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PRASIDĖJO BEVEIK MASINIS 
KAPITALISTŲ ŽUDYMASI.

Illinojaus Maineriai
Reikalauja Dau

giau Algos.
Kovo 31 dieną Illinojaus 

valstijoj baigiasi angliaka
sių sutartis su minkštosios 
anglies kasyklų kompanijo-

NUSIŠOVĖ KREUGER IR žinišką biznį. Jo kompanijų 
. EASTMAN. i turtas buvo pasiekęs jau 1

'miliardo ir 200 milionų do- mis, todėl pereitą sąvaitę 
’ ' Chicagoj jau prasidėjo de

rybos dėl naujo kontrakto. 
Angliakasių unija pareika
lavo pakelti algos minimum

‘Degtukų karaliaus’
sukrėtė visą finansinį 

pasaulį.
Pereitą subatą Paryžiuje

mirtis ier}ų
Bet tarptautinis kapitali

zmo krizis jo biznį pakirto. 
Paskolas jis davė tvirtais

nusižudė Ivar Kreuger, vi-į pinigais, o dabar jos buvo 
sam pasauly žinomas švedų1 grąžinamos jam nukritusia

valiuta. Kai kurios valsty
bės sustojo ir procentus jam 
mokėti. Valstybių bonai 
taip pat nukrito. Tokiai mil
žiniškai tarptautinei organi- 

Jo biznis buvo taip supin- zacijai verstis pritruko liuo- 
----- pirma Kreugeris

degtukų karalius. Jis buvo 
paėmęs savo monopolin 
degtukų gamybą beveik vi
sose pasauloi šalyse, išsky
rus vieną tik Sovietų Rusiją.

tas su įvairių valstybių fi
nansais, kad žinia apie jo 
nusižudymą sukrėtė visą 
kapitalistini pasauli. Ame
rikoje šita žinia pereitą su
batą buvo slepiama, pakol 
užsidarys visos biržos, nes 
bijotasi didelės panikos.

sų pinigų, 
skolino kitiems, o dabar 
jau pats pradėjo jieškoti pa
skolų. Buvo atvykęs tuo rei
kalu New Yorkan, bet nieko 
nepešė. Nuvažiavo Pary
žiun. Ir štai, telegrafas pra
neša, kad jis tenai- nusišovė. 

Kas dabar bus su visais

nuo $5.05 iki $7.00 į dieną, 
6 valandų darbo dienos ir 
dirbti tik 5 dienas į sąvai
tę.

Kompanijos, žinoma, tam 
reikalavimui priešinasi. Šį 
antradienį kompanijų agen
tai vėl susirinko su unijos 
atstovais. Bet neišrado, kad 
geruoju susitaikys. Jeigu 
darbininkai nuo savo rei
kalavimų neatsisakys tai 
jiems turbut prisieis strei- 
kuot.
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Šį panedėlį New Yorko . , , , ,. . .
biržai atsidarius, tuojaus degtukų monopoliais, kas 

bus su jo skolininkais ir kre
ditoriais? Šitokius klausibuvo išmesta pardavimui 

150,000 Kreuger and Toli
kompanijos šėrų. Jie buvo , ...... , , ,.
parduoti po $1.78, o vos tik ^a?klnlnkal lr valstybių va- 
kelios dienos atgal spėkų- c aL
liantai mokėjo už juos po 
$9, o pernai net po $55. Tas 
perėjo šiurpuliais, per visų 
spekuliantų kailius ir tuo
jaus New Yorko biržoje 
pradėjo kristi visokių kom
panijų popieros.

Švedijoj, Danijoj ir Nor
vegijoj, kur Kreuger turėjo 
didžiausių finansinių orga
nizacijų, šį panedėlį buvo 
sušauktos net specialės par
lamentų sesijos, kad užkir
tus kelią finansinei panikai 
dėl jo mirties. '

Tuo pačiu laiku šį pane
dėlį po pietų pasklydo ži
nia, kad RocLcstery nusišo
vė George Eastman, žino
mas “kodakų” ir kitokių 
fotografinių aparatų fabri
kantas. Eastmanas buvo 
skaitomas prie stambiausių 
ir stipriausių Amerikos ka
pitalistų. Jis buvo sukaupęs 
jau $120,000,000 kapitalo. 
Todėl jo nusižudymas visai 
jau sudemoralizavo kapita
listinį pasaulį. Tūli pradėjo 
vaizduotis, kad visa kapita
listinė sistema turės eiti vel
niop, jeigu jau tokie stam
bus jos šulai pradėjo griū
ti vienas paskui kitą.

Ir ištikrųjų, aukso kara
liai žudosi dėl kapitalisti

nio biznio suirimo. Tiesa, 
Eastmanui bankrotas da ne- 
gręsė. Bet vis gi, kaip sako 
jo artimi draugai, ir iš jo 
120 milionų dolerių turto 
beliko jau tik 20 milionų. Gi
kas liečia Kraugerį, tai jo
mirtis buvo tiesioginė eko
nominio krizio pasekmė.

Kreugeris darydavo biz
nį taip. Nuvažiuodavo tie
siai pas kokios nors šalies

Mainerių Streikas 
Pennsylvanijoj.

Pereitą sąvaitę Wilkes- 
Barriuose United Mine 
Workers of America unijos 
1-mo distrikto atstovai nu
tarė apskelbti toj apielin- 
kėj streiką anglių kasyklo
se. Mitinge buvo atstovau
jama 125 unijos lokalai. 
Maineriai Reikalauja 3 da- 

ilykų, būtent:
_ ... .... 1. Darbo sulyginimo ir
Japonijoj policija suseke atidarymo apleistų kasyklų.

2. Pildymo 5 metų sutar
ties, kurią kompanijos da
bar pradėjo laužyt ir kapot 
maineriams algas.

3. Panaikinimo

mus šiandien stato visi

Susekė Patriotų- 
žmogžudžių Są

jungą.

ura-patriotų organizaciją, 
kurios tikslu buvę žudyt 
valdininkus ir šiaip žymes
nius visuomenės veikėjus, 
kurie nepritaria plėšriajai
militaristų politikai. Polici- utarSų 5^^^.
ja jau sužinojo, kad nužu
dymas buvusio finansų mi- 
nisterio Inouye ir dabar vėl 
užmušimas barono Taku- 

mos Dano, tai vis tų pačių 
ura-patriotų darbas. Jie bu
vo susimokinę žudyt visus, 
kas tik priešingas karui ir 
svetimų žemių grobimui. 
Keliolika jų jau suimta.

Suomijoj Uždaryta 
Fašistų Partija.

Jų suskilimo vadas pasida
rė sau galų. Kiti lyderiai 

kalėjime.
Suomijos lapujiečių arba 

fašistų sukilimas pasibaigė 
didžiausiu jiems nepasise
kimu. Jie turėjo pasitraukti 
iš Manstalos miesto, kuri 
jie išlaikė savo rankose ke
lias dienas, turėjo padėti 
savo ginklus ir pasiduoti 
kariumenet

Pamatęs, kad sukilimas 
nepavyko ir reikės už jį at
sakyt, lapujiečių vadas Ku- 
staa Latvala pasidarė sau 
gala.

Vihtori Kosola ir Martti 
Wallenius, kiti du vadai, 
buvo pabėgę ir pasislėpę, 
bet kariumenė juos surado 
ir suėmė. Dabar jie atga
benti į Helsinkį ir atiduoti 
teismui. Sakoma, kad jie 
bus pasmerkti kalėjiman i- 
ki gyvos galvos.

Negana to, valdžia pa
skelbė, kad lapujiečių par
tija nuo šiol skaitosi už
drausta ir už prigulėjimą 
prie jos gręsia kalėjimas.

Norėjo vyrai išnaikinti 
socialdemokratus, o tuo tar
pu dabar patiems teks lįsti 
po žeme.

IŠGELBĖJO 700 
ŽVEJŲ.

Ledas buvo nunešęs juos su 
arkliais į jurų.

Pereitą sąvaitę už kokių 7 
mylių nuo Suomijos pakra
ščio žuvavo ant ledo 700 
žvejų su 100 arklių (arkliai 
naudojami tinklams traukti 
iš po ledo). Buvo labai stip
ri vėtra. Ledas truko ir di
delė jo lytis atsiskirusi nu
plaukė jūron su visais žve
jais ii- arkliais.

Per tris dienas ir naktis 
ledas povaliai plaukė su 
tais žmonėmis gilyn į Balti
jos jurą. Juos galima buvo 
aiškiai matyt iš Leningrado, 
bet dėl didelės audras ir 
daugybės palaidų lyčių nie
kas nedrįso jų gelbėti. Tuo 
tarpu ant ledo pasibaigė 
visas žvejų maistas ir ark
lių pašaras. Išalkę‘jie pra
dėjo valgyt jau žalią žuvį 
ir šėrė ja arklius. Alkani 
arkliai ėdė žuvį gerai. Pa

HITLERIS TIKISI BOT
VOKIETIJOS PREZIDENTO.

Prohibicijos Klausi
mas Kongrese.

PRIEŠ JI EINA HINDEN
BURGAS.

Pereito nedėldienio rinki
mai be pasekmių. Nauji rin

kimai bus 10 balandžio.
Šį panedėlį žemesniame 

Kongreso bute, Washingto- 
ne, buvo balsuojama taip
mo rezoliucija, kuri reikalą- k?«>. Vokietijoj buvo pre- 

zidento rinkimai. Daviniai
. .. .P * buvo tokie: Hindenburgas

prohibicijos klausimą pa- ioma/um čioms valstijoms nuspręsti. 0 balsų, fa-
Už rezoliuciją balsavo>7

o prieš —

Pereitą nedėldienį, 13

koneresmanai o Drieš — komunistli Thaelmannas, kongresmanai, o prieš 4 390,000; nacionalistų
227. Taigi ji buvo atmesta riUoSt’ k.’ 2 sooooo irvos tik 40 balsų didžiuma. Duesteroefgas, 4500,000 ir 
Nors rezoliucija nepraėjo, R°ke
tečiaus “slapieji” yri labai R U P ”
SSUu jie gaV° l3‘' Nore Hindenburgas gavo 
bai daug halsų. apįe 7)000,000 balsų dau-

, DEL FORDO KIAUŠIU gia» už fašistų Hitlerį, vię-
. KALTINA KOMUNISTUS nnk PeSa'° absoliučios bal- 

į t, „ .. , . sų didžiumos, kurios reika-
galios pereitą subatą jie! Buržuazijos spauda ir po- iauja Vokietijos konstituci- 
buvo visi išgelbėti. Jie iš-.hcija non įkalbėti visuome- ja ir todei nebuvo prezi. 
buvo ant ledo lyties 5 paras, nei, kad dėl bedarbių sker- dentu išrinktas

Suomijos pakraščiuose dynės prie Fordo vartų De- Jeigu jo artimiausis prie- 
tokie atsitikimai ne naujie- troite esą kalti komunistai, šininkas Hitleris nebutu Da
na. Bet da niekad nepasitai- Nors policija į bedarbius reiškęs noro daryti naujus 
kė, kad ant syk butų nune- šaudė, . nors ji užmušė 4 rinkimus, tai parlamentas
šta tiek daug žmonių.

Streikas prasidėjo šį pa
nedėlį.

Sprogimas Užmušė 
14 Darbininkų.

Camden, N. J. — Gazo 
kompanijos įmonėj čia pe-• . • « • e •

NUSKENDO BOSTONO 
LAIVAS

Pereitą subatą iš Bostono 
išplaukė į Bermudą garlai-Į 
vis “Prince David” su 80 
žmonių. Netoli Bermudos 
lis užė jo ant povandeninės 
uolos ir perplėšė savo dug
ną. žmonės buvo išgelbėti, 
bet laivas nuskendo. Jis 
buvo pastatytas vos tik du 
metai atgal ir kaštavo $1,- 
600,000.

POPIEŽIUS IŠARDĖ 24 
ŠEIMYNAS.

Iš Vatikano pranešama, 
kad pernai metais vyriausis 
popiežiaus teismas (Rota)

1 išardė 24 poras, kurios buvo
susitokusios iš meilės, bet 
ne pagal katalikų bažnyčios 
reikalavimus. Bet kai 32 
poros prašė, kad jų šliubus 
popiežius panaikintų, tai

valdžią ir sakydavo: Aš gir-! jis* jų prašymą atmetė. Tai 
dėjau, kad jums reikia pini- j lyg ir koks velnias, kuris vi
gų. Gerai, kiek milionų jus, suomei eina prieš žmonių
norit? Aš jums paskolinsiu, 
bet užtai jus turit duoti man 
išimtiną teisę gaminti ir 
pardavinėti degtukus per 
tiek ir tiek metų.

Tokiu budu jisai gavo

norą.

JAPONAI ATRĖMĖ KI
NIEČIŲ RAITELIUS.
Žinios iš Šanchajaus sa

ko, kad Ratingo šiaurėje 
degtukų monopolį ir Lietu- pereitą subatą kiniečių rai- 
voje. Jis paskolino tauti- teliai atakavę japonų ka- 
ninkams kelis šimtus milio- riumenę 5 mylių frontu. Ja
nų litų, ir paėmė į savo ran- ponai užpuolimą atrėmę ir 
kas visus degtukų fabrikas, pridarę kiniečiams 

Iš degtukų jis darė mil- nuostolių.

žmones ir apie, 60 sužeidė, butų galėjęs paskelbti Hin- 
1 bet JL neką 1 ta . Uz šitą denburgą vistiek' išrinktu, 
žmogžudystę Detroito pro- Bet fašistų lyderis nenori 

i kuroras Toy kaltina komu- pasiduoti. Jis reikalauja da- 
nistų vadus. Keliolika zmo- pyti naujus rinkimus, nes

PROTESTO STREIKAS
PRIEŠ GENGSTERIŲ 

VIEŠPATAVIMĄ.
New Yorko kepurninkų n,y 1S bedarbių tarpo jau a- tikisi Hindenburgą sumušti, 

unija nutarė šią sąvaitę ap- restuota. Bet iš policijos pu- Nauji rinkimai jau paskelb- 
skelbt protesto streiką prieš ®ės nei vienas neareštuotas. jje įvyks 10 balandžio 
gengsterių Įsigalėjimą. Uni-|*r atraskit teisybę, jei norit! dieną.

reitą sąvaitę įvyko sprogi 
mas, kuris 14 darbininkų 
užmušė, o 4 sužeidė. Jie 
dirbo didelėj plieno tankoj, 
kurioj gazas būna valomas. 
Staiga toi tankoj pasigirdo 
ekspliozija. Bet kas po to 
tankoj darėsi, niekas neži
nojo, nes tanka aukšta ir iš 
lauko nieko joje nesimato. 
Tik vėliau pasirodė, kad 
sprogimas užmušė beveik 
visus buvusius viduje žmo
nes. Ne vien tik užmušė, bet 
uždegė jų drapanas ir lavo
nai taip apdegė, kad pažinti 
jų nebuvo jau galima nei 
vieno.

Muštynės Komunis
tų Unijoj.

Komunistų siuvėjų unijos 
butan New Yorke pereitą 
sąvaitę įsiveržė penki vyrai 
ir pradėjo muštynes. Jie 
buvo apsiginklavę paipo-

atskirų'nus, paiprenčiais ir revolve
riais. Vienas iš jų, tūlas 
David Roner, šovė du kartu 
unijos sekretorių Ben Gol
dą iš revolverio, bet nepa
taikė. Trečias suvis sužeidė 
unijistą Starką. Unijos sa
lėj buvo apie 200 unijistų. 
Visi jie puolė ant užpuolikų 
ir tie turėjo bėgti. Vienas 
ių buvo suimtas. Sakoma, 
kad šitas užpuolimas buvo 
kerštas dėl seniaus buvusių 
muštynių.

JAPONAI NETEKO 
2769 VYRŲ.

Japonų karo vadovybė 
paskelbė savo nuostolių ra
portą. Jis parodo, kad iš 
viso Mandžurijos ir Šan
chajaus mūšiuose, prade
dant nuo pereitų metų 18 
dienos rugsėjo ir baigiant 
šių metų 1 kovo diena, ja
ponų armija neteko 2769 
vyrų. Iš to skaičiaus 2204 
žmonės buvo sužeisti, 565 
užmušti.

FAŠISTAI NUŽUDĖ MO
TERĮ ŠNIPĘ.

Suomijoj pereitą subatą 
buvo rasta savo kambary 
nušauta Minna Kraucher. 
žinoma kaipo tarptautinė 
šnipė. Seniaus ji tarnavo 
Soviet. žvalgyboj ir buvo už 
tai nuteista Suomijos kalė
jiman. Paskui ji prisidėjo 
prie Suomijos lapujiečių 
(fašistų) ir informavo juos 
apie komunistų darbuotę. 
Bet dabar ji išdavė Suomi
jos valdžiai fašistų planus 
ir tuos, ką tuos planus fi
nansavo. Užtai fašistai ją ir 
nušovė.

ia sako, kad gengsteriai 
New Yorke tiek jau įsivyra
vo, kad daugeliui biznio į- 
staigų pradėjo grąsinti sta
čiai sunaikinimu, jeigu jos 
nemokės gengsteriams rei
kalaujamo grobio.

• Bet balsuojant antru kar- 
tu, Hindenburgui absoliu- 

CIŲ ARMOTAS. čios balsą didžiumos jau
Užėmę Woosungo for- nereikės. Dabar jam užteks 

tus, japonai iškėlė iš tenai jau paprastos didžiumos, 
kiniečių annotas ir išvežė Todėl Hitleriui nesimato jo
jas Japonijon. Jie sako, kad kių šansų rinkimus laimėti, 
tos anuotos buvo Japonijoj Vis dėlto jis daro didžiausių 
pirktos, bet iki šiol da kinie- pastangų ir tikisi savo tiks- —1----- :-----------1------------jjg išleido“BEDARBIŲ PARTIJA“

STATYS KANDIDATĄ I čiai nebuvo už jas sumokė- lą pasieksiąs.
PREZIDENTUS.

Kun. James R. Cox pa
skelbė Pittsburge, kad jo 
vadovaujamoji “bedarbių 
partija“ turėsianti rugsėjo 
mėnesy suvažiavimą ir sta
tysiant savo kandidatą į 
prezidentus.

ję karščiausį atsišaukimą į Vo
kietijos fašistus, kad jie visi 

NEW YORKO BANKAI 'už jį dirbtų.
SUMAŽINO NUOŠIMTI. | šitie rinkimai turi nema- 
New Yorko bankai pa- ža reikšmės visam pasau- 

skelbė. kad nuo 1 balandžio liui, nes nuo to, kuri partija
bus mokamas mažesnis nuo- juos laimės, priklausys visa

.šimtis ant indėlių.

Waterburis Pasigenda 
Pasislėpusio Devenio.

(Vokietijos politika ir santi- 
kiai su kitomis valstybėmis. 
Jeigu laimėtų fašistai, jie 
tuojaus atsisakytų mokėti 
karo reparacijas aliantams. 
Tuomet, veikiausia, francu- 
zų armija užimtų Vokietiją. 
Iš to galėtų kilti tokių pai
niavų, kurios galėtų privestiTeismuose nuolat minimas morgečių. Jo frentai tauti-, 

jo vardas. Nuskriausti žmo- ’ ninkai davė jam $25,000 pa- prie katastrofos visą Euro- 
nės norėtų jį pasigauti. Į skolos ir iš SLA. iždo, visai P4-
“Waterbury Republican” nežiūrėdami, ar jo užstato-' Dėl to Vokietijos prezi- 

ai iuiy nepuoncan mag namas vertas tos sumos dento nnkimus su didziau- 
ar ne. Paskui Devenis pabė- siu susidomėjimu sek visas 
go su visais pinigais. Sako- pasaulis.
ma, kad Lietuvoj jis nusi-1 . ---------------
pirkęs dvarą. Žmonės, kurie UŽĖJO DIDELI ŠALČIAI, 
priskolino jam pinigų,- da-' Naujoj Anglijoj per sau-

DIKTATŪROS RĖMĖJAI
GAVO PO 20 METŲ 

KALĖJIMO.
Ispanijos steigiamas sei

mas nutarė, kad visi smur
tininkai, kurie rėmė-genero
lo Prima de Riveros dikta- 

sunkių turą, turi eiti kalėjiman ant 
,20 metų.

NORĖJO PAVOGTI PAŠ
TO TROKĄ.

Lawrence, Mass.— šį pa
nedėlį čia buvo sugautas 
vaikėzas vardu Burke, kuris 
atsisėdo i pašto traką su vi
sokiais siuntiniais ir norėjo 
bėgti. Pasirodė, kad jis tik 
šiomis dienomis buvo palei
stas iš kalėjimo.

JAPONAI SIŪLO KINAM 
TAIKYTIS.

Japonai vėl pasiūlė ki
nams taikytis. Mūšiai dabar 
jau nebeina. Bet kareivių 
japonai atsiunčia vis dau
giau.

rašo, kad Waterburio auk
štesniame teisme nuolatos 
yra minimas Petro Devenio 
vardas, bet jo asmens nie
kas nemato. Jau du metai, 
kaip jis išdūmė iš Waterbu- 
rio ir nuo to laiko niekas 
daugiau jo čia nematė. Su
grįžę iš Lietuvos waterbu- 
riečiai pasakoją matę Pet
rą Deveni Lietuvoje balia- 
vojant. .Jo brolis daktaras 
taipgi esąs Lietuvoje.

