo jėgas, nes jie žino 
dėl ko kova yra reikalinga ir 
neišvengiama, o dėl to ir tos 
kovos laimėjimas bus jų pu
sėj. H. Kriedemann.

(Iš Berlyno “Kovos”)
RUSIJA NUPIRKO LIE- 
TUVOJ 22,500 KIAULIŲ.

Sovietų Rusija užsakė 
Lietuvoj apie 22,500 kiaulių 
lašiniams. Ji moka po 50 iki 
55 litų už gyvo svorio cent
neri (220 švara).



u., m.

Kas skaito ir ražo

Taa duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVE;nim as Kas nieko neveikia

CAMDEN, N. J.
Konkurencija tarp dvasiškų 

biznierių.
Musų miesto lietuviai 

kaip ir apmirę: parengimų 
kitokių nėra, apart papras
tų balių. Bet ir tie lietuviški 
baliai jau išvirto i nelietuvi
škus, nes sueina tik vaikai, 
kurie da prisikviečia viso
kių žydukų, itaiijonukų ir 
kitokių savo “frentų”, tai 
jie tik ir baliavoja po sve
tainę, o iš senųjų lietuvių jei 
kas ateina, tai tik pasižiūri 
ir eina sau namo. čia yra 
parapija ir bažnyčia, kuri

NORWOOD, MASS
Paaiškinimas Merkinės 

, dzūkeliui.
Pagaliaus ir M. Dz. rea

gavo į mano pastabėles, til
pusias “Kel.” N. 3-čiam. Ir 
pats per savo “Laisvutę” 
klausia manės, kaip ilgai 
P. P. Kručui reikėjo švies-

fkam j; tautininkai, o ne 
įbimbiniai išgėrė. Kam gi a- 
I pie tai rašyti? Juk nei Nor- 
woode, nei kitur lietuviuose 
be skystimėlio neapsieina
ma. Neapsieina be jo ir 
bimbiniai. Net ir piknikuo
se rengiamuose “Laisvės” 
naudai be to skystimėlio 

rfeapsieinama. Taigi tegul 
pasižiu-

CHICAGO, ILL.
Iš lietuviškų romansų 

Bridgeporto lietuvių 
sostinėj.

Beveik jau visiems žino- 
kad Chicagoje Bridge

gus mokėjo, _
kaip tik sustojo mokėjęs,Į jau nesveika, jis nieko jais 
daktarka atsisakė gydyti, j nesakydamas prasišalina, oi

BROOKLYN, N. Y. 

Asilo džiaugsmas.
Dabar senas bernas pradėjo'jo seseris tą jo merginą iš-1 “Vienybės” 7-tam nume-
jaustis daug blogiau, negu bruka pro duris, o paskui jąį ry tūlas fašistėlis, pasirašęs 

’ iš karto kad buvo. /repais pasiunčia jos dra- j Reporteriu, mėgina iššokti
ma, kad Chicagoje įsmigę- £>abar jau specialiai susi- panas ir liepia nešdintis iš'aukščiau savo bambos iš to 
porto kolonija, tai tikra lie- g^tės rimtai apkalbėti Chicagos i Michigano vals- j džiaugsmo, kad Lietuvių
—“sostinė”. čia yra įrolio padėtį Jos pu_ tiją.

lietuviško cnroct tnVia daktarka D
tis> P"???1 užpečky Mel.kv„€s dzūkelis 
merdėti? Kaip ilgai jam

Panosėj, o nekiša savo
..................... " ' " snapo Į svetimus namus.neturiu, bet kiek žinau, tai 

P. P. K. yra užbaigęs bim- 
binės revoliucijos kursus. Į 
savo vietą dabar jis pastatė 
kamuotis Grybą, o pats sau

Lukšių Juozas.
P. S. Polemiką su M. dz. 

šiais klausimais užbaigiu.
lietuvių nupirkta ir airių ilsisi kojas iškėlęs užpečky-
vyskupui užrašyta. Bet dū
šių ganytojo neįstengia už- 
laikyt, tai nedėlioms atva
žiuoja koks ten kunigas Jo
nušas, kuris randasi visai 
be vietos, atlaiko mišias, iš- 
kolektuoja pinigus ir vėl va
žiuoja savais keliais. Prieš 
Kalėdas jisai pranešė savo 
avelėms, kad šįmet jis su 
plotkoms po stabas nevaik
ščiosiąs, nes perdaug esą 
trubelio; vietoj to, jis atei
nantį nedėldienį turėsiąs 
plotkų zakristijoj, tai, esą, 
atneškit kalėdą.

Išgirdęs apie tai Philadel
phijos Tautiškos Parapijos 
kunigas Žukauskas, nieko 
nelaukęs jau ir plaukia per 
Deleware upę į Camdeno 
miestą su plotkelėmis. Jis 
aplankė netik Camdeno lie
tuvius, bet ir visos apielin
kės, apdovanodamas juos 
savo plotkelėmis ir, žino
ma, iškolektuodamas kalė
dą.

Ateinantį nedėldienį kun. 
Jonušas savo avinyčioj pa
reiškė, kad po pamaldų vi
si ateitų pas jį į zakristiją 
plotkų pasiimti. Bet pasi
rodė, kad niekas jo perša
mų plotkų neima. Valandą 
pastovėjęs ir palaukęs, kun. 
Jonušas numojo ranka ir 
nuvažiavo sau namo. Kitą 
nedėldienį jis per pamoks
lą išaiškino, kas tai yra plo
tkos ir kam jos reikalingos. 
Paskui davė visiems pek
los, kad nenori tokio gero 
tavoro pirkti, ir užbaigė sa
vo pamokslą sušaukdamas 
kap nesavu balsu: “Jėzau, 
Marija, duokit dvasią šven
tą šitiems griešninkams!” 
Paskui nuėjo į zakristiją, a- 
tidarė baksą ir laukia ko- 
stumerių. Bet, deja, rodos, 
kad kas apkerėjo visus pa
rapijomis ; vietoj grūstis 
prie plotkų, visi per duris ir 
laukan. Ant streeto sustoję 
vyrai pypkes ruko, o mote
ris kalbasi, sveikinasi, bu
čiuojasi, bet prie plotkų nie
kas neina

Kun. Jonušas sumanė pa
tirti, kame čia dalykas, kad 
katalikai nenori Dievo kū
no. Priėjo jis prie pulkelio 
vyrų ir slėpdamas savo pik 
tumą mėgina šypsotis, pra
bildamas, kad graži diena 
ir klausia, kodėl gi jus nei- 
nat prie plotkelių? Gauna 
atsakymą, kad plotkelėmis 
visus jau aprūpinęs kunigė
lis iš Philadelphijos.

Išgirdęs tokią naujieną, 
kun. Jonušas apkvaito, kaip 
perkūno trenktas. Atsikvo
šėjęs griebė krepšį ir teki
nas leidosi bėgiot po lie
tuvių stabas ir aiškinti, kad 
ano kunigo plotkos nėra ge
ros; ot, sako, mano, tai pa
čios geriausios. Bet tai jau 
nieko negelbėjo. Žmonės jo 
plotkų nepirko.

Matydamas, kad šių Ka
lėdų biznį jau pražiopsojo, 
kun. Jonušas pasakė: “Na, 
kad jau turite, tai tiek to. 
Bet kitą metą tai jau neim
kite plotkelių nuo tų bedie- 
vio.-Be to, ir aš pats kitą 
metą anksti kalėdosiu, da 
prieš visus šventas.”

Taigi pasirodo, kad kon
kurencija ir kunigams ne
duoda visą laiką miegoti.

Camdenietis.

NORWOOD, MASS.
Paskaita su rupuže ir kiti 

galai
Vasario 14 dieną SLA.

131 kuopa bendrai su Kat- 
M. Dzūkeliui nepatinka, Iriukių draugija buvo sumo
kam aš rašiau, kad komuni-lšus viešą vakarėlį. Paskam
btų spėkos mažos. Turiu pa-|bino mandolinų orkestrą, 
sakyti, kad aš savo pastabė-1 padainavo Paura ir Bulskis 
lėse komunistų neminėjau,olir vietinė Mačinskaitė pa
minėjau tiktai bimbinius. Į smuikavo. Paskui sekė d-ro 
Juk dabar raujasi tarp sa- Višniausko paskaita apie 
vęs dvi frakcijos—pruseiki-Į sveikatą. Tai buvo nuobodi 
niai ir bimbiniai. Visi jie pasaka. Ant galo adv. Ba- 
garbina tą pačią Maskvos rgočius surėkė patriotišką 
diktatūrą, ir Pruseika ■ ir prakalbą.
Bimba lenkia savo galvas Bendrai paėmus, vakaras 
prieš Lenino dusią, tai kas|pa(|arg neblogo įspūdžio, 
čia dabar gali žinoti, katras Į man g€rjau patiko Tu- 
iš jų komunistas, katras ne. Į mavičienės (Jurevičienės)
Kas gali pasakyt, kuri <la-Idilės vakarėlis, nes ta pre- 
vatka šventesne: Brigyta, Įegentė aiškiai ir taisykliš- 
ar Barbė? |kaj ištarė “rupužė”. Tai jau

Bet su tuo tiek to. Jau ką buvo ekstra tautiškai. Tik . -
Jarašiau, tai parašiau, ir keista, kad prie tokios pra-; ką, kuri pradėjo jį gydyti, ir 
itšaukti nematau reikalo, šmatnios pramogos neprisi-jjąm tuoj pradėjo buti ge- 
3et nesuprantu,kokiam pro- dėjo 9 broliai miegantis'mau. Bet kad buvo labai 
o stovy būdamas M. dzūke- sandariečiai. svlrstn«
is parašė tokią nebūtą pa-J Musų kunigas paleido 

saką, buk pas mus čia bim-|vargOn-;nĮnka Stasevičių, o

i sTvo brolio padėti. Jos nu- tiją. į Neprigulmingas KHubas
daug gražaus lietuviško tafė suraąt tokią daktarką, Daktarka nesiskubina i1 per metini savo susirinkimą 
svietelio, gal da gražesnio, kurf rfe buti ir vi_ gavo Michigano šteitą, nes nutarė neatnaujinti “Kelei-
negu Kaune. čia inteligen-: gada ?avo giėbyje ji šildyti, jai geriau patinkąs Chica-
rija, čia biznieriai, čia kum- kaip top sencvės Įajkų Abi- gos didmiestis. Ji parodo ir 
gelių kaip avinų, davatkų Dovyda karalių, ka- jo kontraktą padarytą su jo
kaip avelių, ir galų gale, kur da - i{) kaujai pra(Įėj0 rankos parašu, kur jis pasi
eta beisrokuosi tą visą mi- st;ngtj ‘ žada su ja nesiskirti.
šrų svietelį! Nutam — padaryta. Par! Kaip toliau bus, nežinau.

Gyvena visi kaip kas -
mano, ir pragyvenimą

je ir laukia, kada Bimba ap
skelbs revoliuciją. Išgirdęs 
signalą, jis šoks kaip kati
nas iŠ karštų pelenų ir 
griaus kapitalizmą. Toliaus

,1S_! gabenta jauna daktarkaitė bet daktarė pasišventus ji
. ,. i .- - a‘inet iš Michigano valstijos, susirasti, kad ir už kelių me-

rosi kiekvienas vis kitokiais į. , . bftokiu eJks. tų. Visk, Žinantis.
Daug čia yra taip gy.budais, 

vadinamų viengungių, kurie 
nusprendę cnatlyvai gyve
nimą vest iki pat mirties ir 
griešno kūno neliesti nieka
dos. Tai nebloga idėja, jei
gu kurie gali savo negriešną 
vuodegą suvaldyti, bet jei
gu kurie negali, tai tokiems 
pasidaro daug nepageidau
jamų “trobelių”.

Vienas tokis “zokoninki- 
šką” gyvenimą vedė per

do tokias liga
Prasidėjo atidus ir rūpes

tingas to senbernio gydy
mas. Sesuo pavedė atskirą 
kambarį, kuris sandariai 
užsirakina, o iš vidaus ant 
klemkos užrišo didelę maz
gotę, kad kiti burdingieriai 
per rakto skylutę nepažiu

. KEWANNEE, ILL.
Lovoj rasta nužudytas 

Vitkevičius.
Vasario 6 dieną čia rasta 

savo lovoj su peršauta gal
va Liudvikas Vitkevičius.
Kas jį nužudė, kol kas da nis faktas, 
nežinia. Buvo suimta jo mo
teris ir jos brolis, bet dabar

prenumeratos.
Bet tai yra asilo džiaugs

mas. Rimtas žmogus šitokiu 
kliubo nutarimu nesidžiau
gtų/ nes šitoks nutarimas 
parodo labai prastoj šviesoj 
patį kliubą.

Fašistiškas asilas džiau
giasi, kad “Keleivis” ne
gaus iš kliubo $2 metams. 
Bet du doleriai laikraščiui 
nedidelis daiktas: jei bus— 
gerai; nebus—ir vėl gerai. 
Bet fašistų nekultūringumas 
bus jau musų spaudoj užre- 
korduotas ir pasiliks istori-

V1O

rėtų Na, ir gydymas tęsėsi paleisti. Vitkevičius buvo
per keturius mėnesius. Sen-

Kultūringas žmogus sve
timos nuomonės nesibijo. 
Priešingai, jis stengiasi su 
ja susipažinti, nes ji visuo
met nušviečia tą gyvenimo 
pusę, kurios jis pats nema
to. Studijuodamas priešin
gas pažiūras, žmogus lavi
nasi, tobulėja. Bet fašistai 
iš “Vienybės” gardo lavin
tis nenori. Ir kam jiems to 
reikia? Juk protauti, tai ne
lengvas darbas. Geriau nie
ko nežinoti ir kvailai juok
tis. Tai kiekvieno asilo pri
gimtis.

Negaliu pasakyt, kad vi
sas Neprigulmingas Kliu- 
bas susideda iš tokiu asilu.

kilęs iš rusų, bet su lietuve
peržen- ber™s galutinai buvo pa- apsivedęs, neblogai lietuvi 
pradėjo/L aišku, daktarka §kaĮ kalbėjo ir prieulėjt

daugelį metų, bet
gęs per 40‘metų pradėjo Į jųyy josku, uaKtai Ka škai kaibėjo 
lyg ir jaustis, kad jam kaž-Į v _ Jau ')UV0 nereikalinga. prje Lietuvių 
ko trūksta. Kadangi jis tu
rėjo kelias geras seseris, 
kurios savo broliuko labai 
gailėjosi, tad jos ir suskato 
jam surasti tinkamą gydy
toją, jo ligai pagydyti.

Jos surado tokią daktar

prigulėjo 
Ukėsu Drau-

Bet kad ši daktarka buvo gijos, 
sąžininga ir tokių ligų spe- Darbai pas mus eina la- 
cialistė. ji jam iš karto pa- bai prastai. Blogiausia bet 
sakė, kad ji esanti visada gi yra tas, kad bankai žino
jau} reikalinga. Senbernis nių pinigus suvogė. Iš ketu- 
sutiko su daktarkos pareis- rių šio miestelio bankų, trįs 
kimu i- TA------

šykštus senbernis, neatsitei
sė su ta daktarka kaip rei-!goniu taip susiartino, 
kia, tai toji ir kvitino. ' ‘ ’

ir prisižadėjo iki gy- užsidarė. Depozitoriai pra- 
vos galvos laikyti ją prie dėjo organizuotis, kad 
?av§?- iškovojus kaip nors daugiau

Daktarka gavus tokį pri- užgrobtų savo pinigų. Be to, 
žadą pasidarė jauki ir su Ii- reikalaus iš valdžios geres- 

kad nių banku. Šituo klausimu
- . - . . ........... _ ............... , i Per neatsargumą pati sune- turėtų prabilti ir kitų miestų' įas susKlei . . ..

jininkai suvarę 1 ragą laiką j0 vįeton pasisamdė niergi-' ! 'avo broliuko: galėjo. Ir ji pareiškė ’ jam, lietuviai. Jeigu čia gimę a- !}ra .ten™., n, jnC--a
keleivinius taurininkus \r ną, tūlą Kasparaitę. Kapi-’^ /^ , z' 11 >urado kitąįkad dabar jau jis turi apie merikiečiai midga, tai nors Į z!noni^- Tik beda, kad jie
sklokimnkus. Tokių gai-lfaUeta, irai tnin- rlnro* w-l * ~ ‘i 13 runintis nec ion ii me>Q ateiviai tnrptnm nakpl- VISUOmet Užimti ir neturi

Taigi
talistai irgi taip- daro: vy-! ' ą . j ją rūpintis, nes jau ii blogoj mes ateiviai turėtum pakel
mo rk iii \7iotffcTi ctfl-( v’ *a II*?! oconti f v kolco TJ oi eimnf innVimivalų čia visai nėra. 'raigi|n,~ atlaidžia o įu vieton sta-J ailua. uaKiarKaišrodo, kad bimbininkai lai-L/ moteris ’ kurios oi£riau!tas pats atsitlko. Pakol

. |to moteris, kurios pigiau
ko savo rage visai nesą- dirba Antras dalykas, taip 
mą daiktą. Įsenas vargonininkas buvo

Jei mes netikim Maiziui, habaį kieto kūno ,vyras, y- 
kad pasaulis buvo iš nieko pa£ kieta turėjo sprandą, 
sutvertas, taip kaip mes ga- tai dvasiškai asabai neleng- 
lim tikėti Merkynės dzuke-Jva buvo jį sutavalioti. Kas 
liui, kad Bimba tun uzne- k^a mergina: jos kūnelis? 
tęs savo ragan keleivinius minkštaS, švelnus, gali var-! 
tautininkus ir sklokimnkus, L ti kaip tik nori Kai mer_{ 
kokių visai nėra. Dalykas, gjna sėdės prie vargonų, tai1 
matot, yra toks, Keleivio Lr “Į)ominus po biskį” ge- 
salminka1 nėra jokie tauri- rįau seltsis kunigui surėkti 
ninkai ir jokie sklokinmkai.
Taigi Merkynės dzūkelis 
parašė čia gryną nesąmonę 

Lai jau
judėjimas ; “milžiniškas”, 
bet kokis turėtų buti tasai 
ragas, kur, anot M. dz., lai
komi net trijų sriovių žmo
nės, to tur būt nei Saliamo
nas nepasakytų.

