
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ........ ......................... <2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.......................<3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................... <1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................... <1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipianties su kokipis nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadnay, So. Boston, THE TRAVELER'-- -- -- -- -- -- -- -- -- - ■-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - LnHUANiAfTWEEKLY

KEI.E ! v ' > 
lithuanian wi.n:i

Represents over 75,000 Lithuanlans in
New England, and about l.Oftrt.OOO 

in the United States.

THE BEST APVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS 

253 Broadway, So.

No. 15 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 Seeond

SO. BOSTON, APRIL-BALANDŽIO 13 D., 1932 
Matter* February 23, IMS, at the Poat Office at Boston, Mass, under the Act of March 3, 1879.

Keleivio Tei

So. Boston <071 Metei XXVII

‘KIDNAPERIAI’ APGAVO 
PULKININKĄ UNDBERGHĄ

IŠVILIOJO IŠ JO $50,000 
IR NESUGRĄŽINO 

VAIKO.

Pinigus Lindberghas užmo
kėjo jiems ant jūrių. Val
džia dabar j ieško pikta

darių.
Nuo to laiko, kaip iš 

Lindbergho namų New Jer- 
sey valstijoj buvo pavogtas 
kūdikis, iki šiol visa Ameri
kos spauda kas diena buvo 
pripildyta visokiomis sen
sacijomis. Bet didžiausia 
sensacija kilo šj panedėlį, 
kada laikraščiai paskelbė, 
jog “kidnaperiai” Lindber- 
ghą apgavo. Jie išviliojo iš 
jo $50,000 pinigų, žadėda
mi vaiką sugrąžint, bet kaip 
paėmė pinigus, savo priža
do neišpildė.

Lindberghas sako, kad 
jis reikalą turėjęs tikrai su 
tais pačiais žmonėmis, ku
rie jo vaiką išvogė. Apie tai 
nesą jokios abejonės, nes 
išnešdami vaiką jie paliko 
raštą, reikalaudami $50,- 
000, ir kartu nurodydami, 
kokiu budu galima bus su 
jais susitikti ir kaip juos 
pažinti. Ir dabar, sako Lind
berghas, kaip mes susiti
kom, jie parodė tuos pačius 
ženklus, kokie buvo ap
rašyti paliktoj notoj. Nie
kas kitas šitų ženklų negalė
jo žinoti, nes palikta Lind
bergho namuose nota buvo 
ir dabar tebėra slepiama.

Derybos su “kidnaperių” 
atstovais buvo vedamos vi
sokiais budais. Asmeniškai 
su jais susitikdavo New 
Yorke tūlas Dr. Condon, ge
ras Lindbergho draugas. Be 
to, buvo vedami pasikalbė
jimai sutartais žodžiais per 
laikraščius. Po tais pasikal
bėjimais Lindbergho atsto
vas pasirašydavo slapyvar
džiu “Jafsie”, nes taip buvo 
su vagimis sutarta.

Kovo 16 d. su jais įvyko 
pirmutinis pasimatymas 
nuošalioj vietoj ant Long 
Island Sound. Dalyvavo Dr. 
Condon ir Lindbergho ad
vokatas Breckinridge, ku
rie pareikalavo, kad vagys 
pristatytų vaiko pirštelių 
nuospaudas, taip kad tėvai 
galėtų jas palyginti su liku
siomis nuospaudomis ant 
vaiko žaislų namie. Vagys 
su tuo nesutiko. Jie griežtai 
reikalavo, kad pirma jiems 
butų. užmokėti pinigai, o ta
da jie vaiką sugrąžinsią.

Antras pasimatymas su 
jais įvyko 24 kovo apleis
tose kapinėse.

Po to laikraščiuose pasi
rodė “Jafsie” pranešimas, 
kad “siuntinys yra priimtas 
kaipo tikras įrodymas.” Tai 
buvo pranešimas “kidnape- 
riams”, kad Lindberghas 
priėmė nuo jų kažin kokį 
siuntinį ir įsitikino, kad jo 
vaikas tikrai yra jų ranko
se.

Po to, 1 balandžio naktį, 
Lindberghas su savo advo
katu ir vienu d etektivu su
sidėjo į automobilių keliatą 
didelių juodų baksų ir iš
važiavo nežinia kur. Tuo
se baksuose, kaip dabar pa
aiškėjo, buvo 50,000 dole
rių, po $5, $10 ir $20. Vagys

reikalavo, kad pinigai butų 
smulkus, ir kad jie butų vi
sai naujutėliai, be jokių 
ženklų. Kaip dabar pasiro
do, visus tuos pinigus Lind- 
berghui pristatė valdžia iš 
Washingtono, ir kiekvienos 
“bumąžkos” numerį užsira
šė.

Taigi tą naktį Lindberg
has su tais pinigais išvyko 
nežinia kur. Vėliau jis buvo 
pastebėtas orlaiviu lakio- 
įant apie Cape Cod ir jieš- 
kant to laivo, ant kurio bu
vo sutarta su “kidnaperiais” 
susitikti. To laivo vardas tu
rėjo būt “Nelly” ar “Sally”. 
Bet Lindberghas jo nesura
do ant-jūrių.

Rytojaus dieną laikraš
čiuose buvo “Jafsie” pas- 
skelbtas paklausimas va
gims: “Kas pasidarė? Ar
jus mane apgavot? Prašau 
aiškiau nurodyt vietą.”

Pagalios Lindberghas su
sitiko su piktadariais ant 
įurių ir su savo liudininkais 
išmokėjo jiems $50,000. 
Vaikų jie žadėjo pristatyti 
vėliau, bet iki šiol da nepri
statė. Lindberghas dabar 
sako, kad vagys jį apgavo. 
Jis tiki, kad jie turi jo vai
ką, bet nori daugiau pini- 
?ų-

Valdžia tuo tarpu pas
kelbė visus išmokėtų pini
gų numerius laikraščiuose 
ir užstatė visokius tinklus, 
kad piktadarius sugavus. Y- 
ra jau įsakyta areštuoti vie
ną žuliką nuo Cape Cod, ku
ris, manoma, yra paėmęs iš 
Lindbergho visus tuos pini 
gus.

Michigano Slapieji 
Reikalauja Referen

dumo.
Pereitą subatą į Michiga- 

no valstijos sostinę Lansin- 
gą suvažiavo iš įvairių mie
stų “šlapieji” ir padavė le- 
gislaturai peticiją su 200,- 
000 parašais, reikalaudami 
pavesti prohibicijos klausi
mą valstijos referendumui. 
Jie nori, kad jų valstija at
sisakytų nuo prohibicijos į- 
tatymo palaikymo. Tegul 

sau tuo rūpinasi federalinė 
valdžia.

Kad pastačius bent kokį 
klausimą referendumui, Mi
čigano įstatymai reikalau- 
;a 86,000 piliečių parašų. 
Gi “šlapieji” surinko 200,- 
000. Taigi prohibicijos 
klausimas turėt eit referen- 
lumųi. Referendumas reiš
kia visuotiną balsavimą.

KAIP KAIMYNAI APSI
MAINĖ PAČIOMIS.

Poughkeepsie, N. Y. — 
Čia gyvena kaimynystėj du 
geri draugai: Mr. Parrott ir 
Mr. Smith. Smith įsimylėjo 

Parrptto žmoną, o Par- 
•ott prilipo prie Smithienės. 
Moterims tokia permaina 
rgi labai patiko. Taigi visi 
keturi jie nutarė, kad šitą 
mainą reikia legalizuoti. A- 
budu vyrai paėmė nuo pir
mutinių savo žmonų divor- 
5us ir apsivedė mainais. Da
bar visi laimingai švenčia 
“honey moon”.

VVisconsine Išrinkta 
3 Socialistai Majorai
“Naujienos” praneša, kad 

pereitos sąvaitės rinkimuo
se socialistai turėjo didelių 
laimėjimų ne vien tik Mil- 
waukee mieste, bet ir ke
liose kitose vietose ' Wis- 
consino valstijoj. Iš viso pe
reitą sąvaitę Wisconsine iš
rinkta trįs socialistai miestų 
majorais, būtent: Hoan, 
Milwaukee’j; Baxter, West 
Allis’e; Anderson, Beaver 
Dame.

Racine mieste socialistai 
taip pat turėjo gerų laimė
jimų ir gali būt, kad suda
rys savo didžiumą miesto 
taryboje. Miesto majoras 
tenai yra socialistas jau nuo 
pereitų metų.

Milwaukee miesto tary- 
bon išrinkta 12 socialistų; 
pirma buvo tik 6. Tik dvie
jų balsų trūksta, kad socia
listų butų didžiuma. Be to, 
socialistai išrinko savo 
žmogų į miesto gynėjus, sa
vo į taikos teisėjus ir, gal 
būt, į miesto kontrolierius.

Ir, prie to visko, da 9 so
cialistai buvo išrinkti į aps
krities tarybą.

Buržuazinė spauda Bos
tone šitų žinių visai nepa 
skelbė. Bet jeigu socialistai 
butų sumušti, tai buržuazi
jos organai rėktų apie tai 
visa gerkle.

Pietų Amerika Už
berta Pelenais.

Nors tai nebuvo Pelenų 
Diena, tečiaus šį panedėlį 
beveik visa Pietų Amerika 
buvo užberta pelenais. Tie 
pelenai buvo išmesti iš Tin- 
guiririca vulkano' Čili res
publikoj. Nuo tų pelenų o- 
ras užtemo net trijose res
publikose : Čili, Urugvaju
je ir Argentinoj. Pelenais 
buvo apibertas net Buenos 
Aires miestas, kuris stovi už 
500 mylių nuo to vulkano. 
Daugely miestų Argentinoj 
dienos laiku turėjo degti ži
buriai gatvėse —taip buvo 
tamsu nuo pelenų.- Bijoma
si, kad nuo vulkaniškų pe
lenų ir dujų neištrokštų 
žmonės artimesniuose kai
muose.

POLITINĖS RIAUŠĖS 
MEKSIKOJ.

Meksikos miestely Cuate- 
pec pereitą subatą susimušė 
dviejų politinių frakcijų ša
lininkai. Riaušės pasidarė 
tokios, kad reikėjo šaukti 
kariųmenę joms stabdyt. 
Keturi žmonės buvo užmuš
ti ir apie 30 sužeista.

CHRYSLERIS STATO 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 

FABRIKĄ.
Chryslerio automobilių 

kompanija stato Los Ange
les mieste* naują fabriką. 
Pamatas jau iškastas ir d ir 
ba 200 žmonių. Dirbtuvė 
užimsianti 27 akrus žemės 
ir busianti gatava apie 1 lie
pos. Jos pastatymas atsiei
siąs $2,000,000.

CONNECTICUT VALSTI
JOJ APKALTINTA 93 

MIESTAI.
Connecticut valstijos fi

nansų kontrolės taryba ap
kaltino 93 miestus, kad jie 
išeikvojo pinigus, kurie bu
vo iš valstijos iiems paskirti 
mokyklų reikalams.

Hindenburghas Lie
ka Vokietijos Pre

zidentu.
Pereitą nedėldienį Vo

kietijoj buvo antru kartu 
renkamas prezidentas, nes 
pirmais rinkimais nei vie
nas kandidatas nebuvo ga
vęs daugiau kaip pusė visų 
balsų, todėl negalėjo būt 
išrinktas.

Antru kartu balsuojant, 
Hindenburgas gavo 19,000,- 
000 balsų su viršum ir buvo 
išrinktas prezidentu antrai 
tarnybai.

Fašistų Hitleris, kuris ti
kėjosi Hindenburgą sumuš
ti, gavo tiktai 13,500,000 
balsų.

Taigi abudu jie antrais 
rinkimais gavo daugiau, ne
gu turėjo pirmais rinkimais.

Kitaip išėjo bet gi su ko
munistais. Pirmais rinki
mais jie buvo surinkę arti 
5,000,000 balsų, o dabar ga
vo tiktai 3,705,000. Taigi 
komunistų balsai antruose 
rinkimuose nukrito. Tai rei
škia, kad vieni jų rėmėjai 
perėjo Hindenburgo pusėn, 
o kiti gal balsavo už fašistu 
Hitlerį.

Vokiečių socialdemokra
tai, kurie sudaro gal apie 
12,000,000 balsuotojų, šį 
kartą visi balsavo už Hin
denburgą. Nors jie jo ne
myli, bet rėmė j> todėl, kad 
nedavus laimėti fašistams.

Maskvoj Sušaudyti 2 
Jaunuoliai.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
buvo pasmerkti sušaudyt du 
jaunuoliai, Judas Stem ir 
Sergei Vasiljev, kuriedu 
andai kėsinosi nušaut Vo
kietijos ambasadorių ir su
žeidė jo patarėją Tvardovs- 
kį. Byla tęsėsi dvi dienas ir 
kaltinamieji prisipažino, 
kad jie Tvardovskį pašovę. 
Juodu sušaudė pereitą 
batą.

su-

$250,000 BYLA DĖL KU 
KLUX KLANO.

Šį antradienį Illinojaus 
valstijoj buvo pradiniai gu
bernatoriaus rinkimai (no
minacijos). Tarp kitų, “ru- 
nija” ir buvusis Small. Jo 
oponentas paskelbė, kad 
Smailą remia Ku Klux Kla
nas. Dėl šito paskelbimo. 
Small patraukė savo opo
nentą teisman, reikalauda
mas $250,000 atlyginimo už 
apšmeižimą. Visas “faitas" 
una Chicagoj.

KAIP ATSKIRTI KINIETI 
NUO JAPONO.

Japonai beveik visi turi 
šleivas kojas. Be to, jie tu
ri daugiau plaukų negu ki
niečiai. Taigi, kuomet jus 
matot aziatą šleivom kojom 
ir su ūsais, tai 99 kartus iš 
100 jis bus japonas. Kinie
čiai, paprastai, ūsų neturi ir 
turi tiesias kojas. Taip sako 
Harvardo Universiteto pro
fesorius Kendric Marshall.

Ispanijos Generolai 
Virsta “Socialistais99

Bet Ispanijos Socialistų
Partija jų neįsileidžia.
Ispanų generolas Bur- 

gette padavė pareiškimą 
socialistų partijos komite
tui, kad noris stoti į sociali- 
~tų partiją. Savo laiku ge
nerolas Buigette buvo pir
mininku karo teisme, kuris 
teisė dabartinį Ispanijos 
prezidentą Alkalą Zamorą 
ir respublikonų veikėjus 
Largo Kablero, Kvirogą ir 
Miciuelį Maurą.

Socialistų partija atmetė 
generolo prašymą.

Šis Įvykis nėra kažkoks 
nepaprastas. Revoliucijoms 
laimėjus, net jų priešai de
da pastangų nusidažyti ki
tomis spalvomis.

Kada 1917 metais Keren
skio tapo ministeriu pirmi
ninku. apie 40 rusų armijos 
generolų pareiškė norą stoti 
į socialistų revoliucionierių 
partiją.

Iki šio lakio Rusijos ko
munistų valdžiai tarnauja

SUDEGĖ 36 BRANGUS 
ARKLIAI.

Mlįonieriaus Lamberto 
dvare, Marvlando valstijoj, 
pereitą sąvaitę nakties lai
ku sudegė arklydės su 36 
brangiais arkliais. Nuosto
liai apskaitomi į $350,000. 
Ugnis buvusi tyčia kažin 
kepo pakišta. t

KRUVINA MAINERIŲ 
KOVA OHIO VALSTIJOJ.
Ar Bus Hooveriui
Alga Sumažinta?
Prezidentas Hooveris pa

reiškė, kad jis sutinka tar
nauti už $1 metams. Dabar 
jis gauna $75,000 algos, to
dėl $74,999 turėtų būt nu
imta. Bet Kongreso politi
kieriai tam priešingi. Jie 
nurodo, kad tai butų “lau
žymas konstitucijos’

ZANESVILLĖJ SUŽEIS
TA 30 ŽMONIŲ.

Kompanijos skebai puolė 
automobilium į susirinkusią

streikierių minią.
Minkštųjų anglių kasyk

lose Ohio valstijoj prasidė
jo kruvina kova. Kadangi 
vienos kasyklos tenai strei
kuoja, kitos skebauja, tai 

nes apie 1,000 streikierių perei- 
konstitucijoj pasakyta, kad!tą sąvaitę atėjo iš Cannes-
prezidento alga negali buti;villės ir Perry apielinkių į
sumažinta. Be to, $75,0001 Zanesville ir norėjo čia už- 
esanti visai menka alga pre- J daryti Muskingum Coal Co. 
zidentui. Jis vos galįs už jį;kasyklą, kuri da nebuvo
pragyventi 

Politikieriai taip kalba
gindami savo kišenių. Bet 
jeigu prezidentui vos tik 
užtenka pragyvenimui $75,- 
000, tai kaip darbininkai su 
savo šeimynomis, kurie jau 
po porą metų nedirba?

visa eilė buvusių caro gene-» j • •• . v. .
rolų, nusidažiusių “raudo- Airija NepripUZĮStU
na-’ spalva.