Petras Devenis buvo 
stambus Amerikos lietuvių 
tautininkų šulas. Jisai užsi
imdavo Waterbury namų 
statyba ir pristatė daug 
triobų. Vienu laiku jisai val
dęs apie 50 nekilnojamų 
nuosavybių ir tuomet jis

bar “forklozina“ jo namus šio mėnesį žiemos nebuvo, 
ir per teismą leidžia juos Vasaris buvo jau šaltokas, 
pardavimui. Todėl jo var- o dabar, viduty kovo, kada 
das ir minimas teisme. Bet turėtų būt jau šilta, prasidė- 
retai kas savo pinigus at- jo tikri šalčiai. Šalta ir ki- 
gauna, nes Devenio papras- tose valstijose. Wyomingo 
tai yra užtraukta po keliatą valstijoj pereitą^ pėtnyčią 
paskolų ant namo. Taip jis buvo 30 laipsnių žemiau ze- 
apgavo ir Susivienijimą.1 ro. Net Meksikoj pasidarė 
Sakė, kad skolina ant pir- žiema, daug prisnigo.
mo morgečiaus, o pasirodė,' ---------------
kad ant pirmo morgečiaus TRAUKS FORDO POLI- 
buvo jau iš banko gavęs CIJĄ TEISMAN, 
paskolą. | Detroitan išvažiavo taip

Tuo budu Devenis nu- vadinamos “American Ci-
skriaudė netik SLA., bet ir vii Liberties Union” advo- 

buvęs vertas apie ketvirtda- daug pavienių žmonių. Wa- katas Roger Baldwin, ku
lį miliono dolerių. j terburio lietuviai norėtų da- Pis žada traukti teisman

Devenis prisiskolino iš,bar jį pasigauti, sako “Wa- Fordo policiją už bedarbių 
žmonių daugybę pinigų antrterbury Republican.” šaudymą.

JI



Katras Poslapis

>

Ar/VALGA 5I j

BIMB1N1S REVOLIUCIO
NIERIUS PO LOVA.

Arba kaip Abekas bego iš 
Rusijos.

P. Kručas rašo “Naujoj 
Gadynėj”, kaip jis bėgo su 
Bimbos leitenantu Abeku i 
Rusiją ir kaip šis iš baimės 
visuomet verkė ir lindo po 
lova.

Štai Kručo pasakojimas:
“1917 metais, birželio mė

nesi, Amerikos valdžiai pa
skelbus jauno amžiaus vyrų 
registrsc'ją, r.: *u Abeku
išsigandome kareivio mundie- 
ros. Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 133 kuopa, Abekui agi
tuojant, susirinkime birželio 4 
d., nutarė, kad jos nariai nesi- 
registruotų. Po mitingui, išė
jus Į gatvę. Abekas man sa
ko: ‘Kručai, važiuokim i Ru
siją; ji daugiau nekariaus.’

“Nutarėm važiuoti. Ant ry
tojaus užsiregistravom ir už 
kiek laiko keliaujame, kaip 
‘politiniai prasikaltėliai.’ Pra
dėjome pusiau slaptai, nie
kam nesakydami. Abekas me
tė darbą, sėdi namie; abudu 
laukiam progos išvažiuoti. 
Gaunam žinių, kad yra progos 
važiuot per Norvegiją, bet A- 
bekas kelionei pinigų beveik 
neturi. Pareina iš darbo, guli 
lovoj ir verkia, kad reiks eiti 
j kariuomenę. Pro Norvegiją 
važiuoti abudu bijome, nes vo
kiečių submarinai skandina 
laivus. Prašome musų kelionės 
rengėjų, kad pasiųstu mus Ra
miuoju Vandenynu per Japo
niją. Ten submarinų nėra.”

Ir taip jiedu išvažiavo. 
Per Chicagą. per San Fran
cisco ir per Japoniją pasie
kė rusų Vladivostoką. Bet 
jau plaukiant iš Japonijos Į 
Vladivostoką keleiviai pra
dėjo kalbėti, kad Rusijoj vi
sus jaunus vyrus ima ka- 
riumenėn. Todėl:

“Mudu su Abeku vėl apima 
baimė. Vladivostokan pribuvo
me rugpiučio 13 d., 1917 me
tais. Kareivių ir valstiečių ta
rybos atstovams reikalaujant 
pasakyt kas mes esame, aš už
sirašiau esąs mokslinio socia
lizmo pasekėjas, o Abekas — 
revoliucinio socializmo. Bet 
Sovietas mane ir Abeką ne
pripažino politiniais emigran
tais. Gale mėnesio pranešė, 
kad mudviem ir valgyt už dy
ką neduos’...”

Tuo tarpu iš Petrogrado 
atėjo Įsakymas žiūrėti visu 
ateiviu dokumentu. Kručas 
sako:

“Man nejrodžius asmenybės 
liudijimo, mane nusprendė de
portuoti. Abekas turėjo liudi
jimą Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos su 1909 metų ant- 
spauda. Susyk ji paima armi- 
jon ir priskaito tam buriui. ku
ris turės važiuot gint Rigą nuo 
vokiečių. Vaikščioja Abekas 
po kazarmių koridorių ir ver
kia....

“Aš sėdu j laivą ‘Penga’. A- 
bekas palenda po mano lova, 
čemodanus sukraunu nuo kra
što. kad uždengt ndegališką 
‘pasažieri.’ Per 36 valandas 
perplaukiam Japonijos juras 
ir vėl atsirandam Tsumgoj. 
Laivui sustojus, aš viską ap
žiurėjau ir daviau Abekui sig
nalą nešdintis laukan. Kiek 
drūtas išsinešdino Jokohaman. 
Bandė gaut darbą ant laivo 
‘Vondel’, kuris plaukiojo tarp 
San Krancisco ir Japonijos, 
bet ir už pinigus nepriima. Pa
likau Abeką Japonijoj ir da
viau jam 100 rublių ant pra
gyvenimo. Aš gi sugryžau j 
Jungtines Valstijas rugsėjo 29 
d., 1917 metais. Man sugryžus, 
Nonvoodo LSR 133 kuopos 
draugai sudėjom S100 ir Abe- 
kienė davė $100. viso $200 pa
siuntėme Abekui ant pragyve
nimo."

Iš Japonijos Abekas ne

JJV1S, SO. BOSTON
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Jie Gavo Muši Kentucky Valstijoj.

galėjo Amerikon sugrįsti, 
todėl 1918 metu pavasari 
vėl išvažiavo Vladivosto
kan ir buvo paimtas bolše
vikų armijon. Bet iš raudo
nosios armijos jis pabėgo ir 
perėjęs Kolčako pusėn gy
veno tenai kaip Lenkijos 
pavaldinys. Mėgino pasiekt 
Lietuvą, bet nepavyko. Ga
lų gale per Beringo siauru
mą ir Alaską sugrįžo Ame
rikon, apsistojo New Yor- 
ke, susipažino su Bimba ir 
dabar tapo vyriausiu jo ba- 
rafcsnšeiku.

KIEK LIETUVA MAITI
NA DYKADUONIŲ-
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Lietuvoje dabarti
niu laiku esą 1,631 kunigu, 
450 kleriku ir apie 480 vi
sokių vienuolių, “tėvų”, 
“seserų” ir kitų. Iš viso, 2,- 
062 dykaduoniai, kurie jo
kio darbo nedirba, bet val
go, geria ir gyvena kaip po
nai.

“Naujienos” teisingai pa
stebi, kad —

“Jeigu vietoje jų Lietuva 
butų turėjusi mokytojus ir 
liaudies švietėjus, tai ji šian
die betų vienas kulturingiau- 
siųjų kraštų Europoje.”

O dabar Lietuva yra dau- 
giausia atsilikusi šalis Eu
ropoj. Be to da negana, kad 
popiežiaus agentai per 500 
metų su viršum tamsino Lie
tuvos žmones ir už “bardą” 
nieko nemokėjo; jie da per 
tuos penkis šimtmečius rin
ko iš Lietuvos kaimiečių pi
nigus ir penėjo jais juodą
jį internacionalų.

Kada gi ir kaip tie dyka
duoniai atsilygins musų 
liaudžiai?

“VIENYBĖ” NEBEŽINO 
KĄ ŠNEKA.

Brooklyno “Vienybė” 
(Nr. 29) kabinėjasi prie 
“Tėvynės” redaktoriaus, 
kam jis pritaria “Naujie
noms” ir “Keleiviui”, o ne 
jai.

“Vienybės” išmanymu, 
Susivienijimas yra “tauti
ne” organizacija, todėl “Tė
vynė” turėtų remti fašistus.

Prišnekėjus visokių nie
kų, “Vienybė” baigia taip:

“Kitas svarbus Įrodymas, 
kad SLA. didelė narių dalis 
“Tėvynės” visai neskaito, nes 
jos socialistinės ir idėjos jiem? 
neįdomios!”

Na, imkit dabar ir supra
skit, ką čia “Vienybės**’ pi- 
soriai nori šituo “svarbiu į- 
rodymu” pasakyti

GRIEŠYT—NE GRIEKAS.
Viena davatka klausia 

“Darbininko” šitokios “ta- 
jemnyčios”:

“Dažnai einu išpažinties ir 
vis žadu pasitaisyti. Daryda
ma sąžinės sąskaitą pamatau, 
kad vėl grįžau i tas pačias nuo
dėmes. Ar mano gera Išpažin
tis r

O švento Juozapo gazie- 
tos redakcija duoda šitokį 
atsakymą:

"Dažna Išpažintis rodo, kad 
esi geros valios. Per žmogiška 
silpnybę atkrinti Į mažas nuo
dėmes. Dėl to Išpažintis gera. 
‘žadu pasitaisyti’, reiškia ‘esu 
griežtai pasirfžus kovoti’. Vi
suose savo darbuose atsimink 
savo galą, ir tu nenusidsėi per 
amžius.”

Ką tas “galo atsimini
mas” davatkai reiškia, mes 
tikrai nežinom, bet vienas 
dalykas visgi aiškus, tai tas, 
kad griešyt nėra joks grie- 
kas. Tik atsimink “galą”, ir 
daryk ką nori. Nenusidėsi 
iki sudnos dienos.

Antras įdomus dalykas,

tai ispazmttes gerumas. Ka
da davatka, atlikusi išpa
žinti, “susilpnėja” ir nusly
sta atgal į nuodėmės, tai rei
škia, kad išpažintis buve 
gera, sako “Darbininkas”.

Vadinasi, jeigu po išpa
žinties griešninkė daugiau 
nebegriešvtų, tai tokia iš
pažintis butii no good.

Išvada čia jau aiški pati ‘ 
savaimi: po išpažinties rei- • 
kia būtinai stengtis padaryt 
kokią nors kiaulystę.

VĖL ŽADA GRJŽTI PRIE 
VYŽŲ.

Vienas Lietuvos laikraš
čių korespondentas pasako
ja, kaip jis susitiko Kėdai
niuose pažįstamą ūkininką 
40 hektarų žemės savinin
ką, apsiavusį vyžomis, ir 
pradėjo tuo domėtis.

Bet ūkininkas jam paaiš
kinęs, kad čia nėra ko do
mėtis ir jeigu tautiški ponai 
ilgiau Lietuvą valdysią, tai 
gyventojai vėl turėsią grįž
ti prie vyžų. štai ūkininko! 
žodžiai:

“Mes ūkininkai dabar batų 
nusipirkti nebeturime už ką. 

šeimynai algą sumokėk, mo
kesčius sumokėk, o iš kur pa
imti ? Bekonai pusvelčiui ir tai 
i trečią parą vos sulauki eilės. 
Gerai, kad priima, o ne, tai iš- 
tsovėjęs 2—3 paras ir vėl va
žiuok su bekonu i namus. Mat, 
100 gramų trūksta! Javus taip 
pat nors į Nevėžį versk — 
niekas neperka, štai atsivežiau 
dvi odas. Maniau parduosiu ir 
už gautus pinigus pirksiu ba
tus. Bet dabar už dvi odas te
siūlo vos 20 litų, o paprasti 
juchto batai kaštuoja 40 litų 
ir pirk tu žmogus, kad nori. 
Sakau nunešiu i odų dirbtuvę 
išdirbti. Vis, manau, pigiau 
išeis. Bet ir ten nieko nepe- 
šiau, nes už darbą paprašė po 
35 litus už štuką. Ot ir gyvenk 
tu ūkininke, kad nori! Jei taip 
ilgiau pabus. mums ūkinin
kams visiems prie vyžų teks 
grįžti.’’

Bet užtai Smetonienės 
leitenančiukai vaikščioja 
pasipuošę raudonom keli
nėm ir sidabruotais penti
nais.

Pirmoji blakė, sakoma, 
atsirado Franci joj, Stras- 
burge, ir iš ten išsiplėtojo 
po visą pasauli. Hugenotai 
jų priveisė savo lovose ir 
tartum už tai jie tapo išva
ryti iš Francijos 17-tame 
šimtmetyje.

Žmogaus protas nenusto
damas veikia, stengdamasis 
atskleisti vis naujas gamtos 
paslaptis ar padaryti naujų 
naudingų išradimų.

SU RINSO MAZGOJIMAS 
DIŠIŲ NĖRA JOKS DAR

BAS—AR NE TIESA?
AR JUS ESATE KADA 
MATĘ TOKIAS PUTAS? 

RIEBI LAI NUEINA 
MAGIŠKAI

v
Šitos ekonomiškos putos

padaro dižių magzojimą labai lengvu!
pASIDARYKIT bliudą tirštų Rin- 

so putu ir pradek.it mazgoti sa
vo dišes, puodus ir skauradas. Ir 
pasakysit kad jus neianojot kad di- 
šiu mazgojimas galėtų būt tokia
paprastu! t

Riebulai numirksta bematant.
Karštam vandeny paskalauk—ir 
jūsų dišts nudžius žibančioms ir 
skaisčioms be šluostymo. Puodai ir 
skauraoos numirksta švariai ir 
žvilgančiai. I.abai lengva plaut ši
tuo bodu!

Puodukas už puoduką, Rirtso 
duoda dvigubai daugiau putų už

a >

Darbininku gynimo advokatas Allen Taub ir rašytojas Wal- 
do Krank nuvažiavo Kentucky vaLstijcn pažiūrėti streikuojan
čių angliakasių, ir kapitalistų bernai tuojaus juos tenai sumu
šė. Įsitėtnykir, kad rašytojas Waldo Krank (dešinėj) turi aprai
šiotą galvą. Dabar jiedu kartu su kitais sumuštais tyrinėto
jais nuvyko IVashihgtonan ir reikalauja, kad Kongresas pa
skirtu komi'iją ištirti siaučiantį kapitalo terorą Kentucky 
raišti joj.

Mano Pastabos.
Rašydama apie mirusį riai vartoja tinkamesnius 

franeuzų diplomatą Brianą, budus: jie tepa žydų iška- 
“Vienybė” primygtinai pa- bas degutu, arba Įtaiso žy- 
žymi, kad jis buvo tautinin- dūkų pogromą Slabadoj, 
kas. i Tenai gali susimurzinti be

Bet “Vienybės” jis vistiek jokio pavojaus savo kailiui, 
neskaitė. __________

Bimba rašo “Laisvėje”, 
kad “Keleivis” einąs su 

pruseikiniais, o Pruseika sa
vo “Naujoj Gadynėj” tvir
tina, kad “Keleivis” esąs 
bimbiniu organas.

Abudu bolševikai, bet ne
gali susikalbėti.

Lindbergho vaikas pa
vogtas. Baisus triukšmas 
spaudoje. Jau antra sąvaitė 
nuo ryto iki vakaro gatvėse 
nieko daugiau negirdėt, 
kaip tik biuzuazinių laikra
ščių pardavėjų riksmas: 
“Ali about Lindbergh 
baby!" “Baby extra!” “Ex- 
tra, extra”.

Bet nei žodžio apie tas 
“beibes”, kurių alkani tė
vai buvo sušaudyti prie For
do vartų Detroite.

Artistas Vanagaitis pri
mena Maikio tėvui, kad šis 
jo neliestų. Sako: Vanagas 
tavo vištų neužkabinėja, to
dėl tu jo nešaudyk.

Bet Maikio tėvas sako 
taip: Ar Vanagas puola ma
no vištas, ar mano kaimyno, 
vistiėk jis niekai paukštis ir 
šaudyt ji reikia.

Tūlas fašistas “Vienybėj’ 
rašo: “Joks fašistas netep
tų savo rankų mušti menkos 
vertės vaikino kaip Dar
gia...” , .

Žinoma, kad tai butų ne
išmintingas žygis. Rankoms 
susitepti fašistiniai rfidvy-

lengvosvarius, papurusios muilus. 
Smetonuotos, gailios putos. Nėra 
žvyru. Stebėtinas visai valai.

Milionai vartoja Rimo skalbimo 
dienoje, kad būt baltesni skalbi
niai be trynimo ir be virinimo. Ir 
spalvuotas drapanas padaro skais
tesnėmis. Paprašykit savo groser- 
ninko DIDELIO pakaSo.

Ringo
Mtlimui Tartoj* itikej, 

skalbtuvrj įr Mtede.

Lietuvos generalis kon
sulas, p. žadeikis, aiškina 
amerikiečiams, kokia buvo 
Lietuvos prekyba nuo 1920 
iki 1930 metų. Bet tos ilgos 
ir sausos skaitlinės Ameri
kos lietuviams turi tiek reik
šmės, kiek pereitų metų 
sniegas. Amerikiečiams bu
tų daug Įdomiau, jeigu p. 
Žadeikis paaiškintų, kiek 
Smetonos valdžia turi žval
gybininkų ir kiek ji jiems 
pinigų išmoka.

“Draugas” primena savo 
skaitytojams, kad jie neuž
mirštų, jog šįmet pripuola 

kelios reikšmingos kataliki- 
iškos sukaktuvės. Pavzdžiui, 
‘sukaks 100 metų, kaip gimė 
anglų vyskupas Vaughan. 
Sukaks 300 metų, kaip mirė 
airių klerikalas Calvert. Ir 
taip toliau*.

Bet kodėl “Draugas” už
miršta savo tautos pasižy
mėjusius dvasiškius? Pa- 

, vyzdžiui, anais metais be
dieviai sugavo tris vagonus 
kun. Purickio sacharino. 
Vėliaus pralotas Olšauskas 
dėl Ustijanauskienės pa- 

: smaugimo buvo nuteistas 
kalėjimam Juk tai tikri mu- 
čelninkai. Kodėl “Draugas” 
nepasako, kada pripuola jų 
sukaktuvės?

“Sandaroj” tūlas Demok
ratas rašo, kad “Vienybės” 
kompanija neteisėtai vadi
na save tautininkais, nes ji 
yra apsikrikštijusi “federie- 
čiais”. Jis pataria jiems šito 
vardo ir laikytis.

Bet “federiečių” vardas 
jiems taip pat netinka. Nes 
kokia gali būt federacija iš 
tuzino žmonių? “Vienybės” 
kompanija seka paskui Lie
tuvos fašistus. Todėl tinka- 
miausis jai pavadinimas yra 
“fašistų vuodegos”.

“Darbininkas” Įvedė sa
vo davatkoms naują skyrių 
ir pavadino jį “Keleivių Te
leskopu”. Bet tai labai ne
apgalvotas daiktas. Juk da
vatkoms geriausia patiktų 
“klebono teleskopas .

Pižtalietet.

-

No. 11, Kovo 16 d-, 1932 m.

Ar Galima Vaduotis 
S. L A. Istorija? Į

Besiginčydami dėl SLA. 
rinkimų, tūli politikieriai 
pradėjo jieškoti argumentų 
net SLA. istorijoj. Ypač uo
liai tą istoriją dabar stu
dijuoja tautininkai ir sanda- 
riečiai. Ir jie randa joje la
bai daug dvasiško peno. O 
savo dvasią pasistiprinę jie 
šaukia:

“Žiūrėkit ką SLA. Istori
ja sako apie socialistus! 
Žiūrėkit, kas tenai parašyta 
apie Bagočių!...”

Taip, tenai yra prirašyta 
visko.

Bot pasakykit, gerbia
mieji, kas tą istoriją parašė 
ir kokiems tikslams?

Parašė ją nabašninkas 
Astramskas, žmogelis be 
jokio mokslo, bet didelis 
“tautietis” ir da didesnis 
socialistų priešas. Svarbiau- 
sis jo tikslas buvo ne istori
ją parašyt, liet socialistus 
išniekinti.

Socialistai tuomet lošė 
vadovaujamą vaidmenį A- 
merikos lietuvių gyvenime. 
Jie vedė smarkią kovą prieš 
caro valdžią ir už laisvą 
Lietuvą. Visuomenė ėjo su 
jais. Taip vadinami “tautie
čiai” negalėjo prieš sociali
stus niekur atsilaikyti. Net 
Susivienijime socialistai 
juos sumuodavo. Musų “tau
tiečiai” skaitė SLA. savo 
“locna” organizacija, bet S 
LA nariai išrinko tos orga
nizacijos prezidentu Bago
čių, ir tai vien dėl to, kad jis 
ėjo su socialistais. Todėl 
“tautiečiai” baisiai ant so
cialistų Įniršo ir nabašnin
kas Astramskas, rašydamas 
SLA. istoriją, šmeižė juos 
kaip tik jis mokėjo.

Atsimenu, kuomet toji is
torija ėjo per “Tėvynę”, 
“Keleivis” buvo priverstas 
viešai užprotestuoti prieš 
faktų kraipymą. Nors daug 
dalykų buvo tuomet atšauk
ta, bet daug šmeižtų pasili
ko neatitaisytų. Ir tuos šmei
žtus tautininkai su sanda- 
riečiais dabar vartoja kaipo 
“argumentus” prieš Bago- 
eiaus kandidatūrą. Pavyz
džiui, sandarietis F. Motu
zas paduoda iš tos istorijos 
šitokį “argumentą” prieš 
Bagočių:

“Jis šitą seimą (Scranto- 
ne, 1908 m.) dvigubai apga
vo: viena, savo neteisėtu Į- 
siskverbimu Centro Pirmi
ninko vieton, nebūdamas 
Suvienytų Valstijų piliečiu; 
antra, išgaudamas suspen
duoto nario J. Staškuno mir
ties pašalpą. Jei pirmą jo 
šių darbų galima butų pa
vadinti vaikiška didvirybe, 
dėl kurios vienok, kaip ma
tysime toliaus, Susivieniji
mas nemažai nukentėjo, tai 
i antra reikia žiūrėti kaip i 
gryną apgavybę.”

Kaip matote, Astramskas 
čia padaro Bagočių “apga
viku”. Bet toliaus, būtent 
303 puslapy, Astramskas 
rašo:

“...Jis (Bagočius) papra
šė Seimo J. Staškuno mir
ties pašalpą išmokėti, ir 
Seimas, paklausęs jo balso, 
liepė ją išmokėti.”

Ir todėl —
“Juozo Staškuno, 154 kp. 

nario mirties pašalpą išmo
kėta jo broliui Ignui Staš- 
kunui.”