Bet reikia pastebėti, kad 
netik Merkynės dzūkelis 
mėgsta iliuzijas; jas skelbia 
ir kitas Merkinės dzūkelis, 
būtent Rokas Mizara. Jisai

Musų bimbiniai, pralai
mėję mūšį Keistučio Drau- 

, T I gijoj, padarė ofensyvą ant
ir butu bimbmiu|Lįet Namo Bendrovės, čia' 

jiems pavyko savo oponen-, 
tus sumušti, nes užklupo' 
juos nepasiruošusius.

Klausinėjau Jono, Petro, 
ir Jokūbo, kur dingo nuo r 
sienos Lietuvių Svetainėje 
užrašas: “Visų šalių darbi-, 
ninkai, vienikitės”? Neži-' 
no nei vienas. Pasirodo, kad; 
netik Kaune, bet ir Nor-- 

Diuent ivunas i«^ara. y^.|WOode vra degutiniu patrio- 
pasaltąja, kad darbminkų L k įžiepė darbiiiklra o-i 
tėvynėj Rusijoj net 400 dar- bį,sj - Tjk‘ reikia stebltis,l 
bminkų valgo is vieno kat.- kaip- jie pa|iko neužtep?! 
lo. (Kazin, ai ir Stalinas 1^|į,arkso paveikslą, kuris ten?
į? , Pa~es •įa*?T> sreb^'lpat kabojo. O gal mūsiškiai i 

.Tasai katilas esąs la- £atriotaiJ nep^is-'
bai milžiniškas ir jame ver- G , jje manė kJ fai 
dama kartu visokios patro-|koks tcnai’kabo? |

Lukšių Juozas.vos, tiktai jautienos ir pie 
no nesą.

Ant galo norėčiau pa
klausti M. dz., kokiais tiks
lais bimbiniai mėgsta už
gaulioti asmenis? “Lais 
vėj” beveik nėra tos korės

KUPIŠKĖNAI DĖKOJA 
ADV. GUGIUI UŽ

ČARTERI.
Kupiškėnų Bendras Kliu-!

pondencijos iš Norwoodo, Ibas Amerikoje gavo jau 
kad nebūtu šmeižiami as- parterį, kurį išsirūpino Cbi-( 
menis. Nejaugi jus manote, pagos advokatas K. Gugis, 
kad darbininkai yra gyvu- neimdamas už savo triūsą 
liai, kad su botagu butų ga- nei vieno cento atlyginimo/ 
Įima juos suvaryti į bimbinį Todėl Kupiškėnų Kliubas 
tvaria? Nejaugi jus manot, taria gerbiamam adv. Gu- 
kad meluodami ir nesąmo- giui nuoširdų ačiū, 
nes skelbdami jus galėsite Kupiškėnų Kliubo sky- 
išgelbėti skandaluose pa- rius įsikūrė jau ir Urugva-' 
skendusį bimbiznią? Štai, juje, pieta Amerikoje. Kliu-' 
kad ir pradžioje savo korės- bas turės dabar jau 10 sky/ 
pondencijos M. dzūkelis be- rių. j
sąžiningai meluoja apie S. Kliubas laiko savo tikslu 
L- A; 131 kp. vakarėlį ir Į įkurti Kupiškio mieste Liau- 
dergia jos dalyvius. Jis pa- dies Namą kultūros reika- 
vydi net ir to skystimėlio, Į lams. Jonas J. Kulis.
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padėty esanti. ’ ” ti balsą. Kai šįmet rinkimų ^ai^P. Jokūbo susirinkimus
Kada senbernis persitik- metai, tai lengviau daryt Todėl susirinkę te-

susirinkimus ir kelti bankų,nai asVai * 
klausimą viešumon. : nereikia skaityt tokių laik-

Kel.” Skaitytojas. /asC1^- ku/.ie negarbina 
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1 KAI

O.
ŽIŪRĖK 

snieguo
tai jis išmaz
gojo M \ N O 

V^KALBINIUS.

A.

RINSO TAIPGI 
SAUGUS MUI
LAS. JVS DRA
BUŽIAI LAIKY

SIS ILGIAU.

3'

Baltesni, Skaistesni Drabužiai 
Iš Rėčkos ar Skalbtuvo.

PATSMYKIT kaip skaisčiai-balti drabužiai
U būt iš skalbtuvo ar rėčkos 

gailios srali bttt tos putos
Permamykit j tą Rorai žinomą

kokios tirštos ir

muilą kurį iš
dirbėjai ~^iu"skalbt,m. rekomenduoja’. Rinso 
paliuosnoja purvą. Jums nereikia nei kiek sunkiai 
trinti. Tas sutaupo drabužius’. Rėčkoj makojai* 
Rinso išmirko drapanas balčiau negu jas būt sali
ma ištrinti. Nereikia virinf, rankų nennvarsnna.

Gaukit DIDELĮ pakeėių Rinso. (Pamėgyk’t i° 
tirštas putas dėl dišių mazgojimo’.) Puodukas uz 
puoduką, Rinso du syk skalsesnis už lenffvosva- 
rius papurusius muilus

Produktas l^ver Brothers Co- 
Camhrid"e. Mass.

Rinso
Granuluotas muilas skalbimui ir dišėms.

__________ Smetonos.
■r a* D * neskaito ir kitokių laik-
IaRS MUSIS KRSOmR. į raščių. Paima į rankas, pa-

Revelston, B. C., Kanada, y3'*’/ ir,Vėl pa*!e<1a, ant.a?’ 
—Vasaros metu žmonės čia i-/- Gt, kortos, .ai kas kita. 
dirba ant gelžkelio, o dabar Į ^ie pažįsta jas visas iš ant- 
dnrbas sunku rauti. Lietu- ^OS pusės. Ištikrųjų, ant jų 

durų turėtų būt taip ir už
rašyta :“Kozirninkų ir krep-

darbas sunku gauti. Lietu 
vių čia nedaug, bet visi gy
vena sutikime, skaito pa
žangius laikraščius, išsirašo 
geru knvgu ir jomis dalina
si. ‘ ‘ K. M.

i Pierce, W. Va. — Tūlas 
laikas čionai atvažiavo iš 
Scrantono Juozas Navickas. 
Padirbęs kasyklose buvo 
sužeistas ir paguldytas ligo
ninėj. Parėjęs iš ligoninės 
apsigyveno J. B. šeimynoj 
ir pasigedo pinigų. Jis nu
žiūrėjo savo šeimininkus ir 
apskundė juos. žmonės tu
rėjo užsistatyti kauciją ir 
byla bus svarstoma aukštes
niam teisme. Kiek žinoma, 
tie žmonės iki šiol d a nieko 
nėra nuskriaudę. Darbai 
anglių kasyklose eina labai 
prastai. Maineriai dirba tik 
po 1 arba 2 dienas į sąvaitę. 
Ateiviai da truputį geriau 
gyvena, o amerikonus tai 
jau valdžia turi šelpti. J. B.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
Į LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL.
Valdyba 1>32 metams.

A. Raluekas. pirmininkas,
802—8th St., Wauke?ran, III.

M .Ambraziunas. viee-pirminiokas, 
801 MeAlester Avė. Waukejran, ill

B. J. Masiliūnas, užrašų raštimnkas,
' 818—lOth PI., Waukejran, III.
B. Sirvidas, turtų raštininkas,

104—lOth St., No. Chieajro, III.
K. Vaitekūnas, kasierius, 

j 720 — 8-th st., Waukegan, III. 
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
' 907 So. Jaekson st., Waukegan, III.

Pranas Rastis,
i 838 Prescott st., Waukegan, UI. 

Knygiai:
K. Dambrauskas,

1 118—10-th st.. No Chicago, III.
Simonas Gentaras,

j 820 So. Victoria st., Waukegan, III. 
Maršalkos:

i R. Geniotis. J. Stoėkus. 
i Draugijos susirinkimai būna kas 
paskutini ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,

sininkų kliubas.”
Prie kozyrų ir kauliukų 

šaudymo jie tenai išsėdi per 
kiauras naktis. Kai nueini 
Į jų kliubą, tai reginys te
nai toks: rankoves atsirai
toję iki alkimų, vienmarški
niai fašistai sėdi stalus ap
gulę ir daužo kumščiomis 
lentas, o durnų prirūkyta 
tiek, kad norisi jieškoti 
prieš-dujinės kaukės, kad 
neužtrokštum nuo tautiškų 
gazų. Gal ir gerai, kad “Ke
leivis” į tokią kompaniją 
nesilankys. Jam geriausia 
vieta švariuose darbininkų 
namuose ir pažangių inteli
gentų tarpe.

Jaunimo Padauža.

SIRGO 12 METŲ,
BET JAU PAGIJO
VARTODAMAS TIKTAI
KAZELLS BOTANICAL 

CO. GYDUOLES.
Ignas Gužauskas, 425 Deeds Avė. 

Davton, Ohio, rašo taip:-—Sirgau per 
12 metų su kietais viduriais, viską 
išmėginau, bet nebuvo pasekmių. Ant 

[galo parsitraukiau iš Kazelis Bota- 
niral Co. baksiuką žolių arbatos, tik 
pusę jos išvartojus mano viduriai pa
sveiko. Todėl aš rekomenduoju vi
siems ir meldžiu įdėti į laikraščius

Tokių laiškų mes gaunam šimtus. 
Musų krautuvėje galima gauti gyduo
lių nuo visokių ligų, pavyzdžiui: 
skilvio nemalimo, nenoro valgyti, 
strėnų ir pečių skausmo, patrūkimo, 
dusulio!astbma». peršalimo, skausmo 
po krutinę, reumatizmo, plaukų slin
kimo, pleiskanų, šlapinimo lovoje, nuo 
nervų—išgąsčio, priemėčio, galvos 
skausmo, ir šimtai kitokių gyduolių. 
Parašyk nuo ko nori, prisiųsk 1 doi 
Mes pasiųsime didelį baksą gyduolių 
ir vieną baksiuką pridėsime dovanai, 
dėl vyrų ar moterų, ypatingai jaunų 
moterų, kurių veiklumo čia negalima 
minėti Visada rašyk taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Uevb Specialist 

108 W. BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LEGENDA APIE ŽEMYNĄ MU.
Legenda apie žemyną Mu,] . Velykų salo* akmeniniai 

buvusi Ramiajame vandeny-! gigantai,
ne, kuri prieš 20 tukst me-1 šio žemyno gyventojai pa
tų apsėmęs vanduo, palygin- liko keliolika paminklų.Dau- 
ti, visai neseniai iškilo aikš- giausia jų randama Velykų 

i ten. Pulkininkas Džemsas saloj. Radę milžiniškas sto- 
' čeituordas beveik visą savo vylas, mokslininkai ilgai sau 
gyvenimą atsidėjęs tyrė šį laužė galvas nežinodami, ko- 
dalyką. Ir tik šiemet, surin- kiai epochai jas priskirti, 
kęs daug brangios medžią- Tik čerčuordui pavyko 

i gos apie paslaptingą žemy- nustatvti, iš kur yra atsira-1- ___ ________  „K

Kas Kaip 
Daryt.

PRAKTIŠKI PATARIMAI 
MECHANIKAMS IR

AMATNINKAMS.

Dabar Laikas
V /

ną, išleido nemažą knygą.
Naakalų kalba rašytos 

lentelės.
Pirmuosius dingusio že

myno pėdsakus Čerėuordas 
užtiko būdamas Vidurinėje 
Indijoj. Ten jis pateko dar 
jaunas būdamas, drauge su 
kažkokia misija. Ten jis su
sipažino, o vėliau ir susi
draugavo su “riši”, vyres
niuoju indų dvasinės mo
kykloj mokytoju. Jam pa
dedant. Čerėuordas pradėjo 
mokintis naakalų kalbos, 
kurią, indų manymu, pradė
jęs kalbėti pirmasis žmogus.

Padedant šiam “riši” Čer- 
, ėuordas pradėjo iššifruoti 
Į naakalų kalba rašytas len
teles Jose buvo rašoma 
apie buvusi žemyną Mu, ku
riame atsiradę primieji žmo
nės. Skaitymas šių lente- 

—Na, gerai, Maike, jeigu‘liu taip čerčuordą paveikė, 
jau Šventų Živatas tau nepa-; kad jis visą savo gyvenimą 

—Sei, vaike, kodėl tu ne- tinka, tai ką tu pasakysi a-';pašventė tyrinėjimui dingu- 
buvai bažnyčioj pereitą są- pie Sapnininką? jsio žemyno. Mokėjimas na-
vaitę? Kunigas labai gražų] —Sapnininkas neturi jo- akalu kalbos davė jam gali- 
pamokslą pasakė. kios praktiškos vertės gyve-'mybės iššifruoti tokius para-

_ O ką jis kalbėjo? Snime, bet jis nors tuo gėrės-Įsus, kurių joki mokslininkai
—Tikrai aš negalėčiau nis. kad neagituoja prieš ei-]dar nebuvo iššifravę. Tų pa- 

vilizaciją. Skaitydamas sap- rašų dėka Čerėuordas Įsiti- 
nininką žmogus tik laiką kino, kad žemynas Mu tik- 
veltui eikvoja, bet ji perskai- rai yra kažkada buvęs, 
tęs jis nieko nepapiaus Die-
v o garbei Troano rankraščiai.

—Olrait. Maike, jeigu tu] Pirmąsias žinias apie že- 
! toks kvtras. tai išvirožvk tu mena Mu, čerėuordas rado
man, kodėl šventas tėvas ne- Troano rankraščiuose, esan- 
uždraudžia Sapnininką skai-j čiuose Britų muziejuj. Kitas 
tyt. o kitokios knygos yra už-. patvirtinančias žinias, kad 
draustos ir jas skaityt smer-.Mu žemynas yra tikrai bu- 
telnas .griekas? Kodėl? jvęs, čerėuordas rado Lchas-

—Alou, Maike! 
—Heilo, tėve!

tau viską išvirožyt, Maike, 
ba labai daug kalbėjo.

—Pasakyk nors jo turini. 
—Kad aš visai nežinau, 

ką jis klumočijo.
—Sakai, pamokslas buvo 

labai gražus ir ilgas, bet ta
vo galvoj niekas iš jo neuž- 
siliko. Kam tada tokių pa
mokslų klausytis, kam gai
šinti laiką veltui? Ar nege
riau paimti gerą knygą arba 
laikrašti ir ko nors pasimo
kyti?

—Ne, Maike. perdaug 
mokslo negerai, ba žmogui 
razumas apsisuka. Ve, mu
sų Šėeslvvos Smerties Su- 
saidės prezidentas skaitė 
Šventųjų Ž i vata, skaitė ir 
sudurnavojo. Pereitą nedė- 
lią ji išvežė Į kreizauzę. O 
davadlyvas buvo vyra? 
Snapsą gerdavo kaip van
deni ir niekad nepasigerda- 
vo—tokia galvą turėjo!