15 Metų, Kaip Ame
rika Stojo Kflran.
Šiomis dienomis sukako 

įau 15 metų, kaip Amerikos 
kapitalistai su Wilsonu prie
šaky įtraukė Jungtin. Vals
tijas į Europos karą ir padi
dino žmonių skerdynę. Dėl 
Amerikos į tą karą įsivėli
mo. daugiau kraujo buvo 
pralieta, daugiau turtų su
naikinta, daugiau skolų pri
daryta. ir dėl to dabar visas 
pasaulis kenčia didžiausį 
krizi.

STUDENTŲ STREIKAS 
KOLUMBIJOS UNIVER

SITETE.
Kolumbijos universitete, 

New Yorke, pereitą sąvaitę 
studentai buvo apskelbę 
vienos dienos protesto strei
ką prieš universiteto valdy 
bą. kam ji prašalino Reedą, 
studentų laikraščio redakto
rių. Tai buvo protaujančių 
studentų kova už žodžio 
laisvę. Jie reikalavo grą
žinti prašalintą redaktorių 
atgal. Bet atsirado ir tokių 
siaurapročių, kurie streikui 
pasipriešino. Tarp šitų ske- 
bų ir streikuojančių studen 
tų kilo muštynės, per kurias 
sukruvinta daug ‘ nosių ir 
sujuodinta nemaža akių. 
Buržuazinė spauda streikui 
taip pat nepritarė. Mat, 
streikas, koks jis nebūtų, 
nepatriotiškas daiktas.

Anglijos Karaliaus.
Tarp Airijos ir Anglijos 

Dasidarė labai įtempti santi- 
ciai. Airių revoliucijos va
das, Eamon De Valera, ta- 
)o išrinktas Airijos prezi
dentu. Prieš rinkimus jis 
^akė. kad Airija turi atmes- 

ištikimybės priesaiką An
glijos karaliui. Dabar jis 
>rie to ir eina. Bet Anglijos 
valdžia reikalauja/kad De 
Valera prisiektų jos Jurgiui 
ištikimybę. Jau kelinta są
vaitę tarp Airijos ir Angli
jos eina dėl to ginčas ir no- 
x)s siuntinėjamos paskui 
notą. Kuo tas pasibaigs, da
nežinia.

SKAITYDAMAS PASKA1 
TĄ ATSIGĖRĖ NUODŲ.

Technikos mokykloj Li- 
verpooly pereitą sąvaitę ne
tyčiomis nusinuodijo prof. 
James Foot. Skaitydamas 
studentams paskaita jisai 
paėmė nuo stalo stiklą ir 
gardžiai iš jo patraukė, ma
nydamas, kad tai vanduo. 
Bet per klaidą jis paėmė st-i 
klą su aštria rakštimi. Jis 
tuoj krito vietoj ir mirė di
džiausiuose skausmuose.

ITALIJOS FAŠISTAI NE
PATENKINTI TAUTŲ 

LYGA.
Italijos fašistų vyriausioji 

taryba pareiškė, kad Italija 
gali iš Lygos pasitraukti 
nes ją kontroliuoja francu- 
zai. Dabartiniu laiku Tautų 
Lyga esanti niekas daugiau 
kaip Prancūzijos įrankis.

Lnionville, N. Y. —Šį pa
nedėlį čia mirė John Rea 
mer, 78 metų amžiaus biti 
ninkas, kuris visuomet triu- 
sdavo apie bičių avilius ne- 
apsirišęs, nes sakydavo, kad 
bičių jis nesibijo. Bet sykį 
bitė įgilė jį. Nuodai jį taip 
suparaližiavo, kad jis nete
ko kalbos ir ant galo numi-

PELĖDA UŽTEMDĖ 58 
MIESTUS.

Humansvillės apielinkėj, 
Missouri valstijoj, pereitą 
sąvaitę ant syk užgeso žibu
riai 58 miesteliuose. Pasiro
dė, kad tarp dviejų elektros 
vielų, kurios jungė tuos mie
stelius, įlindo didelė pelėda 
ir padarė “short Circuit”.

prie streiko prisidėjus.Strei- 
kieriai sustabdė kasyklos 
ventiliatorius, kuriais varo
mas šviesias oras į požemį, 
ir tuo budu privertė streik
laužius mesti darbą.

Superintendento brolis 
norėjo pasirodyt “didvyriu” 
ir išvaikyt streikierius. Jisai 
atsisėdo su keliais skebais į 
automobilių ir puolė tiesiai 
ant susirinkusių streikierių. 
Šituo šėtonišku savo žygiu 
jisai sužeidė apie 30 žmo
nių, kai kuriuos labai sun
kiai. Bet neišliko ir jis svei
kas. Gerai pataikytas ak
muo perskėlė jam makaulę.

Paskui ant susirinkusių 
mainerių užpuolė vietos še
rifas su savo mušeikomis. 
Nenorėdami kelti muštynių, 
maineriai išsiskirstė, pasi
imdami su savim sužeistus 
savo draugus.

Rodos, už tokį galvažudi
šką užpuolimą ant ramių 
streikierių, už sužeidimą 
tiek žmonių, turėtų būt su
grusti kalėjiman visi kom
panijos viršininkai ir jų 
bernai. Bet buvo kitaip. Į 
Muskingum apskritį, kur į- 
vyko šitas kruvinas inci
dentas, tuojaus atvyko mili
cijos viršininkai apžiūrėti 
padėtį, ar nereikia atsiųsti 
miliciją kompanijai į pagal
bą. Kompanijos bernai su
žeidė automobilium 30 dar
bininkų, ir milicija gatava 
d a daugiau jų sužeisti.

Štai ką reiškia darbinin
kams neturėti savo atstovų 
valdžioje. Jeigu darbinin
kai turėtų stiprią savo parti
ją, plutokratai nedrįstų taip 
žiauriai su jais elgtis.

KENTUCKY VALSTIJOJ
SIAUČIA KAPITALO 

TERORAS.

Kentucky valstijoj senai 
jau streikuoja angliakasiai. 
Kapitalo organizuoti ir val
džios palaikomi galvažu
džiai juos persekioja ir te
rorizuoja. Pereitą sąvaitę iš 
Arkansų valstijos keliatas 
studentų nuvežė angliaka-

IŠ PASIGAILĖJIMO 
DUKTĖ UŽMUŠĖ 

MOTINĄ
AmesburZ Mass. — Miss . - . . . ,Marjorie jlwcll, vidutinio ™1SJ°

amžiaus moreina nužudė Teroristą1 juos irgi sumuse. amžiaus mergina, nuzuue gumušė ir išvij0 i§ Kentuc.mergina,
čia savo motiną, o paskui , vakti- 
pati nusižudė. Jos motina 
buvo jau 88 metų amžiaus 
senukė ir negalėjo vaikščio
ti. Taigi duktė užbaigė ją iš 
pasigailėjimo.

Ir federalinė 
valdžia nieko Iš to nedarė.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
GOLFININKĄ

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
buvo perkūno užmuštas gol
fą lošiant tūlas Felix Kelly,

NUSIŠOVĖ AUDEKLŲ 
FABRIKANTAS.

New Yorke pereitą są- .ir jo patarnautojas (cad- 
vaitę nusišovė Wademer J. die). Antras golfininkas tuo 
Rubens, audeklų dirbtuvės pačiu perkūno trenksmu 
administratorius. buvo suparaližiuotas.



Kairo Poslapis

Vėliausi Šh} Dienų įvykiai Ir Žmones.

“L. ŽINIOS” PARAŠĖ NE
TIESĄ APIE SOCIALDE

MOKRATUS.
Pereitame “Keleivio” nu

mery mes buvom šioje vie
toje padavę “Lietuvos ži
nių” pranešimą apie Kauno 
socialdemokratų organiza
cijos susirinkimą. Tame 
pranešime buvo “Lietuvos 
Žinių” pasakyta, kad tame 
susirinkime pasireiškęs aiš
kus socialdemokratų nepa
sitenkinimas savo vadais ir 
buvusi kritikuojama “So
cialdemokrato” redakcija, 
kam ji talpinanti nacionali
stinius straipsnius.

Dabar gi pasirodo, kad 
tai netiesa.

“Lietuvos Žinių” 63-čiam 
numery Įdėtas socialdemok
ratų J. Plačiakio ir J. Bal
dausko laiškas redakcijai, 
kuriame jie aukščiau minė
tą “Lietuvos Žinių” prane
šimą kategoriškai užginčija. 
Jie sako, kad tame social
demokratų susirinkime apie 
Partijos vadus visai nebuvo 
kalbėta, todėl negalėjo būti 
jokios kalbos ir apie “nepa
sitenkinimą” jais. Apie tal
pinimą “Sociadlemokrate” 
nacionalistinių straipsnių 
taipgi niekas nekalbėjęs.

Taigi pasirodo, kad apra
šydamas tą socialdemokra
tų susirinkimą, “Lietuvos 
Žinių” korespondentas pra
silenkė su tiesa.

liaudininkų dienraštis pa
sako, kodėl Lietuvai taip 
nesiseka, kodėl ji neturi pri
tarėjų. Tai todėl, kad ji ne- 
taip gyvena, kaip 20-tojo 
amžiaus dvasia reikalauja. 
Todėl, kad Seimas išvaiky
tas, kad valdžia ne žmonių 
renkama, kad piliečiai netu
ri nei laisvės, nei balso. Už 
visą šitokią padėti reikia pa- 
dėkavoti 17 gruodžio nak
ties “patriotams”.

KAPITALISTŲ VALDO
MA CHICAGA EINA
PRIE BANKROTO.

Apie Chicagos 
‘Naujienos” rašo:

miestą

No. 15, Balandžio 13, 1932«EIV1S, SO. BOSTON

1 šitas paveikslėlis parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) AVashingonui pastatytas pamin
klas Alevandrijos mieste, Virginijoj. (2) Naujas Amerikos Iždo Sekretorius Ogden Mills. (3) 

^Tarptautinė nusiginklavimo konferencija Ženevoje.

Kode! Hitleris Kįla

KĄ REIŠKIA PANELĖ 
ŠVENČIAUSIA?

Vienas katalikas prisiun
tė “Darbininko” kunigams 
šitokį klausimą:

“Ką. reiškia, jeigu per sapną 
ar šiaip matai Kristaus ar Mo
tinos švenčiausios paveikslą?”

Ir štai ką jie jam atsako:
“Sapnas dažniausiai kyla iš 

persivalgymo, persimiegoji- 
mo, persidirbimo. nesveiko gu
lėjimo, Įsisvajojimo ir t. p. 
Kada žmogaus kūne reiškiasi 
kokia nors nesveikata, tada 
jam miegant nevisi jo dirks- 
niai ilsisi. Tuomet jis daug 
sapnuoja. Tokiu atveju geriau 
šiai pasitarti su geru gydyto
ju.

“Kartais piktoji dvasia pa
naudoja sapnus savo tikslams. 
Jie visuomet veda prie blogo, 
tad niekad negalima jais ti 
keti.”

Vadinasi, jeigu davatka 
sapnuoja apie Panelę šven
čiausią, tai ta« reiškia vieną 
iš dviejų: arba ji eidama 
gulti persiėdė, arba velnias 
ją apsėdo.

NĖRA SEIMO, NĖRA 
VILNIAUS, IR KLAIPĖDA 

NERIMSTA.
“Lietuvos Žinios” pastatė 

klausimą: Kame Lietuvos 
išeitis? Sako:

“Daug rašėme, daug sielojo- 
mės dėl Vilniaus ir dabar te- 
besisielojame. bet jo neturime. 
Dabar nemažiau jau sieloja
mės dėl Klaipėdos.

“Ką tas reiškia?”
Tai reiškia, kad Lietuva 

neturi draugų. Pavyzdžiui: 
“..kada mes sielojamės dėl 

Klaipėdos, užsienių spauda, ne 
tiktai vokietininkų, nuošir
džiai. kultūringai, rimtai musų 
nepalaiko.

“Kodėl?
“Todėl, kad visur mes girdi

me vieną ir tą patį priekaištą, 
jei ne priekaištą, tai primeti
mą, kad piliečiai negali pa
reikšti savo nuomonės ir t.t.Ir 
pasako draugingiausių mums 
valstybių spauda. T. S-goj pa
sako pasauliniai diplomatai, 
susitikimuose žurnalistai ir k.

“Pasauliui svarbu ne vien 
medžiaga, kuria mums kitus 
pralenkti sunku, bet ir kultū
ra, tinkama XX amžiaus sa
varankiškoms valstybėms.” 

Nors nedrąsiai, bet visgi

“Chicaga yra didžiausias 
pasaulyje grudų prekybos cen
tras, didžiausias mėsos cent
ras. ‘mail order’ biznio cent
ras, rakandų pramonės cent
ras ir departamentinių krautu
vių centras. Į ją eina 38 gele
žinkelių linijos. Padalinus jos 
turtą tarp jos gyventoju, kie
kvienam tektų po $9.495.

“Tuo gi tarpu Chicagos mie
stas šiandie yra bankroto sto
vyje. Mokytojams algos neuž
mokėtos už septynis mėnesius. 
Miesto tarnautojai gavo algas 
tik iki sausio 1 dienos. Apga- 
vingais mokesniais yra taip 
apiplėšti gyventojai, kad šim
tai tūkstančių jų prarado savo 
namus, o tuo tarpu 16 bilionų 
dolerių vertės asmeninis tur
tas, kuris priklauso lobinin- 
kams, beveik visai nemoka ta
ksų.

“Kas Chicagą-atvedė i šito
kią padėti? Kapitalistinės par
tijos. kurios ją visą laika val
dė!”

Reikia pasakyt, kad tas 
pats buvo ir su Milwaukee 
miestu, kuomet jį valdė de
mokratų ir republikonų 
sukčiai. Gyventojai buvo 
apkrauti nepakeliamais mo
kesčiais, o iždas visuomet 
tuščias ir miestas paskan
dintas Į skolas. Taip būda
vo dėl to, kad buržuazinių 
partijų politikieriai išvog
davo surinktus iš žmonių pi
nigus. Miestas ėjo jau prie 
bankroto.

Išėję iš kantrybės, 1916 
metais Milwaukee gyvento 
jai ėmė ir “ant keršto’’ iš
rinko Į majorus socialistą. 
Rezultatai buvo tokie, kad 
visi nustebo. Visi grafteriai 
ir vagys tuojaus buvo iš 
miesto valdžios iššluoti, fi
nansai sutvarkyti, mokes
čiai numažinti, aitmokėta 
daug senų skolų ir miesto iž
das pilnas pinigų.

Nuo to laiko Milwaukee 
gyventojai kitokio majoro 
jau ir nerenka, kaip tik so
cialistą.

Turėtų taip pat padaryti 
ir Chicagos gyventojai.

KUR GIMINĖS, TAI 
GIMINĖS.

Mūsiškiai klerikalai su 
tautininkais religiniais klau
simais kartais susibara. Bet 
kai prieina prie kitų reikalų, 
tai visuomet vieni užtaria 
už kitus.

Štai, SLA. rinkimuose so
cialistai pasirodė stipresni 

|už f asistuojančius tautinin
kus. Ir klerikališkam ”Drau- 
gui” jau pradėjo skaudėt 
širdį, kad fašistai gali būti 
sumušti. Jis jau aimanuoja, 
kad —

“vadinamieji tautininkai 
pasidalino į keletą grupių ir 
tuo budu atidarė kelią sociali
stui į organizacijos viršūnes.”

Reiškia, klerikalai norė
tų, kad Susivienijimo vir
šūnėse sėdėtų tautininkai.

Tautininkai klerikalams 
yra artimesni už socialistus, 
nes politikoj jie yra tokie 
pat reakcininkai, kaip ir ku
nigai.

DIDELI SOCIALISTŲ Iv V>1 t
LAIMĖJIMAI MILWAU- ; IC | |J) | 911$ KEE MIESTE. ' 1

Balandžio 5 dieną Mil-Į
vvaukee mieste buvo valdi
ninkų rinkimai. Socialistai 
sumušė visas buržuazines'

Pasaulio.
Ar Žinote, Kad—

Iš visų Europos valstybių, 
Olandija turi mažiausia ju- 
domųjų paveikslų teatrų, 
žiūrint gyventojų skaičium.

partijas. Kapitalistinė spau- baf neramaŽmonfeTpit- greitais metais-iš Jung- 
da skelbia šitą faktą lkbai iSnentas pradėjo reikalauti S YS?* ^uvo ekspor 
nenorom. Nesmagu plutok- daugiau laisvės. Prieš kara- \ ,|ann'^ eisonono^ 
ratams, kad Mihraukee gy- lhj žiną smarki agitacija. J <lallų uz S4-800’000- 
ventojai, pabandę socialis- Kalbama net apie revoliuci
tų valdžios, kitokios '— * * datų valdžios, kitokios jau ją. Ministenų kabinetas ?u u mzi.ni.e,.iai.