Vadinasi, Staškuno po
mirtinės klausimą svarstė 
visas SLA. Seimas, nutarė 
ją išmokėti, ir ji buvo iš
mokėta mirusiojo broliui. 
Tai kur gi čia “apgavystė?” 
Juk čia pats Astramskas 
parodo, kad jis parašė prieš 
Bagočių šmeižtą. Jis čia 
pats parodo, kad Staškuno 
pomirtinė buvo išmokėta 
legaliai, paties Seimo nuta
rimu.

Arba paimkime iš tos is
torijos kitą melą, būtent, 
kad Bagočius “apgavęs” 
Scrantono Seimą “neteisėtu 
Įsiskverbimu i SLA. prezi
dentus, nebūdamas Suvie
nytų Valstiją piliečiu.” Tuo 
tarpu gi faktas yra toks, 
kad Bagočius buvo pilnas 
pilietis, tik pilietybės po- 
pieras buvo išsiėmęs kito
kiu vardu, nes atvykęs Ame
rikon jis išpradžių gyveno 
tarp svetimtaučių ir buvo 
pakeitęs savo pavardę. Tai 
juk nėra joks prasikalti
mas, jokia apgavystė, bet 
paprastas dalykas, kuris 
kartojasi kas diena. Tūks
tančiai lietuvių Amerikoje 
yra pakeitę savo pavardes, 
tečiaus niekas jų dėl to “ap-: 
gavikals” nevadina. Kodėl 
tad Bagočius turėtų būt 
“apgavikas” dėl savo pa
vardės pakeitimo?

Man čia nerupi Bago- 
čiaus asmens gynimas, nes 
tą jis gali ir pats atlikti, jei
gu nori. Jo vardą aš čia pa
minėjau tik dėl to, kad pa
rodžius, jog SLA. istorija 
ištikiųjų nėra jokia Istorija, 
bet šmeižtas pavadintas is
torijos vaidu. Todėl vaduo
tis tokia knyga negalima 
jokiu bud u.

Bešalis.

Matą Palyginimas
Lietuvoje dabar yra vartoja

mi metriniai matai ir svarsčiai. 
Vietoj varstu arba viorstų įves
ta kilometrai, svarą pakeitė ki
logramas, pūdą—centneris, va
laką ir dešimtinę — hektaras, 
kvortą—litras, ir t.t.

Amerikos lietuviai skaitydami 
tokius pavadinimus nežino jų 
reikšmės. Todėl “Keteivfo" re
dakcija nutarė kartas nuo karto 
Įdėti “Keleivin” žemiaus paduo
tą lentelę, kur tokie terminai yra 
palyginti su seninus vartotais 
Lietuvoje matais ir su tais, ko
kie yra vartojami Amerikoje.

žemės matai:
Hektaras arba ha yra lygus 

2.471 akro. Tai reiškia, 1,000 
hektaru padaro 2.471 čielą akrą.

Dešimtinė (rusu desiatina) 
yra lygi 2.6997 akro. Kitaip sa
kant, 10.000 dešimtiniu padaro 
26.997 čielų akru.

Vaiaka (lenku wloka) yra ly
gi 41.98 akro. Arba 100 valaku 
—4.198 akrai.

Margas (prūsų Morgen) yra 
lygus 0.63 akro, kas reiškia, kad 
iš 100 margu išeina tik 63 čieli 
akrai.

Ilgio matai.
Kilometras (metr iškas ma

tas) reiškia 0.621376 mylios. Pa
lyginimas bus gal aiškesnis pa
sakius, kad 621,376 amerikoniš
kos mylios padaro 1,000.000 ki
lometrų.

Varstas (rusų viorst) yra ly
gus- 0.663 mylios. Imant čielais 
skaičiais, iš 1,000 varstų išeina 
663 mylios.

Taigi varstas truputėli dides
nis už kilometrą, bet beveik vie
nu trečdaliu mažesnis už ameri
konišką mylią.

Metras turi 39 ir nepilną pusę 
colio. 1000 metru padaro i kilo
metrą.

Centimetras yra šimtinė met
ro dalis.

Svarsčiai.

Centneris reiškia 100 kilogra
mo, arba 220 svarų.

Kilogramas arba kilo sveria 
truputį daugiau kaip 2 ameriko
nišku svaru; 10,000 kilogramų 
padaro 22,460 svarų.

Amerikoniškas svaras yra tru
putį didesnis už buvusi rusišką 
ir lietuvišką svarą. Jei paimti 
10,000 rusiškų svaru, tai ameri
koniškais svarais bus tik 9,028. 
Iš vieno pūdo išeina tik truputį 
daugiau kaip 36 amerikoniški 
svarai.

pradek.it
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LIETUVIU GYVENIMAS To niekos

eiki*

MUSU PROTESTO REZOLIUCIJA 
DEL VILNIAUS.

LAWRENCE, MASS.

Apvaikščiodami Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves, Law- 
rence'o lietuviai, skaičiuje 
1.000 žmonių, susirinkusių 
Lietuvių Ukėsu Kliubo sve
tainėje. 41 Beikeley st. 
vienbalsiai nutarė pareikšti 
šitokį protestą:

Kadangi Lenkija žiauriai 
persekioja Vilniaus ir jam 
priklausančios apylinkės 
lietuvius;

Kadangi lenkų smurti
ninkas Želigovskis gruodžio 
.‘{0 d. 1931 m. uždarė 10 lie
tuviškų mokyklų;

Kadangi lietuvių Vilniu
je spauda yra varžoma ir 
neleidžiama kurtis lietuviš
koms mokykloms net to
kiose apylinkėse, kur vien 
tik lietuviai gyvena:

Kailangi daugelis lietu
vių vadų yra uždaryti kalė
jimuose ir žiauriai kankina
mi;

Kadangi lietuvių kalba y- 
ra draudžiama net bažny
čiose, kur parapijos yra gry
nai lietuviškos:

Kadangi Lenkija atkak
liai lenkina Vilniaus gy
ventojus, pateisindama sa
vo elgėsi falsifikuotomis 
statistikomis ir tamsia pro
paganda ;

Kadangi Augščiausis
Tarptautinis Tribunolas 
1931 m.. Spalių 15 d., Ha
goj savo sprendimu pa
smerkė Lenkijos neteisingą 
užgrobimą Vilniaus krašto;

Todėl tebūnie nutarta,

kad mes, Lavvrenee’o lie
tuviai. ištikimi Amerikos 
Jungtinių Valstijų pilie
čiai, teisingumo ir taikos 
vardu, rimtai prašome šios 
šalies vyriausybės, o taip 
pat ir Tautų Sąjungos, per
spėti I^enkijos valdžią, kad 
ji pildytų tarptautinius pa
sižadėjimus, kad tuoiaus a- 
tidarytų lietuviškas mokyk
las, liautųsi persekiojus lie
tuvius Vilniaus krašte ir 
kari gražintų tą kraštą sy
kiu su Lietuvos sostine Vil
nium Lietuvai.

Protestas Vokietijai.
Kadangi Klaipėdos kraš

tas. o taip pat ir rytų Prūsi
ja buvo ir yra nuo žilos se
novės lietuvių žemė, ir jos 
gyventojai daugumoje tyro 
kraujo lietuviai;

Kadangi Berlyno junke
riai ir visi kiti kryžiuočių 
ainiai stengiasi tą istorinę 
Lietuvos dalį užgrobti;

Kadangi Klaipėdos kraš
tas yra Lietuvos Respubli
kos neabejotina teritorija;

Kadangi Vokietija netu
ri jokios juridinės teisės 
tvarkyme šio krašto reika
lų;

Todėl tebūnie nutarta, 
kad mes, Lawrence’o lietu
viai, ištikimi Amerikos 
Jungtinių Valstiją pilie
čiai, teisingumo ir taikos 
dėliai, rimtai reikalaujame, 
kati Vokietija liautųsi kiš 
tis i Lietuvos vidujinius rei
kalas.

Susirinkimo pirmininkas
Antanas Bagdonas.

BROOKLYN, N. Y. 
Atgaivinta LSS. 19 kuopa.

< ilgai laukę patogesnių 
laikų, Brooklyno lietuvių 
socialistai suskaito jau dar
buotis. Reikia pasakyti, kad 
to reikalavo jau net paša
liniai žmonės. Jau dažnai 
girdėjosi balsų, kad sociali
stai yra rimčiausi darbinin
kų judėjimo vadai, o lei
džia visokiems svieto perė
jūnams kelti triukšmus ir 
tvarką ardyti. Ir taip žmo
nės pas mus kalba gana pla
čiai, nes jau Įsitikino, kad 
tomunlstai tiktai ardo dai
lininkų vienybę, ką parodo 
ų pačių piovynės.

Socialistai jau turėjo du 
susirinkimu ir rezultatai y- 
ra gana geri. Paskutiniame 
susirinkime, 1S d. vasario, 

LSS 19 kuopą Įstojo penki 
nauji nariai ir tikimasi, kad 
greitoj ateityje turėsime 
^ana skaitlingą kuopą, tik, 
žinoma, reikia padirbėt.

18 d. vasario socialistų 
usirinkime buvo gana pla

čiai kalbėta, ar prigulėt tie
siai prie Socialistų Partijos, 
ar i LSS. Vienbalsiai nutar
ta prigulėti Į LSS. Dabar I

Čia sėdi nusiginklavimo konferencija.
1

šitas namas Ženevos mieste. Šveicarijoj, buvo tyčia pasta
tytas nusiginklavimo konferencijai, kuri <•: bar susirinkusi čia 
ginčijasi ir nenori nusiginkluot.

Polemika ir Kritika.
MAN VALIA, O JUMS— 

NE!
Franeuzų karalius kitą

syk pasakė: “Aš—tai vals
tybė!”

Lietuviai, ačiū revoliuci
jai, tokio brudo neturi, bet

Na, o kas butų, jeigu rizim- 
dzių vadas ragus turėtų?

Dabar jis ragų neturi, ir 
tai kritikos nepakenčia. Jis 
pat* nori būt neliečiamas, 
kaip Romso popiežius, bet 
kitus užkabinti jis labai

(užtai jie turi juokdarį Vana- n'*ėgsta. Jis nesidrovi net 
gaiti, kuris mano apie save savintis autoritetą spręsti a- 
beveik taip pat, kaip tas P;e. asmenis, kurie Susivie- 

i franeuzų autokratas. .nijimui “mėgina kenkti”, o
“Naujienos” pakritikavo : kurie ne.

p. Vanagaitį, kad ji* nepa- Norėtųsi žinoti, kada gi 
dorial* budais bizni (iai<> I Susivienijimas paskyrė po- 
Jis skelbiasi artistu, bet *a-',ia Vanagaiti teisėju, jeigu 
vo vakarėliuose nieko arti- J*s "nas* teisti SLA. nariu*
stlško žmonėms neduoda.
JI* pajuokia musų visuome-

ir už bausmę daryt iš jų “fo
ne.*” savo jomarkuose?

NORVVOOD, MASS. 
Republikonų ‘‘bendras

frontas” su bimbininkais.
1914 metų pabaigoj pa 

žangus Norwoorio lietuviai 
Įkūrė Lietuvių Labdarystės 
Draugiją ir jos vaidu pa
statė svetainę. Pagyvavus 
trajatą metų, svetainė atsi
dūrė sunkioj finansinėj pa
dėty, nes niekas iš širdies 
jos reikalais nesirūpino.

1917 metais socialistai tą 
draugiją perorganizavo ir 
pavadino ją Lietuvių Socia
listų Bendrove. Socialistai 
vadovavo svetainei iki 1927 
metų. Paskui Įsivyravo te
nai komunistai su republi- 
konais. Bet jiems nepatik
davo, kad miesto knygose 
salė užrašyta socialistų ben
drovės vardu. Jiems būdavo 
pikta ir taksas miestui mo
kėti, kuomet ant bilų miesto 
parašytas socialistų vardas. 
Taigi bimbiniai komunis
tai su republikonis sudarė 
“bendrą frontą” ir pakeitė 
bendrovės vardą i Ameri
kos Lietuvių Piliečių Bend
rovę.

Kai salę valdė socialistai, 
tai virš estrados buvo užra
šytas socialistų obalsis:“Vi
sų šalių proletarai, vienyki
tės!” Dabar tas užrašas už
teptas. Turbut jis bimbi 
nims išrodė
cialfašistiškas

Keičiant salės vardą, Į tas 
krikštynas buvo pakviesta 
pora republikonų kalbėto
jų. Bimbininkas Galgaus- 
kas nukabino nuo sienos ir 
“neklaidingojo” Lenino pa
veikslą, kad republikonams 
skonio nesugadintų.

Tai šitokia buvo komuni
stų ir republikonų “bendro
jo fronto” pradžia.

Bet laikui bėgant lietuvi
ški republikonai pasitraukė 
iš musų politikos. Komunis
tai paėmė salę į savo ran
kas. Komunistai džiaugiasi 
Tečiau jeigu iš valdžios pu
sės kiltų reakcija ir pradėtų ■ 
komunistus persekiot, tai i

salė galėtų atsidurti da Į ar 
šesnių atžagareivių rankas.

Bėda su musų darbinin
kai* tame, kari politikoj jie 
nėra išsilavinę ir lengvai 
duodasi visokiems šarlata
nam suvadžioti. Pavyzdžiui, 
čia yra keliūtas bimbiniu fa
natikų šeimynų, kurios jo
kių laikraščių neskaito ir 
apie politiką tiek išmano, 
kiek kurmis apie astronomi 
ją. Jie elgiasi lygiai taip, 
kaip fašistai. Smetonos val
džia Lietuvoje buvo ištrė 
mus advokatą Bulotą užtai, 
kad jos sesers sūnūs studen
tas Vosylius pasikėsino ant 
Voldemaro, o Nonvoodo 
bimbininkai nepriėmė Lie
tuvių Piliečių Bendrovėn 
Pečiulienės vien dėl to, kad 
jos vyras yra sandarietis. 
Kairiųjų ir dešiniųjų fana
tikų kraštutinybės visada 
susisiekia.

Demokratas

CHERRY VALLEY. MASS

AKRON. OHIO. 
Žiauri močekos širdis.

Nors lietuvių pas mu* ne
labai daug, liet atsitikimų 
būna visokių. Vienas lietu
vis nusišovė, kitas pasikorė, 
o dabar vėl šiurkštus Įvy
kis buvo vienoj šeimynoj. 
Vienas lietuvi* čia turi ve-

apriginyinui”. Tai reiškia, 
! jeigu kok* Stalino pamoks
lininkas varydamas agitaci
ją patektų i policijos nagu*, 
tai kad butų pinigų ji iš
pirkti. ne* kitaip gali jį ar 
deportuoti i “krajų” arba Į 
kalėjimą pasodinti. Tai taip 
jie mano šelpti bedarbiu*.

Lietuvių patarlė sako:dęs antrą moterį, o pirmos
turi 5 metų vaikuti. Prieš i “įleisk velnią i bažnyčią, jis 

SS. 19 kp. susideda iš apie susituokimą antroji jo mo-i tuojau* ant altoriau*.” Taip 
5 narių ir visi yra pilnai teris sutiko šitą vaikuti pri-ji'' čia išeina: jeigu kokia 

užsimokėję už šiuos metus, žiūrėti ir auginti, bet savo į‘b augija susitveria ir i jos 
Vadžia labai graži. Reikia' pasižadėjimo neištesėjo, (valdybą daugumas patenka 
tik padirbėti, o pritarimo Per du metu tas vaikuti* nei Į bolševikų, tai jie nežiūri ko- 
socialistams Brooklyne yra.' vienos dienos nebuvo be kiam tikslui ta draugija su-

Toliaus, kuopa nutarė “.'!« ir ženk’
yti susirinkimus kiekvieno '» nu0 mus,n,°- V”“” " 

mėnesio antra

sitvėrė ir ką ji turi veikti, 
Visas jo bet tuojau* pradeda su sa- 

nenkfidie kūnelis būdavo padengta* vo “bolševikišku kramelių” 
ni AmalorMmmtn rrimi i i šluotkočio ar šiaip kokio pa-i^i varyti ir kompromi-

•• c . galio smūgiai* Būdavo, *u-itu<»ja tuo* asmenį*, kurieAno pi., kur vra Socialistu : .7*1 * muša vaiku ir liepia tėvuiPartijos brenčius ir knygy
nu*. Taigi. draugai, kurie
yra pasiryžę dirbti rimtą 
darbininkų švietimo darbą, 
yra kviečiami atsilankyti Į 
tuopos susirinkimą ir
tartu su mumis ginti sa- .. ..
vo klasės reikalą*. Aš roa- sltiJ vaikutj

n
nieko nesakyt, nes jei pasa
kys, tai da daugiau gausią* jonv 
mušti.

Vaikutis kentėdavo, bet 
pasiskųsti bijodavo.

Paskutiniu laiku močeka 
taip sumušė

nau, kad 
klausytis 
Jau ir taip perdaug ilgai jie 
demoralizavo darbininkų 
eiles. Laikas jau imtis rim
to. konstruktyvio darbo.

. šluotkočiu ir suspardė kojo-jau užteko mums . , . . . . ,
' bimbiniu sorkiu. ka<l bu™ juodai.

Negana to, dar uzdege deg
tuką ir liepė vaikui laikyti 
ji, pakol visai sudegs. Vai
kutis pildydamas šitą ne
žmonišką Įsakymą nuside

gino savo tris pirštus.

vaiko tėvui. Tėvas nuėjo i kų balni po Velyki} pirmą miest0 ,yriausybę klausti,

Balius su pamarginimais.

subatą, t. y. 2 d. balandžio.
Balius atsibus Richmonri 
Hill, Brooklyno priemiesty.
Svetainė randasi ant Liber
ty avė. ir kampas 114 gat
vės. i

Kiek man teko patirti 1* 
rengimo komisijos, tai šitas 
balius gal bus linksmiausias 
ir Įdomiausias, kokis kada H?™

Mirė Liudvika Gilienė.
Po ilgos ir sunkios ligos 

vasario 23 d. mirė savo na
muose mylima Juozo Gi
liaus žmona Liudvika. A- 

perdaug “so-įpart savo vyro, velionė pa
liko sūnų Jurgi ir dukrelę 
Aleną dideliame nuliudime 
Tai buvo linksmo ir ramaus 
budo moteris. Ją mylėjo vi 
si, kurie turėjo bent kokią 
pažint;.

“Keleivis” buvo jos my
limas draugas ir jos šlube
lę lankė per daug-daug me
tų.

Jos daug pažįstamų ir gi
minių gyvena Chicagoje ir 
kituose miestuose, todėl tą 
liūdną žinią pranešu per 
spaudą. Jeigu kas norėtų 
daugiau sužinot, prašau pa
rašyt

Lai būna jai amžina at
mintis! JoMpb Gilius 

4 Church St,
Cherry Valley, Mass.

nės veikėjus, organizacija*, 
ir nori, kad visuomenė eitų 
jo klausyti* ir mokėtų jam 
pinigus užtai.

Dėl šitos kritikos p. Va
nagaiti* pūkšt “Naujienas” 
Į teismą, ir reikalauja $25,- 
000 “atlyginimo” už Įžeidi
mą jo unaro.

Patraukęs lietuvių dien
raštį teisman, jis dabar mė
gina pasakoti, koks jis pa
triotas ir lietuvybės mylėto
jas. Girdi:

“Man mėginama primesti

“Aš nesu glušas ir išga
ma”, sako p. Vanagaitis. 
Susivienijimo aš neišjuokiu. 
Bet aš darau fone* iš SLA. 
narių.

Na, o Iš ko gi SLA. susi
deda, jeigu ne iš narių? Juk 
išbraukit visu* narius, ir 
SLA. nebus.

Jeigu p. Vanagaiti* tiki 
neribotai žodžio laisvei; jei
gu jis mano, kad jis turi 
“pilną teisę” daryti iš kitų 
“fones”. tai ji* turėtų pripa
žinti. kad kiti turi “pilną

nėra palanku* jų pusei.
Todėl aš patariu draugi- 

ir pavieniams asme
nim*. kurie aukavot pini
gu* šelpti bedarbius, dau- 
giau neaukuoti bolševikams pastatė ir nepastatys, 
nei vieno cento, nes tų pini
gu bedarbiai visvien nema
tys. O tie pinigai, kurie jau 
yra suaukuoti. turėtų būt a- 
tiduoti bedarbiams. Bedar
bių šelpimo draugijos “ta- 
voriščiai" neturi teisės tuos 
pinigu* savintis.

Bedarbių draugas.

kaltę, kad aš išjuokiu Susi- Į teisę ir ji kritikuoti. Bet ki 
vienijimo Lietuvių Ameri- tiems jis tos teisės nepripa- 
koje organizacija. Cha, cha, žįsa. Reiškia: man valia, o 
cha!! ‘ ‘ Į jiems — ne!

“Jau čia daugiau negu| Taip galėjo kalbėti fran- 
juokinga. Nejaugi aš busiu euzų karalius, kuris jautėsi 
ant tiek glušas ir išgama, Pat* valstybė; bet netu- 
kad savo tautos organizaci- rĮ jokios teisės šitaip kalbė
tą Išjuoksiu'-’ Amerikos lie- ti p. Vanagaitis, 
tuviai negirdėjo jokio pa-' Jeigu ji* jautėsi “Naujie- 
juokos žodžio iš mano lupų nQ” kritika užgautas, tai 
apie SLA. Niekados! Va- galėjo parašyti Į tas pačias 
nagaitis nei vienos komedi- "Naujienas atsakymą ir 
jos, Įžeidžiančios SLA., ne- .savo garbę apgintu

f

ii

kas jam reikia daiyti 
kiam atsitikime. Atvažiavo į “ 
iš miesto žmonės, vaikuti ({ 
apžiurėjo, ir tuojau* ji ate-i J 
mė. }

Tai tokia močekos šir- } 
dis! J

ši'ip naujienos pas mus { 
Nors dirbtuvės {

Grafa* Von Abensberg 
turėjo 32 sūnūs, kurie visi 
tarnavo Vokietijos kariu- 

šito- menėj.

buvo; muzikantai yra pa-|<l,ir.b‘? ‘'arba
bk,; ».in LJatiieka automatiškos masi 

nos, todėl darbininkai gau
na dirbti tik po 3 ar 4 die-

samdyti labai geri: taip pat Į 
busią prakalbų ir dainų.