—Reiškia, nuo gėrimo ir 
išėjo iš nroto.

—O aš tau sakau. Maike, 
kad nuo skaitymo ji kvara- 
ba paėmė.

—Kas skaito geras kny
gas. tas iš proto neišeina, 
tėve. Tas tik Įeina i protą.

—O kaip tu rokuoji. Mai
ke, kokios knygos yra geros, 
o kokios šlėktos?

—Geni ir prastu knygų y- 
ra tiek daug, tėve, kad Įvar
dint jas visas negalima. Aš 
galiu tau tik bendrai paša 
kyt, kad geros knygos yra

—Čia. tėve. bus iiga isto-p1 rankraščiuose, saugomuo- 
rija, o aš šiandien labai už-'<e viename Tibeto vienuoly- 
imtas. Taigi aš ir nepradėsiu ,nc-
tau aiškinti, kodėl popiežius] 
vienas knygas draudžia, o ki-; 
tų ne. Aš tau papasakosiu a- j 
pie tai kitą syki. tėve. Aš tau. 
pasakysiu da daugiau, negu]
tas. Paaiškinsiu tau. kad po-į -------
piežius netik knygas drau-; Dabar kunigai elgias tiesiog 
džia. bet senovėj jis net ir j nežmoniškai,
knygų rašytojus persekio
davo. Ne vienas jų buvo £V-]
vas sudegintas ant laužo. Tik į'1

dusios šios milžiniškos ak
meninės stovvlos. Tai esama 
žuvusio M u žemyno gyven
tojų kurinių

Žemyno Mu žuvimas.
čerčuordo manymu, že

mynas Mu buvo netoli že
mės pusiaujo, Ramiajam 
vandenyne. Jo manymu, že
mynas tęsėsi nuo Havajų iki 
Fidži salų. Iš rytų į vaka
rus žemynas Mu buvo 5000 
mylių ilgumo, o iš šiaurės i 
pietus—nedaugiau 3000 my
lių. Gyventojų skaičius ga
lėjęs siekti iki 64 milijonų.

Mu žemynas nuskendęs 
per žemės drebėjimą.

Kolonizatoriai.
Dalis M u žemyno gyvento

jų dar prieš jo žuvimą persi
kėlė i artimesnes salas. Išei
viai save vadindavo Maiia ir 
atvykdami i naująsias vietas 
atsinešė savo kultūrą ir 
papročius, kurie greitai plito 
vietos gyventojų tarpe. Iš
eiviai iš Mu žemyno dau
giausia vyko dviem kriptim: 
vieni i rytus, kiti į vakarus. 
Tie kolonizavo Jukatano pu
siasali. Pietų Ameriką, At
lantidą ir Mažąją Aziją. To
se visose vietose yra likę Mu 
žemyno gyventojų kultūros 
palaikai. Ypatingai jų daug 
sutinkama Pietų Amerikoje, 
prie Andų kalnų.

Remdamasis savo pada
lytais tyrinėjimais, čerčuor- 
das priėjo išvadų, kad že
mynas Mu yra tikrai buvęs. 
Jo manymu, Mu gyventojų 
kultūra plačiai buvo išbujo
jusi Atlantidoj, kurią ištiko 
vienodas likimas, kaip ir Mu

Kaip išvalyt aliejinį 
galąstuvą.

Aliejinis galąstuvas (oil 
stone) kartais taip prisivelia a- 
liejaus ir metalo, kad daugiau 
jau nebegalanda. Ji galima iš

valyti šitokiu budue padaryti 
iš kreidos ir vandens apyskys- 
čio tepalo, galąstuvą pakaitint 
ir aptept tuo tepalu. Džiudama 
kreida sutrauks i save daug 
aliejaus. Tuomet kreidą reikia 
nuskusti, galąstuvą vėl Įkai
tinti ir išnaujo aptepti kreida. 
Kartoti tai kol galastuvas visai 
išsivalys.

Kaip išimti Įrūdijusį sriubą
Kuomet šriubo gvintai yra i- 

rudiję ir iš muterkos jo negali
ma išsukti, tai reikia aptepti ji 
aliejum, Įkaitinti raudonai ilgą 
veilą, arba virbalą, ir prikišti 
prie galo šriubo. Palaikyt porą 
minutų, paskui duot šriubui at
aušti. Jei nuo karštos vielos a 
liejus visas išgaravo, uždėt dar 
keliatą lašų. Ataušęs sriubas 
paprastai duodasi lengvai iš
sukti. Jeigu nesiduotų, įkai
tini ji dar sykį.

Kas daryt, kad vaisiniai šiai erti maži, neskanus, 
medžiai vestų daugiau dažnai nuparpę, todėl ma-

vaisių.

Kas turi ant savo farmos 
ar mieste prie savo namo 
iokių vaismedžių, tai dabar 
aikas juos apžiūrėti ir iš- 

retint šakas. Tada medžiai 
duos daugiau vaisių ir tie 
vaisiai bus daug geresni.

Žmonės paprastai mano, 
<ad juo medis daugiau turi 
šakų, tuo daugiau atves vai-

žos vertės.
Kai medžio šakos stovi

retokai, nesikryžiuoja, tai 
saulė visus lapus vienodai 
šviečia ir daug pagamina 
maisto vaisiams auginti. Jei 
šakos stovi tankiai, viena 
antrą stelbia, lapai viens 
antram užstoja saulės švie
są, tai jie daug mažiau pa
gamina maistų ir vos patys 
išminta bei sukrauna mais

ta

zemvna. ‘L. Ž.

Laisvos Kapines Lietuvoje 
Būtinai Reikalingos.

“Kelevio" 4-tame nume- 
buvo rašyta apie steigi-

.. , , ,ma laisvu kapiniu Lietuvoj.nepasigerK, teve. kad gale- . ~ ‘ - i i‘ ^ . . . . ,. . t. s As esu tos nuomones, kadtum gerai atsiminti, ka as tau ■, ’•, ■ - tokios kapines būtinai rei-sakysiu O dabar I k sveikas. kali Nors mes r|abar
-Gud bai. Maike. , „..vcname Araerikoje. bet

ne vienam iš mus gali dar
AŠTRUS VALDŽIOS KRI 

ZIS BOLIVIJOJ.
Bolivijoj pereitą sąvaitę 

rezignavo vyriausybė, nes 
iždas tuščias ir valdžia ne
žino iš kur gauti pinigu.

tekti parvažiuoti i Lietuvą, 
ir tada vėl prisieis susidurt 
-u nekultūringais ir plėš
riais lietuviškais klebonais.

ESTONIJOS PAKRAŠTY 
ŽUVO 1G0 RUSU.

Žinios iš Talino (Revc

Kaip apsaugot geležinius }- 
rankius nuo rudžių.

Smulkus Įrankiai, tokie kaip 
replės, plaktukas, šriubatrau 
kis, kaltas, grąžtas, piuklas ir 
kiti. patartina ištepti vazelinu 
pakol jie da nėra surūdiję. Jei 
gu kuri vieta jau parado, tai 
gerai ją nušveisti ir visą įran 
kį išvazelinuoti. Vazelino gali 
ma nusipirkti dešimtcentštory 
už dešimtuką, ir jo užteks ilgam 
laikui.

Bet stambiems įrankiams 
kaip fermerių plūgai, akėčios ir 
kitos žemei dirbti mašinos, ši 
toks būdas netinka. Kad šito
kios mašinos per žiemą nesuru 
dytų, jas reikia išbaltinti kai 
kėmis (whitewash), kuriomis 
baltinamos sienos bei lubos 
Grėbiamos ir plaunamos maši 
nos, matikai, špatai ir badyk 
liai—viskas gali būti išbaltinta
kalkėmis
lys.

ir per žiemą nesuru

įu. Bet tikrenybėje daz- . , , ,- -- • - , to atsargos kitu metuniausią esti priešingai: sakų s -
turi daug. o vaisiu veda ma- 1 3t ''- - , . , • , -
žai. Tas ir nestebėtina. I ^s.gtos, tai saule 

. . . . _ . , gerai apšviečia visas sakas,
Jei paimsime L vienouus įjetus jas gerai nuplauna ir 

medžius,^ tai jie dažniausia tuQ ^u(ju neleidžia ant šakų 
turės ir šaknų vienodai, ku- aUg|j kerpėms, samanoms ir 
nos medi maitina. Jei yie- kitokiems vaisiniu medžiu 
nam medžiui sakų ^mazm- kenkėjamg bei H s 
nme, tai šaknų tiekiamo! Todeb kaip tiktai atšils, 
•naisto kiekviena saka gaus (jaf medžių spro- 
iaugiau, negu pirmiau gau-, reikia medžių šakas 
lavo. Atliekamą maistą su‘į išretinti. Kai vaisiniai me
nančios žiedimų pumpurų,džiai sulapoja, tai sunkiau 
lugmimui, ir kitą metą gau- pamatvti susipvnusios šakos
;!a.u .ZLde!2r dldesmus vai’Į ir tada jau erti daugiau ki

tokių darbų.
Pirmiausia reikia išplauti 

sausosios šakos. Paskui iš
plauti vieną iš dviejų susi
kryžiavusių šakų. Plauna
ma silpnesnė. Toliau išre
tinti tas šakas, kurios eina 
i vainiko vidurį.

Gailėdamiesi didelių ša
kų, dažnai išretinimui nu- 
piausto tiktai mažąsias ša
keles. Bet tai yra klaida. 
Vaisius veda tik mažosios 
šakos. Todėl, vainiko išreti
nimui reikia išpiauti dides
nės šakos su visomis mažo
mis šakomis.

Plaunant reikia piauti ar
ti liemens ar pagrindinės ša
kos, kad nepaliktų šiekšto, 
bet tai}), kad ir žaizda butų 
galimai rųažesnė.

Nuplautoji vieta naudin
ga užtepti arba degutu, ar
ba bent karvių mėšlu pu
siau su moliu sumaišytu.

Kaip pasenusį medi 
at jaunini.

Senas medis geni vaisių 
neduoda. Kada vaisiai pa- 
sidaro maži, karpuoti, susi
sukę ir kieti, tai jau ženk
las. kad medis pasenęs.

Pasenusį medį galima at
jaunink Tuo tikslu jam da
roma operacija: nuplauna
ma visos šakos iki pusės 
medžio, paliekant plikus 
stuobrius. Nuplautas vie
tas reikia aptepti kokia nors 
smala ar karvių mėšlu mai
šytu su moliu. Aptepimas 
apsaugoja medi nuo išdžiū
vimo.

Šitaip senas medis aptai
sytas, išleis jaunų atžalų, 
kurios bus taip stiprios ir 
sveikos, kaip visai jauni 
medžiai. Tik nereikia duoti 
perdaug tų atžalų priželt 
Palikti tik dvi-tris stipresnes 
atžalas prie kožno stuobrio, 
o kitas nupiaut. Greitu lai
ku iš tokio medžio susilauk
site gražių vaisių.

ms užaugins.
Neapipiaustytam me

džiui vos užteks maisto vi
sų šakų gyvybei palaikyti, o 
Medams gaminti ir vaisiams 
auginti maistą nelieka. Jei 
kas treti metai iš sutaupytų 
maistu ir duoda derliu, vai-

Del Pasklidusių Gari’ 
dų Apie Valstiečių 
Liaudininkų Skilimą.

Paskutinėmis dienomis 
spaudoj ir politinio Lietu
vos gyvenimo centre ėjo 
kalbos apie valstiečių liau
dininkų skilimą. Buvo kal
bama. kad žymus valst. 
’iaudininkų šulas, p. Kvies
ta, su grupe savo šalininkų 
norėjęs bendradarbiavimo 
u tautininkais. Tas kalbas 

’.ptildė Kvieskos pareiški
mas spaudoj, kad jokio ski- 
imo nėra.

Kaip teko patirti, kal
boms davė pagrindo šis į- 
vykis: Kvieska buvo para
šęs straipsnį “Klerikaliz
mas ir liberalizmas”, kuris 
!urėjo būti Įdėtas Į “Lietu
vos Žinias”, šiame straips
nyje Kvieska Įrodinėjo, kad 
Lietuvoj yra dvi srovės: 
klerikalizmas ir liberaliz
mas. Valstiečiai liaudinin
kai, Kvieskos nuomone, tu
ri prisidėti prie liberalizmo, 
nes klerikalizmas esąs jų 
amžinas priešas. Prieš ši 
straipsni užprotestavo pris. 
adv. Šleževičius, pavadin
damas jį fašistišku, ir už
draudė jį spauzdinti. Kvie 
-ka nenorėjo nusileisti ir 
pasakė, kad Šleževičius nie 
ko nenusimanąs apie fašiz
mą. Klausimas atsidūrė val- 
Ziečių-liaudininkų centro 
taryboj, kuri taip pat pasi
lakė prieš straipsnio spaus
dinimą ir pasiūlė Kvieskai 
dvi išeitis: atsiimti savo

Bet pinigų daugiau neturė
jau. tai prašiau, kad kun i 
gas palauktų, žadėdamas 
iam užmokėti vėliau. B<> 
kunigas laukti nenori. Žy
das tau pabarguos, bet ku
nigas—ne. Mokėk jam tuo
jaus. ir gana. Jeigu neturi, 
sako. tai eik ir pasiskolink, 
bet man turi būt užmokėta.

Turėjau pasiskolinti ir 
užmokėti. Gavęs da 5 litus, 
pareikalavo ir vežimo, nes 
pėsčias jis neisiąs ir savų 
arklių nekinkysiąs. Turėjau 
parūpint ir vežimą.

Tai ve. kokie beširdžiai 
lupikai tie Lietuvos kuni
gai! Per pamokslą jie rėkia 
žmonėms, kad turtai nerei
kalingi. kad niekas ant pi 
nigų “nesilakamytų”, o pa 
tys gatavi išlupti paskutini 
centą iš vargšo.

Lietuvos kaimiečiai ne
gali nuo tų parazitų pasi- 
liuosuoti, nes nežino kaip. 
Pažangių laikraščių cenzū
ra Lietuvon neįleidžia, ir 
nėra kam žmones pamokin
ti. Aš siunčiau Lietuvon ke 
liatą “Keleivių”, bet nei 
vieno negavo. Tai tokia 
“laisvė” Lietuvoje. Taigi 
reikėtų Lietuvos žmonėms 
padėti kitokiu budu. Reikė
tų padėt jiems įsikurti nors 
laisvas kapines. Tada nerei
kėtų nuo tų grašiagaudų 
priklausyti.

K. M

Kaip išvalyti sudžiovusius 
makolus (brušius).

Nupirkit dažų krautuvėj dru- 
kos vadinamos sal soda arba 
odium carbonatc,' pridėkit tris 

syk tiek vandens. Kai sutirps, 
pakabinkit šitam skiediny su

siuvusį makolą taip. kad jo 
galas nesiektu dugno. Tegul pa
stovi taip šiltoj vietoj nuo 12 iki 
24 valandų. Kad ir į akmenį 
makolas butų sukietėjęs, .jis 
pasidarys minkštas ir ii galima 
bus išplauti karštu vandeniu su 
muilu.

Kitas geras chemikalas su
džiovusiems brušiams išvalyt, 
tai amyl acetate. vadinamas 
taipgi “bana oil” ir “pearl oil”. 
Jį reikia vartoti vieną, nemai
šant nei su vandeniu, nei su ki
tais skysčiais. Brušis įleidžia

mas į jį stačiai ir parišamas 
kad nesiektų dugno. Kaip at- 
mirks, skystimas galima supil
ti į bonką ir laikyti kitam kar
tui.

Man jau teko su jais tu
nui reikalo laidojant numi
rėlį, tai gerai žinau jų stor
žieviškumą ir begėdystę.
< lyvenant man Lietuvoje, 
1927 metais mirė mano tė- 
ukas. Laisvų kapinių ne

buvo, todėl nabašninkas 
ant palaido] prjsiėjo laidoti bažnytinėse 

audros metu., kapinėse. O ant tų kapinių 
suna:-. viešpatauja klebonas. Nori 

Į ar ne. bet turi eit pas jį gau
ti leidimą užkąst numirėlį. 
Nuėjau ir aš. Reikėjo užmo
kėt 15 litų. Sakau, gal kle- 

be-įbonas palydėsi nabašninką 
■'i kapus, jeigu tiek paėmei? 

Gerai, sako, palydėsiu.
Bet rytojaus dieną, kai

tos, ką lavina ir plėtoja žmo- lio), kad Ertoni jos pakrašty j v 
gaus žinojimą, o prastos yra! žuvo 100 rusų žvejų, kurie j } 
tos, ką jokios naudos žmogui buvo susirinkę
neudoda, o kartais nei ir ledo. Jų laivai 
klaidina. į Baltijos juroj buvo

—O ką tu mistini apie kinti.
Šventųjų Živatą. Maike?