VorJfolicHi ori,, 4. , “-ufbar tobulina orlaivi, kurisnebenon. Kapitalistų spau- gen. Zivkoviciu priešaky ’ uitda nepaskelbė net, kiek so- rezignavo. Kah pa-'lke,tl ir kllt aukštyn
cialistai gavo tenai balsų. _
Bet kad ir nenorams, ji. . - , . v.- Paryžiuje serga madamansgt yra pnversta pnpazin- Marij^ CuJrie> |inQma 
ti, kad socialistas Hoan, ku- sam pgggyj,. radiumo atra- 
ns majorauja jau nuo 1916 dėj a kilusi g ]enk 
metą, sioose rinkimuose francuzį
pasiekė didžiausio triumfo DirbdamaJ saT0 laboratorį. 

v|soj savo kaneroj ... j; d b susižeidž alku. 
Mihvaukee gyventojai įs- į J į ko užsikrttė kraujas

nnko taipgi socialistą , line- ir%cikėj„ daryt operacija, 
sto iždininkus, nes republi-, J r
konams ir demokratams jau ™ , •
nebepasitiki. Be to da daug . Pereitą savaitę Morokoje 
socialistu pravesta į miesto bVv0, automobilių lenkty- 
valdyba" nes, ^uriose n*0 užmušti 4

Kiek iš viso musų drau- žmonės, 
gai tenai* pakilo, kapitalistų

gali pasikelti ir kilt aukštyn 
60 laipsnių kampu, ir turi 
tokią prietaisą, kuri nelei
džia jam kristi nosimi že
myn.

Vokiečių botanikai paste
bėjo, kad jauni medukai 
daug greičiau auga, jeigu 
per vidudienį pridengt juos 
nuo saulės spindulių tankiai 
suaustu tinklu.

spauda nutyli, tik sako, kad 
“Socliasits made impressive 
gains in Milwaukee’s city 
election.”

NEW YORKE ESĄ VOS 
TIK 15,930 LIETUVIŲ.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtonas paskelbė paskuti
nes 1930 metų Cenzo ži
nias, kuriose tarp kitko pa
duodamas ir lietuvių skai
čius trijose rytinėse valsti
jose. Jeigu tikėti Cenzo Biu
rui, tai 1930 metų balan
džio mėnesy lietuvių buvo:

Amerikos laikraščiai rašo 
apie Mussolinį kaipo nepa
prastai gabų ir mokytą žmo
gų, mokanti »net.. keturias 
kalbas: itališkai, truputį
francuziškai, truputi vokiš
kai ir kelis žodžius angliš
kai. Lietuvoj beveik kiek
vienas inteligentas gali kal
bėt penkiom-šešiom kal
bom, ir niekas to nelaiko di
deliu gabumu ar mokytu
mu.

Francuzų mokslininkai 
išvystė naują metalų jungi
nį, iš kurio padaryti laikro
džiams plaukeliai nebijo o- 
ro permainų, nerūdija ir ne
pasiduoda magnetizmui.

Barbados sala, Vakari
nių Indi jų salyne, yra tirš
čiausia apgyventa vieta vi
same pasauly, nes ant 166 
keturkampių mylių ploto tu
ri 166,000 gyventojų.

Fordo automobilių dirb
tuvėj Airijoj buvo sustrei- 

New Yorko’' valstijoj visi darbininkai, pro-
New Jęrsey valst. f Įfcstdodami dėl algų kapoji
Connecticut valst. ‘ >2,519

Bet mes nenorim šitom 
skaitlinėm tikėti. Mums ro
dosi, kad jos neparodo nei 
pusės lietuvių. Paimkim, 
pavyzdžiui, New Yorko val
stiją. Juk viename tik Broo- 
klyne lietuvių yra skaitoma 
į 35,000. O kur gi Yonkers, 
Amsterdamas, Troyus, Ro- 
chesteris, Binghamtonas, 
Schenectady, Albany ir vi
sa eilė kitų miestų, kur lie
tuvių gyvena po keliatą tūk
stančių?

Dabar pažvelgtame } 
Connecticut valstiją. Water- 
burio lietuviai sako, kad 
vien tik jų kolonijoj lietu
vių yra nemažiau kaip 12,- 
000. O juk tūkstančiai mu 
sų žmonių gyvena dar 
Bridgeporte, New Ųondone, 
New Havene, Stamforde, 
Ansonijoj, New Britaine, 
Hartforde ir mažesniuose 
tos valstijos miesteliuose.

Taigi mums rodos, kad 
Cenzo Biuras tikro lietuvių 
skaičiaus neparodo.

RADO 277,000,000 METŲ 
UOLĄ.

Netoli Portlando, Con
necticut valstijoj, moksli
ninkai rado uolą, kurios 
amžius geofizikos laborato
rijoj prie Carnegies Institu
to Washingtone nustatytas 
277,000,000' metų. O kuni
gai sako, kad pasaulis bu
vęs sutvertas vos tik apie 
6,000 metų atgal.

mo. Dirbtuvės valdyba suti
ko su darbininkais dėl algų 
klausimo tartis, todėl strei
kas buvo atšauktas. Darbi
ninkai skaito tai savo lai
mėjimu.

Beveik visos garlaivių li
nijos Amerikoj ir Europoj 
nupigino apie 20 nuošimčių 
savo laivakortes, nes jau 
pradėjo nebegauti pasažie- 
rių.

Popiežius pasakė atsilan 
kiusiems Amerikos kuni
gams, kad Amerika jam la
bai brangi šalis. Mat, iš čia 
jis gauna <1 augiausia pini
gu-

Amerikiečių kompanija 
Makedonijoj dabar sausina 
juros pakraštį. Kada ji savo 
darbą pabaigs, iš juros bus 
parvežta 150,000 akrų že
mės ir pritaikyta žemdirby
stei. Be to da apie 200,000 
akrų busią apsaugota nuo 
potvinių. Tas darbas bus 
užbaigtas ateinančiais me
tais. Makedonija dabar pri
klauso Graikijai.

Tik dabar, Vokietijos 
prezidento rinkimų pirmo 
turo išdavas turint, galima 
matyti jos politinio gyveni
mo tikrą vaizdą.

Formališkai imant, Hin- 
denburgas laimėjo pirmuo
sius rinkimus. surinkęs 
daugiau, kaip 18 milijonų 
balsų, o Hitleris, gavęs 11 
milijonų pralaimėjo.

Bet... bet viskas kitaip at
rodo, jei atsiminsim, kad 
per rinkimus į reichstagą 
1930 m. Hitleris gavo 61 2 
milijonų balsų, o dabar net 
visus 11 milijonų, t. y. be
veik du kartu daugiau. Tai 
yra labai charakteringas 
reiškinys.

Šį kartą už Hindenburgo 
kandidatūrą balsavo įvai
rių buržuazinių grupių ir 
socialdemokratų blokas, o 
už Hitlerį tik jo šalininkai 
ir garbintojai į kurių skai
čių neįėjo net visi hitleri
ninkams artimi štalhelmi- 
ninkai.

Jei turėti galvoje, kad iš 
18 milijonų balsų, paduotų 
už Hindenburgą, 9-11 pri
klauso socialdemokratų ma
sei, tai be jų pagalbos Hin- 
denburgas tikriausia butų 
Hitlerio nugalėtas.

Taigi pirmą Hitlerio puo
limą atrėmė ne garsus Ten- 
nenbergo nugalėtojas, o 
“nežinomas demokratinis 
kareivis!”

Nėra abejojimų, kad ba
landžio 11 d. Hindenburgas 
bus išrinktas prezidentu. 
Hitleriui nepavyks surinkti 
daugiau balsų, bet vis dėlto 
nacionalistų vadas turi pa
grindo skelbti, kad jis lai
mi, eidamas prie valdžios 
vairo.

Kai kam keistai atrodo, 
kad nieko nepasižymėjęs, 
jokios politinės praeities 
neturįs avantiūristas Hitle
ris tapo milijonų vadas ir 
konkuruoja su garsiu field- 
maršalu, kuris savo laiku 
Vokietijoje buvo garbina
mas lyg koks “karo dievas”.

Hitleris net neturi jokios 
programos, o milijonai 
žmonių kelia jį į valdžios 
viršūnes. Kodėl taip?

I šį klausimą gali būti tik 
vienas atsakymas. Vokieti

jos ekonominė padėtis, į ku
rią įstūmė ją pralaimėtas 
karas ir Versalės taikos su
tartis, via toki nenormališ- 
ka, kad masės nustojusios 
vilties sulaukti geresnių 
dienų, lengvai pasiduoda 
nacionalistinei ir komunis
tinei demagogijai.Protas nu
stoja veikęs, o jausmai me
ta minias į iš “dangaus nu
kritusių”, “gelbėtojų”, glė
bi. kurie žada joms “rojų.”

Todėl aišku, kad menkys
ta Hitleris tampa “vadu” ir 
baugina ne tiktai Vokieti
ją, bet ir Europą. Hitleris 
pakelia į viršų masių nepa
sitenkinimo bangas.

Vokietijos laimei, stipri 
socialdemokratų partija, 
sugebėjusi apšviesti ir dis
ciplinuoti darbininkų mili
jonus, pastoja hitlerizmui ir 
komunizmui kelią. Kitaip 
jie jau seniai užlietų Vo
kietiją.

Hitlerio pavojus auga. 
Artinasi rinkimai į Prūsijos 
landtagą, kurie, pasak vo
kiško “dučė”, busią “štur
mu socialdemokratų pozici
jų”. Hitlerininkai tikisi, 
kad jiems pavyks paimti 
Prūsijos valdžią į savo ran
kas ir tada privers atiduoti 
jiems ir centralinės valdžios 
vairą.

Šiandien negalima tvir
tinti, kad pagaliau neišsipil
dys šios hitlerininkų svajo
nės. Vokietijos gyvenimas 
gali duoti visokių netikėti
numų. Viskas pareis nuo to, 
kiek Vokietijos šaltas pro
tas išgalės pasipriešinti jau
smams ir nepasiduos juodai 
ir raudonai demagogijai.

Reikia tikėti, kad Vokie
tijos demokratija be žutbu- 
tinos kovos neleis hitlerinin
kams įvesti savo diktatūrą, 
palyginti su kuria. pasak 
Trockio, Mussolini diktatū
ra atrodys tik vaikų žaidi
mu.

Vokiečių nacionalistų di
ktatūra tikrai privestų Eu
ropą prie rimtų sukrėtimų.

Lietuvos ir viso Pabaltijo 
valstybių padėtis butų labai 
nepavydėtina, nes jos atsi
durtų tarp galingų juodo ir 
raudono imperializmo cent
ru. ‘L. Ž.’

Kaip Lietuvos Žvalgybininkas Brazilijoj 
Apsivogė.

JI S SAKOTE. KAD NAU
JAS MUILAM SUTAUPO 
TRYNIMĄ? LAURUK. PA
PASAKOK APIE JI! ŽINOT 
NENORIU SKALBLENTĖS

Šitas lengvas būdas duoda
. ,. ... . drabužius baltesnius”Tūlas Vasiljevas ir Ster- _ , . .

nas pasisakė Maskvos teis- Mv" dra"«e'
būdasme kad jietlu.šoyę andai Į 

VOklGyjOS paSlUntiniO auto- viską i tirštas Rinso #putas—ir pa- 
mobiliu norėdami užmušti n?i7kap!e "3™"*.- **reik "et "tvi" 
amoasadorių DirK£Cn<Į ir tuo balti, kad netikėtumėt savo akimis! 
budu supikdyt Rusiją su viskas kas rvikia ,ai tik 
Vokietija. Bet ambasadoj Nedrasko drabužių! 
riaus automobiiium tuomet ■ Rinso būdas be trynimo taupo dra- 
vnyinvn arnhaaarlra notarė- dužius. Nenuvarjrina nė rankų. Rinso. Z1~vo ?moasaaos patarė- yra tikras taupymo muilas; puoduką 
jas Tvardovskis, ir JIS buvo už puoduką, jis duoda dvigubai patų 
aiiĄoietac už lens-vosvarius, papurusius .muilus.
s e ‘ ’ Gyvos, gailios putos—net kiečiausiam

............. ..... vandeny.
Pibeno mieste, Cekoslo- ‘ Š

vakijoj, pastatyta 160 pėdų *<>to priiyjnm • /SSSBSBBK 
ilgio geležinis tiltas, kuris
neturi nei vieno šriubo nei visokiai

• • A 1 * S • DIDELf pakečįjvirintos, taip kad visas til- r
tas sudaro vieną geležies milionai vartoja rinko 
masę. - 1 Skalbtuvėj, žluktui ir dišėms.

Sao Paulo mieste daugu
mai lietuvių yra gerai žino
mi bankiniai namai J. Friz- 
zo & Co. Be pinigų keitimo 
ir siuntimo, šie namai pla
čiai verčias Jaivokarčių par
davimu. Pirmas iš lietuvių 
Šiuose namuose gavo tar
nybą A. Majus. Ištarnavęs 
šiuose namuose pusantrų 
metų, Majus sudarė gerą 
nuomonę apie lietuvių tei
singumą ir darbštumą. Ma- 
jui išeinant į kitą vietą, čia 
gavo darbą kitas, Vladas 
Paškevičius, kilęs iš Rasei
nių, rodos, kurį laiką tar
navęs Lietuvos žvalgyboje. 
Tas vyras dirbo apie me
tus įsigydamas savo ponų 
didelį pasitikėjimą, bet pro
gai pasitaikius pavogė daug 
pinigų ir pabėgo.

Padengimui savo sąskai
tų su užsienio bankais, šita 
Brazilijos firma siuntinėjo 
jiems pinigus įvertintuose 
laiškuose nes čekių siunti
nėjimas Brazilijoj labai su
varžytas.

Tie laiškai būdavo pa
duodami Paškevičiui, kad 
nuneštų ant pašto. Nešda
mas jis pinigus išimdavo, o 
jų vieton prigrusdavo po
piergalių ir išsiųsdavo. Ir 
savo ponams parnešdavo iš 
pašto kvitas, kad įvertinti 
laiškai išsiųsti.

J

Kol vogimas išėjo aikš
tėn, turėjo arti 3-jų savaičių 
laiko, ir dar nepastebėtas 
Vladas Paškevičius su žmo
na, naudodamasis karnava
lo triukšmu, nežinia knr 
pabėgo. Neatvykstant jam 
3 dienas į darbą, tie ponai 
pirma pradėjo Paškevičiaus 
ieškoti, o tik vėliau pasijuto 
esą apvogti. Paškevičius 
tuo budu pavogė 2,000 dole
rių ir 2,500 austrų šilingų.

Pastaruoju laiku paaiš
kėjo, kad Vladas Paškevi
čius turėjo S. Paulo mieste 
kitas dvi pašalines tarny
bas: tarnavo vietinėj žval
gyboj ir dar vienoj įstaigoj.

“KELEIVIO“ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

Frank I>avinskas. ,
3950 P SU Detroit, Mirk.

K. G. Frnežis 
5605 So. Throop sL,

Chicago. III.
Jie yra “Naujienų” kontes- 

tantai, renka prenumeratas, 
apgarsinimus ir t.t. Jie taipgi 
užrašo ir “Keleivį“.

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonka linimento

PAIN-EXPELLER
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Km skaito ir rato 
Tas duonos nepraio

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS Į
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DETROIT, MICH.
SLA. rinkimuose viršų pa

ėmė Bagočius ir Gugis.
Pereitą sąvaitę pas mus 

buvo SLA. 352 kuopos susi
rinkimas ir buvo renkama 
Pildomoji Taryba. Kai kam 
buvo juokų, o kai kam ir a- 
šarų. Musų “ponstva”, ma
tyt, bijojo rinkimų, nes atė
jo advokatas Uvikas ir pa
reiškė, kad balsavimas esąs 
nereikalingas dalykas. Jis 
pasiūlė įnešimą, kad butų 
išrinkti keli žmonės pereiti 
su peticija per stubas, kad 
visi nariai pasirašytų na
mie, už ką geriausia balsuot.

Visi žiuri į poną advoka
tą ir stebisi, kokias jis čia 
nesąmones plepa. Pradėjo 
atsiliepti protesto balsai.
Susipratę nariai nurodo, 
kad visi-susirinko čia bal
suoti, o ne stubose laukia 
Uvika* pradėjo skaityt par- 
lamentariškus Įstatymus ir 
Susivienijimo taisykles, o 

paskui sako, kad jau norite 
balsuoti, tai balsuokit tik 
už mane ir už Motuzą, nes 
aš irgi balsuosiu už save.

Nariai vėl klausosi ir ne
gali suprasti, ką čia p. Uvi
kas šneka. Drąsesni prade
da prašytis balso ir reika
lauti tvarkos. Sako, reikia 
apkalbėti kandidatų tinka
mumą ir eiti prie balsavimo.
Uvikas priešinasi ir kandi
datų apkalbėjimui. Bet pats 
juos apkalba. Sako, jeigu 
bus išrinktas Bagočius, Jur- 
geliutė ir Gugis, tai Susi
vienijimui busianti beria.
Bet jeigu laimės St. Gegu
žis, tai viskas busią olrait.