Gerbiamoji Brooklyno ir 
apylinkės publika! Nepra
leiskit šio* progos. Atsilan
kiusieji nesigailėsite, pasi- 
matysite su pažįstamais ir 
pasišoksite iki valiai, nes 
diena baliui labai paranki 
— subata. Taigi, po Velykų 
pirmą subatą (balandžio 2 
d.) visi traukite Į Rich- 
mond Hill.

Pasvirkalnietis.

nas Į savaitę, o yra ir 
darbių nemaža.

“Keleivio” Skaitytojas.

be

KANADOS
LIETUVIAI

W1NN!PEG. CANADA.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WA1TKEGAN. ILL.
Va M) ha 1932 mdanti.

A SakK-kas, pirmininkas.
xrt2—rtfh St.. Wankei?an, 111.

M Ambnu.iunas, viee-pirmiitinkas,
.McAlester Avė. Wankepnn, UI 

B. J. Masifiunas, užrakę raitininkas,
SIS— Iflth n., Wauke<an. III 

B. Sirvidas, turtu raitininkas.
KM—lOth St. Nn CMratf. UI. 

K. Vaitekunes. kasteriu*,
72C — 8-th st., Waukegan, III. 

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jarkson st., Waukegan, III. 
Pranas Rastis,

83R Prescott st., Wankegan, III.
Knygiai:

Dambrauskas.K
118—10-th st , No. Chicago, III. 

Simonas Gentaras,
820 So. Victoria st, Waukegan, III. 

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stoikus.
Draugijos susirinkimai būna kas

paskutini ketvergę kožno mėnesio, 
7:30 vakare, l.iuosybfs Svetainėje

tįt | Bet p. Vanagaitis to ne- 
apie tuos asmenis, kurie S. darė. Reiškia, garbės apgy- 
L.A. organizacijai mėgina njmas jam nerupi. Jam ru- 
kenkti ir gėda daro savo P1 pinigai. Jis reikalauja 
pasielgimais, turi pilną tei- $25,000. Ir tai iš to laikras- 

* fones* daryti/* čio, kuris jam daugiausia
Vadinasi, ‘ Vanagaičiui Paįėjo duoną pelnyti ! 

valia kitu* išjuokti, bet ki-1 Kada žmogus visa tai 
tiems ji pajuokti —nosary! apsvarstai, tai stačiai nesi- 
Jis tuojau.*' savo kritikus nori tikėti, kad p. Vanagai- 
traukia Į teismą ir reikalau- galėtų tokį nesvarų žing- 
ja $25,000 ‘ ’snį daryti. Išrodo, kad ko-

Lietuviu patarlė sako: Jei kia nors klika čia naudoja jį 
degloji ragus turėtų, ji visą I kaip Įrankį “Naujienoms” 
svictci išbadytu I įsi atsimena, kad
i------ —------——---------------- į tūlas laikas atgal Chicagoje

veikė tūla Žilvičių-Harring-

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

{ tonų šaikd, kuri musų žmo- 
{ ' nėms pridarė daug skriau- 
{ !dos. “Naujienos” prieš tą 
} saiką smarkiai kovojo. Tai

gi, ar nebus tik ta pati sai
ką dabar pasislėpusi už p. 
Vanagaičio keliamos bylos. 

Bet šiaip ar taip, šita by
la p. Vanagačiui sveikaton 
neišeis. Ar jis skundžia 
“Naujienas” savo iniciaty
va. ar kitų kurstomas, pa- 

f žangioji musu visuomenė y- 
I i ra labai ta byla pasipikti- 
‘ nusi ir skundikui nekuo- 

met simpatijos neturės.
Laikraštis yra didžiausi* 

musų visuomeninio gyveni
mo turtas. Tik ačiū laikraš
čiams išdygo Amerikoj mu
sų organizacijos ir vien tik 
ačiū jiems iki šiol laikosi 
musų kalba. Jeigu nebūtų 
pas mus spaudos, tai nei 
pat* p. Vanagaiti* nebūtų 
galėjęs tarp Amerikos lie
tuvių Įsigyventi. Nebūtų ga
limi čia jokie koncertai, jo
kios gastrolės, jeigu nebūtų 
laikraščių. Todėl kiekviena 
skriauda musų laikraščiams 
yra skriauda mus,; visuo
menei. Ir jeigu p. Vanagai
čiui pasisektų nuskriausti 
“Naujienas”, tai jis nu
skriaustų lietuvių visuome
nę Amerikoje.

Taigi aš patarčiau iam 
taip garsiai nekvatoti ir ne
tvirtinti, kad jis nebus “ant 
tiek glušas ir išgama”. Da
bar jau ne jam pačiam apie 
save spręsti. Ar jis bus “iš
gama , ar ne, tai visuomenė 
savo sprendimą išneš.

Vok Populi.

I

ĮEsseM Išdirbiniai Šaltelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje
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Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FURCIAI
FRANK

EssePI
Specialybė

Bedarbių Šelpimo Drau-j{ 
gijai kitos draugijos ir pa- i J 
vieniai asmeny* jau suauka-:} 
vo virš $00 bedarbiam* šel- ; 
pti. Tos draugijos valdyboj 5 
didžiuma yra bolševikų, tai • „ . o aa j ■ *
jie ir elgiasi imiševikiškai J Pabandykit šiandien EaaeM produktus 

Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bucerį.

Šmugelis Bedarbių Šelpimo 
Draugijoj.

Jau tiek pinigų surinko, o 
dar nei vienam bedarbiui 
nedavė nei vieno cento. 
Daugumas žmonių, kurie 
suaukavo pinicus, pradėjo 
teirautis, kam tuos pinigu* 
laiko, kodėl neduoda be
darbiams? O pas “tavoriš- 
eius” kombinacija yra to
kia: lietuviam* bedarbiam* 
nereikia pašelpos duoti, nes 
jie dar badu nemiršta, bet
pinigus vis rinkti, o surink
tuosius foikvti “tautiniam

VEAL-
LOAF

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

ESSEPI PACKDfG CO.
lOlBeaconSt 2BradIeySt

LAWRENCE WORCESTER
7140 — Telefonas —

p.

J
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'Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LIETUVOS STATISTIKA I
Kiek Lietuva turi pinigų apyvartoj.

šių metų kovo mėnesiui “Eltos” išleistas “Economie 
aml General Bulletin” paduoda šitokių žinių apie popieri
nių pinigų cirkuliaciją Lietuvoje:

Per pirmutihi pusmetį pernai apyvartoj buvo apie 
110,000.000 litų. 'Nuo liepos mėnesio pinigų cirkuliacija ,is vis dar negali nu-
pradėjo kilti ir spalių pabaigoje pasiekė jau 120,000,000 . £. , , • Hkim ° 
litų. Paskui bankai pradėjo varžyti paskolų davimą, to- v \
dėl pinigų cirkuliacija vėl sumažėjo. Gruodžio pabaigoje Iš daugelio didž. karo pa
buvo jau tik 10S,000,000 litų apyvartoje, arba apie 54 litai likimų daugiausia nerimo 
kiekvienai galvai. sukėlė reparacijos.

, , Karą laimėjusios didžio-
Litas silpnu paremtas. S;QS valytsbės, Prancūzija,

Tas pats “Eltos” biuietinis parodo, kad Lietuvos litas Anglija, Amerika ir jų su
yra paremtas auksu ir svetima valiuta, kurią Lietuvos Ban- jungininkai. nutarė, kad 
kas laiko savo ižde. Bet dėl nepalank.prekybos su užsie- Vokietija su savo sąjungi
niu, pereitais metais svetima valiuta Lietuvos Banke suma- nįnkais atlygintų visus ka*rc 
žėjo 42,000.000 litų. Dabartiniu laiku Lietuvos Bankas nuostolius. Tuos nuosto- 
turis 50,000,000 vertės aukso ir 33,000.000 litų vertės kitų Hus sudaro tiesioginės karo 
valstybių pinigų. Taigi šitie turtai ir sudaro tą rezervą, ku-‘ j§jakaro padaryti sū
ria yra paremtas Lietuvos litas. Bet šita rezervą padengia naikinimai, atitraukimas 
vos'ik 76 nuošimčius apyvartoje esamų lirų. O jeigu paimti keku dešimtų miljionų žmo- 

' katrų banknotus ir indėlius, tai rezervos kapitalas paden- nįu *nuo darbo, ir t.t. Visa 
gia vos tik 48 nuošimčius lito. Tai yra labai silpnas pini- ta£ sudaro apie 350 milijar-

(LINCAS KURIS NEDUODA 
PAŠA ULIUI NURIMTI

nuo

gams pamatas.
Lietuvos Banko stovis 31 sausio.

Turtas litais:
Aukso .......... ,...................... 50,152,711.48
Sidabro pinigų.................... 2,888,443.00
Iždo pinigų............................. 1,375,852.96
Svetimos valiutos................. 28,872,072.47
Paskolinta kitiem ............ 103,211,259.24

.Kitokio turto.........................11,882,534.83

—Tegul bus pagarbintas, lauš, tai failo da nebuvo; a- 
Maike! Į le kaip alus pasibaigė, tai

—Labo ryto. tėve! Kur prezidentas pisoriui už ger- 
taip užtrukai. Aš jau senai klės— ir po savim. Iškilo di- 
čia tavęs laukiu. į džiausią draka, kaip už

—Aš labai byzi, Maike.. Šanchajaus miestą.
Atėjau tik apznaimyt tau,1 “Taigi mes, kupiškėnų 

kad man reikia išvažiuot, kumitetas, negalėdami šito 
Taigi pasakęs tegul bus pa- sporo užlagadyt, prašom ta- 
garbintas, tuojaus sakysiu vo didybės, Vyriausis Vyčių 
ir gudbai.

—Palauk, tėve, 
bink

Vaisko Načalninkas, atva-

198,382,873.98
Skolos litais:

Kapitalas............................. 12,000,000.00
Rezervos...................................2.015,000.00
Popier. pinigai apyvartoj 103,679,033.00
Indėliai........... . .................... 73.441,334.31
Kitos skolos......................... 7,247,506.67

Jau trylika metų praėjo ’ aukso markių. Turėjo pra- reparacijų neatsisakysianti 
so didžiojo karo pabaigos, į dėti nuo 1750 milijonų ir ir jei Vokiečiai geruoju ne- 

palengva didinti kasmet norėsią mokėt, tai jie grieb- 
mokėjimus, kol pasieks siąsi prievartos.
2450 milijonų. Paskum vėl Tuo budu reparacijų rei- 
mažinti iki 1750 milijonų, kalas visiškai paaštrėjo.
Per likusius 21 metus Vo- Sprendimą dar pasunkino 
kietija turėtų mokėt vis ma- Amerikos nusistatymas, 
žiau, kol mokėjimų suma Mat, Amerikai visi skolin- 
pagaliau pasiektų 960 mili- gi, o ji niekam. Taigi jie ir 
jonų. sako: “Jei Amerika atleis-

Young’o sutartis, vadina- tų mums skolas, tai mes ga
ma paprastai Young’o pla- lėtumėm atleist Vokietijai.” 
au. buvo iškilmingai pasi- Bet amerikiečiai kol kas ne
rašyta ir ratifikuota atitin- mano šito daryti. Jie sako: 
karnų parlamentų. Daug “Turi Europa pinigų gink- 
kam rodėsi, kad dabar re- luotis, tai gali ir mums sko- 
paracijos bus galutinai su- las mokėti.”
tvarkytos ir kankinęs Euro- Pačioj Vokietijoj eina 
pą dešimt metų reparacijų kova dėl reparacijų. Vidu- 
slogutis galutinai išnyksiąs. rio ir kairiosios partijos se- 
Bet daug greičiau, nekaip niau stovėjo už tai, kad re- 
kas galėjo manyti, paaiškė- paracijos reikia mokėti. 
'O šitos nuomonės klaidin- Davves’o ir Young’o sutar- 
Įumas. Vos vienus metus tys perėjo daugiausia jų 
mokėjo Vokietija nauja su- balsais. Tuo tarpu nacional- 
;artim. Atėjo sunkus laikai, socialistai visad buvo griež- 
Pereitais metais vasarą Vo- čiausi reparacijų preišinin- 
kįetijos prezidentas Hin- kai ir varė agitaciją prieš 
lenburgas pasiuntė telegra- reparacijų šiokį ar tokį mo- 
ną Amerikos prezidentui kėjimą ir manoma, jog šis 
Hooveriui, pranešdamas, nusistatymas labai padėjęs 
<ad Vokietija daugiau mo- jiems sustiprėti ir išsiplėsti, 
lėti negalinti, ir prašyda- Del to tat ir kitos arti. 
mas, kad jis imtųsi imciaty- • balsavusios už Datveso 
to.reparacijų mokėjimui a- al. Young’o sutarti, dabar 
įdėti Hmdenbprgas pasiu- Jtoja iestu ieš reparaci. 
e atidėti visų karo skolų įas
mokėjimą vieneriems Taigi reparacijos pasida-
tanb. Pasiūlymas, po ilges- vėl Eurpos, o iš dalies ir 
mo ar trumpesnio svyravi- pasaujj0 politikos ašis, apie 
no, buvo priimtas visų sum- kurią vislTag sukasi 
eresuotų valstybių. Visi ka- Lietuva irgi vra reparaci- 
o skolų mokėjimai, taigi ir iu mokėtoja už Klaipėdos 

reparacijos atidėta viene- krašta Mat vigog valstybės,
kurios tik gavo buv. Vokie- 

. . ... . .Vo tijos žemiu, turi sumokėti
ieP^įlten^in?- Aokiecių atitinkamą reparacijų dalį 
7,a-<^ia Paskalavo, kad į- paga] esamus tose žemėse 
'teigta* tyčia reparacijoms valstybės turtus. Lietuva da 
ankti ir valdyti tarptautinių nėra mokėjusi. Dar nėra nu- 
mokejimų Wankas Sveicari- iĮat^a galutinė suma, kurią 
loj. sušauktų ūkio žinovų tuia mokėti, tačiau rekala- 
^onferenciją, kun ištirtų, vjmas mokėti jau vra senai, 
ir Vokietija apskritai gali . ...‘ . . ,
reparacijas mokėti. Tokia Dabar tik ginčijamais del 
konferencija ir posėdžiavo tekusių Lietuvai Klaipėdos 
pereito gruodžio mėnesi. okietijos turtų. V o-
Vokietija- norėjo pravesti, ^ieciai padavė aliantams la- 
kad ji visiškai negalinti re- ^ai aukštą sumą už Klaipė- 
paracijų mokėti nei dabar f^os turtus. Mat, kuo auks- 
nei ateity ir kad todėl butų tesuė suma teks Klaipėdos 
oatarta reparacijas visiškai kraštui, tuo mažiau reikės 
oanaikinti. Bet tat nepavy- mokėti pačiai Vokietijai. 
ko.Po ilgų,karštų ginčų tarp tas krinta dideliu sun- 
Prancuzų ir Vokiečių žino- kurnu ant Lietuvos nugaros, 
vu buvo priimta nuomonė, Reparacijos paliečia Lie- 
kad Vokietija negalinti mo- tuvą ir kitais žvilgsniais, 
keti tik dabartiniu metu. Vokietija yra artimiausis ir 

Tada Vokietija pareika- didžiausis Lietuvos kaimy- 
lavo, kad susirinktų valdžių nas Vakaruose. Su ja riša 
atstovų konferencija, ap-Lietuvą nesuskaitomi ūkio 
svarstyt žinovų nuomonę ir ryšiai. Lietuva perka iš Vo- 
nutartų, kaip bus su repara- kietijos mašinas ir kitokias 
rijomis toliau. Tačiau, ne- fabrikų prekes, o Vokietijai 
laukdamas, kol susirinks ta parduoda javus, gyvulius ir 
konferencija, Vokietijos kitokius ūkio produktus, 
ministeris pirminink. Briu- Kai Vokietija geriau gyve- 
ningas pareiškė anglų atsto- na, ji tada daugiau perka iš 
vui, kad Vokietija reparaci- Lietuvos ir lengviau įsilei- 
jų nemoka, nemokėsianti ir džia Lietuvos ūkininkų pro- 
negalinti jų mokėti ateitv. duktus.
Kitaip sakant, Vokietija at- Bet kai karo reparaci ios 
risako vykdyti jos pasirašv- nesutvarkytos ir kelia Vo- 
tą ir ratifikuotą Young’o kieti joj didelę suirutę, tai 
planą. tas sunkiai atsiliepia ir Lie-

Manoma, jog Briuningas tuvoje.
tat padarė, bijodamas Hit- kitos pusės tas vėl pa
leido nacionalsocialistų, ku- rodo, kaip klysta tie žmo- 
rie greižtai kovoja prieš re- nes, kurie stoja už siaurą 
paracijas, visur puldami vv- nacionalizmą, o smerkia in- 
riausybę už tai, kad moka ternacionalizmą, taikydami 
reparacijas. Šitas nacional- tuo i. socialistus. Paduoti 
socialistų nusistatymas faktai parodo, kad jokia 
daug sulaukė šalininkų, valstybė šiandien negali gy- 
Taigi ir Briuningas, kaip yenti užsidarius savo ribose, 
sakoma, bijodamas nacio- Vienos valstybės reikalai 
nalsocialistų, tat ir pareis- šiandien yra susiję nesu- 
kė. skaitomais ryšiais su kitų
Briuningo pareiškimas su- valstybių reikalais. Todėl 

kėlė tikrą audrą, ypač Pran- tautų gyvenimas kas sykis 
euzijoj. Visi suprato, kad daros# vis daugiau ir dau- 
šituo pareiškimu Vokiečiai ^au tarptautinis. Vienos 
atsisaką nuo Young’o pla- tautos ar valstybės nelaimė 
no. Tada Prancūzai pareis- yi?UOTPe* atsiliepia kitoms, 
kė, kad jei Vokiečiai paro- Amerika yra turtingiausia 
dė savo nusistatymą, tai saus pasauly, o betgi ji turi 
nereikia ir jokios konferen- šiandien kentėti astrų knzį, 
rijos. Kartu Prancūzai pa- JI kenčia kitos valsty- 
reiškė, kad Prancūzija nuo Lės.

dų dolerių. Tuo tarpu visas 
pasaulio turtas prieš karą 
sudarė apie tūkstanti mi- 
liardų dolerių. Vadinasi, 
karas sunaikino daugiau 
kaip trečdalį viso pasaulio 
turtų. Vokietijai pralaimė
jus, nugalėtojai norėjo visus 
šituos nuostolius užkrauti 
Vokiečiams, kaip karo kal
tininkams.

Buvo nuomonių, kad 
Vokiečiai su savo sąjungi
ninkais, Austrais, Vengrais, 
Bulgarais ir Turkais, turi 
sumokėti visus karo nuos
tolius. Tačiau, daugiau nu
simanantiems buvo aišku, 
kad jei Vokiečiai ir norėtų 
visus karo nuostolius atly
ginti, vis tiek jie nepajėgtų,

198,382,873.98
Kaip dirba cukraus fabrikas.

Lietuvos cukraus fabrikas Mariampolėj išleido šito- nes visas priešakirinis Vo-
nesisku-! žiuok pas mus ir padaryk ki raportą: nuo fabriko atsidarymo iki šių metui sausio kietijos turtas nesudarė nė 

rink. Pasakyk man, kur ma- tarp musų sūdą. Mes turime buvo suvartota 45 tonai cukrinių runkelių ir pagaminta trečios dalies šitos sumos. 
;?.i važiuoti. ’ čia ir spešel lietuvišką po- 65,445 maišai arba 6,545,500 kilogramų cukraus. Be to Vadinasi, jei nugalėtojai

—Aš gavau gromatą, kur'bemaną, ale prie šitokios dar liko neperdirbta 615 maišų rudo cukraus. Apie treč- pasiimtų visą Vokietiją su 
mane šaukia į Bridžportą provos jis perdaug dūmas, dalis pagaminto cukraus jau parduota. Lietuvos cukrus visais jos turtais, tat nepa- 
ant sūdo. * * Taigi atvažiuok ir apsudyk esąs lygus geriausiam vokiečių cukrui, ir daug geresnis dengtų nė trečios dalies di-

—Reiškia, turėsi nesma- mus, o mes pafkisysim di- negu rusų ar lenkų cukrus. ; • džiojo karo nuostolių,
gumų. I dėlę lietuvišką kiibasą su Cukraus fabrikui reikia daug runkelių arba burokų. prancūzai siūlė uždėti

—Ne, Maike, mane kvie- kopūstais ir gausi da regli Todėl Lietuvos ūkininkai pradeda linkti i naują šaką. Su- Vokietijai 300 miliardų au-
„x —jx.-_ ----- amerikoniško štofo. Tik da- sidarė jau runkeliams auginti draugija. Šiais metais Lie- kso markių. Tai maždaug

libuk atvažiuok. ba mes tuvoje busią užsodinta runkeliais apie 5,000 hektarų že- tiek. kiek siekė vokiečių 
lauksime su didžiausia kan- mės. - tautos turtas prieš karą. Pa

čia už sudžią, tai man čia 
jokių nesmagumų nebus. 
Tik kitiems gali būt šlėktai. 

—O kas tave kviečia, tė
ve?

—Palauk, Maike. aš tau 
pasakysiu, ką jie man ra
šo, tai tu žinosi visą biznį. 
Gromata sako taip:

“Dideliai pagoduojamam 
Maikio Tėvui, staršam ge
nerolui potpolkovninkui vi
so vyčių vaisko!