—Tokios rūšies knygos 
klaidina žmogaus protą.

—Kodėl?
—Todėl, kad jos aukština veik niekad nebūdavo, sio- 

ir garbina tuos keistuolius, mis dienomis tiek prisnigo, 
kurie atsisakydavo nuo viso- kad Neapolio mieste apie 
kių gyvenimo smagumų, ba- 50 žmonių reikėjo paguldyti į atvežėm kūną,, kun. tarnas 
daudavo, kankindavo savo ligoninėn dėl visokių susi- šaukia mane Į kleboniją, 
kūną ir kartais net savo vai- žeidimų. Sakoma, kad jau'.Nueinu ir klausiu, kame da- 
kus žudydavo, kad Dievui į- per 43 metus Italijoj tiek dykas. O jis man sako: Jei 

nori. kad lydėčiau į kapus, 
tai pridėk da 5 litus; o jei 
ne, tai kavok lavoną ne- 
šventinton duobėn.

Sakau, tai atiduok man 
kunige tą 15 litų, ką vakar 
paėmei. Bet kunigas apie 
pinigų grąžinimą nei kalbėt

ITALIJOJ GILIAUSIA 
ŽIEMA.

Italijoj, kur žiemos

tikus. Nestebėtina, kad to- sniego nebuvę.
kių raštų prisiskaitęs žmo-- ---------------
gus ir išsikrausto iš galvos. Pereitą sąvaitę Berlyno 
Civilizacija deda visas pa- aludžių savininkai apskelbė 
stangas, kad gyvenimas bu-,“alaus streiką” ir alaus ne- 
tų kaip galima laimingesnis pardavinėja. Tai yra prote- 
ir linksmesnis, o tokie raštai stas prieš valdžią, kam ji 
sako, kad nereikia jokių pa- pakėlė mokestį ant gauna- 
lengvinimų. Tai yra vistiek mo iš alaus pelno. Tokie pat nenori. Pagalvojau, kad 
kaip sakyti, kad nereikia jo-streikai pasireiškė ir kituose verčiau pridėt 5 litus ir pa- 
kio progreso. ĮYokietijos miestuose. ’laidot nabašninką kapinėse.

Dedhame, netoli Bosto
no, plėšikai apiplėšė taxi 
vežiką Marijanskį. Atėmė 
iš jo $10 pinigu ir automo
bilių.

Kodėl maleva atšoksią?
Kodėl kartais numalevoto na

mo sienos pradeda luptis, male
va nuo medžio atšoksta? Todėl 
kad malevojant siena buvo šla
pia. Už tai gi reikia žiūrėti, kad 
malevojant medžias butų gerai 
išdžiuvęs, netik paviršium sau
sas. bet perdėm. Jeigu senas 
pentas buvo uždėtas ant šlapios 
sienos, tai jau antru kartu -jį 
malevot neužsimoka; jį reikia 
nudegint žemėn ir uždėti visai 
naują pentą.

Kas daryt, kad pielyčia 
neprisiveltų.

Kad pieluojant minkštą me
talą pielyčia neprisiveltų, rei
kia ją kartas nuo karto patrinti 
kreida.

straipsni ir per spaudą nuo( 
jo atsisakyti, arba išstoti iš Kas daryt, kad žiedai pava- 
valstiečiu liaudininkų par
tijos. Kvieska pasirinko
pirmąjį kelią: atsiėmė
straipsni ir per spaudą pa
skelbė, kad valstiečiuose- 
liaudininkuose jokio skili
mo nesą, kad pasklidę gan
dai apie skilimą esąs tik 
mažas nesusipratimas, kuris 
neturįs jokio rimtesnio pa
grindo.

Po šio Kvieskos pareiški
mo apie valstiečių-liaudi- 
ninkų skilimą kalbos nutilo. 
Manoma, kad jokio skilimo 
nebus ir valstiečiai-diaudi- 
ninkai prieš tautininkus sto
vės aiškioj opozicijoj neida
mi į jokius kompromiso san
tykius. J. Gr».

san nenušaltų.
Kada medžiai anksti pa

vasarį pražydi, tai dažnai 
šalnos žiedus sugadina.

Kad tas neatsitiktų, daro
ma taip: da žiemos laiku, 
kada yra sniego, aplink me
džius sukasama daug snie
go, supilama jis vandenin ir 
suminama kojomis taip, 
kad pavirstų į ledą. Ant vir
šaus uždedama mėšlo, ar 
šiaip ko nors, kad sniegas il
gai nesutirptų.

Šitaip apžiurėjas medis 
pradės sprogti daug vėliau, 
kada visos pavasario šalnos 
jau bus praėjusios, ir tada 
jo žiedai jau negalės nušal
ti.

I
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Visokios Žinios
uKELEIVIO'

BAISI ŽMOGŽU
DYSTĖ.

!ti dėl to, kad šios šalies val
džioje žmonės neturi jokio 
balso. Tenai sėdi vieni tik 
milionieriai, žmonių lupiIš Pajavonio rašo Į Det

roitą, kad Gudelių kaime.
Pajavonio valsčiuje, patė
vis Zdanavyčius su save 
dviem sunais užmušė savo 
posūnį Joną Skinki. Daly
kas susidėjo taip: Skinkys 
užvedė bylą dėl atėmimo 
gyvenimo iš patėvio. Byla 
butų buvusi 15 d. gruodžio.
1931 m. Taigi patėvis ir pa
sakęs dviem savo sunams:
“Vaikai, jau mums vistiek 
nėra gyvenimo šiame pa
saulyje, jeigu Jonas žemę 
atims. Geriau mes ji užmuš- 
kime”.

Sūnus ant to sutiko ir 
gruodžio 10 d. iš ryto jie 
kluone užmušė Joną Skin
kį raktu nuo mašinos ir ki
tais geležiniais įrankiais.
Galvą labai sudaužė, pas
kui kraujus nuo burnos ap
šluostė, kad ne taip bai
siai išrodvtų, ir ištiesę klo
jime paguldė ir da revolve
rį šalia pametė, kuris nebu
vo dagi nei užtaisytas, nei 
išautas. Policija jau suėmė 
visus tris žmogžudžius. Pa 
sirodo, kad Zdanavyčius 
leido Skinkį į mokslą 
manė, kad jis pasimokinęs
gaus kokią tarnybą ir nesi- Worcestery nusižudė ak- 
kabins prie gyvenimo, bet Sterką Maud E. Moffett, ku 
velionis išėjęs kokią pora 
klasių gimnazijos liovė to-

kai.

TRUMPOS ŽINIOS
Guatemalo mieste buvo 

sušaudytas komunistų va
las Juan Pablo Wein- 
vvright, kuris bmo nuteis
tas už sumoksią prieš vals
tybę. Šeši kiti komunistai 
prezidento Ubico Įsakymu 
buvo paliuosuoti.

Nuo didelių liūčių Peru- 
vijoj patvino upė Ioa. Daug 
miestų ir kaimų apsemta 
vandeniu.

Kubos diktatorius Macha
do paleido iš kalėjimo vi- 
~us pereitų metų sukilimo 
’alyvius, manydamas, kad 
jie užtai rems “tautos va
dą.” Bet paleisti revoliucio
nieriai išleido manifestą, 
griežtai reikalaudami, . kad 
Machado tuojaus pasitrau
ktų nuo valdžios. Jie visi 
stoja už demokratinę tvar
ką. Tai antausis diktato
riui.

liau mokintis, ar neturėda- 
Zda-

navycius rase visas išlaidas 
sau į knygutę ir kiek jam 
triobos kainavę pastatyti, 
kad reikalui prisėjus galėtų 
parodyti, jog čia daug jo 
sudėta ir todėl jam priklau
so.

Velionis jau buvo

mas noro, ar gabumo

n per 10 metų dainuodavo 
teatruose. Ji prakirto ledą 
Quinsigamondo ežere ir pa
lindo po juo. Sakoma, kad 
paskutinėmis dienomis ji 
buvo atleista iš darbo.

Nesenai Amerikoje mirė 
pagarsėjęs judžių artistas 
Kudolp Valentino ir paliko 
$130,000 turto. Giminės 

ir ka-’ pradėjo dėl jo palaikų byli
nėtis, prisisamdė advokatų, 
ir dabar sakoma, kad iš 
paliktų turtų niekam neliks 
nei cento—viską pasiims

KALENDORIUS
1922 METAMS

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

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

Šitos daines tąsa “Keleivio”
' Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.

riumenę atbuvęs, ir jau tu
rėjo 26 metus. Žmonių perė
ję apie 2,000 jį klojime gu
lintį pažiūrėt. Daugumas
verkė. Lavoną pasiėmė pas advokatai ir teismai, 
save Torieliškių Striungys, 
jo pusbrolis, ir iš ten laido
tuvės atsibuvo. Sako, kad 
per laidotuves buvę tiek 
žmonių, kiek per jokį atlai
dą niękad nebūna.

Skinkio tėvas. Jonas, bu
vo užmuštas 1904 ,m. rude-: ta už bigamiją, nes nebuvo 
nį. Skinkys per šv. Myko- su pirmu vyru persiskyrus.
lą parvažiavęs iš Virbalio! ---------------
nuėjo prie mirštančio švo-j nuo 31 kovo pietų Afri- 
gerio. Torieliškių Striun- jkoj užsidarys DeBeers dei- 
gio. Jam mirus, parėjo na- mantų kasyklos, kurios bu
mo ir rado berną kiety pas-Vo didžiausios ir garsiau- 
savo moterį. Bernas pabėgo' s jos tos rūšies kasyklos vi- 
į savo klėtaitę ir užsidarė, i varne pasauly. Sunkus lai- 
Skinkys kirviu duris išmu-jkai, todėl deimantų niekas 
šė, o bernas raktu Skinkiui; neperka.
per akį, paskui vieną-kitą! ---------------
pridėjo ir galvą perskėlė,; Sovietų atstovas pranešė 
taip kad smegenų plėvė tru-: nusiginklavimo konferenci- 
ko. Skinkys savaitę pasi- -;aį Ženevoj, kad raudonoji 
kankinęs mirė. Bernas ga- '3rmįįa turi 504,303 vyrus, 
vo tik 6 mėnesius kalėjimo, Raudonam laivyne esą 29,- 
vien tik kaip už apsigyni- oqq yvru. o aviacijoj—28,- 
mą savęs. Skinkys buvo iš- 000 OGPU arba slaptoji 
gyvenęs su savo žmona tik Sovietu policija turinti 45,- 
du metu. Po jo mirties, 190o 000 šnipų. Pereitais 1931 
metais atėjo Zdanavyčius į metais visoms savo ginkluo- 
užkurius, kuris sugyveno su tomg jėgoms išlaikyti Rusi- 
Skinkiene porą vaikų ir su ;a išleidusi 1,290,000,000 
jais dabar užmušė nabas- rubHu arba £645,000,000.
ninko Skinkio sūnų, kuris ‘ __________
gimė apie 6 mėnesius po te-j Pi,Ia<;e Teatre> New Yor- 
vo mirties. J. Gnunas. igį^e vaidinimo kilo ug

nis ant scenos. Teatre buvo 
apie 1.700 žmonių, bet visi 
pabėgo laimingai. Ugnis pe
rėjo per visą sceną ir pasie-

Roslyno miestely, New 
Yorko valstijoj, italas var
du Formico pardavė jauną 
savo žmoną kitam italui už 
$5,000. Moteris su tuo suti
ko, bet dabar ji buvo suim-

SLA. REIKALAI.
B ALSAVIMO BLANKOS 

JAU GATAVOS.
Vinikas ir Grinius rinki

muose nef iguruos.
Balsavimo blankos arba 

“balotai” SLA. rinkimams 
jau atspausdintos. Figūruo
ja šie kandidatai.

Prezidento urėdui
F. J. Bagočius, S. Boston.

S. Gegužis, Mahanoy City.
J. Bachunas, Sodus, Mich.
Vice-prezidento urėdui.
A. Mikalauskas, Brook- 

lvn, N. Y.
M. Vokietaitis, New Ha- 

ven, Conn. ' -

PITTSBURGH, 

Jau
PA.

ruošiamės SLA 
Seimui.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Montelliečiui. — Negali-* 
ma džiaugtis iš to, kad lietu
viai linksta prie republiko- 
nų. Lietuviai daugumoje y- 
ra fabrikų darbininkai, o 
republikonai, kaipo fabri
kantų ir bankininkų parti
ja, yra didžiausi darbinin
kų priešai. Štai, jų bosas 
Hooveris piestu stoja prieš 
teikimą bedarbaims pinigi
nės pašalpos. Ir jeigu darbi
ninkai tokią partiją remia, 
tai jie parodo savo nesusi
pratimą. Tegul tik Montel- 
los lietuviai, kurie taip “lin
ksta prie renublikonų”, ap
skelbia streiką batų dirbtu
vėse ir pareikalauja gėrės-j { 
nio atlyginimo, o tada jie 
pamatys, kaip tie republi
konai juos “myli.”

Lukšių Juozui. — Iš ko
respondencijos išleidom tik 
tuos dalykus, apie kuriuos 
buvo jau kalbėta. Kitką pa- 
talpinom.

V. M. Rinksui. — (1) Bu
vo kitąsyk lietuvių kalboj 
išleista knygelė “Praract- 
vos Karalienės Michaldos”. 
Kaip rodos, tai buvo verti
mas iš lenkų kalbos. Visos 
tos “praractvos” yra gryna 
fantazija, išsvajotas daly
kas, ir jokios istorinės ver
tės neturi. (2) “Naujosios 
Gadynės” antrašas toks: 
279 South 5-th st., Brook
lyn, N. Y. (3) “Keleivį” į 
Lietuvą siuntinėjame, bet 
ne kožnas numeris nueina. 
(4 ir 5) Apie klausiamus 
tamstos raštus ant greitųjų 
negalim nieko pasakyt; gal 
jie tilpo, tik tamsta nepaste
bėjai? (6) Už patarimus 
ačiū.

Jaunuoliui. — Atsakymo 
Beniušiui ir jo draugam ne
dėsime, nes iš tos polemi
kos niekam nėra naudos.

Sekantis SLA. seimas 1- 
vyks Pittsburghe ateinantį 
birželio mėnesį. Todėl 2 va
sario čia jau įvyko SLA. 3- 
čio Apskričio bendras ko
miteto ir komisijų posėdis, 
kad pasiskirstyt pareigomis 
kalbamam seimui rengti.

Nutarta, kad Rengimų 
Komisija susižinotų su S.L. 
A.. Pildomąją Taryba ir 
gautų jos sutikimą ruošti 
Seimui vietą.

Toliaus nutarta suruošti 
Pittsburgho apielinkėse 
prakalbų maršrutą SLA. 
kuopose. Kandidatais į kai

z
GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FURČIAI
FRANK-

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradieySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

PAJ IEŠKOJIMAI. GERA PROGA!

LABAI NUPIGINTOS (DOMIOS 
KNYGOS

Deklamacijos ir Dainos apie Pa
saulinį Karą, 75 pusi....................25c

Gražiausios Pasakos ......................  25c
............ 25c

Kas prisius 50c tam prisiųsiu visas
3 knygas, o kurie prisius $1.00, tiems 
pridėsime šv. Istoriją, didelę, su 50 
paveikslų. Pinigus galite prisiųsti 
Pašto štampomis, Money Orderį arba 
pinigais. (10)

P. MIKALAUSKAS 
2(8 W. Fourth St. So. Boston, Mass.

Mikolas Valas, pajieškau pusbrolių 
dukterų ANTANINOS ir MARCE
LĖS MAILUKĖS; pirm lft metų An
tanina gyveno Warespoint, Conn.
Marcelė—Brooklyn, N. Y. .Jos paeina Idom’ausios Istorijos
iš Suvalkų gub., Griškabūdžio para- . ........  "
pijes, Vidgirių kaimo. Kas žino kur 
jos randas, prašau pranešti, arba pa
čios lai atsišaukia. (9)

M. WALAS
R.F.D. 1, No. Windham, Conn.

KAZYS GUŽAUCKAS pirm dvie
jų metų gyver.o Rochester, N. Y. Ar 
jis ir dabar ten gyvena, nežinau, nes 
pamečiau jo adresą. Kurie žinot kur 
jis randasi, meldžiu pranešti jo ad
resą arba pats malonės atsišaukti(9)

IGNAS GUŽAUCKAS 
425 Deeds Avė., Dayton, Ohio.