Vienas narys atsistoja ir 
sako:. Draugai ir draugės, 
jus žinot, kad .St. Gegužis 
išbuvo SLA. prezidentu jau
16 metų ir jam preziden- gį Juozą vadino turtingu 
taujant Susivienijimui buvo | žmogum". Bet Mariukė, jau- 
pridaryta didžiausių nuos- pa leidukė, pradėjo su savo 
tolių. Ar mes ir vėl jį rink-, vyru dažnai bartis ir piktis. 
sime? Ne, mes turime bal-į ,. . o_ , , „ . •
suoti už tinkamesnius žmo-Į Kovoir^
nes. Į prezidentus turim pa- ! £ra elykose, abudu Alitai 
statyt Bagočių, o i kasierius ibuvo P®*™8“ Pas uosv™s' 
Guįi. Tai yra svarbiausios P-

kuopiečiai juokiasi iš p. 
Motuzo, kuris agituodamas 
už savo plauko kandidatus, 
pradėjo SLA. istoriją skai-

LAVVRENCE, MASS.
Iš socialistų darbuotės.
LSS. 61 kuopa buvo su

rengusi prakalbas 13 d. ko-
tyt iš apačios, lyg žydas vo Kalbėtojas buvo “Kelei- 
Talmudą, ir vistiek nieko vio„ faktorius St. Michel-

mų. Ir visa to akyvaizdoje 
kapitalistai da nukapojo 
mums atlyginimą, atimdami 
paskutinį kąsni duonos.

Tai toks čia gyvenimas. 
Patarčiau lietuviams iš ki-

neišskaitė ir rinkimus pra- į^mas. Prakalbos buvo ren-|tur nevažiuot čionai.
laimėjo.

SLA. 21 kuopa irgi di
džiumą savo balsų atidavė 
už Bagočių ir Gugi. Balsuoti 
tenai buvo susirinkę tik 18 
narių, iš kurių Bagočius ga
vo 10 balsų, Gegužis apie 
5 ir Bačiunas apie 3. 
Bešališkas korespondentas.

VVORCESTER, MASS.

|domi Juozo Alitos istorija.

Juozas Alita atkeliavo į 
Ameriką apie 30 metų at
gal. Jis yra kilęs iš Suval
kijos, iš Bartininkų parapi
jos.

Apsigyvenęs Worcesterio 
mieste ir padirbėjęs dirbtu
vėje, jisai užsidėjo bučernę. 
Biznis sekėsi pusėtinai ir 
per kelioliką metų Alita su
taupė pinigų. Nusipirko jis 
$23,000 vertės namus po 
Nr. 358 Millbur/ st. ir čia 
įsitaisė krautuvę. Vėliaus, 
1923 m., sumanė Juozas ap
sivesti. Sako, gana būti sen- 
bemui. Sutinka merginą, 
kaip sakoma, čia gimusią, 
šešiolikinę, Mary Milašiūtę, 
ir paima šliubą lietuvių ka
talikų bažnyčioje.

Gyvenimas buvo per 9 
metus visokis: kaip kada 
mušdavosi, o kaip kada my
lėdavosi. Vaikučių nesusi
laukė nei vieno, ir taip ėjo 
metai po metų. Juozas pa
vargo bedirbdamas buvei
nėj, gavo kojų skaudėjimą, 
tad sumanė biznį apleisti ir

giamos tuo tikslu, kad iš
aiškinus, kas yra socializ
mas ir komunizmas. Pir
moje temoje kalbėjo apie 
socializmą, komunizmą ir 
bedarbę. Kalbėtojas išdės-

J. Barasnevičia.

WORCESTER, MASS
Bimbinė “revoliucija” 

pralaimėta.
Velykų belaukdama? vie-

WATERBURY, CONN.

Fašistai lazdomis argumen
tuoja.

Balandžio 7 d. buvo SLA.
11 kp. susirinkimas. Dar su
sirinkimui neprasidėjus, 
tarpe narių kilo karštos dis
kusijos. Mat, turėjo įvykti 
Pildomos Tarybos balsavi
mas, todėl nariai ir diskusa-
vo tarp savęs, už kokius į kavimas į kiekvieną seimą 
kandidatus reikėtų balsuoti.! rinkti tuos pačius? žeman-

įant daktaro kvotėjo Dr. J. 
[B. Bronušas.
! Be to, į seimą reikia pa
siųsti pažangius delegatus. 
Nereikia rinkti tų pačių, ką 
visuomet važiuodavo. Juk 
kuopos nariai visi turi ly
gias teises; konstitucija jo
kių privelegijų niekam ne
nurodo.

Pagalios, kas gi do išro-

tė, kaip komunistai suskal- nas bimbistas čia nuėjo pas Žemantauskas gyrė savo ša- tauskas su Tareila gali šį
i _ -v » v 1 •'i I , n 1 lA ! ■ ■ • . . l Ak 1Ak Im Ak Ak > Ak Ak Ak U z-v, I r, .-klininkii'. o kiti nurodinėjo
suskilo į tris partijas, kieki na. Beplaudamas susinvko -N netinkamumus. Pagalios, 

su kitais tokiais “kostumie- ?ie.na ėmę Žemantaus- 
Pasekmės buvo to-'kdI 1? ™etineti, kad jis buda- 

darbininkai neturėtų eitilkios, kad musų bimbistui. Ha>, bezemeko banke uz
su komunistai, kurie nuolat buvo perskelta galva ii- ria-įk;fe,'K5 !a )ai neft1'JziaJ Pa 
maino savo taktiką ir uatvsllatras tnrčin Hčti npt wn. č su ja. Sako, tu Ze-

dė LSS. ir galų gale patys Į vieną kumutę išsiplauti bur- 
suskilo į tris partijas, kiek 
jie žalos atnešė darbininkų 
klasei. Aiškiai nurodė, kad Iriais”.

ą ir patys ktaras turėjo dėti net pen- "
negali susitaikyt. Kvietė vi- kis “stičius. 
sus grįsti prie LSS., kuri Reiškia, bimbistas 
nuo carizmo laikų kovoja liuciją” pralaimėjo, 
už darbininkų reikalus.
Žmonės klausėsi atydžiai.
Publikos buvo susirinkę a- 
pie 350 asmenų.

Pabaigus kalbėtojui pir-ininkai pasipriešinti negali, 
mą temą, prakalbų vedėjas TOOrganiZuoti, neturi

revo-

Darbai eina prastai.
Darbai Worcestery eina 

Į vis mažyn ir algas kapoja 
I beveik kas mėnesį. Darbi-

maniauske, prikalbinai ma-

kartą namie pasėdėt. Reikia 
duoti progos ir kitiems pa
sitarnauti dėl organizacijos 
gerovės. Aš patarčiau išrin
kti šiuos: G. J. Lasky, T. 
Matą, Mrs. Matas, S. Senkų, 
Mrs. Senkus ir A. Nainis. 
Yra ir daugiau tokių, ką sa

ne, kad aš padėčiau ten pi- vo pareigas atliks daug ge-

J. Urbonas paaiškino, kad 
kolektos nebus. Sako, nors]
LSS. 61 kuopa nėra turtin
ga,. bet atsižvelgdama i da-j 
bartinę darbininkų padėti, 
jų vargus, bedarbę, kolek- 
tos nedaro.

Antroje temoje drg. Mi-|tą pačią dieną bimbiniai su 
chelsonas kalbėjo apie Lie- rengė pikninką, kad paken- 
tuvą. Nupiešė Lietuvos is- kus pruseikiniams. Kiek 
toriją, jos kovas už nepri- man teko girdėti iš patiki- 
klausomybę, už pasiliuosa- mų žmonių, tai sklokinin- 
vimą iš po žiauraus cariz- kai visgi sukilto bimbinius: 
mo. Ir pažymėjo, kad tose jie sutraukė i Lietuvių Sve- 
kovose daugiausia dalyva- tainę 300 žmonių, o bimbi- 
vo socialistai ir jų daugiau- niai Bendrovės Parke turė
sią nukentėjo už Lietuvos J jo tik apie 70 žmonių 
latvę Kalbėtojas nupeikė Mir- JuoIa, pinku5 
dabartinę Lietuves fašistų Balan(lžio 3 (liemų kaip 
valdžią kun smurto keliu 9;30 va] pasimi/ė
nuvertė teisėtą demokratinę k Pinkus. p£ežastis;'

jokios unijos.
Bimbiniai sklokininkams 

kenkia.
Kovo 13 d. sklokininkai 

(pruseikiniai komunistai) 
turėjo surengę vakarienę. Ir

nįgus, aiškindamas, kad ge
riausia yra pasidėti pas tau
tieti, ką aš tavęs paklausius 
ir padariau. O dabar tas ta
vo tautiškas bankas suban- 
krutino ir dingo ten mano ir 
kitų lietuvių sunkiai sutau- 
pinti centai.

riaus uz pp. Žemantauską su 
Tareila. -

G. J. Kazlauskas.

EDMONTON, KANADA
Iš lietuvių gyvenimo.
Lietuvių čia yra nedau- 

giausia, bet yra pašalpinė 
draugija,
mams

Kitas narys dar pridūrė, 
kad šitaip tik niekšas galė
tų padalyt. Žemantauskas 
tuo jaus. ir puolė su kriukiu Žinoma, daug yra ls-
ant to asmens. Ir jau buvo
užsimojęs kirsti per galvą, 
bet tapo kitų sudraustas ir 
tik dėlto neįvyko muštynės. 
Kaip tas priežodis sako: 
“Vagie, kepurė dega” ir va
gis tuoj griebiasi už savo 
kepurės. Taip ir su Žeman- 
tausku: jis labai pyksta, jei
gu kartais kas ima ir nuro
do tautininkų negerus dar
bus. Jis tuoj šoka su lazda. 
D bet gi jis pats mėgsta ki
tus įkriminuoti, ir dargi vi
sai nekaltai. Pavyzdžiui po
nas žemantauskas vienam

gyventi iš sutaupyto turto, vyriausybę ir palaiko kraš- ŠMies juozas paliko SLA. 11 kp. susirinkime ap
Taip galėjo gyventi, nes vi- te karo stovą. Sako, Lietu- „,wnjsi' k ... , p t. Ra„oėi„.

vietos ir jie tinkamiausi 
kandidatai.

Gegužiniai nerimsta. Ne
nori duot tam nariui kal
bėt. Matuzas su Uviku agi
tuoja už St. Gegužį arba 
Bačiuną.Į sekretorius jie re
mia Čekanauską, kurį pa
tys sandariečiai nesenai 
prašalino iš “Sandaros” ad
ministratoriaus vietos už 
nemokėjimą reikalų vesti. Į 
kasierius jie remia trajan- 
kos pedliorių Tareila.

Einam prie balsavimo. 
Balsam skaityt p. Motuzas 
paskiria du asmeniu. Bet 
nariai reikalauja, kad bal
sai butų skaitomi čia pat, 
ant stalo, prieš viso susirin
kimo akis, o ne taip, kaip 
seniaus būdavo: du žmonės 
nusineša balsus į atskirą 
kambarį, suskaito kaip jiem 
patinka ir paskui praneša 
rezultatus. Prie šitokios 
tvarkos gali būt visokių 
suktybių.

Balsai suskaityti visų a- 
kyvaizdoje ir paskelbti ši
tokie daviniai:

Prezidento urėdui, Bago
čius gavo 48 balsus. Gegu
žis 20, Bačiunas 31.

Iždininko urėdui, Gugis, 
rodos, 45, o Tareila tik 24.

Jurgeliutė gavo 19 balsų 
į sekretoriaus urėdą.

Paskelbus rezultatus, U 
vikas nusispiovė, Motuzas 
atsisėdo ir nuleido rankas 
kaip gervė sparnus, o sek 
retorius tik apsilaižė, lyg 
katinas į lašinius žiūrėda
mas.

Uvikas su Motuzu nors 
ir patys už save balsavo, 
vistiek nei vieno balso ne
gavo.

Daugiausia čia SLA.

Barre, Mass. Na, nuvazia 
vo abudu Velykas praleisti.

Juozo Alitos žodžiais, be
valgant ir geriant prasidėjo 
argumentai” dėl gyvenimo 

reikalų. Ir iš to prasidėjo 
muštynės. Žinoma, buvo vi
si išsigėrę. Mr. Milašius lai
kėsi neutraliai. Bet Alitie- 
nės sesuo ir motina Milašie
nė puolė J. Alitą, savo žen
tą. J. Alita sako, aš nieko 
neatmenu, tik rankas iškė
liau aukštyn, savo veidą už
sidengdamas, kad buteliais 
ir stiklais nesukapotų, ir 
vietoj apalpau. Kada atsi
peikėjau, pasigriebęs švar
ką leidausi bėgti. Visi pra
dėjo ant manęs rėkti ir aš 
nepajutau, kaip ant streeto 
atsidūriau. Į kišenių pažiu
rėjau, kad $24.00 neturiu. Į 
tą laiką policmanas už kai 
nieriaus ir į kalėjimą, še 
tau Velykos!

Ant rytojaus teismas už
dėjo $10 pabaudos už gir
tavimą. Reikia mokėti, o 
nėra pinigų. Policija parve
ža Juozą iš South Barrės 
Worcesterį, į jo namus, kad 
pasiimtų pinigų. įeina Juo
zas į namus, bet tenai jau 
nieko nėra. Išvežti visi 
smulkus rakandai ir pinigai, 
kuriu buvo namie palikta 
$300.

Diena vėliau, J. Alita 
gauna nuo advokato prane
šimą, kad Alitienė reikalau
ja divorso.

Juozas Alita irgi pasiėmė 
advokatą ir žada ginti savo 
teises. Tai ve, prie ko prive
da žmogų čia augusių “gra
žuolių” “meilė”.

Šituos dalykus papasako
jo man pats Juozas Alita.

Korespondentas.

vos kaimiečiai vargsta, c 
poneliai fašistai su žiban 
čiais čebetukais po kabare
tus baliavoja. Žinoma, gal 
fašistams tas nepatiko, bet 
tai yra tikra tiesa.

Pabaigus kalbėtojui savo 
kalbą, pirmininkas paklau
sė publikos, ar neturi kas 
kokių klausimų. Bet klausi
mų nebuvo ir viskas užsi

sergančią moterį ir jauną'šmeižė adv. F. J. Bagočių, 
dukrelę. Nors buvo katališ-, sakydamas, kad Bagočius e- 
kų pažiūrų, bet geras ir la-i sąs “sukčius”, “neteisin- 
bai draugiškas žmogus.

Worcesterio Žvalgas.

WASHINGTON, PA.
SLA. 258 kp. balsavimo 

pasekmės.
Balandžio 3 d. SLA. 258

<p. susirinkime buvo bal 
baigė ramiai. Visi išeidami, suojama Pildomoji Taryba 
gėrėjosi socialistų prakal- Balsavimo pasekmės buvo 
bom. Taigi kiekvienas dar- sekamos:
bininkas turėtų prigulėti Ant prezidento: F. J. Ba 
prie Lietuvių Socialistų Są- gočius 6 bal, S. Gegužis 1 
jungos. Jei kur nėra kuopos, balsą.
tai sutverti, kaip padarė J Ar.t vice-prezidento: A. 
draugai brooklyniečiai. Ka-J Mikalauskas 5 bal., M. J. 
da pas mus bus vienybė, ta-J Vokietaitis 1 bal.- M. Moc 
d a bus ir galybė.

Socialistas.

gas .“apgavęs SLA.” O jo 
vienmintis, Jonas Kvaracie- 
jus, Bagočių yra net “va
gim” išvadinęs. Fašistų aki
mis žiūrint, visa tai atrodo 
labai gerai.

Dar noriu pastebėt, kad 
dabar tarpe fašistų suiro vi
si galai. Jie nebežino nei kas 
darvti. šiame susirinkime 

i turėjo būt balsavimas Pil
domos Tarybos. Tačiaus 
valdyba, kuri susideda iš 
labai giminingų narių (Ta- 

yra pirmininkas, jo 
finansų sekretorė, o 

Ažunario dutkė protokolų 
sekr.) balsuot neleido. Tam 

jur- įtikslui šauks extra susirin-

'reilž 
duktė

kevičius 17 balsų.
Ant šekretoriaus: P .... ,

geliutė 4 bal. J. Miliauskas Taigi nariai privalo

nors susirinki- 
esant atsilanko

Km nieko nereikia 
To niekei nepeikia

’ DETROIT, MICH.

SLA. 200 kuopos Pildomo
sios Tarybos balsavimas.