“O dabar jūsų didenybė 
susimyldamas pribuk pas 
mus į Bridžportą ir teisingai

trybe.
“Su godone

, tys Vokiečiai prieš taikos

riems metams. 
Tačiau, Vokietija

Kumitetas. TflHtininfaM Turėtų Pakeist SaBoVardą^^^^Į^^
—Tai matai, Maike, ko- , . _ _ . . . .. ‘markiu, bet nugalėtojai šitokią aš paviestką gavau. Tai-1 Lietuvių visuomene ture- stovi, uzdraade susirinki- nefnėmėJ kaip

gi neturiu daug čėso ir sa- pakelti protestą pnes mus, uždare darbininkų or- ‘ mažo
kau tau gud bai. i tuos elementus, kurie vadi- ganizacijas, atėmė žmonėm/ p n ’ • - ir ddrvbu

-Laimingos kelionės, tė- "a save “tautininkais” ir žodžio laisvę ir uždėjo kari-' 1#£bu™ už- 
ve. i tuo pačiu, laiku eina pnes skos cenzūros apynasri fUta ~ b aį>siėmusi su-

dvasią ir jos spaudai. įmokėti 132 miliardus. Vo-
V ienų žodžiu sakant jie, kįe[įja turėjo mokėti po 4 

paieige lietuvių tautą. jmiliarduds aukso markių 
Kokią tuomet moralę kasmet. (Miliardas — tuks 

teisę jie turi vadinti save tantis milijonų). Bet vos tik 
tautininkais? Juk jie ar-į Vokietija sumokėjo pirmą 
šiauši tautos neprieteiiai..Jie, miliardą 1921 m. vasarą, 
apdėjo Lietuvos gyvento-1 kai jos markė pradėjo stri- 
jus nepakeliamais mokės- magalviais kristi. Vokiečiai 
čiais, nepripažindami žmo-1 atsisakė toliau mokėti, aiš- 
nėms atstovybės valdžioje, kindamiesi negalį.
O juk tai didžiausi? sočia- Vėl prasidėjo dervbos, gra 
lis neteisingumas musų ga- symai. Pagaliau. 1923 metų 
dynėj. To šiandien nedrįsta pradžioj sąjungininkai už

musų tautos 
troškimus

Išbuvusi ilgus metus sve-
ANGLIJOJ 540 MILIO 

NIERIŲ.
Londono žiniomis, da- tunų vergijoj, lietuvių tauta 

mus apsudvk. ba mes turim bartinui laiku Anglijoj yra > ra ištroškusi laisvės, kad 
- - " ----- 540 miiionieriai. galėtų pati savo gyvenimą

—;---------r. ; tvarkyti. Kožnas Lietuvos
Pilvakalbis L. Nicbols. valstietis, ir kožnas miesto 

Chicagoj, gali švilpti per darbininkas nekenčia ponų, 
nosi. ............... - -

didelį sporą ir jokiu spasa 
bu negalim prie tolko priei
ti.

“Rokunda pas mus yra to
kia. Pas mus buvo rinkimai. 
Tai toks politiškas jomar- 
kas, kur yra daug šumo ir 
lermo. Demokratai davė 
mums dvi bačkas alaus, kad 
už juos votuotume. Tai mes 
gėrėm, gėlėm, pakol alus 
pradėjo iš mus per viršų 
bėgti. O kaip daugiau netil
po, tai mes nuėjom pas di- 
makratus ir pasakėm, kad 
jų dimakratiškas alus dau
giau į mus nelenda, tai, sa
kom, duokit mums kokias 
dvi bačkas ant rytojaus, ba 
mes turėsime fėrus, tai no
rėsime gerai pasigert.

“O jie mums sako: Okei, 
paliksim jums dvi bačkas a- 
laus, ale turit balsuot.

“Viskas išrodė fain, ale 
lietuviškas priežodis sako, 
kad nėra to gero, katras ne
išeitų ant blogo. Taip ir su 
tuo dimakratišku alum išė
jo. Kada atėjo fėrai, tai mu
sų prezidentas sako, kad 
reikia tą alų pardavinėti už 
barčekius. Ale pisorius sa
ko, kad taip bus nepraktiš
kai, ba alus duotas už dyką, 
tai reikia jį už dyką ir 
gerti.

“Vedluk to, per visą va
karą tarp musų pisoriaus ir 
przeidento ėjo sporas. Bet 
pakol buvo dimąkratiško ą-

i nes ponai ilgai juos laikė 
žuvys neturi ausu ir todėl baudžiavoj, nepripažindami 

jos negali girdėti iokio ba!--"ems zm0Sal's
so. Kaip rusų liaudis sukilo

.- 4 ' prieš *avo tautos despotą
,, naion, Iov,a, tinas ca,a? kartu su ja stojo ir vi-
Geoige l ’ jggs sirgo kas an- sa jjetuvių tauta. Tik išsigi

mėliai ir latrai norėjo ginti 
carą.

Kai seniaus kryžeiviai no
rėjo prievarta užkarti lietu- 

|vių tautai ant kaklo Romos 
popiežių tikybą, lietuviai su
naikino visą kryžeivių orde- 
r.ą po Žalgiriu.

) Lietuviai visuomet buvo 
ir yra priešingi kiekvienam 
smurtui ir priespaudai. Jie 

j visuomet norėjo ir nori būti 
j laisvi. Už laisvę jie ne sykį 
ėjo mirti.

Tai tokia lietuvių tautos 
dvasia.

Na, o kokią dvasią atsto-
Jvauja tie elementai, kurie 
šiandien vadina save lietu- 

įvių “tautininkais?”
Į Jie atstovauja aršiausią 
reakciją. Lietuvoje tie gai
valai ginklais nuvertė žmo
nių pastabią valdžią. Jie 
išvaikė žmonių išrinktą 
Seimą. Jie sutrempė Res- 

Alger H. Dressel, kuris šio- publikos konstituciją ir su
miš dienomis buvo paskirtas mynė purvynan piliečių lai- 
valdyt didžiausį Amerikon lai- svę. Kad žmonės negalėtų 
vyno baliuną “Akroną.” pasipriešinti, jie įvedė karo

Nev. 
eorge

trą dieną per 20 metų.
JIS V ALDYS "AKRONĄ’

daryti net Turkijos diktato
rius.

Taigi mūsiškiai “tauti
ninkai” yra lietuvių tautos 
priešai. Musų tauta nori būt 
laisva, nori pati tvarkyt sa
vo gyvenimą. O “tautinin
kai” nori laikyt ją surišę ir 
lupti jai kailį.

Yra ir Amerikos lietu
viuose renegatų, kurie užgi- 
ria tokį smurtą, įžeidžia vi
są lietuvių tautą, ir nesigė
di vadinti save “tautinin
kais”. Brooklyne tokie gai
valai spiečiasi apie “Vieny
bę”, o Clevelande apie 
“Dirvą”.

Lietuvių visuomenė tu
rėtų pareikalauti, kad tie 
žmonės pasirinktų sau kito
kį varda, nes vadindamiesi 
tautininkais jie užgauna 
musų tautos garbę. Musų 
tauta, kaip sakiau, nori būt 
laisva. Ji nori valdytis pati. 
•Jie tam priešingi. Tai gi jie 
ne tautos darbininkai, ne 
tautininkai. Jie — tautos iš
gamos!

Šalin juos iš musų tarpo!
Vytautas II.

ėmė Vokietijos pramones 
centrą — Rūro sritį. Bet vo
kiečiai nenusigando ir są
jungininkai nedaug laimė
jo. Vėl derybos. Tik 1924 
m. amerikiečiui Dawes tar
pininkaujant šiaip taip su
sitarta ir pasiršyta vadina
moji Daues’o sutartis. Ta 
sutartim. Vokiečiai gavo pa 
skolą, bet turėjo užstatyti 
savo geležinkelius ir mokėti 
kasmet, pradedant nuo vie
no miliardo ir šitą sumą vis 
didinant, ligi priėjo du su 
puse miliardų. Kaip tik mo
kėjimai pasiekė du ir pusę 
miliardų. Vokiečiai vėl pa
reiškė negalį.

Vėl neramumas, derybos, 
grasymai, karo pavojus. Pa
galiau, vėl amerikiečiui 
Young’ui dalyvaujant, 1930 
m. po ilgų derybų pasirašy
ta sutartis, kuri rodėsi galu
tinai sutvarkysianti nelai 
mingas reparacijas.

Šia sutartim Vokietija pa
sižadėjo mokėti reparacijas 
per 58 metus. Per 37 metus 
Vokietijai išeitų mokėti vi
dutiniškai po 2 miliardus



Penktas PuslapisN j. 11, Kovo 16 d., 1932 m.

“Naudojau Pain-Espellerj ir Tuojaus 
~ Atgavau Savo Sveikatą”

“PAlN-FX ITI.1.FR ’ Migi m; :» «vc'>Va»ą. Per du r'etM aS kaeki-
nau.'i su ska tsmais prc.uo«. IšRūdau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalu\ o. kad gulėjau lotoi.

“Mano draugas patarė man, kad »ei aš tr-nėiau skaudamus sąnarius su PAlN- 
EXPELLERIC. tam tariaus išg>čiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PAIX-EXPELLERt ir tuojaus atgasau savo sveikatą."

(.pasirašo) B. D., Plūladelphia. Pa.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vėtros Sudraskyta “Columbia”.

štai kas liko iš didelio balių no “Columbijos”, 
ji sunaikino ir numetė ant medinio namo netoli

kuomet vėtra 
Ne\v Yorko.

Bažnyčioj Šovė Pe- vyrai pakele kapą 
•• n -j . PRIEŠ MOTERŲ KOZI- ruviįos Prezidentą, riavimą.

Bayonne, N. J.— Čia bu
vo labai madoj motery ko- 
ziriavimas. Koziriuodavo 
amerikonų moterys. Vyrai 

vasariniame rezorie, netoli pareidavo vakare namo, o 
c ostinės Limos. Prezidentas moterų nerasdavo. Nei mo- 
buvo bažnyčioj apsuptas tetų, nei vakarienės. Ski- 
karininku. Kai jaunas vyras riami pragyvenimui pini- 
išsitraukė revolverį ir pra- gai būdavo paliekami mo- 
dėjo šaudyt, pulkininkas tery kliubuose. Vyrai susi- 
Antonio Rodriguez norėjo organizavo ir kreipėsi į ap- 
savimi prezidentą uždengti, ^kričio prokurorą Dreweną, 
todėl ir jam teko pora ku- kad jis padarytų tam biz- 
lipkų. Prezidedntas sužeis- niui galą. Vieną vakarą 
tas lengvai, o pulkininkas prokuroras įsakė padaryti 
sunkiai. Be to da netyčia ablayą. Buvo apsupti du 
buvo sužeista viena moteris mediniai namai, kin iuose 
bažnyčioje. Šaudytojas pas- rasta 300 lošikų, kurių tal
kui greitai iš bažnyčios pra- pe buvo 10 vyrų, o visos ki-
sišalino. bet lauke valdžios tos moterys. Tai buvo tik- vienas žmogus buvo užmuštas, o baliunas visiškai suardytas, 
sargai jį sugavo. -Jis vadina- ri sulerystės namai, ku- Jis buvo padarytas Goodyearo dirbtuvėj, Akrone, Ohio. 
si Jose Melgar Marąuez ir rie iš tų moterų darė biznį.

Užpereitą nedėldienį buvo 
peršautas Peruvijos prezi
dentas Luis M. Sanchez Ce- 

Tai įvyko bažnyčioj'.iro.

Buvo areštuota 24 to biznio 
orižiurėtojai ir savininkai. 
Moterims gi pasakyta pa
mokslas ir liepta eit prie sa
vo vyrų. Dabar jau parėję

nisai
vakarienėmis.

priguli opozicijos partijai.

14 VALSTYBIŲ GAMINA
FRANCUZAMS AMUNI

CIJĄ-
“Germania” paskelbė vo- namo vakarais vyrai randa 

kiečių valstybės tarybos savo pačiutes laukiant jų su 
kariuomenės biudžeto re
ferento Nusso straipsnį, ku
riame svarstomas prancūzų 
nusiginklavimo projektas.
Nuss, tarp kitko, pareiškia, 
kad Prancūzijai dabar pa
raką ir sprogstamąją me-

NORI DEPORTUOT NE
KALTĄ ŽMOGŲ.

Chicagoj tapo areštuotas 
italas vardu Columbo Boe- 

. . _ ri, kurį Darbo Departamen-
džiagą gamina 14 valstybių tas nužiūrėjo esant kaltu 
ir 25 dideli privatus fabri- <Iel išsiuntinėtų bombų fa- 
kai. Be to, slaptai gamina- šistams pereitą gruodžio 
mos dujos. Dujos gamina- mėnesį. Pašto Departamen- 
mns 5 valstvbėse ir 34 nri- tas pripažino, kad Boeri dėlmos 5 valstybėse ir 34 pri
vačiose imonėse.

BRAZILIJOJ KILA NAU
JA REVOLIUCIJA.

Brazilijoje vėl pasidarė 
neramu. Rio Grande do Sul 
estadoj pasireiškė didelė o-

tų bombų nekaltas, tečiaus 
jis vistiek busiąs deportuo
tas.

KIEK PRAGYVENIMAS 
ATPIGO.

Bradstreeto statistikų fir- 
pozicija laikinajam Brazili- mos surinktos žinios paro
jęs prezidentui Vargasui ir do, kiek Amerikoje nukrito 
visai jo valdžiai. Šitos estą- bendra trisdešimties valgo- 
dos laikraščiai vadina jį iš- mųjų daiktų kaina. Maistas, 
daviku. Tikėdamosi atviro kuris metai atgal kamavo 
sukilimo, valdžia pradėjo $2.37, šiandien kainuoja 
mobiliziuoti kariuomenę. tik $1.79. Kelių metų paly-

--------------- ginimas'išrodo taip:
SOVIETU ŽVALGYBI- j 1928 metais $3.26 

NINKAS UŽMUŠĖ 1929 metais $3.11
KOMUNISTĄ. ‘ 1930 metais $2.42
Iš Austrijos sostinės Vie- 1931 metais $1.95 

nos pranešama, kad tenai 1932 metais $1.79 
tapo suimtas ir atiduotas Reiškia, šiandien Įgalima 
teisman rusų GPU agentas, tiek pat maisto nupirkti už 
Andrėj Piklovie, kuris už- $1.79, kiek 1928 metais ka- 
mušęs buvusį Maskvos at- štavo $3.26.
stovą komunistų Semmel-, ----------------
manną.Semnjelmannas ruo- MOTERIES LAVONAS 
šęsis parduoti slaptus ko- SKRYNIOJ
munistų planus Vienoje.' Viepoj <<burdn’igauzėj”
Piklovie atvyko Austnjon phiia(ieii;hijo1 poiici]a r,flc
padirbtu pasportu, atsivežė sk ioj
cu Semmelmanno j j t

Lietuvos Nelaimingųjų
Globėjimo Apžvalga.

Dabartiniu laiku yra šelpia- laikymui, neskaitant kitų iš- 
ma 9,590 našlaičių ir sene- laidų, išleidžiama virš 1,- 

liu, 12,000 bepročių ir 500,000 litų. Daugelis drau 
4,000 lytiškų ligonių. gijų, neskaitant jų laikomo-

, se prieglaudosi globojamų- Didysis ketvenų metų ka- -
ras nuvargino Lietuvos kra- vienkartines pašalpas, sušel
ptą ir jos gyventojus. Visur pja beturčius produktais, 
buvo vien skurdas ir vargas. Labdaringos draugijos sa- 
Laikinoji Lietuvos vyriau-v0 rūpestingu veikimu i 
sybe turėjo šiuo klausimu metus įstengia surinkti; 
susirūpinti ir padėti vargs- pini b 981 474 litų 
tantiems žmonėms teikt pa- cluktais 146 867 litu

±±V°d J Tačiau šis globojimas v-
bu ir maitinimo minilrija. "J*®“*
Šios ministpriics kairi tik ir-mingU motinų, vaikų ir be-
k™ w J jėgių invalidų dar kenčia
DUVO tiks:iHS pdllčtl bied- -i • ų vi j t * 1*4-*nuomonei daugiausia be- dldeli skurd3- Jei palyginti
darbiams’ cilanizuoiant vaikų ir 5€neh’J globojimą 
darbiams, organizuojant Latvijoje? tai latviai 8 500 
\įcsuosiuc? d 31 bus. i patui* -v • i
nai buvo skaudus likimas t’
negalinčių dirbti senelių, !S‘ per metlL 20,‘
invalidų ir mažų vaikų, nes ° . x
audringas karas suardė ra- gydymas Lyetu-
mų žmonių gyvenimą, iš- v?Je,lkl,ne 
«kirstė šeimynas ir paliko Y1^?1 sutvarkytas. \ aidžios

' pie 2,500,000 lt, o pajamų 
apie 1,000,000 lt^; valdžia 
prideda kiekvienais metais 
po 1,500,000 litų. Daugiau- 

; šia valdžia prideda psichia
trinei ligoninei (apie 600,- 
000 litų), nes vieno ligonio 
išlaikymas kaštuoja 7 litus, 
o ligonis moka tik 2 litu. Ki-

itos ligoninės beveik išsiver
stų savo pajamomis, jeigu 
savivaldybės mokėtų už be
turčius, o kiti ligoniai, ne- 
nriskirti prie beturčių, užsi
mokėtų laiku. Bet savival- 
lybės sunkiai moka už be- 
určius, dabar jau skolingos 
igoninėms 1,170,000 lt, 
'augelis ligonių, nepriskirti 
irie beturčių, taip pat nega- 
i užsimokėtL

Savivaldybių ligoninėse 
929 metais gydėsi 14,676 
igoniai, jie išgulėjo 209,- 
339 dienas; ligoninėms iš- 
aikyti savivaldybės išleido 
b237,239 litus; pajamų iš 
’igoninių turėjo 1,587,248 
'itus: pridėjo iš kitu pajamų 
-639.991 lt.

Sifiliu sergančių užregi
struojama per metus apie 
2.000, triperiu taip pat apie 
2,000: šių visų venerikų gy
dymui valdžia turi išlaidų: 
odos ir Veneros ligų ligoni
nei Alytuje 110,746 lt. ir 13 
ambulatorijų 178,258 lt., iŠ 
viso — 287,004 lt.

Psichiškai nesveikų žmo
nių, kuriems reikalinga glo
ba, apytikriai priskaitom? 
12,200; iš jų — 3,900 ser
gančių psichikos ligomis. 
7,000 silpnapročių, 1,300 
siplnapročių nebylių. Dau
guma šių psichiškai nesvei
kų globoja giminės; ko
kiems dviems tūkstančiams 
reikalinga globa psichiatri
nėje ligoninėje. Dabar psi
chiatrinėje ligoninėje yra 
500 vietų; reikalinga padi
dinti ligoninę, kad galėtų 
sutilpti dar 1,500 ligonių. 

Liet Pasiuntinybė 
Washingtone.

— PAIN-EXPELLER* Mark
Ireg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasis Enker PATN- 
EX FEULEEi'š gelbėjo darbininkams "sugrįžti 
vėl prie sa o darbo." Sustingę sąnariai, skau> 
darni muskulai, skausmai pečiuose, reumatiiki 
gėlimai, strėndiegiis. neuralgija ir kiti pana* 
šus skausmai "Teitai pasiduoda šio puikaus 
knimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PA!X-KXPF.LLERIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
•Tikrasis pažymėtas INKARO

GRAFAS TIŠKEVIČIUS t
GAVO 44 HA MIŠKO.

J. Tiškevičiaus įpėdiniai 
kurie dabar gyvena Varšu
voj, iš žemės ūkio ministeri- 
ios gavo 44 ha miško Žalgi
rio ir Baisogalos girininki- 
;ose. Tiškevičiai tą mišką 
:au pardavė miško pirk-i 
’iams Blochui iš Radviliškio 
r Upnickui iš Panevėžio.

BLOGI LAIKAI.
Žemaitijos ūkininkai nu- 

iskundžia blogais laikais. 
Artinasi įvairių mokėjimų 
sezonai ar tai už paimtas 
nederliaus laikais sėklas, 
ir tai iš bankų paimtas pa- 
kolas ir Lt O lito nėra iš 
<ur paimti, iš bekonų be
veik niekas neišeina, nes u- 
kininkai retai kada į rųšį 
pataiko.

RAŠOMU DAIKTU
CIGARŲ IK KENDŽIŲ ŠTOKAS 

Atviručių, knygų ir daug visokių 
tavorų, pigiai parsiduoda. Liga šei
mynoje, priežastis pardavimo. Kreip
kitės po num.

93 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

JIEŠKAU DARBO PRIE SUTAI- 
SYMO SODĖS. Per 5 metus dir

bau prie to darbo ir esu patyręs. Ga
liu sutaisyt visokias sodes, syrupus 
ir padaryt kendes. Esu 20 metų vai
kinas, kalbu lietuviškai ir angliškai.
Kam toks darbininkas reikalingas, 
prašau atsišaukti. (12)

GEORGE BERNOTAS 
Draper Hali, Amherst, Mass.

AUKSINĖ PROGA ĮSIGYT 
NAMELI.

Puiki G ruimų stuba su piazais, 
Barnė ir namas. Barnė pernai per
taisyta, 5 akeriai žemės, parduodu 
už $1,300. Geriausia proga kokių ga- 
l:-na gauti. Klauskite.

LEE W. HOVER
80 Logan Avė. Oraage,

PAJIEŠKAU PUSININKO

PAJIEŠKOJIMAL
MAGDUTĖ VAIčIULEVIčIUTĖ. 

pajieškau kaiminkos, po tėvais jos 
ravardė M ar jo na Marijauckaitė, pa 

?ina iš Gavaitų kaimo, Antanavę 
•alsčians, Mariampolės apskričio. Aš 
neseniai atvažiavau iš Lietuvos, tu
nu svarbų reikalų. Kas žino kur 
i randasi, prašau pranešti arba pati 
ai atsišaukia (11

MAG. VAIČIULEVIČIUTĖ 
Altum Road, Findlen, Mass.

su savim
veikslą ir Vienos 
žemlapį, kuriame buvo pa
žymėti Semmelmanno na
mai. Kartu su savim jis at
sivežė ir du brauningu, nors 
Semmelmannui užmušti už
teko ir vieno. Austrų polici
jai Piklovie prisipažino prie 
žmogžudystės

__ ___ , r___ nezino-
‘“V mos moteries lavoną. Spė- 
mieb jama, kad šita’ moteris bu

vo užmušta.

Rosario mieste, Argenti
noj, sustreikavo elektros į- 
monės darbininkai. Strei

kas kilo dėl to, kad kompa
nija atsisakė priimti atgal 

Vienos teismas jį tečiaus atstatytus darbininkus., 
išteisino.
BUVĘS KAIZERIS DAR 
TEBEDALIJA ORDENUS.