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (9)

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

CHICAGO. ILL,

AMERIKOS VALDŽIA
TURI $17.815,861,111 

SKOLŲ.
Washingtono valdžia k ė pirmutines sėdynes. Nuo- 

praneša, kad sausio mene- stoliai apskaitomi į $50,000 
šio pabaigoje jos skolos šie- ----------------

Pajieškau brolio ANTANO LAU
RINČIKO, 1930 m. gyveno Hartford, 
Conn., 17 Townley st. Kur dabar jis 
randasi, nežinau. Kas apie jį žino, 
prašau pranešti, nes turiu svarbų' 
reikalą, arba pats lai atsišaukia. (9) 

KAZYS LAURINČIKAS 
Patrick, Sask. Canada.

PAJIEŠKOMA

M. Mockevičius, Maltby, bėtojus paduota J. K. ‘ Ma 
žiukna, P. Dargis ir P. Pi- 
variunas. Kuopos, kurios 
nori rengti prakalbas, turi

McKees Pasiimti ir padaryti
McRees $jęeibimus 0 Apskritys nu

siųs kalbėtoją. Tuo reikalu 
reikia kreiptis į Apskričio 
raštininkę: F. Sadulienę 
108 Cress st., Camegie, Pa.

S. Bakanas.

Pa.
Sekretoriaus urėdui.

P. Jurgeliutė, New York. 
J. Miliauskas,

Rocks.
V. Čekanauskas, Hart

ford.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

“Dabar aš turiu stip
rumą jaunystės'9
Per keturius metus aš buvau 

menkos sveikatos ir taip silpnas, kad 
mažai galėjau dirbti,” rašo p. M.
Preikšą, Buffalo, N. Y. “Aš ėmiau 
daugelio rųšių vaistų be jokios pa
gelbos. Aš perskaičiau apie Nuga- 
Tone ir nusipirkau bonką. Aš suvar
tojau dvi bonkas ir dabar aš turiu 
stiprumą jaunystės. Nuga-Tone yra 
pastebėtinas dėl žmonių, kurie yra 
silpni ar liguisti.’’

Jokie vaistai neturi tokio stebėtino 
rekordo kaip Nuga-Tone. Jis sutei
kė sveika^ ir stiprumą milionams 
žmonių visose pasaulio dalyse per 
pastaruosius 45 metus. Nuga-Tone
yna pardavinėjamas ąptiekininkų. GRINIS, Petras, kilęs iš Pagirio 
Jeigu aptiekininkas jo neturi, pa- , miest., Ukmergės apskr., iki 1915 m. 
prašykite jį užsakyti iš savo urmi- gyvenęs St. Louis, Mo. turįs brolį 
ninko. Žiūrėkite, kad gautumėt tikrą Adomą.
Nuga-Tone. Substitutai yra be ver- ALEKSANDRAVIČIUS, Petras.

Juozo ir Liudvikos Šafranaitės su-
PARąiminnA farma nus’ Amerikon atv>'k?s 33 m.
PARSIDUODA FARMA. Venclovas, Stasys, kilęs iš
124 akeriai žemės, Rame, Visti- Skapiškio v., Rokiškio apskr., seniau 

ninkai, Ledaunė, Kiaulininkai, gara- Pyvenęs 101 Ferguson St., Newark, 
džiai keturi, Namas, pora arklių. 4 N. J.
karvės, 50 kiaulių, 100 vištų, veisli- I BENUŠIS, Antanas, Jono ir Onos 
nes turkės; upelis teka per kiemą, sūnūs, Amerikon atvykęs apie 1910 
didelė upė teka per lauką, daugybė m. ir gyvenęs Glencore, L. I., N. Y., 
žuvų; elektriką, telefonas, visokios kilęs bene iš Skuodo.
mašinos, 100 kortų prikirstų malkų. J DOBILAS, Pranas. Amerikon

tės.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
t GONORĖJA 

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

DR. MARGERIS
3121 So. llalstcd Street, 

CHICAGO, ILL.

Norint plačiau ką sužinot, kreipkitės 
vpatiškai ar per laišką. (11)

LEIS BIELIAUSKAS 
P. O. Box 321. M'ebster, Mass. 

Tel. Webster 72-W

at-
vvkes 1913 m. ir gyvenęs Garrison, 
Indiana, tarnavęs Amerikos kariuo- 
menėte.

LEŠINSKAS, Vincas, Amerikon 
atvykęs 1909 m. iš Ginkunų dvaro, 
Šiaulių apksr. ir gyvenęs Mahanoy 
City, Pa.

KANIŠAUSKAS, Donas, kilęs iš 
Šiluvos v., Raseinių

PARDUODU FARMĄ.
Arba pajieškau partnerio ar part-

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo nerkos; turiu IW akerių žemės, esn Goolaukių km.. Šiluvos v 
adresu: (26) j našlys, vaikų neturiu. Plačiau paaiš-' apskr, iki 1930 m g.yvenę; 48 Har-

South Ashland 
Grill Itin

Jot Martin-Martmevičioa
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių (’žkandžią 
ir Minkštų įsigėrimą

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

i 49S E. 7»h SL So. Boston. Mass.

Iždininko urėdui
K. P. Gugis, Chicago.
J. Tareila, Waterbury.
P. Mažeika, Wilkes Bar- 

re, Pa.
Iždo globėjų vietoms
J. Januškevičius, Hart-' 

ford.
S. Bakanas, Pittsburgh.
G. J. Stungis, Chicago.
M. Raginskas, Plymouth,

Pa.
S. Mockus, So. Boston.
J. Sekys, Hartford.

Daktaro-kvotėjo urėdui.-.
I. B. Bronušas, Baltimore, 
E. G. Klimas, Philadel-

phia, Pa.
]J. Staneslow, Waterbu-

kir.siu per laiška. (9)
JOS W. GRICE, R. 1, Berlin, Md.

Susikimšimas., persalimai
—nuo slapiu kojų
Peršlapę čevcrykni, peršlapę drabu
žiai . . . pavojinga! Apsisaugokite 
nuo peršalimų krutinėję. Tas ver
žiantis. troškinanti jausmas gali būti 
palengvintas. Pabandykit šitą greita, 
paprastą budį—

kė $17,815,861,111. Tai Vyriausi? Ontario pro- ry. I
reiškia $1,^52,592,880 dau- vincijos tribunolas KanadojI Ant baloto nesimato J.' 
giau, negu pernai šiuom lai- nusprendė, kad komunistai j Griniaus, kuris nominaci-! 
ku buvo. yra nelegalė Kanadoj orga-S jose buvo gavęs daugiausia1

Žinoma, nėra tai vai- nizacija ir todėl žemesnia-, balsu į vice-prezidentus, ir 
džios skolos, bet gyventojų, me teisme nuteisti 8 komu- ’. taip pat nėra Viniko, kuris
tik valdžia jų pridarė. Dau- nistai turi eit kalėjiman.
giausia tų skolų buvo pri-----------------
krauta ant žmonių sprando Saskatoono miesto

už 
komi

kny-į

nominacijose gavo 
vietą į sekretorius.

Grinius savo kandidatu-' 
rą ištraukė pats, o Vinikas 
nepateko į balotą dėl to,'

pirmą

Lengvai ištepkite sn Sloan's Lini- 
mentu krutinę. Sloan's sveika šiluma 
sus Ido ka'.p saulė. Prašalina skaus
mus. Išsklaido susikimšimų. Naudo
jamas 1J milionų namų. Nusipirkite 
šviesių bonkų. 35c.

ding St, Cambridge, Mass.
SINKEVIČIUS, Ignas, Amerikon 

atvykęs 1907 m. iš Kauno, tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje ir 1924 m 
gyvenęs Milvvaukee, Wis.

MYKOLAITIS, Edvardas, gyve
nęs So. Manchester, Conn. ir neva 
išvykęs į Newark, N. J. ir ten mi
ręs. Jo turtas Lietuvoje pavojuje

ŠAKALINIS, Edvardas, kilęs iš 
Suginčių miest., Kuktiškių v.. Ute
nos apskr , gyvenęs ir dirbęs No. 
Weymouth, Mass. ir apie 10 metų a> 
gal išvykęs pas seserį Oną Gekienę į 
Waterbury, Conn.

MILIAUSKAS, Ignas, prieš karą 
gyvenęs Philadelphia, Pa., karo me
tu tarnavęs armijoje ir neva dingęs 
be žinios.

j GEGUŽIS, Dominikas, buv. jūrių 
inžinierius, kilęs bene iš Seinų apsk 
irgi gyvenęs Philadelpia, Pa

MASELSKIAI, Pranas ir Juozas, 
Agotos Hoefertienės broliai, kilę iš 
Eibariškių km., Radviliškio v, Šiau
lių apskr., Amerikon atvykę 1913 m. 
ir apsigyvenę Brooklyn, N. Y.

Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji malonėkite atsiliepti į

CONSULATE GENERAL OF 
r LITHUANIA

15 Park Row, New York, N Y

DOVANAL

KNYGELĖ (katalogas). Kalą 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt, be lan
kymo mokvklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS. 1336 W. 12tk aU 

Los Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras 
piškas plunksnas ir 

Gvarantuojam Patenkinimą.
Kaldros ir patalai. Materijos Sila
binės musų specia! iškurnąs. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIES-EUROPEAN 
FEATHER CO.

56’Chauncey Street, Boston. Maaa. 
Kampas Bedford St. netoli Wa«h- 
ington St ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

per didįjį karą. Kapitalistai gynuose (Kanadoj) 
per karą pasidarė milionus drausti laikraščiai su
pelno, o* visuomenei buvo škais priedais. Tai sukėlė kad jis da neturi pilietiškų 
suverstos skolos. Taip daro- didelį susidomėjimą. popierų. j

SLOAN’S Liniment
I

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ne jaunesnės 37 metų, 
amžiaus. Chieagietės lai neatsišau
kia. Tuo tarpu esu bedarbis. (9) 

V. C. J. 2256 W. 19 St Chicago, I1L



Sestas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Kovo 2 d., 1932 m.

Kanados Lietuviai
P1TTSBURGH, PA

Fašistai norėjo išprovokuo* 
ti muštynes Lietuvos nepri

klausomybės šventėje.
Vasario 21 d. Pittsbur

gho lietuviai apvaikščiojo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę.

Dienos metu P. Dargis 
pasakė per radio labai gra
žią prakalbą, Jono Vainau
sko Orkestrą labai gražiai 
pagrojo, o Aleksandras Sa
dauskas ir p-lė Zalenkevi- 
čiutė gražiai padainavo po 
keletą gražių ir Lietuvos 
nepirklausomybės šventei 
pritaikytų dainų.

Reikia pasakyt, kad Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės radio programa; 
tikrai buvo gražus ir visi 

radio klausytojai gėrėjosi.
Vakare buvo LMD. Sve

tainėje muzikalis progra
mas ir prakalbos. Dalyvavo 
tautinės parapijos choras, 
Jono Vainausko Orkestrą, 
dainininkė Bladzia Paule- 
kiutė ir dar pora mergaičių 
kuinų pravardžių nenugir
dau.
Kalbėtojai buvo vietiniai: 

P. Pivariunas, kun. Z. Vi- 
partas ir Povilas Dargis. 
Publikos buvo pilnutė sve
tainė.

Šią šventę rengė Pitts
burgho lietuvių draugijoi 
vadovaujant SLA. 3-čiam 
Apskričiui. Rengimo Komi
sija susidėjo iš Virbicko. P 
Pivariuno, J. Ruko, P. Dar- 
gio ir S. Bakano. Vakaro 
vedėjas buvo J. Virbickas.

Vakaro programas buvo 
pradėtas Lietuvos himnu 
vadovaujant tautinės para 
pijos chorui. Paskui Jono 
Vainausko orkestrą pagro
jo, dvi mergaitės padekla
mavo ir P. Pivariunas pak
viestas kalbėti. Paskui vėl 
buvo dainų ir tautinės para
pijos kun. Vipartas persta
tytas kalbėt. Išėjęs ant pa
grindų kalbėtojas pasisako 
esąs po ligos ir daug nekal
bėsiąs.

Po kun. Viparto kalbos 
buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Įžangos nebu
vo, tai publika aukomis pa
dengė lėšas.

Pristatomas kalbėti P. 
Dargis. Jis pradeda nuo to, 
kaip 14 metų atgal Lietu
vos Taryba Vilniuje, pasi
remdama tautų apsispren 
dimo teise, paskelbė visam 
pasauliui, kad atstato ne
priklausomą demokratinę 
Lietuvą su sostine Vilniuje. 
Bet, pasak kalbėtojaus. 
“mes apvaikščiojame šian
dieną čionai susirinkę 14 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves, o Lietu
va da neturi nei sostinės 
Vilniaus, nei demokratinės 
žmonių rinktos valdžios. 
Lietuvos sostinę Vilnių at
plėšė plėšikiški lenkų legi- 
jonai, o Lietuvos demokra
tiją atėmė iš žmonių savi 
smurtininkai, su ginklais 
atėję nakties laiku, ir tuo 
momentu, kada visa lietu
vių tauta rengėsi pagerbti 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentą Dr. Grinių”. Sumi
nėjus Dr. Griniaus vardą, 
publika karštai plojo.

Toliaus kalbėtojas aiški
na: ”Šiandieną mes čionai 
susirinkę apvaikščiojame 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę kaipo pasiliuosavi- 
mą nuo svetimo jungo, o 
Lietuvoje Smetona ir visi 
smurtininkai švenčia Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventę prie šampano, kada 
pilni Lietuvos kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklos 
politinių kalnių, kurie dau
gumoje yra kovoję už Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
per metų metus yra dirbę ir

publika klausosi p. Dargio 
albos su didžiausiu žingei

dumu, vakaro vedėjas, p.
Juozas Virbickas, prieina 
prie kalbėtojaus ir pareiš
kia. kad jis neįeisiąs kalbė
tojui išeiti “iš temos” ir už
gaulioti Smetoną. Girdi, 

mums nereik kištis į Lietu
vos reikalus, tegul jie tenai 
patys žinosi.” Ir paėmęs 
kalbėtoją už rankos pradė
jo traukti nuo pagrindų, 
vanodamas net prievartą. 
Kalbėtojas prašo p. Virbic
ką atsitraukti ir netrukdyti 
jo kalbos. Publika pama
čius, kad Virbickas trukdo 
kalbėtoją, sukelia protesto 
audrą prieš Virbicką. Vir
bickas gi arogantiškai, nei 
iš šio, nei iš to, pradeda pa
sakoti publikai kalbėtojaus 
biografiją, kad kalbėtojas 
kitąsyk buvęs sandarietis, o 
dabar virtęs socialistu ir jis 
tokiam kalbėtojui neduo
siąs “politiškai” kalbėti ir 
Lietuvos valdžią užgaulioti. 
Publika da daugiau pasipik
tina tokiu p. Virbicko elge
siu ir reikalauja, kad jis eitų 
į savo vietą ir leistų kalbėto
jui kalbėti. Ir girdėti iš pub 
likos balsai: “Šalin smeton- 
laižiai fašistai!” “Leisk kal
bėtojui kalbėti!” “šalin fa
šistai!”

Virbickas matydamas, 
kad visa publika su kalbėto- 
jum, bandė grasinti uždary
siąs vakarą: bet matyda
mas, kad publika nenusigą
sta nei jo grasinimo, nuei 
na ir atsisėda. Kalbėtojas 
tęsia toliau savo kalbą, o 
publika karštai ji sveikina 
delnų plojimu. Kalbėtoja 
dabar da aštriau kritikuoja 
Lietuvos smurtininkus ir jų 
uodegas čionai Amerikoje. 
Virbickas atgavęs kvapą ve 
pradeda burnoti ir trukdyti 
kalbėtoją, šiuomi kartu pu
blika baisiai pasipiktino to
kiu Virbicko elgesiu ir jis 
vėl buvo priverstas atsisėsti 
ir duoti kalbėtojui užbaigti 
kalbą. Kalbėtojas baigda 
mas primena, kad Smetono, 
valdžia kiša Į kalėjimus ne 
tik smurto priešininkus, be 
ir daktaras Šliupas turis ei 
ti i kalėjimą už savo knygą 
—tas pats Dr. šliupas, ku 
ris organizavo SLA., orga 
nizavo Sandarą, švietė A 
merikos lietuvius, kartu ir 
Virbicką, tik gaila, kad ne 
apšvietė. Užbaigdamas pa 
reiškė: “Lai gyvuoja laisva 
demokratinė Lietuva! Lai 
gyvuoja žmonių rinkta vai 
džia!”

Kalbėtojui užbaigus sav 
kalbą, visa publika karštai 
ploja ir išaukia jį vėl an 
pagrindų, ir vėl griausmin 
gas plojimas.