PIERCE, W. VA 
Maineriai suvargę, jų vai

kai pusnuogiai.
Noriu pranešti “Keleivio 

skaitytojams, kaip čia gy 
vena angliakasiai. Darbų 
čia kitokių nėra, kaip tik ka
syklose. Čia kasama minkš 
toji anglis. Kasyklos pri 
klauso Davis Coal kompa-

18 balsų, V. M. Čekanaus
kas 2 balsu.

Ant iždininko: K. P. Gu
gis 9 bal., J. Tareila 2 bal., 

Mažeika 13 balsų.
Ant iždo globėjų: J. Ja

nuškevičius 5 bal.. S, Baka- 
nas 17 balsų, M. A, Ragins- 
kas 2 bal, J. Sekys 8 balsus, i

Ant daktaro kvotėjo: Dr.

visi į tą susirinkimą atsilan
kyti ir paduot savo balsą už 
sekančius kandidatus: ant 
prezidento adv. F. J. Bago
čius, ant iždininko adv. K. 
Gugis, ant iždo globėjų S. 
Bakanas ir G, J. Stungis,

nijai. Ji turi keliate kasYkluI^?™^* 18 ba'Žf' D'' 
apie Thomas, W..Va. Čia y-lKtaa» 1 ba‘?«- Nar^s- 
ra nemažas būrelis ir lietu
vių, kurie dirba kasyklose.
Bet vargsta visi. Iki šiol dir
bam tik po 2-3 dienas į są
vaitę. Jau vien tas buvo 
bloga, o dabar susilaukėm 
da naujo smūgio. Nuo 1 ba
landžio nukapojo mums 15 
nuošimčių atlyginimo. Pir
ma 38 centus už karą maši 
nom kertamos anglies mo
kėjo, o dabar temoka 32c.
Už rankom kertamos ang
lies karą pirma gaudavom 
50 centų, o dabar tik 42c.

Anglies sluogsnis yra že
mas, vos 5 pėdų, ir per vi
durį eina sluogsnis klinties 

Maineriai labai suvargę 
jų vaikučiai pusnuogiai, ne- 
kuriems mokyklose duoda 
pietų. Thomas miestely mo
kyklų vaikams duodami net 
čeverykai ir drapanos, nes 
neturi kuo apsirengti iš na

tas skausmas
Tie baisas "reumatiikns” skausmai! 
Kola kentėjimas! Vienas daigias 
9isns juos palengvina. Paklausk 
savo gydytojo. Paklausk vaistininko. 
Paklausk savo draugu. "SLOAN'S 
LINIMENT.” 35 centai.

SLOANS
Liniment

Lithuaoiaa 4

Balandžio 3 d. įvyko SL 
A 200 k p. mėnesinis susirin
kimas. Svarbiausias susirin
kimo tikslas buvo Pildomo
sios Tarybos rinkimas. Su
sirinkimas buvo paskelbtas 
“Tėvynėj” ir nariai kviečia
mi laiškais.

Nežiūrint į tai, narių atsi- x 
lankė tik pusė. Tai didelis 
narių apsileidimas. Rinki
muose skaudus smūgis už
duotas senai valdybai, nors 
musų keli Jonai už ją va
rė labai smarkią agitaciją.

Susirinkime dalyvavo 32 
galintis balsuoti nariai. Į 
prezidentus Bačiunas gavo
17 balsų, Bagočius—9, Ge
gužis 5.

Į vice-prezidentus. Vo
kietaitis — 17, Mikalaus
kas—9, Mockevičius— 4.

Į sekretorius, Čekanaus
kas—22, Miliauskas — 6, 
Jurgeliutė —3.

Į iždininkus, Tareila—14, 
Gugis—10, Mažeika—6.

Į iždo globėjus, Januške- 
vos vičius—18, Sekys—12. Mo

ckus—10, Bakanas—10,
Stungis—5, Raginskas—5.

Į daktarus kvotėjus, Dr. 
Klimas—13, Dr. Bronušas 
—12, Dr. Staneslow—6.

Po balsavimų musų Jo
nai pradėjo nuogąstauti, 
kad Bagočius galįs rinki
mus laimėti; o jeigu Gegu
žis laimėtų, tai Bagočius su
areštuosiąs Gegužį ir pats 
prezidentu tapsiąs. O kad 
taip neįvyktų, tai reikia sių
sti delegatus į Seimą ir ginti 
Gegužį. Ir 8 balsais prieš 7 
nubalsavo siųsti 1 delegatą. 
Bet kaip siųsti, kad pinigų 
nėra. Kuopa turi net $70 
skolos, kuri turi būti atmo
kėta su trim nuošimčiais į
18 mėnesių. Narių yra tik 
70, ir tie patys nebeišgali 
savo duoklių užsimokėti.

Per 3 mėnesius dar nei 
vienas narys neprisirašė, o 
vienas jau išsibraukė ir da 
4 eina prie išbraukimo iš 
priežasties bedarbės.

Šiais nedarbo laikais kuo
pos parengimai neduoda jo
kio pelno. Štai, 12 kovo 
kuopa statė keturių veiks
mų dramą “Valkata” ir jei
gu butų reikėję užmokėti už 
svetainę, muzikantams ir 
lošėjams, tai butume turėję 
apie $60 nuostolių. Taigi 
mums nariams turi rūpėti 
kaip skolas apmokėt ir kuo
pos išlaidas sumažint, o ne 
daugiau jų daryti. Gi dele
gato siuntimas kainuos a- 
pie $30, o kas juos norės 
mokėti, kuomet nariai neiš
gali mėnesinių užsimokėti?

Gegužės 1 d. toj pačioj 
vietoj ir laiku Įvyks SLA. 
200 kp. mėnesinis susirinki
mas, kur bus ir to delegato 
rinkimas į seimą. Visi nariai 
atsilankykit ir apsvarstykit, 
ar užsimoka mums siųsti de
legatą ir traukti kuopą Į 
skolas, ar ne.

V. Karpilys,
Kuopos užr. rašt.

NUO VISOKIŲ Ll-
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVAS LIFTITVBKV 
GYDANCIV ŽOI.IV IR lsDIRBYSTt 
lietuvišku vokišku tryduolia nuo Vi
duriu Užkietėjimo. Skilvio Nemali- 
mo. Nenoro Valfcyti, Strėnų ir Pečiu 
Skaudėjimo. Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo. Plauku Slinki
mo, Pleiskanų, Slapinirno Lovoje, Nuo 
Nervu—Išjfusčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

Čionai jus galite grauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliai sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

K AZELIO BOTANICAL CO. 
(Herb Specialist)

108 WE8T BROADirAY 
SO. ROSTON. MASS.

ki-važinėjusių į kempes ir 
tur.

Lietuvio L. Kuktaro čia 
buvo pavogę iš lentpiutės o- 
ofiso laišką su money orde
riu. Jis dirbo ant farmų. Va
žiuodamas j Edmontoną ir 
bijodamas pinigus pamesti, 
jis išpirko pašte money or
deri už $70 ir pasiuntė jį į 
lentpjūvės ofisą, kur visada 
eidavo jo laiškai. Laiškas 
čia atėjęs tuojau dingo ir 
nežinia kas jį paėmė. Mane- 
džeris atvežtus laiškus vi
sus padeda ant tam tikros 
šėputės ir, pasitikėdamas 
žmonių teisingumu, palieka 
be jokios priežiūros, Bejieš- 
kant laiško, geriau sakant, 
70 dolerių, paaiškėjo, kad 
buvo money orderis išmai
nytas krautuvėj perkant 
paltą. Žydo klausinėjant ir 
jam viską nupasakojus, pa
sirodė, kad tai čia gyvenan
čių dviejų lietuvių darbas.

Darbų čia sunku gauti. 
Bedarbių yra keletas. tūks
tančių, kurie iš miesto gau
na pašalpą. Kiti dirba ant 
farmų už valgį, ar $5.00 mė
nesiui. Kempėse moka po 
$12.00 mėnesiui. Bet kaip 
atskaito visokiems galams, 
tai lieka tik $9.00. O už val
gį visvien atskaito $1.00, 
kaip ir pirmiaus, kada už- 
dirbdavom $30.00 į mėne
sį. Ir valgis dabar prastes
nis. Dirbt reikia TO ir 11 va
landų į dieną.

Pažymėtina, kad tą va
gystę papildė du, gal laikui 
bėgant bus galima paskelbt 
“Keleivy” ir jų pavardės.

Edmontono žioplys

Kur tik jus eisite, visur rasite 
šitą salyklą, kuri visados yra 

pasitikėtina /

, NU «Mr

r».
L

Padarytas iš rin
ktiniu miežiu tr 
išbandytas daug 
kartg Biue Kih- 
bon Saly klos ge
rumas pilnai pa 
tikėtinas. Visados 
pilni .1 svarai su- 
pakioti skardinėj.

BLUE RiBBON MALT
vazz//?
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Lietuvos Ponai Girtavo 
16-tame Amžiuje.

čia paduodam keletą ži- arba vyro. Pagaliau Mykolas 
nių apie Lietuvos ponų gir- Lietuvis sako, jog Lietuvos 
tavimą šešiolikto amžiaus bajoru kur kas daugiau žu- 
viduryje. Kas čia sakoma, davę nuo vaidų smuklėse, 
vra žodžiai pačiu to meto kaip karuose.
^i±i^  ̂ Dabar paduodame žo-
me kain žiuSS i Srtvbe’ džius svetimų valstybių at-

patvs toPmeto liudininkai * stovų’ atselt-’ kąįj-e ras>’d?'
uuuuu. vo gavo vvnausybems apie 

Pirmiausia imsime di- ta sali, kurioje gyveno. Jie 
džiausius ponus arba mag- iš šalies stebėjo ir geriau pa

Kaip Išmokt Prakalbas 
Sakyt

Padare Baisų Išra
dimą.

Per 100 mylių galės naikint 
miestus?

Senatorius Frazier pasiū
lė Washingtono senatui pa
kirti slaptą komisiią, kad Yra žmonių, kuriems pui- 

ištirtų naują karo išradimą, kiai vyksta kalbėti artimų 
turis esąs labai baisus, bet bendradarbių ar šeimos na- 
militariniu žviVsniu labai riu tarpe. Tačiau, atsidūrę 
brangintinas. Komisijos iš- bent kiek didelesniam, kad 
aidoms senatorius siūlo asi- jr pažįstamų žmonių susibu- 
gnuoti $5,000. rime; jie nemoka logiškai

Tą išradimą padaręs Lee- trijų žodžiu surišti ir, ta pa- 
,er P. Barlow iš Stamfordo, tys * nujausdami, kaskart 
?onn., kuiis Europos' karo kalba vis menkiau ir men-

natus. Štai, ką apie juos sa- matė to meto bajoru ydas. metu išrado taip vadinamą kiau. Kiti viešai kalbėdami 
ko Jaroševičius savo lenkiš- Nonciius Fulvius RuggierisNoncijus Fulvius Ruggieri 
kame veikale: “Lietuvos pa- 1565 m rašo: “Kelyje jie 
veikslas jos civilizacijos at-’ (bajorai) miega visi* pardri- 
žvilgiu”. išleistame Vilniuje bę ant šiaudų, vadinasi, vy- 
1845 metais. Irai ir moterys. Kadangi jie ir

“Jie valgo puikiausius kelionėje nemeta puotavę ir 
valgius ir skanumynus, ge- girtavę, tai labai maža yra 
ria brangiausius vynus, lošia' dorų moterų. Taip pat ne- 
ir nuolat šoka su savo meilu- trūksta ir viešų paleistuvių.” 
žėmis: tai yra vienintelis jų
gyvenimo džiaugsmas. Be- Kitas atstovas (šv. Sosto)
puotaudami jie mėgsta su Ruggieris 1568 m. 1 a
r ise 1 Rymą. patvirtindamas

“gilumos bombą" submari- negali nusikratyti papročio 
nams naikinti ir daug kito- stebėti smulkmenas: kas ką 
<ių karo pabūklų. padaro, nusišypso ar užra-

Barlovv sako, kad jo nau- šo. Jiems tat kliudo, painio
jas išradimas gali per 1000 ja mintis ir verčia be laiko 
mylių sunaikinti kiekviena nutilti.
miestą arba kareivių armi- Kitam mintis per lėtai su_
'a:. an?, lsn*dimui operuoti kaTiojasi, o žodžiai tariami 
reikią tik kelių zmonių.Kaip g,.eit jų tarpe atsiranda 
_as išradimas išrodo ir kaip spragų. pauzų, kurias kitaip 
jis veikia, išradėjas laiko nesugebama užkimšti, kaip 
-laptybėj, nes bijosi, kad stenėjimu ar įvairiais be• j** i Vii yi ii w

pasididžiavimu girtis: jie^ * n£,11*’ pavvjiviiiuanias stirnos valstybės nesuži- p^miais ž odeliai s* vadi- 
Lirdi aalptn t„rka nors aukščiau pasakyta ir kai notų. Jis nori, kad Kongre- tarknt, taip sakant taigirdi, galėtu turką, nors jis . , ... . ,
ir ant dangaus skliauto bu- ( ar Pai>kin^amas-

Mai—Tegul bus pagarbintas, vis per tavo pakusa,
Maike!

—Labo rvto, tėve.
—Jes, vaike, rytąs ne- maniau, kad kunigas už- 

šlektas, ale aš vistiek ant ta- kurs tau tokią pirtį, 
vęs piktas. I —Kibą tu pasiutai, Mai-

—Kodėl? ke! Tu žinojai, kad taip
—Tu mane sufulinai. bus, ir tyčia liepei man eit?
—Kaip tai? i —Taip, tėve. Aš tyčia pa-
—Ogi ve kaip. Tu man tariau tau nueiti pas kuni- 

liepei nueit pas kunigą ir gą. kad tu gerai Įsitikintum, ma 
paprašyt, kad jis partrauk- kaip kunigai priešingi to
tu man knygą apie pralotą kiems raštams, kuriuose ra- 
Olšauską. 0 aš, kaip dur- šoma apie negražius jų dar
nas, nuėjau ir paprašiau... belius. Kuomet aš tau saky-

—Tai kas čia blogo? davau, kad jie slepia teisy-
—Kas blogo! Ar tu žinai, bę nuo žmonių, tu man ne- 

kad aš tokios sarmatos ne- norėdavai tikėti. Dabar gi 
turėjau kaip gyvas. Netik tu turėjai progos pats šitą 

ale ir faktą patirti.
nega- —Jes. Maike. dabar aš

jau matau, kad tu man ne
meluodavai. Na. tai gal nu
eitum su manim pas musu 
‘Blaivybės” susaidės prezi
dentą?

—O ką aš pas jį veiksiu, 
tėve?

—Jis turi pasidaręs geros 
ruginės, Maike. Aš tau už- 
fundysiu. Koman!

—Ačiū, tėve: aš tokiais 
dalykais neužsiimu.

—Na. tai gudbąi, Maike.
Aš nueisiu be tavęs.

ke

tavęs

sarmatą apturėjau, 
mušt tik per plauką 
vau.

—Turbut kunigas 
nesuprato, tėve. Kaip gi tu
jam sakei apie tą knygą?

—Ar tai tu mislini, Mai
ke, kad aš nežinau, kaip 
prie kunigo prieit? Pabu
čiavau rankon ir sakau, kad 
taip ir taip. kunigėli, norė
čiau perskaityt tą knygą, ką 
Lietuvoj nesenai buvo iš- 
drukavota apie musų pralo
tą Olšauską. Ar negalėtum, 
sakau. jegamastis man ją 
partraukti?

—O ką jis ant to?
—O jis kaip šoks ant ma

nęs, kaip suriks! Ar tau ra
zumas susimaišė, sako, ar 
piktos dvasios apsėdo ant 
senatvės? Ar tu žinai, sako. 
kad tą knyga parašė bedie
viai musų vieros išniekini
mui?

—O ką tu jam atsakei?
—O aš jam sakau, nešu- 

myk, kunigėli, sakau, ba aš 
neprašau jokių prezentų, 
tik noriu nusipirkti ir pini
gus galiu iš kalno užmokėt. 
O jeigu neužteks, sakau, tai 
galiu savo šoblę užstatyt. 
Aš, sakau, žmogus cekavas 
ir noriu žinoti apie pralotą 
visą teisybę, ba katalikiškos 
gazietos tikrų davadų apie 
jo gyvenimą su moterimis 
nepadavė. Ir, tą pasakęs, aš 
išsiėmiau doleri ir paklojau 
ant stalo. Ar užteks, sakau?

—Ir kunigui tas nepati
ko?

—Vai, jergutėliau tu ma
no, kad jis šoks ant manęs 
su kulokais, kad suriks! 
Von, sako, iš klebonijos! 
Atiduok tą dolerį ant mišių, 
sako, kad Dievas tau razu- 
mą sugrąžintų? Ir atidaręs 
duris kad spyrė man, tai 
mislinau, kad nulauš galą 
nugarkaulio. Tai matai, vai
ke, kokią sarmatą aš turė
jau pakelti! Ir kad nors 
niekas nebūtų to matęs, ale 
dabar tas viskas atsitiko 
prie gaspadinės akių. Ir tai

tų, nutraukti ir sukapoti. At- 
igulę i minkštą patalą- jie 

pabunda vos apypietėj ir da 
su aprištomis galvomis, mat, 
nuo alaus apsvaigę.