Laikraščiai praneša, kad 
per kaizerio Vilhelmo 73

TRUMPOS ŽINIOS 
KANADOS.

IŠ

8 pėdos sniego.
Apie Fraser Ežerą, Onta- 

m. gimimo sukaktį iš Domo ,do provincijoj, šiomis die- 
kažkoks Vilhelmo pasiunti- n?™ls pnsnigo nuo 8 iki 10 
nys atvežęs į Šarlotenburgą pėdų sniego.
visą paką įvairiausių orde-

Vienam žymiam vokie- Kviečiai pabrangsią.
čių “respublikos veikėjui’’ _ žinios iš Rygos sako, kad 
buvo įteiktas “Skaisčiojo Misijoj numatomas prastas 
komtūro” kryžius. Kiti tu- flerllus 4r eksportui kviečių

DIDELIS GAISRAS NEW 
LONDONE.

New Londone, Conn., pe- 
. .. —w reita sąvaitę ugnis sunaiki

daugvbę našlaičių be jokios 6 ligoninės ir 13 ambulato- no Mohicano viešbutį. Nuo- 
globos. Reikėjo tuojaus turi P61’ metus išlaidų a- stokai siekią $200,000 
steigti preiglaudas, bet lėšų *
nebuvo. Taip pat nebuvo iš 
kur jiems paimti maisto nei 
i-ubų. Prie jų globojimo tu
rėjo prisidėti ir valdžia.
Kiek vėliau viešųjų darbų ir 
maitinimo ministerija buvo 
reorganizuota į “Darbo ir 
Socialės Apsaugos ministe
riją”, su atskiru socialės ap
saugos departamentu, kuris 
dalinosi į du skyrių: (1) so
cialės apsaugos ir (2) trem
tinių ir belaisvių grąžinimo.
Socialės apsaugos klausi
mas tuo metu, kada visas 
kraštas buvo nualsintas, ka
da visuose Lietuvos kam
peliuose galima buvo maty
ti vien skurdas, buvo vienas 
iš opiausių. Reikėjo griebtis 
visų galimų priemonių šiam 
skurdui, kad ne visai, tai 
bent dalinai pašalinti. Tuo 
metu sociale apsauga susi
rūpino ir savivaldybės. Be
veik prie kiekvienos savi
valdybės susidarė apsaugos 
skyriai, kurie ir paėmė dali 
šelpimo darbo savo žinion.
Ir taip valdžia ir savivaldy
bės, gausiai padedant ame
rikiečiams ir visuomenei, 
pradėjo varguomenės šel- 
Dimo darbą. Pradėta steig
ti prieglaudos, valgyklos, 
ligoninės, maitinimo punk
tai ir t.t.

“KELEIVIO”

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

Sovietai neturėsią, todėl 
Kanados farmeriai tikisi, 
kad šįmet jų kviečiams bus 
geresnės kainos.

ANTANAS BALTUŠIS pusbrolis, 
“niau gyveno Kanadoje, dabar ne- 
inau kur, yra svarbus reikalas, pra

šau atsišaukti, taipgi pajieškau Ba 
cevičiaus Salemono ir Stanislovo, it 
Blonskio Kazimiero. Kas žino kur jie 
randasi, malonėkite pranešti arba pa
tvs lai atsišaukia.

JONAS SEND2IKAS 
8 Cedar St., Dover-Foxcroft, Me.

ant farmeti. vyras ar -- -------
bat. Aš esu vienas. Pusininkas turė
tų turėt nors $1,000 įtaisyt mašinas 
ir arklius. Plačiau paaiškinsiu per 
laiškų. (12)

JOHN RIPALIS,
HART, MICH.

FARMA PARDAVIMUI
Turiu dvi farmas, vienų noriu par

duot. Viena, 175 akeriai žemės su 
budinljais, gyvuliai, mašinos, par

duodu vislcų kaip stovi, tik stubos 
fomišius neparduodu. Kaina $6,200; 
įnešti $3.500. Likusi suma ant leng
vų išmokėjimų. Antra farma Michi- 
gano Valstijoj, 40 akerių, budinkai 
nesenai statyt?, žemė labai derlin
ga juodžemis su moliu, visa išdirbta 
tik apie pora akrų gražaus miško. 
Kaina $3,200; įnešti $1,600. Likusieji 
mt lengvų išmokėjimų. Daugiau pa
uškinsiu laišku, prašom rašyt šiuo 
tdresu: (12)

JOHN ADAMS
R 1, Box 58a, Berlin. Md.

PETRUŠĖ PALIULITĖ-Brolaitie- 
nė po vyro pavarde, 1925 m. gyveno 
Brooklvne; N. Y. dabar nežinau kur 
randasi; kilus iš Klingų kaimo, An- 
tušavos parapijos. Taipgi jieškau 
luciaus Kazimiero ir Mainelio Kasto 
Kas žino kur jie randas, prašau pra
nešti arba patys malonės atsišauk
ti. • (12)

JUOZAS PALIULIS
327 Hill St. London, Ont. Canade

Pajieškau dėdžių Petro ir Jono 
Kunčio, jiedu paeina iš Dapšių kai
mo, Šimonių valse., Panevėžio aps. 
Per karų gyveno Cambridge. Mass. 
Pajieško sūnėnas Petras. Mylimi dė
dės, malonėsit atsišaukti. Kurie ži
note kur jie randasi, prašau praneš- 
kit jų adresų. (12)

PETER KUNčIS
643 McTavish St. Fort William 

Ontario, Canada

Pajieškau dėdžių Simono, Petro ir 
Jono Smuikių. Seniau gyveno E. 
Whately, Mass., dabar nežinau kur 
jie randasi. Malonėkit atsisaukt arba 
kurie žino kur jie randasi, malonėkit 
pranešti. (13)

AUGUST ZABLAWSKI 
74 Cottage St., Bridgewater, Mass

PARSIDUODA FARMA.
124 akeriai žemės, Barnė, Višti- 

ninkai, Ledaunė, Kiaulininkai, gara- 
Ižiai keturi. Namas, pora arklių, 4 
karvės, 50 kiaulių, 100 vištų, veisli
nės turkės; upelis teka per kiemų, 
didelė upė teka per laukų, daugybė 
žuvų; elektriką, telefonas, visokios 
mašinos, 100 kortų prikirstų malkų. 
Norint plačiau ką sužinot. kreipkitės 
apatiškai ar per laiškų. (11)

LUIS BIELIAUSKAS
P. O. Box 321, Webster.

Tel. Webster 72-W

EXTRA. Parsiduoda geri___ __
klės šunes—gončai, gražus balun- 
džiaai. gražios vištos Bantams veis
lės—$6.00 pora; taipgi galit gaut ir 
kiaušinių $3 už 15. Taipgi turime 
Bičių medaus, 10 svarų viedrukas— 
$2.00; gerų grybų $1.00 už kvortų. 
Turime pardavimui farmų, labui p4- 
gia kaina. P. D. ANDREKUS, (11 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mkb.
PARSIDUODA GRAŽI VIETA.
Dviejų šeimynų Namas, modemiš

kai įrengtas, didelė barnė, skirtingų 
rūšių vaisinių medžių, virš 7 akerių 
žemės, arti skvero. Kaina $6.500. 
Pirmas mortgičus Cooperative Ban- 
krs $5,000;« įnešti reik $l<500. Klau
skite. (11)

7:56 Washingt»n St.,
Stoughton, Mass. Telef. 8841.

IEŠKOMAS
Lietuvos Laisvės paskolos boro 

No. A00881 turėtojas Ieškomasai yra 
prašomas pranešti savo adresą Lie
tuvos Pasiuntinybei: Lithuanian Le-i 
gation, 2622—16th St., Northwest, > 

Washington, D. C. 1

APSIVEDIMAI. !
Reikalinga gyvenimui draugė mer

gina ar našlė, apie 30 metų; aš esu 
vaikinas 37 metų, turiu savo puikią 
gyvenimui vieta. Meldžiu paveikslą 
prisiųst su laišku, bus grąžintas at- j 
gal. (12)

FRANK DUBICKAS 
305 Jericho T. Pike,

Florai Park, L. I., N. Y.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 22 iki 38 metu, pageidaujama 
kad butų pasiturinti, sveika; aš esu 
37 metų pasiturintis, vidutinio ūgio 
ir gražiai atrodantis vaikinas Mer
ginos ma’onėkite atsiliepti. Rašykit- 
lietuviškai ar angliškai ir prisiųskit 
paveikslų. .

C. A BUNBULUKAS 
19 North St. Manchester, Conn

Pajieškau aosivedimui merginos; 
esu 35 metų, 5 pėdų 5 colių didumo; 
mergina turi būti rimta ir mylinti j 
šeimyniškų gyvenimų. Arčiau susi- ’ 
pažinsim per laiška.

P. STANISLOVAS ,
26’,a Broadway So. Boston, Mass.

AGRONOMAS j
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu: (26) Į

498 E. 7th St, S«. Boston, Mass.'

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL,

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martuseviėim
Lietuvis savininkas

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO,ILL.

Šitame darbe daugiausia 
pasižymėjo musų visuome
nė, kuri pradėjo organizuo
ti labdaringas draugijas, o 
pastarosios steigti vaikų ir 
senelių globojimo įstaigas. 
Šiuo laiku yra 40 Labdarin
gų Draugijų, laikančių 104 
įvairias beturčių globos i-

rėjo pasitenkinti paprastes
niais ordenukais.
ALAUS BOIKOTAS VO

KIETIJOJ PLINTA.
Iš 16,000 Berlyno alu- 

džių, 12,000 jau prisidėjo
prie alaus boikoto ir alaus Nova Scotia provincijos 
neparduoda. Hamburgo ir valdžia pradėjo iš orlaivių i staiga?. Globos Įstaigų skai- 
Kielio smuklininkai taipgi mėtyt maistą laukinėms žą- čiuje yra 29 vaikų prieglau

dos, 49 senelių prieglaudos 
ir 26 darželiai, šiose įstai-

Iš orlaivių maitina laukines

nutarė alų boikotuoti. Smu- sims, kurių tenai susirinko 
klininkai boikotuoja alų dėl apie 2,000. Lakuinas Tufts
to, kad valdžia liepė jiems numetė tiems paukščiams' gose jau globojama is viso 
nupiginti alaus kainą. 10 maišų kukuruzų. 9,593. Vien globojamųjų iš*

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

Šitos dainos tasa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokvklos Rašyk antrašu: 
G. LF.VESKIS, 1336 W. 12th et. 

Los Angeles, Calif.

ITI.1.FR
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Humoristika
Jie Dalija Pąšalpų Milijonieriams.

i*
*

ARKLINIS SPORTAS.

r
H

T

K

SO.

čia sėdi Hooverio paskirti Rekonstrukcijos Korporacijos direktoriai. Jiems pavesta 
iS2,00o.t)»H).000 išdaiyt tarp kapitalistu ir korporacijų, kurie reikalauja paramos. liet alka
niem bedarbiams ponas Hooveris nesutinka duoti nei vieno cento.

KNYGOS GAUNAMOS “KI 
KNYGYNE

“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė.—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina
Piršlys Su vadžia toj a*. Vieno veiksmo 

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

m IVIO"

žemė ir Žmogus. Laitai įdomi ir panto*

Sprantlas. nugara ir kojos 
Čia labiausia figūruoja;
Viens prispaustas skerėčiojas, 
Kitas ant jo kupros joja.
Skerėčiotis tai ne baikos! 
Viršutinis kaip šėtonas 
Vis labiau prispausti taikos.
Ir labiau vis lamdo šonus.
Laužo padus, riečia sprandą. 
Bando nosini grindis arti. 
Kartais kerta ir per žandą.
Vis neleisdams išsinerti.
Apatinis smarkiai raitos. 
Išsinerti vis mėgina.
Ir dažnai koks triksas greitas 
Ant viršau* ji pasodina.

Tnomet šis jau atsimoka.
Ir “žiauriau" dar pasirodo; 
Publika iš džiaugsmo šoka.
Kad taip geni “show“jai duoda.
Tikrenybėj ten žiaurumo 
Niekados visai nebūna.
Tik žiopliams dėl Įdomumo,
Jie taip neva lamdo kūną.
Šitaip šiandien vyrai ritas.
Ne arkliai kokie laukiniai;
Ar ne keistas sportas šitas ?
O gal vyrai tie arkliniai ?

A. K—s

Tl'ščlALSIAS DAIKTAS.
Vienam susirinkime buvo pa

statyta mįslė: “Kas yra pasau
li' tuščiausia?”

Prasidėjo visokie spėjimai;
—Kiauras maišas?
—Ne.

—Miza ros kelionė į Rusiją?
—Ne.
—Suplota pūslė?
—Ne.
—Tautiškas unaras?
—Ne.
—Tai kas gi. po velniais?
—Ogi kunigu “Draugas”.

PIRTIS KARALIAMS.

5. L. A. REIKALAI.

SENIAUS IR DABAR

šokit katės, šokit pelės. 
Juojaus maudysim karalius; 
štai prieš šitus bonvivanus 
Jau lekajai daro planus:
Tiem karaliams reikia skirti 
Priėmimo karštą pirtį.
Kad nuo jos karštų gani 
Jiems nebreiktų daktarų.
Taip iššutinus jiems kailį. 
Užgiedoti giesmę dailią 
Ir iialaūiot kur raiste.
Nes tai žmonės neprasti.
O paskui iškelti balių 
Vardan užkastų karalių 
Ir jau nuotaikoj linksmoj

UŽ KURIUOS KANDI
DATUS BALSUOT?

Dabar eina SLA. Pildo
mos Tarybos rinkimai. 
Kiekviena politinė srovė 
turi išstačius savo plauko 
kandidatas ir uoliai už juos 
agituoja. Savuosius giria, o 
kitus šmeižia. Ypač pasižy
mi šmeižtais fašistiniai tau
tininkai. Jie puola daugiau
sia Bagočių. Jie šaukia, kad 
jis “nusukęs” Staškuno po
mirtinę. buvęs užtai išmes
tas iš SLA. prezidento vie
tos ir Lt.

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad jokios pomirtinės 
Staškunui jis nėra nusukęs 
ir niekas jo iš SLA. prezi
dento vietos nėra išmetęs. 
Mirusio Staškuno pomirti
nė buvo išmokėta likusiam 
jo broliui, Ignui Staškunui. 
bet Ignas Stankūnas vė
liaus užmokėjo Bagočiui 
$75 kaipo atlyginimą už 
tūlą darbą ir kelionės lėšas. 
O iš SLA. prezidento vie
tos Bagočius rezignavo 
pats. kada tautininkai jam 
keršydami buvo pradėję sa
botažuos jo darbus ir ardy
ti pati Susivienijimą.

Tai tokie yra faktai.
Tautininkai šmeižia Ba- 

į gočių ne dėlto, kad jis butų 
ką blogo Susivienijimui pa-Išsiskirstyti namo.

Kapot Bobnt. i daręs, bet dėl to. ir vien tik 
j dėl to, kad jis ne jų plauko

Kitos kalbos, kiti rūbai 
Seninus būdavo madoje:
Jokios “parės“, jokie kliubai 
Mus negundė Lietuvoje.
Mergos puošės keturnyčiais. 
Plevėsojo ilgos kasos.
Ir per sniegą į bažnyčias 
Jos lapsėdavo sau 'basos.
Dabar dresės aukščiau kelių. 
Pančekaitės plono šilko.
Ilgos kurkos prie batelių. 
Vaikšto kaip ant špilkų.
Senians mergą apkabinęs.
Kad ji butų ir meiliausia. 
Tuojaus gaudavai į snukį.
Arba ir per ausį.
O dabar kartu su vyrais 
Munšainukę maukia;
Pabučiuoja, apkabina 
Ir prie savęs traukia.

Jesarv.1

KUR Dl. TAI NE VIENAS.
Vieną sykį Mikutis labai vė

lai parėjo iš mokyklos. Motina 
sako: “Kodėl tiek vėlai šiandie 
parėjai. Mikuti?” Mikutis pu
siau uždususiu balsu atsako: 

i “Slavėm mokyklą. Aš bučiau vi
sai vėlai parėjęs, jeigu nebūtų 

‘ padėjęs man Kazių Jonas.“ “Na. 
i kaip jis tau galėjo padėti parei- 
iti?“ klausia motina. “Nagi. kai 
• mudu išėjome iš mokyklos, tai 
j aš atsisėdau ant tvoros, o Jo
nas bėgo iki pailso: paskui Jo
nas atsisėdo ir laukė iki aš at
bėgau pas jį. Mudu taip ir par
bėgome pasilsėdami."

' vžmogus.
Žinoma, šmeižti galima 

bile ką. Apie tautininkų 
kandidatus galima butu

kad SLA. yra nepolitinė 
partija, bet pašalpinė orga
nizacija, kuriai priklauso 
visokių pažiūrų žmonės, to
dėl politikos tenai negalima 
maišyti. Ir dėl U) mes ne
žiūrime, kad kandidatas bu
tų tikrai musų orientacijos 
žmogus. V isų prima mes 
žiūrime, kad jis butų tinka
mas savo urėdui. Dėl to mes 
rėmėm sandarietį Grinių, 
sandarietį Dr. Viniką ir vi
sai bespalvį D-rą Bronušą.

Vinikas negavo piliety
bės popierų. kurias jis ti

kėjos gausiąs, ir balotan ne
pateko. Dėl to į sekretoriaus 
urėdą mes dabar remiame 
p-lę P. Jurgeliutę, nes kiti 
du kandidatai, musų many
mu, netinka tokiai svarbiai 
vietai.

Grinius buvo musų kan
didatas į vice-pnezidentus. 
bet pasitraukė. Kitų kandi
datų mes gerai nepažįstam, 
todėl negalim stoti nei už 
vieną, nei už kitą.

Dakuro-kvotėjo urėdas, 
musų manymu, yra toks, ku
riam gali tikti kiekvienas 
doras gydytojas.

Išeidami iš to, kas aukš
čiau pasakyta, mes pata
rtam balsuoti už šiuos kan
didatus:

Į prezidentus, už adv. F. 
-J. Bagočių.

Į sekretorius, už p-lę P. 
Jurgeliutę.

Į iždininkus, už adv. Ka
zį Gugi.

I iždo globėjus, už S. Ba-

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. I “a rašė Ren. Rtuušas. Juokin

gas veikalėlis Dalyvauja 2 vyrai ir
2 mJterys Aliu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................ 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose akluose. 

Veikalas pcastoto nužudomą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2S ypcitoV.
So. Boston, 1913, pusi. SI. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dvieju vei

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

Žingsnis Prie švieson.Vieno akto vaiz
delis ir monologus. Našlaitė. Parašė

K. S4 Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m , pasL •£’.................... lrte.
“Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................  25c.
Ilžian Bambos Spyriai.— Ir kitos f„- 

nė-s. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyriai”, eiles, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai Antra pagerinta 
laida 12S pusi................................25c.

Monologai ir įtek laktacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškus, 
revoliucionieriškos, tautiškos, liuino- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems ap vaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............25c.
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. lngersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietaru naikintojas. 72 pus
lapių .......................................  ... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas’—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į keltas die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve.

, kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
15c. i žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal K. Rėk
liu parašė Z. .Aleksa. So. Boston,

• Mass., 1912 m , pusi. C3 __ 25c.

Naujas Fašistų 
Fialas.

Sako, Bagočius esąs “netei
sėtas SLA. narys.“

Fašistai sugalvojo naują 
blofą prieš Bagočių. Jų 

“Vienybė” ir “Dirva” ir 
kiti laikraščiai pradėjo 
skelbti, buk jis esąs “netei
sėtas SLA. narys”. Jie sako
si išskaitę iš SLA. “istori
jos”, kad 24-tasai SLA. Sei
mas prašalinęs jį “visam 
laikui” ir joks vėlesnis sei
mas šito prašalinimo neat
šaukęs. todėl Bagočius da
bar neturįs teisės būti kan
didatu i SLA. prezidentus.

Tai yra grynas blofas.
Faktas yra štai koks.

Worcesterio Seime j tauti
ninkai buvo nutarę Bagočių 
prašalinti. Bet Bostono Sei
mas 1920 metais tą nutari
mą panaikino ir Bagočiaus 
prašalinimą atšaukė.

Tuo budu tautininkų pa
pildytas smurtas buvo ati
taisytas ir Bagočiui sugrą
žintos visos teisės. Bet jis 
sugrįžo i SLA. tiktai 1927 
metais, kuomet tie patys 
tautininkai ant kelių pradė
jo jį maldauti, kad jis grįž
tų ir padėtų jiems ginti SLA 
nuo bolševikų.

Tai tokie faktai.
Kas gi tuomet tikės fašis

tų paleistam blofui, kad 
Bagočius yra “neteisėtas
narvs?” Jeigu jis butu ne- z. , ................ ..SLA z,n-vnas- Knyga žinių is mitologijos'.

Paparčiu Žiedas ir ketiirior. kitos apy
sakos: (I) Ncužsiiikimis Vyras;

<2i Žydinti Diria: GD Klaida; < I) Ko- 
ivkta. Jose nuriMl.mia kaip žmonės 
paikai tiki į visokios prietarus, 
burtus ir u. .......................  15c.

Lietuvių šeimynų Lsturija Juškcvi- 
čiauK Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai jR-rskai- 
tyk šitą knygą. Iš jos dasizinosi, kad 
vyrai turėjo daug |Mtcių, o žmonos po 
kelis vyrus, laibai užimanti ir paniu
kinantį knyga. Su paveikslais. Pa
rašė Z. Aleksą............................. SAf.
Drūtuose audeklo aĮnlaruose .. 75c.