Kalbėtojui apleidus pa
grindus, vakaro vedėjas p. 
Virbickas atsikėlęs pradeda 
aiškinti, kad ir Bagočius e-

sąs socialistas ir praeitą 
vasarą kalbėjęs Pittsbur- 
ghe, bet nieko nesakęs nei 
prieš Smetoną, nei prieš 

'Lietuvos valdžią, o šis kal- 
įbėtojas išniekinęs ir vieną

'kovoję prieš žiaurųjį Rusi-'jr ,k^* vėl didžiausias
jos carizmą, už Lietuvos ^?k^as . .P?.^?koP Prięs

‘laisvę. Tie laisvės kovotojai ^irbicką, ir Virbickas pn- 
dabar yra pūdomi kalėji- vers^as apleisti pagrmdis. 
muose, o kiti vargsta išvyti

užsienius emigracijoj”.
Tame momente, kada

Dabar aš noriu pasakyti, 
kad adv. Bagočiaus kalba 
Virbicko pozicijos visai ne
pateisina. Bagočius praeitą 
vasarą kalbėjo Pittsburghe 
SLA. reikalais, todėl nebu
vo nei reikalo kritikuoti 
Smetoną ir Lietuvos val
džią. O Dargis kalbėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventėje. anie dabartinę 
Lietuvą, todėl ir turėjo pa
sakyti teisybę apie Lietu
vos valdžią. Virbickas ne 
moka tų paprastų dalykų 
atskirti, ir norėtų, kad visi 
socialistai kalbėtų taip, kai 
Bagočius, nežiūrint kur jie 
kalba ir kokiais reikalais 
kalba.

Bet tai da ne viskas apie 
tuos skandalus šioje šven
tėje. Virbickui ir Dalgiui 
apleidus pagrindis, choras) 
pradėjo rinktis ant pagrin- 
ų užbaigti vakarą Lietu

vos himnu. Išbėga Dargio 
moteris iš už scenos kamba
rio, visa persigandus ir iš
balus ir prašo mių kelių, 
tad skubėtum gelbėti jos 
vyrą, nes Virbickas norįs 
mušti Dargi. Mums keliems 
vyrams atėjus į tą kambarį, 
Dargis pareiškia, kad Vir- 
bicks kėsinosi jį mušti. Mes 
oasiėmėm Dargi ir nusive- 
dėm į svetainę, kad išven 
gus muštynių. Tuo tarpu 
choras, pritariant visai pub- 
ikai, sugiedojo Lietuvos 
įimną, ir tuo vakaras pasi
baigė.

Tai ve, kaip mes, pitts- 
burghiečiai, apvaikščiojom 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę: su triukšmu ir net 
kone su muštynėmis.

Aš, aprašydamas šį ne
malonų ir Pittsburgho lie
tuviams garbės nedarantį į- 
vykį, stengiausi būti bešali
škas ir aprašiau viską taip, 
kaip ištikrųjų buvo, ir mano 
aprašymo teisingumą tur
but galės paliudyt visa pub
lika, dalyvavusi tame ap- 
vaikščiojime. To nemalo
naus įvykio didžiausis kal
tininkas yra p. Virbickas. Kad mažiau butų pijokų 
Jis buvo vakaro tvarkos ve
dėjas, bet vietoje daboti 
tvarką, pats ją griovė ir py
kino publiką. Be jokio i- 
galiojimo p. Virbickas pa
siėmė Smetonos činovninko 
teisę spręsti, kas leistina 
kalbėtojui kalbėti, o kas ne, 
ir priėjo prie tokio nachalu- 
mo, kad drįso vartoti smur
tą.

Jei p. Virbickas nesutiko 
su kalbėtojo mintimis ir 
jam taip gaila buvo Sme

tonos, tai jau galėjo būti 
nors tiek džentelmanas, kad 
palaukti kol kalbėtojas pa
baigs savo kalbą ir tada pa
reikšti, kad jis nesutinkąs 

’su Dargio nuomone. Bet 
Virbickas norėjo kalbėtoją 
nutraukti ir sukėlė didžiau
si trukšmą.

S. Bakanas.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50.

KELEIVIS
So. Boston, Mass.

JEI PATS PIJOKAS, Už 
BLAIVYBĘ NEKALBĖK.

Lietuvoje tokios tiesos.
Kad kiekvieną gundo biesas 
Prie stiklelio netingėti 
Už blaivybę pakalbėti.
“Tautos vadas” barzdą glosto 
Užsiroglinęs ant sosto,
O nuėjęs i Ramovę 
Nosi šluosto i rankovę.
Į rankovę nosi braukia,
Po “klebonišką" vis maukia, 
Prisimovęs rėkia garsiai:
“Mes pijokus tuoj iškarsim
Kraštas nėra susitvarkęs,
Po langais dar varlės kvarkia. 
Bet kiekvieną ima striokas.
Kai pamato kur pijoką.
“Todėl, gerbiami kolegos, 
reikalas šis stačiai dega, 
skelbiam mes gerai apskaitė 
blaivininkišką sąvaitę!” -
“Nieks dėl to neims mus peikti, 
šiaip ar taip juk nėr ko veikti”. 
O dabar, kad pasisekus.
Geria truputi konjako.
Kitas pritaria iš šono:
“Man čia jauku ir malonu... 
Tokia kilni gi idėja...
Ir konjako nemažėja“.
šneka kažinkas praplikęs: 
“Koks tas kaimas atsilikęs.
Ta degtinė, tiesiog muka!— 
tardams išgeria stikliuką.
“Musų ūkis išbujojęs“, 
šneka “vadas“ linkstakojis. 
“Tik tų krizių visą aibę 
Opozicija prigraibė.
“Štai, man rašo čia iš kaimo: 
Gaspadoriams tikra laimė; 
Visko pilna, ko tik nori— 
Puikiai verčias gaspadoriai!”
“Ir aš pats manau taipogi. 
Kad dalykai nėra blogi.
Tik kovoti reik su strioku,

Kurie šiuo dalyku domis. 
Pasiskirstė pareigomis 
Ir per radio paskaitė 
Apie blaiviąją sąvaitę.
Kaime klausosi suėję.
Kad degtinei skelbia vajų. 
Sako, kad degtinė šita 
Nori mus visus praryti.
Pagaliau neištrivojęs 
Vienas senis išsižioja: 
“Kaune ten liežuviu suka 
kuo didžiausi ablaukai!”
“Jei jau viską velnias ima. 
Kaip pamesti tą gėrimą?
O jeigu Įvyks blaivybė.
Kiek gi nuostolių valstybei!”

“KELEIVIO” SKAITYTO J AUS 
KANADOJE.

DRAUGAIS—

Už KANADOS DOLERI Bankai Su v. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Money Orderį, išmoka pilną sumą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In
ternational Postai MoneyOrder”. Siunčiant “Kelei
viui” laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. pastos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” ADM.

253 Broefuray, So. Boston, Mass.

EDMONTON, CANADA.
Likviduotas Vakarų Kana* 
dos Lietuvių Darbininkų ir 
Farmerių Susivienijimas.
Sausio 31 dieną Edmon- 

tone buvo sušauktas visuo
tinis Vakarų Kanados Lie
tuvių Darbininkų ir Farme- 
rių Susivienijimo susirinki
mas. Iš buvusių 92 narių, 
susirinkime dalyvavo tiktai 
10. Netekąs tiek daug na
rių, nutarta VKLDFS. lik
viduoti. Draugijos statute 
nurodyta, kad draugijai lik-

Kažinkas prie pečias šneka: 
“šitų kalbų mums užteko! 
Kurie šneka, tegul patys 
Pirma gerti atsipratvs!”

“E-e, tik bet jau šitie ponai, 
Jiems kalbėt matyt malonu. 
Kaipgi kas bent vieną syki, 
Gali panaikint šnapsikę?”

“Kas krikštynas ar budynes 
Gal iškelti be degtinės. •
Ką kalbėt apie veselę?”
-Kalba kažkokia senelė.

“Tiesą sako. Taigi, taigi” 
visų kalbas senis baigė:
“Tegul bent kitų nemoko, 
Jeigu patys jie pijokai!”

Pagal P. Pūkeli.

TAUTININKAI SU PERIODI
ŠKAIS KARŠČIAIS.

Rašydamas apie “Vienybės” 
tautininkus, kurie susidarė iš 
atskilusių sandariečių, tūlas 
Demokratas 8-tame “Sandaros” 
numery sako:

“Tie atsitolinusieji, tai nebu
vo veiklesni sandariečiai, bet 
tiktai periodiškai karštesni, ką 
dauguma ‘tautininkų’ jau ir pa
tys pamatė.”.

Iki šiol buvo manoma, kad 
tiktai moterys turi periodiškų 
trobelių, o dabar pasirodo, kad 
ir tautininkai gauna tokių 
“karščiu.”

VVINNIPEG, KANADA.
Mano pridėčkai su maža 

išimtimi.
Tūlas “Fru-Fru” iš Win- 

nipego rašo “Keleivio” 4-m 
numery apie vietinės pašai
pūnės draugyst. susirinkime 
kilusį nesusipratimą, kurio 

priežastimi buvę komunis
tai, ir priduria, kad draugi
jos pirmininkas taipgi esąs 
komunistas. Šito dėliai ir aš 
noriu tarti savo žodį.

Kad Narutavičius yra ko
munistas (teisingiau ta 
riant, komunistų simpati- 
kas), tai to ir jis pats nė ne
bando slėpti. Bet vardan 
tiesos reikia pasakyti, kad 
Norutavičius daug kuo ski
riasi nuo kitų tavorišeių.

Narutavičius yra blaivas 
žmogus, geros nuotaikos ir 
nuoširdus. Iš politikos ne
daro sau biznio, o turi gerą 
darbą, gauna apie $1.00 
valandą, ir gana pasiturin
čiai gyvena.

Narutavičius liko antra 
kartu išrinktas Pašalpinės 
Draugystės pirmininku (rin
kimai praėjo slaptu balsa- 

‘ vimu).
Drg. A. Urbonas d a prieš 

balsavimą pasiprašęs balso 
pareiškė:

‘‘Drg. Narutavičius yra 
geras pirmininkas, tik per 
lėtas”. Narutavičiaus “lėtu 
mą” drg. A. Urbonas mo- 
tivuoja tuom, kad jis nei 
stengia susirinkime pada 
ryti “tvarkos” tarp polemi
zuojančių karštakošių na 
rių. O šiandien “Fru-Fru 
jau sako, kad komunistai 
kumštimis stalus daužo, 
Narutavičių taipgi skaito 
prie komunistų. Nejaugi iš 
“perlėto” Narutavičiaus 
taip greitai galėjo pasida 
ryti “persmarkus” Naruta
vičius? Kaip dėl Urbonavi 
čiaus, tai tas tavoriščius at
vyko į Kanadą 25 metais, ir 
turėjo vos apie 17 metų am
žiaus. Tada jam nebuvo gal 
voje jokia politika, o tik 
verkdavo vaikas (nes yra 
mažo ūgio vyrukas), kac 
mamos nėra.

Bent kiek apsipratęs 
Kanados balta duonute,
atpratęs nuo mamos, , jis 
pradėjo daryti biznį kaipo 
“agentas”. Net laikraščiuo 
se garsinosi. Mat, norintiem 
iš Lietuvos vykti Kanadon, 
buvo reikalingas affidavi- 
tas iš Kanados. O tokius af- 
fidavitus čia padarydavo 
beveik visose laivynų agen
tūrose. Urbonavičius irgi 
padarydavo sau iš to pui
kaus pelno.

Dabar tas biznis jau nei
na. ir Urbonavičius jau “ko
munistas”. Ir jis yra tiek 
karštas, kad net nė nepasi- 
junta vyrukas, kaip jam iš 
plačios burnelės išpuola žo 
dis “sociatfašistas”, ir tai 
viešame bepaityviškam su- 
susirinkime.

Patartina Urbonavičiui 
save susivaldyti.

Perkarstąs ir Kostas G., 
taip pat komunistas, bet 
kaipo fiziškai silpnam žmo
gui, tenka atleisti. O komu 
nistui S. P. linkiu gero pasi
sekimo cukrinėlę šinkuoti ir 
dolerius pelnyti, tik gir
tiems Internacionalo negie
doti. Nei tralus.

KAIP FAŠISTAI DARO.
Jeigu norit tapt fašistais,
Tais “didvyriais” patriotais.
Tai darykit šias paikystes. 
Bukit tikrais iclių šmotais.
Pabučiuok Smetonos kojas. 
Palaižyk jo bobos ranką! —
Jei esi ne Lietuvoje.
Tai paveikslui jų užtenka.
Užsimerkęs prieš teisybę, 
šauk. kad smurtas gerai valdo, 
Garbink paprastą kvailybę. 
Ypač aukštink šnipo vardą.
Veidmainiauk, buk pataikūnas. 
Suokalbiais bandyk iškilti;
Juk užtai netrenks perkūnas.
Ir velniai netemps Į pirtį!
Niekink pažangiuosius žmones, 
Purvink vardą jų geriausi.
Nuo prezidento Smetonos 
Gal už tai nors špygą gausi!
Jei nenorit man tikėti. 
Pasiklauskit pas “Vienybę” — 
Ji tame galės padėti,
Nes tai jos specialybė!

K. Pajookaoskas.

su
ir

vaduojantis, jos turtas turi 
būt pavestas kitai panašiais 
tikslais organizacijai. Taigi 
šitame susirinkime buvo į- 
kurtas Edmontono Lietuvių 
Kultūros Knygynas, ir tam 
knygynui pavestas draugi
os turtas, kuris susidėjo iš 

342.13 pinigais, rašomos 
mašinėlės ir 65 su viršum 
knygų.

Prie minėtos oiganizaci- 
os buvo da įkurtas ir mu

ziejus, kuriame buvo sudo- 
vanota visokių senovės val
stybių pinigų, tarp kurių 
buvo viena senovės Vil
niaus lietuviška moneta ir 
viena 1427 metų moneta, 
curioje Vytautas atvaiz
duotas jojant per Karaliau
čiaus tiltą. Visas šitas tur
tas čielybėj perduotas nau- 
ai susitvėrusiam Edmonto

no Lietuvių Kultūros Kny
gynui.

Visa tai viešai paskelbda
mas, pasirašiau buvusio V. 
K. L. D. ir F. Susivienijimo 
pirmininkas,

K. Katinas.

DRUMHELLER, ALTA, 
KANADA.

Čia laukiama angliakasių 
streiko.

Lietuvių šioje apielinkėje 
yra, rodos, tiktai viena šei
myna. Pačiam Drumhellery 
dabar, rodos, nei vieno lie
tuvio nėra. Kasyklos čia 
dirba tiktai žiemos laiku. 
Ant vasaros jos užsidaro. 
Bet dabartiniu krizio metu 
ir per žiemą ne visos dirba. 
Mokestis už 8 valandų dar
bo dieną yra nustatyta $5,- 
57. Bet dabar kompanijos 
paskelbė, kad nuo 31 kovo 
nukaposiančios užmokestį 
25 nuošimčiais. Tuo reika
lu Drumhellery buvo ang
liakasių susirinkimas ir nu
tarė reikalauti 6 valandų 
darbo dienos ir po $6.00 į 
dieną. Taigi manoma, kad 
čia gali kilt didelis streikas, 
jeigu darbininkai savo nu
tarimo laikysis. Bet bloga, 
kad ne visos kasyklos čia 
organizuotos. Tas apsun
kintų streiką. Kaip šitas 
klausimas1 bus išspręstas, 
tai parodys ateitis.

Bedarbių čia yra daug ir 
jiems palaikyti valdžia pra
dėjo taisyti kelią nuo 
Drumhellerio į East Coulec. 
Nevedę bedarbiai gauna 
dirbti po 2 dienas į sąvaitę, 
o vedę — po 3 dienas. Už 
8 valandų dieną moka $2.- 
40. Bijūnas

KANADOS LIETUVIAI, 
NESIDUOKIT APGAUDI

NĖT.
Kurie norite vykti Lietu

von apsilankyti, o paskui 
vėl gryžti į Kanadą, tai pir
ma, negu apleisit Kanadą, 
būtinai reikalii^a išsiimti 
pilietybės popieros, kurios 
kainuoja $5.00. Kitaip ne
busite įleisti atgal į Kana
dą.

Agentai įkalbinėja kelei
viams pirktis gryžtamą lai- 
vokartę, ir tokiu budu ke
leivius apgauna. Kas neturi 
pilietybės popierų, tam 
gryžtama laivakortė nieko 
nepadės. Nepavydu*.