“Del šios priežasties jiems 
nesvarbu buvo tėvynės gero-

-Labai gerai. tėve. Aš ir jic .užmiršo ne tik seno- 
liu žygius, bet ir likimą savo 
tautiečių, kurie buvo priešų 
pavergti. Taip pat jiems nė

Pasveikinkim Savo 
Prietelį.

Šįmet 20 balandžio su
kanka 50 metų amžiaus Ha
roldui H. Benderiui. lietu
vių kalbos profesoriui 
Frincetono Universitete.

Prof. Bendcr yra nemaža 
prisidėjęs savo darbu prie 
Lietuvos atstatymo ir pri
pažinimo Amerikoj de jure. 
Jis yra ir daugiau gero lie
tuviams nuveikęs, tik musų 
visuomenė apie viską neži
no. Jjs yra išsirūpinęs lie
tuviams moksleiviams ne
maža stipendijų ir suteikęs 
kitokios paramos. Stovėda
ma- amerikonų tarpe kaipo 
lietuvių kalbos autoritetas, 
jis suteikia jiems teisingų 
žinių apie lietuvius ir, rei
kalui esant, visuomet musų 
tautą užtaria, žodžiu, jis y- 
ra didžiausis musų priete- 
lis svetimtaučių tarpe. Tai
gi kiekvieno lietuvio parei
ga turėtų būti dabar pasvei
kinti prof. Benderi jo gy
venimo 50 metų sukaktuvių 
proga. Sveikint gali nelik 
asmenys, bet ir draugijos. 
Adresas toks: Prof. H. H. 
Bender, 120 Fitz Randolpb 
Road, Princeton, N. J.

Mokinys.

Jis sako: "Pasigerti jie lai
ko girtinu papročiu, neabe 
jotinu atvirumo ir gero iš
auklėjimo įrodymu. Tuo 
tarpu į blaivumą žiūrima 
kaip Į nemandagumą...” čia 
nuo savęs galima nebent 
pridėti, jog lygiai taip arba 
beveik taip yra ir šiandien. 
O kad “į blaivumą žiūrima 
kaip Į nemandagumą”, tai 
vra šventa teisybė, kurią 
šimtais tūkstančių atvejų 
gali paliudyti kiekvienas ab
stinentas.

Dar yra įdomus ir drąsus 
pranešimas Lippomano 1575 
m. Štai kaip jis aprašo Lie
tuvos bajorus.

“...Vienu žodžiu, kad ki
tus nustebintų ir pelnytų 
pagyrimą, jię begerdami 
peržengia saiką... Taip pat 
ir valgo jie be saiko, pa v. at 
sitinka. jog prie stalo išsėdi 
7—8 valandas. Šį girtavimo 
palinkimą jie vadina sielos 
veidrodžiu, nors ta yda juos 
greit veda į piktumą.”

Ką galima pasakyti, per
skaičius tokias žinias? Ko
kios mintys kyla dvidešim
tojo amžiaus žmogui apie 
musų visuomenės vadus— 
bajorus, valgiusius Lietuvos 
duoną prieš pusketvirto šim
to metų?

Pirma. Pasitvirtina šių 
dienų eksperimentinio mok
slo patyrimas, jog pasigėri
mas aptemdo žmogaus są
monę. Tuomet palankios są
lygos bamiams, vaidams, su 
simušimams ir net užmuši
mams. Apsvaigus dvasia ne 
sirupina savo artimo gero
ve ir nesiekia jokių kilnių 
idealų.

Antra, šešioliktame šimt 
metyje numarinta savaran
kiška Lietuvos valstybė. Aš-

galvos plauko neskauda, kai 
po jų pačių akių nesuskaito
ma daugybė kaimiečių su 
žmonomis ir vaikais išveda- 

į vergiją. Jie to nesigė
di. taip pat jų nesujaudina 
kaimo žmonių .dejavimai.
Kai jie griebiasi ginklo ir 
traukia į karą, tai laksto la
bai atokiai užpakalyje tur
kų ir bijo pulti ir sumušti... 
pagaliau visas karo žygis 
baigiasi dviejų ar trijų die
nų medžiokle.”

Ne kitaip rašo ir Motiejus 
Miechovius savo knygoje a- 
pie Lenkiją (išleista tam 
ikrame rinkinyje 1582 m.)

Paklausykime jo žodžių:
“Didžiūnai sėdi puotose 

nuo vidurdienio iki pusiau
nakčio, be paliovos geria ir 
valgo ir pakyla nebent tuo
met, kai prigimtis verčia tai 
daryti. Jie ėda iki susivemia 
ir iki nustoja sąmonės.”

Lietuvos istorininkas Vo
lanas (“Apie Respublikos 
laisvę”) sako, jog didžponių 
puotose būdavę paduodama 
:ki 40 valgių!

Čia savų žmonių nuomo
nės. Kai kas galėtų paabejo
ti. ar jie tiesą rašo. Tačiau 
taip manė ir svetimi žmonės, 
būtent, svetimų valstybių 
pasiuntiniai. kurie tuomet 
gyveno Lenkijoje—Lietuvo
je. Tai randame lenkiškoje 
knygoje “Nuncijų praneši
mai... nuo 1548 iki 1690 
m.” išspaustoje Berlyne — tuonioliktame gi — ir palai

Daireno mieste japonai 
ruošiasi statyt didelę trąšų 
dirbtuvę, kuri gamins Man- 
džųrijos ūkininkams trąšų.

Poznaniuje 1864 m.
Dabar pažiūrėkime į kitus

ponus, mažesnius, vadina
mus bajorus, čia ta pati “bė
da”.

Du šešiolikto amžiaus ra
šytojai, Mykolas Lietuvis ir

dota. O kas gi tuomet buvo 
visuomenės ir valstybės va
dai? Didžponiai—magnata 
ir bajorai. Jie daugiausia 
kalti dėl tėvynės nelaimių 
Kas išdrįs tvirtinti, kad puo
tavimas ir girtybė čia nesu-

Volanas, skundžiasi dėl to j vaidino vienos pačių pragai 
meto bajorų dorinio nusmu- štingiausių rolių? 
kimo. Pirmiausia girtybė bu- • S—ba.

GRAIKIJA ŠAUKIASI 
PAGALBOS.

Graikijos ministeris pir
mininkas Venizelos parašė

as paskirtų slaptą komįsi- reiškia ir pan. Tat greit 
ją. o jis jai parodysiąs slap- klausytojams nusibosta, ga- 
a, kaip jo išradimas vei- <4jna Įspūdį ir išblaško ge- 

kia- riausią nuotaiką. Tūlas žo-
. .. .. , , , , . džius taip beria, taip tarš-
nese rezoliuciją, kad tokia ka, kad negalima minties 
komisija butų paskirta iš 4 <Ugau<|vti
žmonių ir prisaikinta nie- Gerai, įtikinamai kalbėti 
<am tos paslapties neisduo- nramokti lengviausia, turint 
1. Šita Fraziero rezoliucija pradžių nedaug tereika- 

vra paduota visų pirma Ka- jaujančia, nekritišką audi
ko komitetui a^varst3dJtoriją mįkinių vaktiečių ir
Toje sakoma, kad ištyrus tą kalbant gerai išstudijuoto- 
įsradimą komisija turi ra- mis temomis, Kur nesitiki- 
nortuoti Kongresui ir prezi-ma ar nebijoma keblių klau 

svaibumą, sjmy ar opozįcijos p0 tru
... . . , J? ponu-:pūtį įgyjama iprotys lengvai
dzio. Ir meka> apie Ją P?-lVerstis žodžiais, parenkant 
slapų neprivaląs žinot kaip tinkamiausius išsidirbamas 
ik šita t iena prisaikinta ko f^iiapsiprantama su 

•nisija. Tintai karui kilus, klausytojais, pramokstama 
tuomet Šitoks išradimas juos įiku juokinti.laiku ra. 
praeitų vartoti. komisija minti _ vaIdvti
mietu jo paslaptį atskleisti bal ir 5aI ;
irezidentui ir Karo bei Lai-; , ...
yvno ministeriams, bet nie- ekau užtenka pnsimin- 
t'am daugiau. Du tokios ko." ,sa™ Pirmuosius kiaušy-
nisiios nariai turi būt ka'l.m!ntJ's Va?los‘m;
uai'inžinieriai, vienas de. tq sklandžiai ęlaukti. Bet 
nokintų koneresmanas į,• tokui ar .panašiu budu tgr- 
•ienas republikonų senato- ta kalbėjimo techniką nieko 
ius. Išradėjui Barlovv duo- nepadės, jei kalbėtojas ne

darna teisė pačiam juos nu-1 "V?? sakyt*- Tik tarpas 
rodyti. Jy susirinkimas tu-1 u«!as Perai skamba, bet ne 
•etų įvykti Kapitoliuje, sar-’J11^?1?,. ,'^e-i
rvba apstatvtame kambaryj k?'.betl relk,alu- kun? alsklal 
išradėjas sutinkąs paaukuį-; vlsle™s ar baugumai yra su-
ti šita'baisu savo išradimą J’r?"_tan?e?n:s-. Pacla™ 
Amerikai be jokio atlygint kalbėtojai, tai tikriausia n- 
mo ■ J ' zikuojama būti nušvilptam.

Prieš kalbant reikalinga 
gerai visą temą pačiam su- 
gromuloti. Būtinas reikalas 
turėti aiškų kalbos planą, 
sudėstant motyvus pagal 
svarbumo eilę. Eiti kalbėti 
nepasiruošusiam — tai ne
gerbti kalbėtojų. Neger
biant auditorijos, nieku bu
du negalima įgyti jos simpa
tijos. Jei tiktai klausytojai 
gaus tat atjaust, nepadės nė 
angeliškas iškalbingumas.

Vienas žymus Amerikos 
kalbėtojas sako, kad jis vi-

konais 
ti k

dentui išradimo 
neatskleisdama

ARGENTINOJ PASIKO
RĖ LIETUVIS.

“Argentinos Žinios” pra
neša, kad šiomis dienomis 
Argentinoje pasikorė Alek
nas Cižikaitis, 24 metų am- 
žiaus lietuvis. Buvo kilęs iš 
Jonelių kaimo. Panemunės 
valsčiaus. Argentinon atvy
ko 1930 metais. Lietuvoje 
paliko tėvus, du broliu ir dvi 
>eseri. Pasikoręs dėl to, kad 
jo mylimoji mergina jį pa
metė ir ištekėjo už kito.

Išvystyta Nauia Rožią Rūšis.

vusi visame savo žydėjime.
Gerdavę ir pasigerdavę visi 
be išimties: vyrai ir moterys, 
suaugę ir mažamečiai. Jie 
prie stiklelio pradėdavę ir 
baigdavę dieną. Net eidami Francuzijos ir Anglijos už
į karą, pagaliau keliaudami sienių ministeriams prašy 
į šventas vietas, jie imdavo damas kuogreičiausios pini 
vyno ar kitų svaigalų. Anot ginęs paramos Graikijai 
Mykolo, Lietuvos miestuose Bloga visiems ir visur.
buvę daug daugiau alaus ir —------------
degtinės bravorų, kaip kito- 82,000 ŽMONIŲ GAUNA 
kių amatų dirbtuvių. Į SENO AMŽIAUS PEN-

Nuolatinis girtavimas su- v SIJĄ. 
keldavo nesuskaitomą dau- Laikraščiai praneša, kar 
gybę vaidų ir žudynių. Volą- dabartiniu laiku yra jau 13 
nas sako, jog buvę labai ma- valstijų, kurios moka savo 
ža bajorų šeimų, kur nebūtų pasenusiems tarnautojams 
nešiojama gedulas dėl nužu- pensiją. Gaunančių pensiją 
dymo tėvo, brolio, sunaus esą 82,000 žmonių

Kunigai sako, kad viską sutvėrė Dievas. Ištikrųjų gi patys 
gražiausi dalykai yra žmogaus sutverti, štai, čia matote glėbį 
didelių gėlių. Tai naujausia rožių rūšis, kurią išvystė darži
ninkas Charles H. Totty savo darže. New Jersey valstijoj. Jis 
pavadino ją “Olimpiados rožė”.

su pirmiausia patirdavo sa
lės sudėtį ir ūpą; stengda
vos prie jų ne tik prisitai
kyti. bet įeiti į tokį su sale 
kontaktą, kad jaustus glau
dus santykis. Užvaldęs dau
gumą kalbėtojas veda savo 
liniją, vis gilindamas ir sti
prindamas simpatijos jaus
mą.

Tokiai nuotaikai sutvirtė
jus, jam nebaisus paskirų 
asmenų išsišokimai. Bet ku
riam konfliktui kilus, salė 
palaiko kalbėtoją. Tai yra 
pirmoji, vyraujanti kalbos 
pasisekimo priežastis.

Suėjus į dvasinį santykį 
su klausytojais, radus jų 
opas, be ilgų įžangų imama 
dėstyti atstovaujamas nusi
statymas. Patariama pradė
ti nuo sunkiausiųjų ir nedė
kingiausių temų, kadų>abai- 
gai paliktų įspūdis lengvos, 
suprantamos ir įtikinamos 
kalbos. Gerai kartais užbėg
ti už akių oponentams, prie
šininkams, atspėjant ir pa
juokiant jų rimčiausius ar
gumentus. Tačiau tenka lai
kytis padorumo ir asmenų 
godojimo dėsnių, nes neži
nai kaip dar gali dalykai 
virsti ir ar neteks paskui at
siprašinėti.

Vienas 18-tojo amžiaus 
praktikas kalbėtojas, daug 
turėjęs reikalų su Lietuvos 
bajorų seimeliais, primygti
nai rekomenduoja būt man
dagiam ir tuo budu versti 
priešininką arba irgi pra
dėti mandagiai kalbėti, ar
ba pasirodyti neišlavintam 
grubijonui. Bet svarbiausia, 
rako jis. reikia stengtis at
spėti priešo būtis, jo galvo
jimo ir gynimosi metodai. 
Tat išardo iš anksto priešo 
paruoštus kalbos konspek
tus ir verčia jį paskutiniu 
momentu paskubomis keisti 
frontą ar dar blogiau: kar- 
toti tat, ką klausytojai jau 
vra iš kitų, kitaip nušvies- 
a girdėję.

Ginčai, diskusijos, tai jau 
antras, aukštesnis retorikos, 
viešo kalbėjimo meno laip
snis. Tat neišvengiama 
tiems, kas ketina dalyvauti 
visuomeniniam ar politinia
me šalies gyvenime. Tačiau 
tat pasiekiama tik tų, kas 
pramoksta tvirtai ir suma
niai verstis pirmame laips
ny, t. y., kas sugeba:

(1) parinktą sritį nuodu
gniai išstudijuoti, kad ji 
butų jo galvoje visai aiški; 
(2) pritaikyti įgytas žinias 
laukiamai uditorijai. kad 
jinai galėtų pasisemti iš pa
skaitos naudingų ar net pra
ktiškų nurodymų: (3) suda
ryti kalbos logingą planą, 
kad netektų kartotis ir po 
kelis syk prie to paties grįž
ti: (4) kalbant pamiršti pa
šalinius ir antraeilius daly
kus, o tik stengtis dėstyt da
lyką prieinamai ir trumpai, 
plačiau sustojant tik ties 
tuo, kas publikai gali patik
ti: (5) nesiblaškyti, vengti 
digresijų, nutolimų nuo te
mų, nestenėti, ypač jeigu 
kalbama per radio, paines
niems vietoms turėti iš ank
sto paruoštas formules ir 
tinkamus žodžius; (6) no
rint neiškrypti iš kelio, ne
pamiršti dėstymo eilės, ne 
prošal} turėti sužymėtą 

trumpą kalbos schemą su 
pabrauktomis rimtesnėmis 
vietomis; (7) baigiant, su
glaustai atkartoti vedamą
sias mintis ir rasti žodžius, 
kurie patiktų klausytojams 
ir sužadintų juose pagei
daujamą ūpą.

Vokiečiai daro aeroplaną, 
kuris galėsiąs nešti 120 
žmonių ir lėkti 5,000 mylių 
be sustojimo. Tokio aerop
lano iki šiol da niekas pa
sauly neturėjo.
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Ledų Suremtas Garlaivis Erie Ežere.

Afrikoje Da Nežino, 
Kad Būrų Karas 

Pasibaigė.

Sugavo Kunigėlį
Prie Pusnuogių 

Merginų.
Šiomis dienomis Chica- 

gos policija užklupo vieną 
“šokių akademiją”, kur 
buvo vaidinama “Naktis

Bernard Sbaw sako. tenai 
reikalingas geras laisva

manių misionierius.