Kodėl Aš Netikiu i Itievą? — Arba
Tikėjimo Kritika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. b4 pusi.......... ........... 2de.

kur .Musų Bučiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 7fi p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimas Pra

eitie*. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių italių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2į Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (2) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuviu die
vai. Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1!>12 m., potd. :;2.......................... lOe.
Bibliją Satyroje.— lytimi įdomi ir 

juokinga knyga su 279 puikiais pa
veikslais, perstalančiais įvairius ihiu- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina........................... $1.^0
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau žemy.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalb«s.“Parašė Z. Aleksa. 40 jaisl. P»c
lielku Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deiko gi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir deiko

i» išsimėtę po visą žemės kamuolį ? i vienas maistas duoda daugiam spėkų 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj ( kitas mažiau .’ I>elko žmogui reikia
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žeinę apsem
tų? Kur las vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
p<> tvano juodveidziai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo -pradžios iki galo. Kai
na ................................... .............  25c.
Amerikos Macochas. —Arini kaip ka

talikų kunigas Baus Srhmith pa
plovė merginą Oną Autnaller. Su 
paveikslais. 1»I pusi..................... jAc.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
ju doriška.^ nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterjs. dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo4, D. D._, su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

BUS KIAULIŠKOS 
VESTUVES.

Lietuvon laikraščiai praneša ] 
tokią žinią:

“žemės Ūkio Mokykla Plun
gėj importavo iš Anglijos veis
linę kiaulę, o iš Švedijos veisli
nį kuilį“.

Mokiniai dabar gaus progos 
pamatyt, kaip vyks tos kiauliš
kos ženybos.

Baigęs Žemės Ūkio Akademi
ją atsargos leitenantas Bumei-,

VISGI NE TUŠČIAGALVIS

daug daugiau prirašyti, ne
gu apie Bagočių. Pavyz
džiui, jų vyriausis kandida
tas važinėjasi po kuopas sa
vo agitacijos reikalais, arba 
linksminasi piknikuose, o 
paskui paduoda Susivieniji
mui sąskaitas už pulmanus 
ir h otelius, sakydamas, kad 
jis ten važinėjęsis SLA. rei
kalais. Ir taip kas metai pa
siima po kelis šimtus dole
rių, vadinas, truputį dau
giau, negu tie 75 doleriai, 
kuriuos jie prikaišioja Ba
gočiui.

Bet mes apie tuos daly
kus nekalbam. Mes žinome.

; kaną ir G. J. Stungį.
Į vice-prezidento ir dak- 

taro-kvotėjo urėdus mes re
komendacijų nedarom.

SLA. Mass. Paž. Veik.
Komitetas,

W. V. Anesta,
P. Brazaitis,
J. J. Valeika.

Jf .4 L K O S
Visokios rūšies. ust ylas ar n
pial»st>tas. Į» i fat.rnc i Montello, 
3rocktoria. Bostoną ir apielinkę pi
giausia kaina

B( DAVOJf.MI 1 MKDEG.Į: žvyrą, 
Smėlį ir kitokia medve-ą. Taipgi per- 
kranstome aplinkui ir į tolimus vietas.

A. STONKUS
Sprir.g Street. Ho!brook. Mass.

teisėtas. tai kaipgi 
Centras butų padėies jo 
vardą piinnitinėn kandida 
tų vieton?

Nejaugi fašistų vuodegos 
iš “Vienybės” ir “Dirvos” 
gardų geriau žino SLA. na
rių stovį, negu pats SLA. 
Centras?

Apie šitą fašistų melą 
kitam “Keleivio” numery 
tilps paties Bagočiaus paai 
škinimas.

kis paskirtas praktikantu.

PA VYŽTOS.
—Na, Džianuk. buk man ge

ras. — saka farmerka motina,—

Jisai.— žinai, tamsta, šian
dien aš turiu didelį šaltį savo 
galvoje.

i Jinai.— Tai naujiena. Papra
stai tamsta nieko savo galvoje 
neturi.

ĮSAKYMAS JO NELIEČIA.
—Kodėl nerčši šunies? Juk 

cik jau gultu Matai. ir viščiukai senai yra išleistas įsakymas lai-
jau sutepė” ir miega.

—Taip, mamyte, bet žiūrėk, ir j Kaimietis. — Tai. kad. ponu- 
■enė višta su jais atsitūpė. Ijj, mano ne šuo, o kalė.

> kyti šunis pririštus'

“KELEIVIO” SKAITYTO J A JIS
KANADOJE.

• •—
DRAUGAI:—

UŽ KANADOS DOLERI Bankai Suv. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian U .štai 
Money Orderi, išmoka pilną sumą.

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

Su augšta pagarba.
“KELEIVIO“ ADM.

25.1 Broadnay, 75o. Boston, M

NELAIMINGAS ATS1TI 
KIMAS VEŽANT VAIKĄ

KRIKŠTYT.

Netoli Papilės buvo toks 
atsitikimas. Matas Alfon
sas. 23 metų amžiaus vai
kinas iš Gamienų kaimo, ve
žė Į Papilę krikštyt vaiką. 
Bevažiuojant, iškrito iš ran
kų vadžios arkliams po ko
jų. Lenkdamasis paimti va
džias ir pats pargriuvo ir 
įsipainiojo į pakinktus. Ar
kliai pradėjo spardytis ir 
bėgti. Taip įsipainiojusį vai
kiną vilko apie 200 metrų. 
Sudaužė nugarą ir galvą. 
Galvoj nebeliko sveikos 
vietos. Arklius sulaikė žmo
nės eidami iš bažnyčios. Iš
traukę Matą Alfonsą be są
monės nugabeno pas gydy
toją Januševičių. Suteikus 
pagalbą, išvežė į Mažeikių 
ligoninę. Ten pagulėjęs 4 
dienas vasario mėn. 5 d. 
mirė. Iš Mažeikių vėl par- 
gebeno į namus ir palaidojo 
Papilės kapinėse vasario 
mėn. 7 d. Žmonės kalba, 
kad neblaivas buvo. Tris ki
lometras kaip vėjas dūmė, 
du kartu buvęs paleidęs va
džias iš rankų,

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jtj šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, Ilk 1911 m., puslapi; :S>2. 
Apdaryta .................................. $2.0d
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė F. Vander-
veble. vertė Vardunas. So Boston. 
Mass., 1915 m . pnsl. 21.............. lOc.
Moteris ir Socializmas. Parašė Angust

Bebel, vertė V K. R. Yra tai svar 
blausia ir geriausia knyga lietuviu 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusb 429. 1915 m.................. $2
lengva* Budas Išmokti Angliškai.—

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

cukraus, tbuskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kainą................................ ............ J5c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

staus laikų. Parašė Lew Ū’allace. 
472 pusi. ...................................... $±M
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................ ................ 25c
Amžinos Daines.— šioj knygutėj tel

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

23 gražios eilės, daugybė straipsnių.
juokų, ir t;. Puikiai iliustruota.
95 pus......................... .. . .. ........... 25c.
Uetnvos Respublikos Istorija ir Žem- 

ląpts.—Šitas veikalas parislo. kaip 
nuo 1995 metu revoliucinės Lietuvos 
spėkas veslė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbia resputdika 
Pridėtos didelis spalvuotas zcmlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė I-ietuvos Respublika 
ir kaip jf išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vai;, kuris apšviečia visą Uetnvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Šl.«« 
Drūtais audeklo apdarais .... $159

ir kaip aa» jų apatau- 
gett. Pante D-raa F. Matulaitis.

Antrą, ueržiurėta ir pąg»ri«to lai
da.

— btorttka
Kristaus laikų. Parašė Lavr 

▼aUscu 472 puaL......................ftM
Daiaaa. šioj knygutėj taiaa 

44 reriausių Jovaro dainų. Jog tin
ka deklamacijoms ir

taip ir oumrinkimuoM. 
PuaL 32. ........................................... lfc

IT Šio] YMjM
23 gražios eiles, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 mm!............................ Me.

SVEIKATA
TAI TODELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatines žinios » Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hyjęienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2.50 

KELEIVIS
2S3 Brondwny So. Boaton, Maaa.
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KAS GKDEIl UEIUVOJE
(Nuo mošų korespondentų ir ia Lietuvos Laikraščių.)
  >

ŠIAURĖS LIETUVOS ’ KLAIPĖDOS BYLA TAU- 
UKININKAI ŽŲSTA. | TŲ LYGOJ PASIBAIGĖ.
Biržų apskričio ūkininkai! Vasario 20 d. Tautų Su

turėjo visuotiną susirinkimą į jungos Tarybos posėdyje 
ir nutarė siųsti Kaunan sa-įbuvo toliau švaistoma Vo- 
vo atstovus, kati išdėstytų į kieti jos iškelta Lietuvai by- 
valdžiai tą baisų vargą, ko-ila dėl tariamo Klaipėdos 
kis dabar yra užgriuvęs vi-• konvencijos sulaužymo, 
są šiaurės Lietuvą. Dau-į šitame posėdyje Lietu- 
giausia ūkininkus piauna ta! vos atstovas Zaunius vėl 

griežtai atmetė Vokietijos 
teisę kištis i Lietuvos vi
daus reikalus, taip pat ne
davė sutikimo, kad byla ei-Į 
tų Į Tarptautini Teismą.

Po abiejų šalių atstovų 
pareiškimų, Anglijos at
stovas pasiūlė perduoti iš
spręsti reikalą Klaipėdos 
sutarti pasirašiusioms ša
lims, L y. Lietuvai iš vienos 
pusės ir Anglijai, Prancūzi
jai, Italijai ir Japonijai iš 
kitos pusės, šitą Anglijos 
pasiūlymą parėmė Prancū
zijos, Italijos ir Japonijos 
atstovai ir jis buvo užrašy
tas kaip nutarimas.

Tokiu budu byla išėjo iš 
Tautų Sąjungos ir iš jos 
pašalinta Vokietija. Vo
kietijos pastangos priveisti 
Lietuvą atstatyti buvusią 
padėtį nuėjo niekais. Ne
davė Vokietijai jokių vaisių 
ir jos sukeltas prieš Lietuvą 
toks didetis triukšmas.

Kaip Lietuvai seksis tar
tis su didžiosiomis valsty

bėmis, dabar spėlioti sunku

Dalbų Brigada Puola Savo Tautiečius Indijoj..
H* 4

valdžios “pašalpa”, kuri 
buvo jiems duota 1929 me
tų pavasari sėklom- 
pirkti. Dabar tą “pi 
reikia valdžiai grąžinti, o 
ūkininkai neturi iš ko. To
dėl jie Įteikė valdžiai savo 
raštą, kuriame sakoma:

Biržų apskrities ūkinin
kai šiais sunkiais ūkio kri
zių metais neturi iš ko su
daryti pinigo: javai pigus, 
linai, kurių Biržų ap. ūki
ninkai apsčiai sėja, tiek at
pigę, kad apdirbimas jų 
duoda nuostolių. Pieno ir 
bekonų kainos kritusios. 

Nors iš pieno ir bekonų su
sidaro šiokios tokios paja
mos, bet jų toli gražu ne
užtenka visoms einamoms 
ūkio išlakioms padengti, 
nes reikia atvirai pasakyti, 
kad pieno ir bekonų ūkis 
randasi kūrimosi stadijoje, 
ūkis iš gludų — linų kryp
ties pereina Į pieno ir beko
no ūki.

Nederliaus metai mus 
vertė įsiskolinti įvairiems 

bankams, žemės ūkio orga
nizacijoms, įmonėms ir pri- 
vatiniems asmenims.

Nežiūrint to, mes ramia 
širdimi ėmėme ir brangiai 

įkainuotą sėklą, nes tikėjo
mės, kad: 1) aukštos javų 
kainos bus ir toliau. 2) linų, 
kurie mums paprastai duo- 
tlavo dideles pajamas, taip 
katastrofingai kainos ne
nukris.

Tuo tarpu ūkiškos išlai
dos visiškai nemažėja.

Valstybiniai žemės mo
liniai nors ir. nepakelti, 
bet savivaldybės mokes
niam kaip ir muitai padidė
jo. Jeigu prie to pridėti, kad 
įvairus sindikatai (malūni
ninkų, odos, bravarų ir t.t.) 
dirbtinai numuša ūkininkų 
gaminių kainas, o išuirbi- 
niams kainas pakelia, tai 
bus aišku, kad ūkininkai 
šiandien negali galų su ga
lais suvesti, nes jų mokėji
mo pajėgumas žymiai su
mažėjęs.

Mes turime atvii*ai prisi
pažinti, kad tikėjomės, jog 
šis opus mums reikalas bus 
išspręstas ta prasme, kad 
leis 1929 m. duotą sėklą 
grąžinti natūra arba išei
nant iš dabartinės rinkos 
kainos.

nusi- *»

STEIGIAMA NAUJA LI
NŲ VERPYKLA IR 

AUDYKLA.
Žinomas Telšių visuome

nės žmogus, stoties ir kitų 
įmonių savininkas p. Augu- 
stinavičius steigia linų ver- 
pyklą ir audyklą. Pastatytas 
tam reikalui namas, kurio 
pirmame aukšte Įruošta ver- 
pykla, antrame audykla. 
Tai bus kečia Lietuvoje tos 
lūšies įmonė.

Pradžioje bus dirbama 
maišai, kiek vėliau drobės, 
staltiesės ir kita. Reikia ma
nyti, kad ši įmonė atsilieps 
Į medvilnių ir kitų pagamin
tų lininių dalykų importą.

ARKLIAI PATEKO PO 
TRAUKINIU.

Ties Taurage buvo toks 
atsitikimas. Pro geležinkelį 
važiavo dviem arkliais mo
teris. Arkliai pasibaidė ir 
pateko po traukiniu. Mote
ris spėjo iššokti, o arkliai 
buvo užmušti.

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia matote tautinę dalbų brigadą Indijoj. Ji sudaryta iš pačių indu, bet anglu vadovauja 
ma puola ir muša savo tautiečius, kurie nori paliuosuoti savo kračtą nuo Anglijos jungo. 
Dalbų brigada yni ginkluota bambusinėmis dalbomis, kurios turi ligi 7 pėdu ilgio ir apie dviejų 
colių storio. Tomis dalbomis policininkai riaušininkus muša ir bado. Paveikslėlio priešaky 
matyt susispietę Gandhi šalininkai.

JONIŠKIEČIAI NEPA
TENKINTI, KAD NA- 

X RYŠKINĄS KIRS MIŠKĄ.
’ - Iš Joniškio pranešama, 

kad Joniškio apylinkėj dva
rininkui Naryškinui žemės 
ūkio ministerija davus iš- 
sikirsti 9 ha miško. Kadan
gi Joniškio apylinkė ir taip 
nemiškinga ir žmonės miško 
važiuoją už 40-50 klm., tai 
vietiniai gyventojai nepa
tenkinti, kad iš jų apylinkės 
dar 9 ha miško Naryškino 
bus iškirsti. Jie sako, žemės 
ūkio ministerija verčiau Na
ryškinui miško duotų miš- 
kingesniuose Lietuvos ra
jonuose.

BUKTOS MIŠKE VILKAI 
ĮSIGALĖJO.

Liudvinavas. Buktos miš
ke vilkai pradeda pastoti 
tikrais viešpačiais: neretai 
naktimis išeina iš miško ir 
atsilanko pas ūkininkus į 
kiemus nučiupti sau grobio. 
Bet žmonės pajunta, atsike
lia iš miego ir juos nubaido, 
šiomis dienomis rasta pa
miškėj kažkieno telyčia vil
kų sudraskyta, žmonės tuo

KLAIPĖDOS KAS1N1N- * pasipiktinę vasario mėn. 7 
KAS IŠEIKVOJO 178,000 ? ieną vėl suruošė medžiok- 

b|jil .lę. Deja, medžioklė u* sj
_ . kartą nedavė jokių vaisių:

Vasario mėnesio 18 d. neteko nė vieno jų nušauti.

PER DVI DIENAS 2,000
LITŲ KAIP Į BALĄ.
šiomis dienomis vienas; 

provincijos pilietis atvažia- į 
vo autobusu Kaunan, pasi
* * iš-

BUS GRIAUNAMI PASE
NĘ NAMAI IR KAI

MUOSE.
Iki šiolei pasenę, nebetin

kami gyventi arba blogai Į-

VOKIEČIŲ PATRIOTAI 
DŪKSTA DĖL KLAIPĖ

DOS.
Pasalinus Klaipėdos kra

što direktorijos pirmininką 
Betcneri, visa Vokiečių 
spauda papliupo baisiau
siais plūdimais prieš Lietu
vą. Spaudoje ir Įvairiuose 
vokiečių susirinkimuose rei
kalauta griežtų priemonių 
prieš Lietuvą, grasinta ’ net 
vokiečių žygiu vaduot Klai
pėdos, reikalauta net siųsti

Klaipėdą karo laivų vo
kiečiams gyventojams ‘ap
saugoti. Vokietijos universi
tetuose vokiečiai studentai 
puolė ten besimokinančius 
lietuvius studentus, o Tilžė
je net apdaužė žinomą lie
tuvių veikėją Vydūną.

DIDELIS GAISRAS 
KRETINGOJE

Vasario 7 d. apie 11 vai. 
Kretingos mieste Katkevi
čiaus g. kilo gaisras, kuris 
sunaikino gyvenamąjį na
mą, priklausiusį 4 savinin
kams: M. Ubaitei, K. Gar- 
dinskaitei, P. Bndraitei ir S. 
Kontrimaitei. Namas ap
draustas nebuvo. Nuostolių 
padaryta 25,000 litų.
«

Klaipėdos valsčiaus teismas 
nuteisė penkeriems metamsimti iš Lietuvos kredito ren&ti priesgaisirmes ap- nut nci WIIi>

banko pinigų, kuriame turi saugos atžvilgiu namai bu- sunkiuju‘ (larbu ' dėjimo 
pasidėjęs apie 9,000 lt Prie davo griaunama tiktai mies- (jJireklwiio; kasiniJnka
autobusų stoties rado veži- vokieti Ruhmann. Jis buvt
ką, kuriam pareiškė, kad išsiuntė apskn-
norįs važiuoti Kredito ban- čių viršininkams raštą, ku- 
<an, bet tuo tarpu neturįs name prašo pravesti savi- 
už nuvežimą sumokėti pini- valdybių vykdomiems orga- 
gu, bet netrukus gaus pini-!nams **-’* Policijai daboti, 
gu, tai Ir sumokės. Vežikaslkad vieno kilometro juosto-
sutiko ir nuvežė pilietį X į Je <P° 500 nietl^ i abi P«- 

_ sės) prie geležinkelių, plen
tų, pirmos ir antros rus. vie
škelių, pasenę, nebereika
lingi ir gaisro bei sveikatos 
atžvilgiu pavojingi trobe
siai butų griaunami. Kad 
butų lengvesnis darbas, ati-

>anką. Banke jis pasiėmė 
1,000 litų, banknotais po 
100 lt. Gavęs pinigus norė
jo sumokėti vežikui, bet ka
dangi smulkių pinigų netu
rėjo, tai užklausė vežiko, 
<ur butų galima šimtinę iš
teisti. Vežikas pasiūlė va-į tinkami savivaldybių bei 
žiuoti kur nors bonka alaus policijos organai rašte pra- 
išgerti, girdi, ten ir ‘ iškels.'*°mi .paraginti savininkus 
Vežikas nuvežė jį į kažin į ^avo triobesius tinkamai su- 
kokį traktierių Zamenhofo tvarkyti ar nugriauti. Jei to-

PERŠOVĖ ŽMOGUI 
KOJĄ.

Vasario 10 d. Padubysio 
valse., važiuojant iš Burkšų 
malūno, Burkšų kaimo miš
ke buvo peršautas į koją gi
rininko Dauginio bernas 
Vincas Jasutis, 17 metų. 
Spėjama, kad pasikėsini
mas darytas tikslu nužudyti 
girininką Daugini. Bernas 
buvo apsirengęs girininko 
rūbais.

gatvėj. Čia pilietis užsakė 4 
rankas alaus, kurias kartu 
su vežiku ir gėrė. Kaip alų 
išgėrė, kas už jį užmokėjo, 
kaip ir kada išėjo iš traktie
riaus — nieko nežino. Tik 
tą pačią dieną apie 13 vai. 
pasijuto esąs prie užmies
čio autobusų stoties, iš pa-

ki savininkai geru noru tai 
atsisakytu padaryti, tada 

turės būti sustatomi griau- 
tinų trobesių aktai, kuriuos 
reikės atsiųsti statybos in

spekcijai tvirtinti.
Miestų ir apskričių staty

bos komisijoms liepiama 
vesti nugriautų trobesių są- 

Gale metu surinktos

EINANT PER MIŠKĄ 
APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ.

Einant per Bagdalavo 
dvaro mišką, netoli Papilio, 
tris banditai užpuolė Povi- 

jos kasos jis pradėjo savin- j Einorių ir at-
tis 1925 m. ir savo nusikal- htų pinigų. Spė-
stama darba tęsė iki suė- Jama’ kad ^puolimą pada- 
mimo, t. v., iki 1931 m. spa-į1? apylinkės gyventojai, ku
liu 31 d. Iš viso jis išeik vo-1™™ buvo. zmoma, kad 
jo* 178.000 litų. Ruhmann |P°lilionis visuomet nesioja- 
kaltas . prisipažino ir savo
nusikaltimą aiškino maža 
priežiūra. Jis priiminėdavo 
įvairių įstaigų algų mokes
čius ir šis jo pinigų rinki
mas buvo mažai tikrinamas 
ir nebūdavo daroma jokios 
revizijos. Valdininkas revi
zorius, kuris buvo įpareigo
tas tikrinti Ruhmanno dar
bą, aiškinosi, kad revizija 
buvus labai sunki, nes bū
davę daug įmokėtojų. Ruh- 
mannas priiminėdavo pini
gus. išduodavo pinigus, ta
čiau Į kasos knygas įrašyda
vo daug mažesnes sumas?
Vienu kartu iš vieno fabriko 
jis nuslėpė 30,000 litų.

kaltinamas pinigų pasisavi
nimu. Pinigus iš direktori

si su savim daug pinigų.

Nuga-Tone padarė 
mane sveiką”

P-nia O. Mikolaitk-nė, Buffalo, N. 
Y., rašo ir sako: “Aš noriu, kad kiek
vienas žinotu, jog Nuga-Tone padarė 
mane sveiką. Per kelis metas aš bu
vau silpna ir turėjau prastą sveika
tą. Aš ėmiau daug įvairių vaistų, 
liet jie buvo be vertės. Nuga-Tone pa
geltojo man į kelias dienas. Dauge
lis mano draugų ir kaimynų sako, 
kad Nuga-Tone yra pastebėtinas."