Lachine, Kanada. — Mes
čia dirbam prie gelžkelio C. 
P. R. Lietuvių yra apie 10. 
Iš pradžių visi gražiai sutik- 
davom, nes bijodavom, kad 
neišėstume vieni kitų iš dar
bo. Bet kaip apsipratom, 
pradėjom kelti vaidus ir 
pravardžiuotis žemaičiais, 
aukštaičiais ir dzūkais. Visi 
didžiuojasi ir savo “žinoji
mais” giriasi. Vienas Dzū
kijos sūnūs giriasi žinąs net 
iš ko padaro plieną ir geležį 
—tai iš kaulų.

J. Motėjuna*.

r
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(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOS VYSKUPAI 
NESUSITARIA TARP 

SAVĘS.
Vyskupas Staugaitis išvyko 

j Romą.
Kaunas. — Vilkaviškio

DAR 2 ŽMONĖS SU ARK
LIU PRIGĖRĖ ANT

VIEŠKELIO.
“Lietuvos Ūkininkas” 5 

numery rašo:
Šių metų 7 sausio dieną

vyskupas Karosas uždraudė • \a5^? ^aJva
kunigui Krupavičiui laikyti 
Žemės uk. Akademijos stu
dentams paskaitas.

rijos link Telšių brolis su 
sesute. Abudu buvo iš Mit
kaičių kaimo, Nevarėnų

Šis uždraudimas daugelį i V apdCr'
. . “ c fomn l/ilnmnn»n mi/v
ką sudomino, tačiau prieža
stis to uždraudimo tik da
bar aiškėja, kai Telšių vys
kupas Staugaitis su savo o- 
ficialu kan. Narjausku išvy
ko Romon pas Popiežių.

Pasirodo, kaip tam tikro
se sferose kalbama, kad vy
skupų tarpe kilę nesutari
mų. Atvykus Vatikano at
stovui kun. Aratai ir pradė
jus deiybas, • kad vyskupus 
sutaikintų su tautininkais, 
sutarimui pritarę arkivys
kupas Skvireckis ir vysku
pas Karosas. Tuo tarpu 
griežčiau ideologiškai nusi
statę visi kiti vyskupai, lai
kąsis kitokios nuomonės. 
Kad visus nesutarimus ga
lutinai išaiškintų, Telšių vy
skupas Staugaitis ir išvykęs 
Romon.

itame kilometre nuo Žem.
Kalvarijos yra Pasruojos li
pė. Prieš tiltą ant vieškelio 
yra dauba, per kurią kiek
vieną pavasarį ir rudenį, ar
ba šiaip per potvynius van
duo bėga per vieškelį iki 3 
metrų gilumo. Įvažiavus 
moliui ir seseriai į daubą, 
vanduo nunešė po ledu abu
du važiavusius su visu ark- 
iu ir vežimu, ir visi prigėrė. 

Po dviejų dienų nubėgus 
vandeniui žmonės pamatė 
iš vandens bekyšancius ra
tus. Tuojau ištraukė veži
mą, arklį ir vyrą, o mergai
tės nerado. Tur būt van
duo nunešė toliau po ledu, 
ir niekas iki šiol ne j ieško.

SU VEŽIMU IR ARKLIU 
ĮLŪŽO EŽERAN.

Mižinskių kaimo ūkinin
kas K. Meldaikis važiavo su 
Jūsiškių kaimo ūkininku 
J. Jasiulioniu iš Dusetų tur
gaus ir vežėsi visokių daik
tų. Norėdami sutrumpinti 
kelią, nutarė važiuoti per 
Rožų ežerą. Bet ledas įlūžo 
ir abudu ūkininkai su veži
mu ir arkliu atsidūrė van
deny. Subėgę žmonės skęs
tančius išgelbėjo, bet veži
mas paliko ežere.

VILNIUJ KONFISKUO
TAS LIETUVIŲ LAIKRA

ŠTIS.
Už tai kam įdėjo Dr. Zau

niaus kalbą Genevoje.
Vilnius, vas.—13. — Vil

niaus miesto Storastos parė
dymu konfiskuotas lietuvių 
laikraščio “Vilniaus Ryto
jaus” 12 numeris už tai. kac 
tas laikraštis Įdėjo Lietuvos 
užsienių reikalų ministerio 
Dr. D. Zauniaus kalbą Tau
tų Sąjungoje, pasakytą 
prieš lenkų sauvaliavimus 
okupuotoje Lietuvoje.

PANELĖ, KURI NAKTĮ 
PAVIRTO GINKLUOTU 

PLĖŠIKU.
Šiomis dienomis netoli 

Kauno buvo toks atsitiki
mas: į Baėnų malūną, esan
tį Babtų valse, vieną vaka 
rą užėjo ir apsinakvojo jau
na graži mergaitė. To malū
no nešpetnas gizelis, žino
damas kur ji miegos, nuėjo 
anksčiau ir pasislėpė po lo
va, manydamas panelei pa
daryt siurpryzą. Kaip ta pa
nelė atvesta šeimininko ir 
palikta su šviesa pradėjo 
nusirengti, jis pamatė tą, 
nuo ko jo ir blusos numirė 
Ji—vyras, išsiėmė ir padė
jo ant stalo... du revolve
rius, durklus. Tą padariu
si negulė. bet vaikščiojo po 
kambarį. Po kurio laiko pri
važiavo automobilis. Ta 
“panelė” atsidarė langą ir 
kadangi tai buvo antram 
aukšte, išlindo pusiau ir be
veik pesrisvėrus kalbėjos a- 
pie šeimininko — malunin- 
ko nužudymą, apiplėšimą ir 
t.t. Tuo laiku “pažas” iš pa 
lovės išlindęs griebė už ko
jų ir išmetė “panelę” pro 
langą. Po to automobilis su 
'piktadariais paspruko.

NUBAUDĖ DEGTINDA 
RIŲ “TRUSTĄ.”

Šilavoto valsčiuje pernai 
buvo suimtas naminės deg
tinės fabrikas, kuris prigu
lėjo “Dvylikai apaštalų.”

Kad tuos nuostolius at
siimti, tie 12 “kumponų” su
sirinko Jestrakio kaime ir 
nutarė įtaisyti naują bra-j 
vorą, ir pakelti “samagon- 
kės” kainą.

Dėl ♦u visi sutiko ir buve 
pasiūlyta už paprastos sa- 
mogonkės butelį vietoj 3.50 
lit. dabar imti 4 litus, o už 
stipresnę, vadinamą “kle- 
bonšiką”, vietoj 4.50 lit. im- 
i iki 5 litų. Tokiu mažu kai

nų pakėlimu buvo nepaten- 
cytas pečkurys J. G., kuris 
įrodinėjo, kiek esą vargo, 
>akol samagonkę išvarai, 
tiek sušali, išrūksta akys, o 
kiek baimės iškenti (kartais 
visos gyslos dreba), reikia 
bijoti ir saugotis policijos, 
ar apsimoka ją taip pigiai 
virti. Taip drožė susirinki 
me pečkurys J. G.

Bet jiems tenai besiginči- 
ant apie degtinės kainą, 
Milicija užklupo visą jų mi- 
.ingą Vinco S. kluone.

Policijai teko tiktai du 
buteliai, o trečias ant gren
dimo sumuštas, o sindikati 
ninkai pasklido po laukus, 
kaip Grigo bitės.

Bet policija surašė visą 
12 apaštalų, tarp kurių ir 
poną pečkurį.

Dabar Mokesčių Depar
tamentas nubaudė visus sin- 
dikatininkus po 300 litų, 
kuriems policija jau įteikė 
pranešimus apie nubaudi 
mą. Iš pono pečkurio ir 
kaimo piemens juokauja. 
Jie sako: “Kam kliuvo, kam 
ne, o tam striukiui beuode
giu! tai kliuvo.

NUSIGINKLAVIMO MEDALIS.
-----------

Ženevos skulptorius Mauriee Sarki padarė šitą medali nusi
ginklavimo konferencijai. JLs geriausia tiktu japonams, ku
rie sulaužė Kinų apsigynimo kardą.

MARIJAMPOLĖS ŪKI
NINKAI IRGI PASKEN

DĘ SKOLOSE.
Marijampolės apylinkės 

ūkininkai, nors ir laikomi 
vieni iš turtingesnių, bet pa
skutiniu laiku taip įbrido į,
skolas, kad jokios išeities i kesčių
nėra. Kai kurie stambesni u- -------
kininkai turi arti 100,000 lt. 
skolos, o po 10,000—30,000 
lt. skolos turi labai didelis 
skaičius. Valsčiaus savival-

BIZNIER1AI ŽUDOSI, i
Kaune, Vilniaus gatvėje, 

pasikorė savo krautuvėj M. 
Dulmanas, žymus batų biz
nierius. Jis negalėjo išsimo
kėti skolų ir valdžiai mo-

ŽINOTINA TĖVAMS.
Kurie nori, kad jų vaikai ne

užmirštų jų ir jų tėvų kalbos, 
i,,- gęriausia jiems tą tikslą pasiek- 

dybej labai daug skelbimų padės dvisavaitinis vaikų žur- 
apie parduodamą ūkininkų nalas -Vaiky Ž4>dis- (Lithliaaiau
turtą. Kauna, Kalnų g. 15). JLs teikia

Mano Privatis Gydytojas
r ja PĄTX-EXPET.LKRi k:-k'.:erarn. Aš ji naudoje p**- na*tą- 
ir vadinu PAiN-ENPE LER| trano pęfvatrnin namų gydytoj*.

•‘Aš rekomenduoj 
ruošiu s 35 metus ir _
nesą puikinusį patarnavimą jis man suteikė

“Iki aš gyvas basių. pAIN-EKPF.LLERTS pasiliks gydytoju man ir mano šei
mai. Jis palaiko raus sveikais ir tinkamais darbui.”

(pasirašo) E. S., Buitalo. N. Y.

Trad* PA1N-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metu tikrasis Enker 
PA I\’-EX PELLER J S gelbėjo darbi
ninkams ‘‘sugrįžti vėl prie savo darbo.” 
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose. reurnatiški gėlimai, 
strėndieglis, neuralgija ir kiti panašų* 
skausmai paeita: pasiduoda šio puikaus 
:nimcnto dideliai gydančiai galiai.

Ką PAI N-EX PELLER IS padare
j' kitiems, jis padar>s tą patį ir jums.

Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur
• Tikrasis pažymėtas INKARO 

vatsha ženkli o.
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7 Dienos į 
LIETUVĄ

Grerciauni 
Garlaiviai Paiauly

BREMEN * EUROPA
Puikus sreležinkcliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North Germ an Lloyd
232 Boylston Street Boston

KAIP ALIZAVO KLEBO
NAS “BOLŠEVIKUS”

DARO.
Vabalninku valsčiaus, 

Alizavo miestelio klebonas

“KUNIGĖLI, PALAIKYK 
MUSŲ BAKSUS”, TARĖ

PLĖŠIKAI.
Lietuvos laikraščiai pra 

neša, kad šiomis dienomis į

Jeigu taip bus ilgiau, tai! vaikams ne vien įdomaus skai- 
pačius geriausius ukius ir tymo, bet pratina juos dirbti 
pusvelčiui nebus kam pirkt, aktyvėti, savo kaUg mylėti. Be

----------------- to jame daug vietos paskirta pa-
VAŽIAVO IŠ KAUNO Į čių vaikų—skaitytojų kūrybai

ŠILĖNUS NUSIŠAUT. {ėja vaikai mėgina savo gabu-
Kauno miesto gyv. Lidi- mus, rašo eiferašėius, apysakas, 

ja Kalistrotovaitė 21 m. am. išgalvoja uždavinius, mįsles, da 
paėmusi revolveri išvažiavo linasi savo gy venimo patyri- 
į Šiaulius. Išbuvusi Šiau- mais), jų fotografijoms, taip pat 
liuese vieną parą nuvažiavo Juokui, galvosūkiams, fdatėfc- 
i Šilėnų stotį ir nuėjusi vie- iai. rankdarbiams ir tt. Zu/na- 
ną kilometrą miškely nusJ- las spalvuotas ir gausiai dius- 
šovė. Žiu i y mosi priežastį- truotas. Jo karna metaou 

inama. posakiui i

PLUNGĖS MOTERYS
LAIMĖJO STREIKĄ

Plungėje sausio 18 d. su
streikavo Kučinsko ir Pa
bedinsko linų verpimo 

audimo fabriko apie 350 
darbininkų, kurių dauguma 
moterys. Streikuojantieji 
prašė didesnio atlyginimo, 
nes paskutiniu laiku jis bu
vo sumažintas. Seniau už 
12 vai. darbo dieną darbi
ninkas gaudavo nuo 4-6 it., 
o dabar už tą patį darbo lai
ką 3-5 lt

Streikuojantieji darbi 
ninkai apgulė fabriką, kad 
streiklaužių neitų dirbti. 
Policija kelis kartus juos 
išvaikė, bet jie vis susirink
davo iš naujo. Smarkiausia 
kovojo moterys.

Pačiame streiko įkaršty, 
kada visos streikininke? bu
vo labai įniršusios ir į nieką 
nežiūrėjo — pasirodė auto
mobilis, kuriame atvyko 
Telšių apygardos inspekto
rius. Inspektoriaus atvyki
mas paveikė į streikininke? 
ir jos nusiramino.

Ant rytojaus prasidėjo 
derybos, kurios baigėsi 
streikininkų naudai. Uždar
bis paliko nesumažintas. 
Darbdavis apsiėmė gydyti 
sužeistąsias. Fabrikas vėl 
dirba.

kun. švagždys sumanė “už- Pernaravą atvažiavo auto- 
kirsti” kelią civilinei met- mobilium kažin kokie“ame 
rikacijai ir tuo reikalu net rikonai” ir paprašė pas vie- 
parašė valdžiai prašymą, ton kleboną pasidėti baga- 
kad ji metrikacijos neįves- žą, nes jie turį važiuoti to
tų. Tą prašymą dabar baž- liau ir bagažą vežtis e*ą ne- 
nyčios maršalkos nešioja po
kaimui ir kviečia gyvento
jus pasirašyt. aiškindami, 
kad civilinę metrikaciją nu
galvoję bolševikai, norėda
mi sugriauti bažnyčią.

Dauguma- piliečių, nenu- 
prasdami tikrom dalyko O* 
mė- pasirašo, o tie, kurie 
pasirašyti atsisako, apšau
kiami bolševikam r bedie
viais.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽOOO)

kleboną* priimt m*- 
Jie ir įnešė butan 

lezę. po to išvažiavo. Po 
: laiko klebono *uo pen 
i loti, žiūrėdamas į dė 

Kiebona* (tarė: bene 
tik joje pautu lipę* plė- 

f’a«»untė tanūity f 
Policininką*, paa- 

k\ietę« vieną šaulį ir vatu-, 
•ekretorių, nuėjo pažiūrėt L 
Kai atidarė dėžę. rado pa
togiai ginkluotą
znxi<ų | plėšiką I. karia, nui 
tyt, tarėjo tikslą aptplėvci 
1 r..

patogu.tjb^M
Ką *I • iklek 
dėj< 
ię. 
bu- 
-i ką. 
fW»|tCl

Nereikia 
toekvieaan b 
tik tuu atvepi 
•an nvMutt tą «arėą, iri Jtu 
kultUT'al it

KIAULIENOS EKSFOft 
TAS Į SSSR.

Paskutinėmis dienomis,
K»un«- “Ma»*ao” «kerdvk*al 
daug skerstu asinių kiaulių; 
išveža į Sovietu Rodją. Ps»- Į 
skerstoms kiaulėm* nukertai 
galvas ir išima viduriu*. ir 
taip užšaldyta? skerdenas 
kabina į vagnnua ir veža. 
Paskutiniai šalčiai ekspor
tui labai padeda.

PIRŠTINĖ IŠDAVĖ 
PLĖŠIKĄ.

Yirplių kaime. Laukuvos 
valsčiuje, piktadariai už
puolė Mikolą Norvilą, per
šovė jam rausą ir atėmė pi
nigus. N lįsi' altimo vietoje 
piktadariai paliko piratinę1 
ir elektros lemputę. Krim.; 
pol. p?stangomis pirštinė 
buvo pripažinta Leono Ka-| 
zlausko gyv. Norvaičių km.| 
Kaltinėnų vaisė. Kazlaus-{ 
kas sulaikytas.

mIMBi

DA 200 HA MIŠKO 
DVARININKAMS.