Šiomis dienomis Anglį- Turkijoj.” Juodveidžių or- 
jon sugrįžo rašyto įas kestra. aosirengusi Arabi-
George Bernard Shaw, ku- jos šeįkais, griežė masinan- 
ris buvo įsvaziavęs žiemos meliodijas, o 56 jaunos 
atostogoms > Pietų Afrika. merginos, tik nekurias savo 
Nespėjo jis is laivo išlipti, kūno vieteles pridengusios, 
kaip j) apspito laikraščių re- kraipėsi, lankstėsi ir tursi- 
portenai ir pradėjo klausi- nosi prieš 310 vyrų kurie 
nėti, ką jis turi Jiems naujo susirinkę žiurėjo ir gėrėjosi.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Erie ežere, ties Pelee sala, ledai surėmė garlaivį “Fellow-Craft”. Jo Įgulai pristigo mais
to, tsdėl valgomųjų daiktų jiems numeta orlaivis. Ant jo dėnio galima matyt buri darbininkų, 
kurie pamatę atlekiant orlaivį, ištolo moja rankomis ir džiaugiasi, kad gaus “senvičių”.

WATERBURY, CONN

Vyčiai susimušė už 
merginą.

Čia yra susitvėrusi vyčių 
organizacija arba, kaip kiti 
juos vadina, “vyčių vais- 
kas”. Vyčiai turi savo “ge
nerolą”, pirmininką, ir prie 
to da kunigas dažnai ap

Reikalinga Darbininkė.
Prie krautuves ir stubos darbų; dar
bas ant visados ir geras atlyginimas 
teisingai moteriai. Kuri norėtų leng
vi darbą, kreipkitės per. laišką, aš 
plačiau paaiškinsiu reikalą. (16)

N. LEITA
35 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

PAJ IEŠKOJIMAI
. . _ . KAPOCIAI, mano dėdes Petras,

Šventina JUOS šventintu van- Mikolas, Raulynas, ir teta Jieva Ka 
ripnill počienė, paeina iš Skirštiškės kaimo,
UCIUU. . . Prienų parapijos. Mariampolės apsk.

Bet VIS dėl to Dievas jų Seniau gyveno Sherandoah, Pa, da- 
nesaugoja ir dažnai juos ap- “Vkurul^ £
sėda velnias. Taip atsitiko bar gyvena, malonės pranešti. (15) 
ir 29 kovo apie 9 valandą E^JA*;AVI^ago, n,
vakare. Tą vakarą Vyčių —----------------------------------
kliube kilo muštynės ir Pet- antanas traknis, švogeris ir

- na sesuo Marijona Abromavičiūtė—Tra-rUl Mažeikai buvo uždėtos knienė, pirm 30 metų gyveno Penn-
juodos akvs”.Sakoma, kad sylvanijcs šteite, dabar nežinau kur 

- - Įęoįęios įandasi. Prašau atsisaukt arba kurie

Kaip Nusmuko Auto
mobilių Biznis.

Jeigu skaityti kapitalisti-

apie Afriką. Ir štai ką jis Policija visus jus suėmė, ir 
jiems papasakojo: vaidintojas ir žiūrėtojus, ir

“Pietų Afrikoj žmonės di visus nuvežė nuovadon. Ir, 
nežino, kad karas pasibai- tikėsit ar ne, tarp suimtųjų
gė,—tai yra, anglų karas su pasirodė ir vienas “doros nėj Amerikos spaudoj zi 
būrais. Nors Anglijos vai- mokytojas”, kun. Harry J. nių antgfclvius, tai automo- 
džia senai jau tą kraštą yra Maas. Kada teisėjas pa- bilių biznis eina visai ge- 
užkariavus ir kąra oficiališ- klausė jo, ką jis tenai darė, rai. Jis kas diena vis kila, 
kai atšaukus, tečiaus olan- kunigas teisinosi atėjęs “ne- fabrikai vis naujų užsaky- 
dai su britais tenai atkakliai dorybių tyrinėt.” Paklaus- mų gauna.
kovoja.” tas, kam jis butų iš sa- Štai tik iš vieno laikraščio

Olandai, tai Transvalio Vo “tyrinėjimo” raportą da- paimtos 7 balandžįos dienos
gyventojai, kuriuos kiti va- vęs, kunigas atsakė: “Aš žinios:

1930 metais, 417,118.
1931 metais, 289,398.
1932 metais, 130,700.
Tai ve, kiek nusmuko au

tomobilių gamyba.

RUMUNIJOJE POTVI-
NIUOSE PRIGĖRĖ 50 

ŽMONIŲ.
Rumunijoj kilo baisus po- 

tviniai. Žinios iš Bukarešto 
sako, kad patvynus Dniestro 
upė visiškai sunaikino So- 
rokos miestą. Vandeny žu- 
,o 50 žmonių. Gele-

\ y Čiai SUSimuSe dėl mimus įino |.ur jje randasi, malonėkite pra- 
ten panelės, tik nežinau, ar nešti, busiu dideliai dėkingas. (16)* • i i* 1 — 1 * r7VC * DDAU ,u buvo jų kliubo nare, ar ne.
Bet tai ir nęsvarbu. 1

KAZYS ABROMAVICIA,
10730 Wentworth st., Chicago, 111.

T„- . ........ t JULIUS JANKAUSKAS, kuris at-JeigU \\ciai taip narys, ,aįiaVęs iš Lietuvos apsigyveno So.

da- “Fordas Detroite gavęsdina boerais ar būrais. An- bučiau Dievui raportą 
glai anais metais jų kraštą vęs.” užsakymų padaryti 300,000
užkariavo ir įstatė tenai sa- Toliau kunigėlį kamanti- naujų automobilių ir kartu 
vo valdžią, bet. kaip nasiro- nėjant pasirodė, kad jis jau tais užsakymais gauti pi
do. olandai negali šito už- nebe pirmą kartą “Turki- nigai.”
miršti, ir todėl Shaw sako, jog Naktį” lankė, bet iki šiol “General Motors outomo- 
kad tenai “karas da nepasi- da nei vieno raporto Dievui bilių parodoj Bostone par
baigė”. nėra išsiuntęs. '.davimai kįla.”

“Žiūrint fiziniu žvilgsniu, | “Fordo dirbtuvėj Somer-
olandai yra puikus žmo- KIEK POPIEŽIUS TURI villėj prasidėjo gamyba, 
nės,” sako Shaw, “bet reli- VYSKUPŲ. Seni darbininkai šaukiami
giskai jie tebegy vena dar Romos katalikų popie-' prie darbo.”
17-tame šimtmety. Jie dar žius pereitą sąvaitę paskel-* Taigi neišrodo, kad butų 
tiki į pragarą su verdančia bė raportą, parodydamas, 
smala. Valdžia turėtų nu- kiek jo ilgasskvernė armija 
siųsti tenai porą gerų lais- turi viršininkų. Vyskupų ir 
vamanių misionierių. Aš da- arcivyskupų esą 1069, o 
riau, ką tik galėjau.” kardinolų — 55.

Paklaustas, ką jis mano Jįe išskirstyti šiaip: 
apie Ainją, garsusis rašy- 1 Europoj 673, Azijoj 277, 
tojas atsakė: Afrikoj 140, Okeanijoj 74,

“Airija labai panaši į Jungtinėse Valstijose 109,
Pietų Afriką. Airiai taip Kanadoj 74, Meksikoj 34. 
pat dar nežino, kad karas Argentinoj 10, Bolivijoj 11,

Kaip Išrodo Duonos 
Gamyba 1932 Metais"

Tarptautinis Žemės Ūkio žinkeliai esą išplauti, tiltai 
Institutas šiomis dienomis išnešti, žmonės pabėgę iš 
surinko ir paskelbė žinias,!namų ir susirinkę aukštes- 
kaip išrodo pasaulio pasė-nėse vietose nerimauja ne- 
liai šiems metams. Iš tų ži-• sulaukdami iš valdžios jo-
nių jau dabar galima spręs-j kios pagalbos. Išėję iš kan-
ti, ar šįmet pasaulis turės lybės'žmonės užpuolė Viš

tai Žmonės bijos pas juos ir Bostone ir apie 1916 m. dirbo South 
i,„j Bostono cukernėje. Turiu labai svar-UZeiti kad negaut black reikalą Prašau atsišaukti, arba 

eye.” Jeigu jau jiems taip kurie žino kur jis randasi malonėkit 
norisi muštis, tai ar nege- p,anestI
riau butų nuvažiuot į Kini
ją ir stot prieš japonus?

K. A. Pavilonis.

PETRAS PŪKIS, 
281 Mulberry St., Newark, N. J.

NORĖJO IŠGĖDINT 
LIETUVAITES.

JULIONA KURAUSKAITĖ—Bar- 
vidiėnė, paeina iš Žagarės miestelio, 
Kauno gub., pajieškau mano gimi
nių Amerikoje. Prašau atsišaukti nes 
labai norėčiau susirašyt, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonės pra
nešti. (17)

MRS JULIA BARVIDIENĖ 
426 Chestnut St. Rear,

New Britain, Conn.Argentinoje grįžtant 3 
lietuvaitėms iš.pikniko, jas 
užpuolė 6 svetimtaučiai vy-’fulo miestelį, išvijo taikos 

teisėją, kunigą ir mokytoją.
Keliose vietose alkani žmo
nės puolė mušti žandarus.

Europos kviečių pasėliai į Potvinis palietė ir Rumuni- „ - .
yra šiek tiek- padidėję. Pa- jos sostinę Bukareštą. Čigo- nesa Argentinos Žinios 

nų apgyventas kvartalas
buvo visas apsemtas ir be
veik sunaikintas.

duonos daugiau, ar ma
žiau ; ar javų kainos kils, ar 
da daugiau kris.

Tos žinios tokios:

blogi laikai.
Bet štai ką parodo statis

tika. National. Automobile 
Chamber of Commerce sa
vo raporte parodo, kad per 
visą kovo mėnesį Jungtinė
se Valstjiose ir Kanadoje iš
viso buvo padaryta tik 130,- 
700 naujų automobilių. Tai

sėlių plotai padidėjo Pran
cūzijoj, Vokietijoj ir Itali
joj. Sumažėjo Rumunijoj, 
Lenkijoj ir Ispanijoj. Rusi
joj kviečių pasėlių plotas, 
jų pačių duetais daviniais, 
prašoka pereitų metų kvie
čių pasėlių plotą net 1,340.- 
000 hektarų arba 11 nuoš. 
Kviečių pasėlių plotas yra 
padidėjęs dar Britų Indijo- 
se. Šiek tiek pasėliai yra pa
didėję ir Šiaurinėj Afrikoj.

Ignacas ir Juozapas LENKUS,
. miau gyveno Scranton, Pa. Jau —, 

rai ir kėsinosi lSgėdint. Lai- 10 metų, kaip nesusi rašome; jie pa-

ir-

mei, pro šalį tuo tarpu . va
žiavo autofiobius, tai pikta
dariai pabėgo. Apie tai pra-

tys lai atsišaukia, arba kurie žinote 
kur jie randas meldžiu pranešti, nes 
yra labai svarbus riekalas iš Lietu
vos. (17)

ADOMAS KANTAUTAS 
8173 W.Lafayette avė. Detroit, Mich

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui vyro ne se

nesnio 45 metų. Aš našlė 36 metų, 
turui vienų vaikų 10 metų ir 3-jų šei- 

• mynų namų. Su pirmu laišku malo- 
I nėkit prisiųsti ir paveikslų, kurį pa- 
' reikalavus sugražinsiu.

MRS. A B.
253 Broadvray So. Boston,

SUKILO KARIUMENĖ
Žinios iš Ekvadoro sako, 

kad pereitą sąvaitę Buaya 
quilo uoįte sukilo jurinin
kai ir paėmę į savo rankas 
du karo laivu išplaukė iš 
uosto. Punta Piedra forto 
garnizonas taipgi sukilo ir 
paėmė kontrolę į savo ran
kas. Sakoma, kad šitas su
kilimas esąs nukreiptas 
prieš gen. Plazą Gutierrezą, 
kuris nuo 1901 iki 1904 me
tų yra buvęs Ekvadoro pre
zidentu, bet nuo 1925 metų 
iki šiol buvo ištremtas ir 
dabar sugrįžo aįgal.

už tuos 
pinigus

Pajieškau gyvenimui draugo, mer
gina neblogai atrodanti, susipratusi, 

1 pageidaujama kad butų pasiturintis, 
Iredaro skirtumo pažvalgose ar am

žiuje. Prašau fotografijų prisiųsti, 
bus sugrųžinta atgal. (16)

D. V 185 Lake Shore Rd. 
Mimico Beach, Toronto, Ont. Canadayra bevelk tik šešta dalis to,! Ju? ^Kanados ir Jung- 

kas buvo padaryta 1929 me- } alstijų kviečių pase
, lių plotai esą sumažėję

nų armija vis dar mano, iOmbijoj '27.' ' ' I Štai kiek kuriais metais 5et_ aPie L800,000 hektarų,
kad Airiia tebėra pavergta Visus tuos dykaduonius per kovo mėnesį buvo paga- Faemus viso pasaulio davi-

pasibaigė. Airių republiko- Brazilijoj 74, Čilėj 13, Co-,tais.

tauta ir kad airiai turi ko- turi maitinti ir rėdyti patys minta automobilių:
vnli i’nbUi'n ’’ 1-1*___ • ~____________________________ a •_voti prieš valdžią. biedniausi žmonės. 1929 metais, 626,076.

Anti-Militarizmas
Olandijoj.•

Olandija yra laikoma an- 
timilitarištų tėvynė. Ir ne 
veltui: karo ir visokio smur
to priešininkų ten yra labai 
daug jau iš sena. ir jųjų 
skaičius vis didėja, auga. J 
Štai duomenys: Olandijoje 
yra 14 antimilitaristinių bei 
pacifistinių sąjungų, kurios 
turi iki 36,000 narių. Net 
valstybės rūmų atstovų yra 
32 nuoš. tokio elemento, ku-Į 
ris stoja už nacionalinį nu
siginklavimą. Nuo 1914 m? 
iki šiol. Olandijoj atsisakė 
eiti kareiviais daugiau kaip 
1,500 vyrų. |

Tačiau, nežiūrint tokio 
didžiulio tautos nusiteikimo 
taikai, į nusiginklavimo 
konferenciją Olandų vy
riausybė nusiunitė ne karo 
priešininkus, bet aiškius ka
ro ir ginklavimosi šalinin
kus. Žymus Olandų profe
sorius van Embden užtat ir 
parašė didžiuliam olandų 
laikrašty “Telegraaf” visą 
seriją straipsnių, kuriuose 
ryškiai įrodė, kad olandų 
vyriausybės nusiųstieji į 
nusiginklavimo konferenci
ją atstovai kalbėti tautos 
vardu neturį teisės. Olandų 
tauta karo ir nusiginklavi
mo reikalu turi visai kito
kią nuomonę, negu jos nu
siųstieji atstovai, — rašo 
profesorius van Embden. 1

Todėl olandų visuomenė 
eidama prieš valdžios poli
tiką, nusiuntė nusiginklavi
mo konferencijai (Ženevo- j 
je) savo peticiją su 2,438,- ’ 
908 parašais. Toj peticijoje 
reikalaujama imtis tokių 
priemonių, kurios veda tau
tas prie visiško nusiginkla
vimo. 1

Elektrikinis Vaciumi Valytojas

išima purvą
NET IR IŠ

ŠVARAUS KARPETO”

Pakiaoskk kad parodytų hi
to kokioj krautuvėj kuri par
duoda pkktrikinins prietai
sus arka jūsų arčiausioje 
Edison krautuvėj. Jeigu no
rite pristatysime 4rk«i !?■* 
lytojų j na litus išbandymai.

PeRLEISKIT vacuum 

valytoją per karpetą ku
ri tik ką buvo “išvaylta*’ 
su šiuostuvu. Jus nusis- 
tebėsit pamatę kokia iš- 
tikruju ji yra purvina 
net tuomet, kada ji at
rodė tikrai švari.

Tai todėl, kad stiprus oro 
traukimas iškelia pasislė
pusį purvą, kuris yra gi
liai karpetuose ir rakan
duose—purvas kuris pa
prastai nebūna išimtas. 
Bet jis vis ten yra ir tik 
elektrikinis valytojas jį 
išims. Kodėl nepadaryti 
sunky valymąsi j u su 
namuose tuo greitu leng
vu budu su clektrikiniu 
vacuum valytojų?

THE BOSTON

L "lllSOII

C O M p fl n y

nius, matyti, kad šių metų 
i kviečių pasėlių plotas ke
liais šimtais taukstančių 
hektarų prašoka 1931 m. 
plotą. ‘
f Oro sąlygos pasėliams 
į Vakarų ir Pietų Europoj 
per šių metų sausio ir vasa 
l io mėn. buvo palankios 
Indijos derliaus perspekty 
vos yra vidutiniškos. Šiau 
rėš Afrikos pasėliai verti 
narni patenkinamai. Argen 
tinoj jau yra suvalytas nau 
jas 1932 m. derlius.