Naga-Tone sustiprina visus kūno 
organas. Jis suteikia jums gera ape
titą, nugali skilvio pakrikimus ir 
konsti pariją ir priduoda naują sti
prumą ir jėgą raumenims ir ner
vams Nuga-Tone yra pardavinėja
mas aptiekininkų. Jeigu aptiekinin- 
kas neturi jo, paprašykit jį užsaky
ti iš savo urmininko žiūrėkit*', kad 
jus gautumėt Nug»-T«ne. Nepriim
kite nieko kito.

' M!

J 1 Ji.

imtų 1000 litų, neturįs nei;^Vs- . 
vieno cento. Tą dieną jau',z?nios turės , būti atsiųstos 
>uvo vėlu ir į banką nuėjęs) reikaių ministerijos
daugiau pinigų negavo, j inspekcijai.
Antrą dieną vėl užėjo ban- 
can, pasiėmė 1000 lt. išėjęs

7 Dienos i
LIETUVĄ

Garlaiviai Pasauly

BREMEN ~ EUROPA
Paikus geležinkeliu susisiekimas iš
RREMERHAVEN I LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas nąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentes, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greiėiauaią patarnavimą.

KIEK PERNAI IŠ LIETU
VOS EMIGRAVO 

ŽMONIŲ.
Per visus 1931 m. iš Lie

tuvos emigravo: Argenti
non 177, Brazilijon 44, Af- 
rikon 429, Kanadon 85, U 
ragvajun 213, Amerikon 
382, Kubon 2, Meksikon 17, 
Palestinon 122, kitur dvyli
ka. Viso 1483 asmenys.

susitiko su “draugais , su 
kuriais užėjo į restoraną 
Central”, kur atskiram 

kabinete girtavo. Nusigėrė. 
Nežinia kaip paėmė ji šofe
ris į automobilį ir nežinia 
kur nuvežė. Ūž kiek laiko 
šoferis liepė jam iš mašinos 
išlipti. Išlipęs iš automobi
lio pastebėjo, kad jis yra to
li nuo Kauno, ant kryžkelio 
Kaišiadoriai —Žiežmariai. 
Minėtoj vietoj išlipęs iš ma
šinos pasižiūrėjęs, pinigų 
vėl nerado. Tokiu budu 
jam nuostoliu padaryta 
2000 litu.

ĮKRITO ŠULININ IR 
PRIGĖRĖ.

Auksodės kaime, Laižu
vos valsčiuje. Barbora Gai
lienė, 75 metų amžiaus, 
semdama iš šulinio vandeni, 
trukus šulinio svirčiai, įkri
to i šulini ir nuskendo.

Sloan’s

ii rffi’ North German Lloyd
252 Boybrton Street

S

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šauniu romancu. 458

puslapiu. didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Rernatavičiaim. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina gi .50.

KELEIVIS
253 Broadnray So. Boston, Mass.

SUDEGĖ KUN. OLŠAUS
KO ŪKIS.

Vasario 10 dieną Lauk- 
žemės kaime, Darbėnų val
sčiuje, sudegė kun. K. Ol
šausko gyvenamas namas, 
dvi daržinės, tvartai, malki
nė ir juose buvęs turtas. 
Nuostolių padaryta 44.350 
litų sumai. Sudegęs turtas

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu. 
223 pusi. didžio. apie 150 Įvairiu eilių, tinkamu

dėklą mito! viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JI SU LMSV AS 

l>*RBO VALANDAS.
NUO

neapdraustas, 
iš gyvenamo 
vės.

Gaisras kilo 
namo virtu-

N EPĄ PRASTOS SUTUO
KTUVĖS.

Gudesių kaime, Šiaulėnų 
valsčiuje, 24 metų amžiaus 
vaikinas vedė 64 metų am 
žiaus moterį. Visi kalba, 

• kad tai ne dėl meilės.

Knygoje yra triit'i rusių eilės:
TAlTIšKOS. SEIMlMšKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tat gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuviu kalboje. 
KAINA TIK SLOfl.

Audimu apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtu papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkąs tą knyga pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “.Money Orderiu”. Popieriniu. galima siųsti tiesiog papra
stam konvei te, bet reikia aiškini užrašyt savo ir “Keleivio“ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

"KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVOS

INIOS
jj

(iERLAI SIAS PAŽANGIOSIOS UAUDIES 
MĖNRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS’’ turi savo korespondentę Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, tudel jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisklėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valsti.įos«*, -Pietų Amerikoje. Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS S DOL.. PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Rankos čekį.
-LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATAfi 3S. KAUNAS. IJTHUAN1A.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių. įvairiu apysakų
ir pamokinimu.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHCANIA.
KHHHidBuaa
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SOBOSTON No. 11. Kovo 16 dM 1932 m.

ietinės Žinios
Užsimušė Mikalauskų 

vaikas.
Pereitą penktadienį po 

; numenu 208 Athens st, So. 
Bostone, per langą iškrito

LIETUVIŠKI KOMUNIS
TAI BAIGIA KRIKTI.

Komisarai 
lėdoti

VIETINĖS PASTABĖLĖS

Vietinės SLA. kuopos no-

Nantaskete sudegė laivas į Paltanavičius ligoninėje.
“Nancy.w Užėjus audringoms ir šal-

Pereito nedėldienio naktį toms kovo mėnesio die- 
iš nežinomos priežasties noms, daugelis žmonių su- 
pradėjo degti laivas “Nan- sirgo gripu ir kitomis ligo- 

Senelis M. Paltanavi- 
buvęs “Amer. Lietu- 

leidėjas, turėjo net at
sigulti miesto ligoninėj. Jis

keturi metai at- mis.
čius,

• Mikalausku 13 metų vaikas cy”, kuri:
'Krzys ir taip susimušė, kad £al buvo audros išvarytas į 
po šešių valandų mirė.’ Šito Nantasketo pakraštį ir nuo

Policmanas įsikando liežuvį 
ir mirė.

Tūlas laikas Mattapano 
policijos seržentas važiuo
damas automobiiium įsi
kando liežuvį ir vėliaus mi
rė. Daktarai dabar pripaži
no, kad mirties priežastis

RŪMAS ANT KENDOS 
Dėl pavienio vaikino arba mergi

nos, taipgi gali būti ir ženoti, ir ga
li gauti 1 arba 3 ramus Vieta graži, 
renda pigi. savininką galima matyti 
ant 3-čio uakšto po numeriu: (12) 

30 Clarkaoa St. Dorchester, Mass.

PARSIDUODA VALGOMU DAIK
TŲ KRAUTUVĖ PIGIAI.

Vieta gera ir galima daryti gerą
biznį. Savininkas važiuoja į Lietuvą.

k,iVoctaa lio7iivi(a n lfa-Gali Pirkti nemokantis to darbo, pa- DUYO. 11CZUV1S, O K3 , mokinsiu. Adresą gausite 44Keleivio”jau senai serga paralyžium, dangi atsitiko einant X

Lietuv
met nepajiegė surengti So. kai tvirtino, kad Bačiuna 
Bostone nei vienos didės- esąs “butlegeris”. todėl už 
nės pramogos. Pernai Lais- jį neverta balsuoti.
vės Choras kai-ką dar buvo!---------------
parengęs, nes dar galėjo Senas fašistų tūzas p. Ra
gauti šiokios-tokios para- zmauskas, kaip matyt, pra- 
mos nuo vietinių biznierių deda savo šešėlio bijotis. Jc į Tient““° ^hgatvio 
—garsinimais programuose. reikalavimu tapo pašalint:
Dabar gi, kaip Bimbos ve- , iš vieno susirinkimo asme 
damoji “Laisvė'' biznie- nys tik todėl, kad jie buve 
rius visaip išniekino, tai ko- nužiūrimi kaipo “laikraščių 
munistai jau nedrįsta eiti korespodnentai”. Lietuviu 
nei skelbimų rinkti, kad rauta kovojo už spaudos at-

rėti į buką. Bet kaip tik pa
silenkė, ratukai smuko at

gal ir vaikas visu smarku- į nės. 
nu išgriuvo laukan ir nuo' Pavasaris artinasi. 21 
antro aukšto nukrito ant ce- kovo jau oficialė pradžiai 

pavasario. Musų biznieriam 
dabar butų laikas prisiruoš
ti naujam sezonui ir tinka-

gaisro, tai truputį toliau bu- 
tlegeriai iškrovė botą degti-

biznie-negautų mušti nuo 
rių.

Tiesa, savo kambarėly 
ant Broadway bimbiniai su
rengia kai-kada vakarėli, į jums vėliausias So.

bet tai jau visas jų veiki- į Bostono kurijozas: Stasys 
mas; j ^ai?,v^s t noras irgi Mockus kandidatuoja Į SL 
pradeda knkti. A. iždo globėjus. Jis “runi-

Aną sąvaitę čia buvo at-;na’’ ant Charlio Paulausko

gavimą, o lietuviški tauti
ninkai bijosi spaudos atsto
vu.

dabar jam dar blogiau pa 
sidarė. Rep.

(12)

važiavęs “kalėdoti’’ skloki- 
ninkų vadas L. Pruseiką. 
Mažai ką jis laimėjo. Ne
duoda komunistai nei Bim
bos “apieros”. Sako, gana

tikieto!

"’a skelbė uždaryta Federal 
National Banko raportą.

Uždarytojo Federal Na
tional Banko resyveris pa
skelbė finansinį to banko 
stovį. Jo raportas parodo, 
<ad tą dieną, kai bankas už
sidarė, turto buvo 28 milio- 
nai dolerių su viršum, o 
:kolų 26 milionai su vir- 
um. Žinoma, banko turtas 
^kaitomas ne pagal rinkos 
zertę. bet pagal knygų ver
tę : kiek jį likviduojant da
bar butų galima gauti, tai 
dtas klausimas.

mai pasigarsinti. Kas dau
giau garsinasi, tas daugiau 
parduoda! A. K.

KONCERTAS IR MUZI-
KALIS PROGRAMAS.
Įvyks subatoje, Kovo- 

cL Mareli 19, 1932, 7:45 vai. 
va k., Lietuvių M. Žinyčioj,
A. Buinio orkestrą duos la
bai gerą programą iš over- 
turų ir maršų. Taipgi cho-

jam savo tarnybos pareigas, 
tai iš miesto dabar paskirta 
likusiai jo žmonai pašalpa.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros.

ras “Ateitis” papildys va
karą su dainomis. Įžanga 
25c, vaikams 10c.

Miltono banke susekta 
$18,000 trukumas.

Pereitą subatą Miltone re
zignavo Blue Hill Bank and 
Trust Co. iždininkas Rol- 
lins. Kartu su jo pasitrauki
mu paaiškėjo, kad banko 
kasoj trūksta $18,000.

Lašiniai, Hemės ir 
visokių šviežių mėsų.

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

Plepys ne pas “Keleivį”.
Pruseiką rašo savo “Nau- 

jau pripirkom mes visokių i ‘°^ ^a(b neJ šitokią pasa- 
šėrų ir pridėjom Įvairių au-
kų; naudos iš to nėra jo
kios. Todėl nesurengta Pru- 
seikai nei prakalbų, nei ki-

PERKAME BONUS

’Pereitą rudenį Plepys 
buvo atsilankęs ‘Keleivio’ 
redakcijęn. Prašė Michel- 
sono, kad nieko prieš ji ne-tokios pramogos. Pavaikš- , . ...

žiojo žmogus su krepšiu. >‘aslne,t'l ‘t t®1510 lkt“ 
kaip keli klebonėlis su lemn negileisų, tas būti; 
plotkomis, ir tuščiomis nu- (Pn€sJI- Padare sutarti ir 
važiavo namo. ?° lal^° "leko pnef

Pruseikos šalininku tarpe P nerašoma, 
randasi gana daug ' senes- Turime pasakyti. kad nuo
niųjų bolševikiškų veikėjų, t0 a,ko; kaIP PleP-vs naelc 
kurie visgi yra rimtesni ne- 'u komunistais ir tapo Pru- 

- 1kuomet
biau pasiturintieji, tačiau 
bolševizmui aukoti nesisku
bina.

seikos
Pruseiką vedė 
nuo to laiko nei “Keleivi: 
nei Michelsonas nieko ben-

Bimbininkai dabar lau-, ?ra.s“ PlePiu jf ne
kia atvykstant savo didelio; lun’“t J sutarčių su 
vado Rokaus Mizaros, ku- "Uo nec*are-
ris čia “kalėdos” 20 d. ko- ”
vo. Jie mano, kad Mizara . Kam nons reikėtų duoti 
jiems papasakos stebėtinų PiplrU užtai, kad nesirupi- 
dalykų apie Rusiją, nes jis nama praplėsti vietini lietu- 
tenai išbuvo net keletą die- V11J socialistų veikimą.
nų, todėl galįs daug žinoti 
apie ją. Kaip girdėti, san- 
dariečiai irgi ruošiasi pasi
tikti R. Mizarą, kaipo savo 
seną kolėgą “gabijietį”, ku
ris su jais kartu dažnai tau
tiškas giesmes giedodavo ir 
buvo jų karštas patriotas. 
Bet sandariečiai veikiausia 
jam surengs “pypkių par
tiją”. Rep.

Pronskus Bostone.
Juozas Pronskus, gerai 

žinomas Amerikos lietuvių’ 
laikraštininkas, šiomis die
nomis jau apleidžia Ameri
ką ir važiuoja Lietuvon,! 
kur jis ketina dirbti prie 
“Lietuvos Žinių”. Važiuo
damas iš Chicagos į New 
Yorko uostą, jis sustojo Bo-į 
stone atsisveikinti čia savo 
pažįstamus ir draugus. Pe
reitą nedėldienį pas Kapo
čius buvo paruošta arbatėlė, 
kur susirinko keliolika in
teligentų palinkėti p. Pron- 
skui laimingos kelionės. Va
karėlis buvo labai jaukus ir 
užsitęsė net iki 12 valandai. 
Šį panedėlį panašus vaka
rėlis buvo Bagočių namuo
se.

Amerikoje būdamas p. 
Pronskus studijavo žurnali- 
zmą ir bendradarbiavo laik
raščiams, iš pradžių “San
darai”, paskui “Naujie
noms” “Lietuvos Žinioms” 

ir kitiems.
“Keleivis” linki p. Prons-

kui kuogeriausios
Lietuvoje.

kloties

Drg. Taurinskas sužeistas. 
Drg. J. Taurinskas iš

Dorchesterio, tapo sunkiai 
sužeistas automobiliaus.Bu- 
vo įlaužtas rankos ir kojos 
kaulas. Bet dabar jau pra
deda vaikščioti.

A. K.

Muzikos Mokykla
Lietuviai’ Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (->
VALENT. PALTANAVIČIUTĖ 

912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

KAM MOKĖTI 
RENDĄ?

Už labai mažus pinigus ir lengvom 
išlygom galima pirkti namas kur ga
lėsite puikiai gyventi ir nereikės ren- 
dos moktri. Turime labai geru namų. 
farmii ir bizniu, kurių savininkai yra 
dėl įvairių prieža^Kų priversti grei
tai parduoti Todėl, dabar yra auksi
nių progų pasinaudoti aplinkybėms.

(1) BANK A PAĖMUS UŽ MORT- 
GECIŲ. parduoda 2-jų šeimynų. 12 
kambarių narną ir 2-jų automobilių 
garažų—naujausios mados su mo
derniškoms vigadoms, gražiam Bos
tono priemiesty. vienas fėras nuo 
Bostono Namas Kaštavo pabudavoti 
$14,000 — parsiduoda tik už $7000. 
Lengvos išlygos.

(2) CITY POINTE ant plačios ga
tvės — 2-jų šeimynų, 10 kambarių 
namas su visoms vigadoms ir garu 
šildomas: garažus dėl 4 automobi
lių Kai r a S700»>- >1000 įmokėti.

(3) ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas po 
3 ir 4 kambarius su skalbynėm, ga- 
su, elektra, ir toi etais. Vertas $5000, 
parsiduoda už $2 >00; tik $1000 įmo-

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 valu
478 Gallivan Boulev&rd

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talfaot 0847

R
C
A

VICTOR R ADIO
W MUZIKOS STEBUKLAS

Ar turi Lietuvos Boną?
Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
r kiek yra prie jo kuponų.
Greitai gausi atsakymą ir
įsiūlymų pynais pinigais. road. _ j

dviejų šeimynų namas, 6 ir 7 kamha- ♦Prie progos aplankykit mus.
Musų krautuvė atdara ir 

vakarais iki 9 valandai.
Parduodam laivakortes ir 

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

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

Malonėkit mus nepamiršt
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Sav.
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.

nai, viskas naujausios mados. Par
siduoda už $5o'H» pigiau negu vertas.

(3) FARMA. 4 AKRAI ŽEMĖS, 
prie State road. 18 mylių nuo Bos- 
tono, 2t>» vaisinių nttdžių sodnas. 6 
’-ambariu namas, didelė baraė. Kai
rą >3į500.

(6) 35 AKRŲ FARMA. 17 mylių 
nuo Bostono, S kambarių namas, di
delė barnė. parsi luoda pigiai arba 
mainys ant namo Bostone

Del platesnių informacijų kreipki
tės pas mus:

JOSEPH BALUSZAITIS
BOSTON REALTY TRUST CO 

317 E Street ir Broadway 
South I><tstoii, Mass. 

Telefonas So Boston 2732

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praras.

Daro visus legalius dokumeatM 
317 E STREET, 
(Kampas Bro*dway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2723

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome viaaUų Vaistų h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir psr ^ažtų. At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Re*. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STRRBT.

Kampas Broadway.
SO BOSTON, MASS.

TsL So. Boston M29. 2179 Ir «vuų

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS*

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9 
Nedėiiomia ir SveototKo

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

CAMBRIDGE. MASU

DR. J. MARGUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Maso.
J Tel Capitol 2257 Highlands 3315 
♦ Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Į 
į Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų. ,

\0PT0METRISTAS

i

UETUVYS

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

J. L PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadoay, So. Bestoa. Mass.

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAULIU!

Victor švelnu* priimtuvą*, perduoda visa* muziko* 
ypatybe*. Ju» būdami šimtu* mylių tolumoje, gau
nate originaliu* muziko* balsu*.

JIS PERVIRSINA VISUS

X

RCA Victor KE-18
Tai RCA Victor 9 tūbų Superheterodyne Radin 

su visomis žymiausiomis ypatybėmis. Pilno di
džio sudėtine Radio-Fono grafas.. Fonografas ele- 
ktrikinis ir jis grojina RCA Victor Ilguosius Re
kordus net penkiolikų minutų vieną pusę. Tai in
strumentas ir tokio iki šiol dar nesate matę. Už
eikite pasiklausyti jo ža Vejančios muzikos, jums 
tas nieko nekainuos.

Apsaugokite Savo 
Sveikatą

Vartokite mėsos produktus iš patikėtinos firmos 
ir bukite užtikrinti, kad tie produktai geriausi.

BALKUS SAUSAGE CO. TURI 18 METŲ PA
TYRIMO, ir todėl jie ičsidrba geriausios rūšies 

produktus iš mėsos.

Pasiklauskit pas savo groserninką.

Balkus Champion Brand

LIETUVIŠKA
BUCERNĖ

Užlaikome geriausių 
parduodame pigiausia 
vos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Saey.

China Boy Soy Sauce 
t Lietuviški skilandžiai ir etc. 
Visokį taverą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerą
J. PATKADSKAS 

STRAND C,\SH MARKET 
331 BROADW \Y, SO. BOSTON

Telefonas: So. Boston 0531

tavorą ir 
Mė-

TeL Umversity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-« ir 7-9.

678 Massachusett* Arc^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CA.MBRIDGE, MASS.

Dr. G. L KiDory
60 SCOLLAT SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

RCA Victor R-73
8-Tubų, Penkių-Circuit T. R. F.

Radio-Phonograpk

įrengtas su Balso Kontroliuoto
ju ir visomis naujausiomis ypaty
bėmis. Priimtuvas parinktinas ir 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. Fonografo sudėtinė 
turi skirtingą balso paaukštintoją 
ir nepakeičia tikrąjį balsą. Plačiai 
apšviestą rodyklę, įdėtos į valnut 
veneruotą kabinetą ir papuoštas 
Vainuto apdėjimais.

Kaina žemesnė už paprastą Ra
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėtų butinei išgirsti.

Kilbasai 
Pressed Ham 
Veal Loaf 
Bologna 
Minced Ham 
Frankfurčiai

Boiled Ham 
Cook Pork 
Salami 
Sausages 
Salcesonai 
Corned Beef

SPECIALIAI GERIAUSI FRANKFURČIAI 

Persitikrinkite kad butų musų išdirbystės.

BALKUS 
Sausage & Provision Co.

19 Camden St W. Lynn, Mass.
Tel. Breakers 723-W.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—< p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR()ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

PERSKAITYK IR KITAM PASAKYK
Kada Tamsios atvykote i Ameriką? Kokią dieną ir me
tai? Kaip laivo vardas, ir t. t.?

Kiekvienam gyvenančiam Amerikoje svarbu žinoti at
sakymas i viršminėtus klausimus.

Mes pat. krinam Tamstos atvykimą ir užtikrinam są
žiningą patarnavimą.

PERKAM LIETUVOS BONl’S 
ir mokame aukščiausias kaiaas. Parduodame laivakortes 
Į ir jš Lietuvos patogiausiais keliais.

C. J. (VIESULĄ) WEISUL AGENTŪRA
366 WEST P,R0ADWAY. SOUTH BOSTČN, MASS.

Tel. So. Boston 0620

Stolomodelis Soperhetero- 
dyne. 7 tūbų, turi Pentode 
ir Super Control Radio- 
trons su Micro Balso Kont
roliuotoju. Jo balsas nesis
kiria nuo brangiausių. Jis 
padarytas iš puikios mede- 
gos.

Modeli* R-4

RCA VICTOR tikrai yra geriausias Radio už 
tą kainą. Jeigu norite įsigyt gerą Radio, užeikite 
pas mu*, ju* tikrai sutaupysite ir gausite geriausią 
muziko* instrumentą.

Me* perkame Lietuvos Bonu* ir mokame 
brangiausiai.

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