Nesenai rašėme, kad dva
rininkai Naryškinai už nu
savintą iš jų žemę gavo iš 

į valdžios 400 ha miško, ku
ki jie turi teisę parduoti. 
Dabar vėl pranešama, kad 
gavo miško ir kunigaikščio 
Oginskio įpėdiniai už nusa
vintus Oginskio dvarus. O- 
ginskio Įpėdiniai gavo 200 
ha miško, kurį jie jau par
davinėja pirkliams.

Rozalimo valsčiuje iki 
šiol da beveik nebuvo žie
mos. Kelias dienas pašalo, 
o kitas lyja. Tas labai ken
kia rugiams ir kitiems žem- 
kenčiams javams. todėl 
žmonės spėja, kad busian
ti bloga vasara ir nebusią 
duonos. -Jeigu ši vasara vėl 
butų tokia, kaip buvo 1928 
metais, tai ūkininkai čia vi
sai prapultų.

-M.(M RONKA W 25c

VIENĄ DIENĄ APSIVE 
DĖ, KITĄ NUSIŠOVĖ.

j Aukštoj Panemunėj susi- 
, tuokė Vilušas su Venckaus- 
kaite. šliubą davė kun. Tu
mas. Vestuvės įvyko pėtny- 
čioj, o subatoj abudu jau
nieji jau nusišovė. Turbut 

; pamatė, kad nėra kaip gy 
venti.i

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS R0MANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bentatavičians. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kama $1.50.

KELEIVIS
253 BR0A»WAT, SOUTH BOSTON, MASS.
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Į Vietinės Žinios
sr TRIUKŠMINGAS SIUVĖ 

JŲ STREIKAS.
Policija padeda bosams' ir

GYDYTOJŲ ADRESAIApiplėšė važiuojančiąNusižudė vaikas, kuris ap- VAIKAI RADO ŽMO- 
g^udinėjo motiną.

PRIGĖRĖ PER LEDĄ.

Pereitą nedėldienį Nor
tono ežere, netoli Bostono, 
prigėrė per ledą Arthur 
Smith, 24 metų amžiaus vy
ras iš Eastono. Jisai su kitu 
vyru važinėjosi po ežerą 
vėjo varomu botu. Plonas 

Bostono majoras Curley ledas Įlūžo ir abudu Įkritę 
ežeran. Vienas išsigelbėjo,

mobiliu
Ethel E. Tabor raporto-n •»! — Y • • ♦_» •

S38.46&565 BOSTONO 
VALDŽIAI IŠLAIKYT.

». apskaitliavo, kad šiais me- .. 5 »treJtuojMic.u» jisai turfoiąs 
darbininkus areštuoja ,'>ij5 išlaidų, ir Bostono pilie- 

Pereitą sąvaitę Bostone čiai turės sudėt jam tiek 
buvo apskelbtas moteriškų mokesčiais.
drapanų siuvėjų generalis ---------------
streikas. Darbą metė apie Harvardo 
3,500 darbininkų. Į jėzujitų

Streiko klausimui aptar- Harvardo studentų Įei
ti buvo sušauktas masinis * «lžiama.< dienraštis, **Th«
siuvėjų mitingas Franklin 
Union Hallėj. Buvo atva
žiavęs ir Amerikos Darbo 
Federacijos atstovas Mc- 
Grad padėti siuvėjams už 
savo teises kovoti. Kada ji* 
paklau.'ė. kurie pritarė 
streikui, tai atsistojo visas

Streiko priežastis yra ta, 
visiškai al

tu su uni ja dėl 
darb«> K.tartir*. Se- 

įbaigė 13 
ir uaijur -Jokit

Harvard Crimson, viena
me savo editorialų pasakė 
kad jėzuitai yra “supuvu
si organizacija**, todėl Is
panijos respublika gera 
oadarė. kad jėzujitus išvi
jo iš savo ribų. Šituo para 
šymu labai užsigavo Busto 
no jėzuiitai ir tuojau pa 
siuntė Harvardo laikraščiu 
reikalavimą, kad jto tą ėdi 
uirialą atšauktų ir viešai 
aL-ipraĄ tų jėzujitų dėl jų p 
ZeėilMo.

Brt Harvardo laikrašti? 
«atą reikalavuną atmetė, r 
jėsujitamo da daugiau uz 

’<f* fwr Bu**. Ir labai gera 
soiarė.

> kitas žuvo.
Tą pačią dieną du vyra

ilužo čiuoždami ant upėt 
Weymouthe. Jiems gelbėt 
pribuvo 4 gaisrininkai ii 
Wevmoutho, bet ir tie Įlūžo 
Paskui visus šešis išgelbėję 
'olie manas, kuris gavęs vai 
Į atsargiai prisistūmė prie 
ių, užrišo už visų po virvę 
r išnešęs tas virves Į krante 
/isus išvilko viršun. Jei ne 
as, butų prigėrę visi šeši.

"Sudeginki* 
įus paleiski*

GAUS LAVONĄ
T . „ v UomOF k ™ TarP Maldeno irMelrose,
Jonn r. Harnett, lo m. netojį Bostono, vaikai pe- vo Somervillės noliciiAL amžiaus vaikezas, kuris gy- rei m*£ '»

veno su savo tėvais ant nežinomo žmo- XXu> art8s lutom“
„nkSr^itl05^ Jk ^ėj° b,U‘ 5SŽSir J?

nuo motinos pinigus gro- ap5?.“° metų amžiaus. Jis pagrįebė jos krepšį su pini-
teminkui už maišu apmo- KueJ°.^du pusiau gais.Sako, krepšy buvę $21.
ve.imiikui tu » “Pitales i ledą. Jo galvoj buvo-----------------—----------—
<eti, bet nemokėjo. Pereitą įvi žaizdos, kurios galėjo puikus kambarys , 
mbatą giosei-ninkas atėjo b t k n k Jis buVo graži°j
kolektuoti skolos, kun šie- • aD^irenge* bet kiše- pi? (9)
tė jau $34. Motina nusiste- g aPslJ*en^’. 
kA.d ; i i/jri muose nebuvo nieko. Polipo ir sako. kad ji kas są- • • - • w n b t
vaite duodavo Džianukui c "F ’ ■ i ™- . r?“ gengstenų nužudytas,nmgų uz maistą užmokėti. . _
Vaikas tuo tarpu buvo ki-j Vyras nušoko nuo kilto, 
am kambary ir išgirdęs ši-, Nuo Charleste>wno tilto 
ą kalbą pradėjo verkti, ė) nušoko Į upę tūlas Gaetana 
įaskui greitai užbėgo laip- Valentino, 43 m. amžiaus 
aiį a.nl. xirsuPni® au?što- I vyras, bet ji tuojaus išgel- 

Pasigirdo trenksmas _ ir bėjo du vaikinai, kurie tuo 
'Uduzusrų stiklų skambėji- iaku buvo tenai su laiveliu, 
nas. John as jau gulėjo ze-

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:

2 iki 4 A, mm 7 iki g rak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS. 
i Talbot 8847

948 Broadnay. So.’
TeL 2067-M

STORAS IR 3 KAMBARIAI ANT 
RENDOS.

Renda pigi. Storas tinkamas bile 
kokiam bizniui. Galimk matyt bile 
laiku.

»Vz Griaus SU So.

Su mažu įnešimu, gali pa
imt Aparkmentą Brookliaa.

Kuris gali apžiūrėti, gera proga. 
$4060 uždarbio virš visų išlaidų, 

į Klauskite Aspiavall 8295. 1640 Com 
I monvealth Ave. (9)

MEDICINOS DAKTARAS

G J. Mikdaitū
: nuo 2 iki 4 po piatų, 

7 iki 8 vakaro.
187 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.
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Ltxingtono miške buvo 
a>La_' automobiliuje nusi- 

4Mdfo esrbua raonoxidt 
:azu Hrtbrrt L- Foao, 21 
Betų vaikina*. Tą automo- 
čiių ji* buvo
M>rą dienų prieš tat Fru 
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tą*: “Nuliūdimas slėgė ma
te J vr daugel) Kietų. Vto 
iea kur a* ėjau, ką 
aaa buvo liudaa ir 
Taigi užbaigia > 
tu. Mato ku
rv mali vijo j.

’ »e,o ku
arp iriokų, aea aš 

iji; . -mta ir ti 
iaiMr razetaVl

prkrl
aaMRlį torra *Ma ar

4 j* , !*>*,< ConaMt. 22
į aatų vyra*. Netaiato įvyto 

aa* I Ii

mai ant šalygatvio, nušo
kęs nuo viršutinio augšto, ir 
uoj mirė.

Ant Causeuray streeto 
buvo išplėštas restoranas. 
Du ginkluoti banditai pa- 
rrobė $1,400. Sąrišy su tuo 
plėšimu policija suėmė tūlą1 
Evenoną ir »astatė jį po 
t25,ooo kaucijos.

«*
LfMMa pvaraėėjn b®t»»u 

ų Mrvifcne. karto aaėam 
m beimta diritfaoką *i*

kaa bito «toi taip vadinam? 
ad» taatao * to*Mtr>Atų 
■fus-o '*■*■ ■

mabHMmm* imfei toabtra*-# 
tobsfckgs paatteada totai

~ ,
MdbM daribtakalHt «rgaa<aa
(tol, odilat tat am a*o»toa»* 

tsooaaabaaa aovoAato’a 
tooaętaa aųtoo am v

lltovb*

■ T .U.

tod ė 1 ’Teto

(gim
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IMI tin! 
“e.į-į ip Am

P-V
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Mito"
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Mmii

VMlltj.il tp

eur D-ras Joel 
F. Driek ji atęafvmo. Vai
kutis pradėjo normaiiškai 
kvėuooti r manoma, kad

Mavoras Curiey jau so- 
jrrižn po vakaeiju. kurias 
jis praleido Kuboj ir Flori
doj.

Bostone policija suėmė 
15 agentu, kurie pardavinė
davo ti kietus arkliu rei-

klirv'e iwMjei'4t b»r. 
pns HarMdą Rcvr« 

ji to sei
to’Įrrą.

•Wkė -.’^ar-kT

-ar

TeL Pvrter 3789

Dr. John Repshis
(RBNY8)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Vatedro: 2-4 ir 7-S. 
MaUKaroin ir bventadiai

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

CAMBRIDGE, MA88.
VICTOR RADIO

Muzikos Stebuklas
TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE,

ESI PATENKINTU SAVO GYVENIMU.
I Jo iv 

ypatybes. Jus
Mes priimam LIETUVOS "

BOSĄ kup. mm už pilno 
daigu*.

Perkam LIETUVOS BO 
VU S ir mokam pagal die
vas kur»ą

šiandien - <duHB ?0 do- 
erių nž <1«"» »ie ir 35 (įvir
tos až I5*» ♦*>; bet Bonai 
tari turėt 3 fcupoau-. Siųs- 
dto Ltoknvo* Boaus r«-vi-

UETL VOS BONAI.

T*wr.r na _ ,
r-'Mti ap;p*ėšę riša eilę 
r vaikėzai buv<

Meėlfnnto. kurie taip
-t kaltirarai įsilaužimais

t TV,
žIDZfUNM

—TT

V Lat

M 5«ri4r P^Mifįį JVflMy
■Ltrvorn Imnor

V« TV

Te( Jb,

km pas"
nų SALEM 

■nSTnv.
Tetef Laisvų

UETUVISKA
BlčEKNB
iir* p’tra

♦-»

Seey.

vuas 
mylių tolumoje,

Per 3 paskutinius 1931 
metą mėresius Massachu
setts valstijos miestuose bu
vo areštuota iš rišo 34.688

-2—-n-- :vilnim?- knlhnmis.
PETRAS KETVIRTIS

2 .k’-r'ižrns. MhsėRMB 8ai'“- 
us. -adi"i«, ir rekordus.
''S F -r prie Riej-le iv S*. Rasų*

•Ariana vakarais nuo 6 iki 9)

Telefoną®: S*l Bnate* MSB

Bay Vieir Motor
rtCinką* ir Ja

gertaust lietuviai 
MECHANIKAL

Pigiai š*vėžių die
Chrra Bnv 9py Savee 

Lietuviški ^kilasCBai ir ete.
Visokį tav/'rų pas aras gklite gai

pigiai ir gera ____
J. PATKAITS1CAS 

STRAND C.\sM MARKET 
IRI ROADW\Y, 90. BOSTON.|

Dorchestery, 10 Oaktor 
st-. savo namuose nusišovė 
poiiemanas Dickey. Prieža
stis nežinoma.
GERIAUSIOS MALKOS

kietų ir minkštų medžiu, jau supiau- 
strtos su pTTsratvmu į namus tik

-S12.ro *ž knrdų.
Kreipkitės pas

JUOZĄ RUDU
s». — —

Taiso

Studebaker
Reikale kreipkitės ir 
patenkinantį pa

Taisymu ir demonstravii 
vieta:

1 HAMLIN
kampas E. Fight 

SOUTH BOSTON,

PARKU ir AUT0\ 
SERVICE

mto FTLLING STATlONi
Taipgi Geriausia Tsiay as Vista. 

Jeigu norite, kai Jūsų automo
bilius ilgai laikytų^ 8uuli.it patai-1 
syt mums. Da baa geras, kaina

C-narna Jeigu norite, kad jūsų 
s gerai trauktų^ imkite gazo-1 

linų pas mus
VIKTOR VAITAITIS 

415 Old Gobu? Ave,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonai; So. Rnataa 8777.

Modelio R-4

BRB IkB MlCT
i n* r ».

R-73

i DR. J. MARCUSU MASKVOS IR KAUNO
slaptų ir kroaiikų ligų 

ir vyrų, kraujo ir
Elektriką ir 606 gydusia 

jei reikalas.
Ml Hsaover St., Bestoi 

T*L Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų.

UETUYYS

OPTOMETRISTAS

I

RCAVietor RE-18 i

KURIO jųa visuomet norėjote- 
pilno dydžio .udėtinė radio-fonog- 
rsfsa_ Tai RCA Victor 9-tubų su- 
perbe^erodyne radio Ra vijomis 
naajausmaais ypatybėmis. Taipgi 
prijungtas etektrikinis fonografas 
kuris groji na naujus RCA Vietor 
Ilguosius Rekordus net penkiolika 
minutų vienų pušų. Tai instrumen
tas kokio iki šiol ds nesate matų. 
T.idel užeikite pasiklausyti nes 
jums tas nieko nekainuos

Jre«g-as sa Ra:*o Kooir»>l;i*oto-

Sėada. Frimtmrss parink-jras tr 
jBasmrnresnis Tirs paprasto radio 
reikalavimo Fonografo sudėtinė 
tari skirtinga halsd paaukštinto ja 
ir -enakeiria tikrųjį halsų. Plačiai 
apšviestų rodykle. įdėtas į valnat 
veneraorų kabinetų ir papuoštas 
valrutio andėjimais.

Kaina žemesnė už paprastų Ka- 
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėta būtinai išgirst L

VICTOR 
tą kam. Jei pvk-

3T7 BR0ADWAY,
■sdmmmMBMi

GEO. MĄSLIOMS
SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽ1U5SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aš’rias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoj* X.Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, ilapa 
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 meti) praktikos.

Ofiso valandos: 2—I p. pu; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, šarada* vaistas, knrie yra tikrai ge

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

teiks stebėtinų palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

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

Vaistus ir nurodymų kaip vanoti, mes prisiunčiame jums j 
namus sž $1.90. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

D. C.

Iėegzaminuojų akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitiesinu 
ir aaablyopiikose (aklose) aky- 
ro^sugrųzmu sviesų tinkamu-

t. L. PAAAKARNIS. O. D.
887 Iraadvay, Sa.

TeL Usėvsvsity 9466

Dr. Suma 
Glodienet-Ciurry

UETUYt DENT1ST* 
VALANDOS: 9-0 ir 7-9.

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G L Kfllory
89 SCOLLAY SQUARB 

Basa 22, BOSTON 
T< Bayaarfcet 8827

Saaerset 2944-J. 
aa8ss: Naa 9 rytn iki 7 vai

‘ nuo 10 iki L

TeL Sau 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarta.
iki 12 dienų. 

Ofisas “Keleivio” mum.
tt BBOADHAY, tarp C te D st 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

karo visas legaHas dskearoatas 
317 E STREET,

SOUTH’bOSTON, MASS.

Ssath Bastai 2721 
■n: Talko* 2878.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
visokių Vaistų h

Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Lig* Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir DieHų U Lietuvos. Musų 
apimtoje geriausias patarnavi- 
aroa te teisingas petarimaa. Vais

te per paktų. At-
musų
ABrr (Reg. Aptiekartaa)

Kampas Broadvray,
•O BOSTON, MA8S.

mat 2171 k mi

VMlltj.il
8uuli.it