Suėmus viską krūvon, iš
rodo, kad šįmet duonos už 
augs pasauly daugiau, to
dėl jos pabrangimo negali 
ma tikėtis.

SUOMIAI SUSILAUKĖ 
DEGTINĖS.

Balandžio 5 dieną Šuo 
mijoj atsidarė degtinės 
pardavinėjimas. Per 12 me 
lų tenai buvo prohibicija 
bet žmonės visuotinu ba 
ravimu pereitą gruodžio 
mėnesį nutarė vėl grįžt 
prie gėrimų. Bet valdžia nu 
ttatė degtinei tokias kainas 
kad žmonės negali jos įpirk 
Ii. Pavyzdžiui, kvorta pa 
prastos degtinės — $6.50 
Bonka konjako — S9.25 
Degtinės gamyba ir parda 
vinėjimas dabar priklaus 
valdžios monopoliui, taig 
valdžia nori pasipelnyt 
Reikia pasakyti, kad Ame 
rikoje ir dabar degtinė p 
gesnė, negu Suomijoj.

NORĖJO NUNUODYTI 
BUVUSI LENKŲ MINIS

TERĮ PIRMININKĄ.
Iš Krokuvos pranešam 

kad tenai susekta sąmok 
las nunuodyti Lenkijos va 
štiečių partijos vadą Wito 
są, kuris savo laiku bu\ 
Lenkijos ministerių kabin
to pirmininku. Dėl to sa 
mokslo esąs suimtas tūla 
Sulocha.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26)

98 E. 7th St_ So. Boston. Mass.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE \ * WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

PARSIDUODA FARMA
35 akeriai žemės, 8 rūmų namas, 

puiki barnė, yra miško, puiki vieta 
prie šteito kelio. Parsiduoda pigiai 
už $3,500.

Į KITA FARMA turi 175 akerius 
žemės, namas puikus, barnė gera, že-

’ mė gera, viskas gerai auga; didelis 
sodas, kas metų gauna už obuolius 
$1000. Didelis bargenas. parsiduoda 
už $6<500. Daugiau žinių norint, 
klauskite per laiškų.

FARMA, 57 akeriai žemės, namas 
8 kambarių, elektrikos šviesa, vana, 
toiietas, šiluma, telefonas; 4 melžia
mos karvės, jaunas bulius, pora ark- 

į lių ir mašinerija, 4 vištininkai, yra 
miško; visai arti prie šteito kelio. 
Parsiduoda už $4000.

( W. BURKE
208 Front St., Exeter, N. H.

NORIU MAINYT PRAPEKTĘ ant 
Farmos. Lotas 55 pėdų pločio ir 180 
ilgio; viena stuba mūrinė, 9 ruimų, 
antra medinė, 5 ruimų; viduryje ga
ražus. Viskas įrengta, porčiai, said- 
vokai cimantuoti. Prapertė randasi 
Clinton, Indiana. Norinti daugiau 

žinių, klauskite laišku ar ypatiškai.
(16)

GEORGE BAKAS 
1319 Addison St.. Chieago. IR.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito, kvaitulio, ne miego. Vi

sose a pliekose.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mysti- 

ška Krystalų”, su kuriuom dasiži- 
n- s’t savo Ateitį ir I-aimę ir viskų, kų 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami 
1 eli.-s štampas paaiškinimui. Adre
suok it: (1C)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. 9,

CHICAfiO, ILL.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martnsevičigg
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Are. 
CHICAGO,1LL.

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. LEVESKIS, 1336 W. 12th at. 

Los Angeles, Calif.

-F
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Šeštas Puslapis

S. L. A. REIKALAI.
PRAKTIŠKA POLITIKA.

fcgtfilVlS, SO.BOSTON

lietuviai ilgai toleruos tuos pra- čia reikia netik patyrimo ir 
ktiškus politikierius atsako- gabumo, liet nepaprastos ener- 
mingose savo arganizacijos vie- gijos. Jeigu išrinktume kitą

Gyvenime retai kas gali ap-Jkas pareikalavo, kad butu aiš- Juos mažiau 
silenkti su vienos ar kitos rų- kiai paskelbta bondsų denomi- labiau visuomenei 
sies veikimu, kuris yra klasifi- nacija, pirkimo diena, kiek mo

kėta ir per kokią firmą pirkta.kuojamas kaipo "politiška ak
cija”, arba politiškas veikimas, tai p. Gegužis randa praktiš-
Politiką galima bendrai padalin 
ti į dvi generaies klesas: ideali
šką ir praktišką. Idealistai po
litikai yra tie. kurie dalyvauja 
visuomenės darbe ne asmeni
niais, saumyliškais sumetimais, 
bet dar aukauja savo karjerą, 
dažnai ir savo draugus. savo 
gerbūvi visuomenės labui. Kita 
rūšis politikų yra prakštiški po
litikieriai. Jiems žmonija ir jos 
ateitis, tai antraeilis dalykas: 
jie dažniausiai i tai net dėmesio 
nekreipia Pirmoj vietoj jiems 
stovi jų pačių gerbūvis, jų pa
čių pralobimas. pelnas ir visai 
neatsižiurima kokiais budais tai 
galima pasiekti, koki Įrankiai 
tam vartojama.

Dauguma musų Amerikos lie
tuvių politikos darbuotojų pri
klausė pirmajai kategorijai 
Praktišką politiką musų tarpe 
pastebėjome tik po karo. aiš
kiausiai — tveriant ir valdant 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę. 
Ten Karužos, Račkauskas. Stri 
maitis, Bush ir kiti po prakil
niais patriotizmo obalsiais. var
tojant viešiems reikalams su
rinktus pinigus, gabiai dirbo 
savo asmeninei naudai. Ten bu
vo legališki "komisai”, akcijų 
džiogleriavimai (kaip. sakysim, 
tarp Račkausko ir Račiūno. Ka
ružos ir Strimaičio ir Bush. Yčo 
ir Vosyliaus ir kitų) ir kitoki 
darbeliai, kurių pasekmė buvo 
ta, kad apie $500.000.00 visuo
menės pinigų sutirpo “oficiališ- 
kai“ iki kokių $100.000.00. o ti
krumoj vargu yra Itelikę ir $50.- 
000.00. Kada nors gal Atstaty
mo Bendrovės viršininkai pa
skelbs musų visuomenei kun. 
Gudaičio, buvusio kuri laiką 
Atst. B—vės pirmininku, jo pa
gamintą raportą. Ten mes pa
matysime praktiškos politikos 
vaisius ir praktiškų politikierių 
darbelius.

Bendrovių periodui praėjus. 
—reikia atsimint, kad praktiški 
žmonės, kaip viršui minėta, ir 
paskiau jų mokiniai Bischof- 
fai. Harringtonai. žiuriai. Klin 
gos ir kiti pritvėrė “Progresų 
“Resorcinų", "Audimų”, "Atla
sų”, "Egylnų". “žemės Bankų" 
"Laivynų”, “Mašinistų”, “Me
chanikų” ir dar desėtkus kito
kių bendrovių, ir kiekvienoj vi
suomenė. prakišo, o praktiški 
veikėjai pasipelnė — musų vi
suomenėj liko dabar tiktai SLA 
su pusėtinu turtu, i kuri prakti 
ški žmonės irgi pradėjo prakti
škomis akimis žiūrėti.

Štai. praktiškas patriotas Ma 
kaveckas gauna $20.000.00 pa 
skolą ant savo stubelkos. Kitas 
praktiškas žmogus. Devenis. 
tno pačiu laiku savo patriotizmą 
panaudojo išimti iš SLA. net 
$50,000.00 ant poros namelių 
toli tiek vertės neturinčių. Ki
tas praktiškas patriotas, va
žiuodamas iš Hartfordo i New 
Yorką. prakštikai paskandina 
SLA. Apskričio*$l,240.00. o da 
kitas praktiškas žmogus, senas 
veikėjas Tareila. randa praktiš
ku dalyku. kad matant, kaip 
Makaveckas ir Devenis gauna 
paskolas ant mažos vertės na
mų (viename iš kurių jis pats 
krautuvę turėjo), ir kaip jo Ap
skričio iždininkas baigia Aps
kričio turtą "skandinti’, iš pra
ktiško atžvilgio randa, kad “ty
la—gera byla”.

Ne be to, kad ir musų prezi
dentas p. Gegužis, kuris buvo 
savo rūšies diktatorius, per 14 
metų, kada Paukštis buvo iždi
ninku. nebūtų radęs reikalinga 
iš praktiško atžvilgio "patarti” 
supirkinėti bondsus ir kitokius 
vertybės popierius tam tikros 
rūšies ir per tam tikrus asme
nis, o kada dabar prarieda pa
sirodyti. kad tie bondsai atneš 
mums apie pusmilijoni (trečda
li be viek musų viso turto) nuo- 
stoMii, ir kada adv. F. J. Bago- 
čius, SLA. Stovio, Skundų ir 

ici.jos Komisijos pirminin-

kiau toki paskelbimą uždrausti 
O ponai SLA. iždo globėjai (Ja
nuškevičius ir Raginskas). taip 
pat kaip ir Kontrolės Komisija, 
randa iš praktiško atžvilgio ge
riau to visko neskelbti, nes. ma
tyt. randa nepraktišku dalyku. 
<ad visas "narcdas“ tokius pra
ktiškus darbus žinotų.

Kada SLA. Pastovios Komi
sijos turėjo savo bendrą posėdi, 
apkr. 6-7 d., 1930 m., komisio-
nieriai. idealizmu- vadovauda-0
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tose? Ar jie kartais nepadarys žmogų, tai 
praktišką žingsnį ir nepakeis 

praktiškais ’̂* bet 
pasišventu

siais veikėjais T
Ti

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

fiso reikėtų pridėti dar du ari 
tris ekstra darbininkus, ir vis- 
tiek galėtu kilti didžiausia sui-

ckretoriaus

i

miesi, atrado keturis Pildomo
sios Tarybos narius kaltais, bet 
praktiškais sumetimais, kad ne
sukelti organizacijoj suirutės 

nereikalavo Tarybos narių re
zignacijos. leisdami jiems pa
baigti savo tarnybos laiką. Ta
da p. Gegužis rado praktišku 
dalyku prašyti adv. Bagočių 
ginti jo “nekaltybę”, (žiūrėk 
Gegužio klausinėjimo stenogra
mą), ką adv. Bagočius. vado
vaudamasis juristų etika, ir da
rė. Bet dabar, kada eina rinki
mai ir adv. Bagočius figūruoja 
kaipo p. Gegužio oponentas, tai 
praktiška politika reikalauja 
skelbti visuomenei, kad adv. 
Bagočius Komisijų posėdyje gy
nęs Jurgeliutę, o ne Geguži.

Komisijos, viską nuodugniai 
ištyrusios. rado. kad Ažuna- 
rio namas buvo vertas apie $16.- 
000.00. nes tokia vertė buvo 
priduota kai kurių \Vaterburio 
bankų ir rimtų amerikoniškų 
firmų. Bet atėjo klausimas, ar 
gerai pasielgė prez. Gegužis ir 
sekr. Jurgeliutė. telegrafu Įsa
kydami ižd. Gugiui užmokėti 
$1700.00 taksų ant to namo. ku 
rią sumą adv. Gugis ir išmokė
jo. pasiremdamas tuo Įsakymu. 
Diskusijos Komisijų posėdyje 
ėjo. ar gerai padarė p. Gegužis 
durdamas Gogiui tokj paliepi 
mą. ir rado. kad p. Gegužis ne 
gerai pasielgė, ir išnešė apkal
tinimą (žiūrėk Komisijų proto
kolą "Tėvynės” No. 51, gruo
džio 10, 1930 m.). Bet. kai atė
jo p. Gegužis ir turėjo praktiš
ką pasikalbėjimą su apkaltini
mų autorium adv. OKu. tai adv. 
Olis iš praktiško atžvilgio rado 
reikalinga paskelbti, kad p. Ge
gužio ir p-lės Jurgeliutės palie
pimas adv. Gugiui buvo prak
tiškas" ir geras, tečiaus- Gugis. 
kursi tą gerą paliepimą išpildė, 
esąs "kaltas”. Praktiški sume
timai. -matyt, praktiškus žmo
nes ne tik kad nuveda i "prak
tiškus” biznius, bet kartais ati
ma jiems ir paprastą padorumą.

Komisijų bendrame posėdyje, 
adv. Bagočiui pasiūlius buvo 
nutarta tuojaus paduoti Deveni 
i civili teismą ir gauti teismišką 
pripažinimą, kad Devenis yra 
Susivienijmui tiek ir tiek sko
lingas. ir, gavus pripažinimo 
lakštą (execution), tuojaus už
dėti areštą ant Devenio dvaro 
Lietuvoje. Adv. Bagočius pri

davė ir Devenio dvaro antrašą 
r nurodė, kad Lietuvos teismai 
pripažįsta Amerikos teismų nu
tarimus (full faith and credit), 
ir tam reikalui buvo Pildomo
sios Tarybos paskirta $600.00 ir 
ta suma buvo pavesta adv. Lu
košiui ir p. Tareilai, Waterbu- 
fio specialės Komisijos na
riams. Bet praktiški sumetimai 
sulaikė pp. Lukošių ir Tareila 
nuo bylos užvedimo. Ji ir iki šiai 
lienai neužvesta.

Prie praktiškų žmonių gali
ma priskartvti ir musų poną 
prezidentą. kuris per dvejus 
metus jau “ieško” Devenio. bet 
nė pėdsako jo nesurado; išmo
kėjo Susivienijimo $600. kad 
butų byla prieš DevenĮ užvesta, 
bet iš praktiško sumetimo bylos 
neužvedė. Ir nežiūrint to. p. Ge
gužis ketina dar porai metų S. 
L.A. prezidentu pasilikti, nepa
darant Susivienijimui nieko ki
to. kaip tik didelių nuostolių.

Praktiški žmonės, praktiška 
politika...

K
SLA. Pildomosios 

rinkimai i>aigiasi ši 
suomenė jau žino. 
gieji Susivienijimo
rie rimtai yra susirūpinę 
nizacijos gerbūviu ir ateičia, re
mia adv. F. J. Bagočiaus kan
didatūrą Į pirmininkus, adv. K.
P. Gugio i iždininkus, Dr. Bro-i 
nušo Į daktarus kvotėjus ir S.' 
Bakano ir J. Stungio Į iždo glo-Į 
bėjus, šitų kandidatų kvalifi
kacijos buvo musų spaudoj pla
čiai apkalbėtos, todėl atkartoti 
nėra reikalo.

Bet lieka da viee-pre2idento 
ir sekretoriaus urėdai, i kuriuos 
pažangieji nariai "oficialių” 
kandidatų dabar kaip ir neturi, 
nes Grinius atsisakė, o Vinikas 
da nėra gavęs pilietiškų popie- 
ru.

Taigi kįla klausimas, kaip 
mes. pažangieji, turim čia da
ryti? Ar remti esamus kandi
datus. ar ne? Jeigu remti, tai 
kuriuos?

Mikalauskas, kuris dabar y- 
ra pirmuoju kandidatu į vice
prezidentus. priklausb prie pa
žangiųjų sandariečių, asmeniš
kai neblogas žmogus, tik tiek 
galima jam užmesti, kad jis ne
pasižymėjo jokiu veiklumu. Bet 
vis dėl to aš balsuosiu už ii. Jei 
Bagočius liks prezidentu, tai jis 
paragins p. Mikalauską subrusti 
prie darbo.

Na. bet ką rinkti Į sekreto
rius?

Vinikui Į balotą nepatekus, 
kandidatais liko Jurgeliutė, Mi
liauskas ir Čekanauskas.

Taigi klausimas, kurį iš jų 
remti? Kuris geriausia sekre

toriaus vietai tinka?
Čekanauskas yra sandarietis. 

Jis buvo jų nedidelės spaustu
vėlės vedėju, bet sandariečiai 
turėjo jį prašalinti, nes nemo
kėjo tvarkos palaikyti. Jis gali 
būt geras vaikinas, bet aišku, 
kad Į SLA. sekretorius jis ne
tinka. Jeigu jis "Sandaros” 
knygose atskaitas sumaišė, tai 
"Tėvynės” ir SLA. narių at
skaitose jam butų da sunkiau 
susivokti. Jis čia galėtų prida
ryti didžiausios betvarkės.

Tą pati reikia pasakyti ir a 
pie bolševikų kandidatą Miliau
ską. Kiek man žinoma, jis netu
ri prie tokio painaus darbo pa
tyrimo. todėl pavesti jam SLA. 
Centro knygų aš nekuomet ne
drįsčiau.

Vadinasi, lieka tik viena p-lė 
Jurgeliutė. kuri prie to darbo 
jau pripratus ir tinkamai jį at
lieka.

Tisea. ji yra lyg ir kaltinama 
dėl tos nelaimingos Devenio- 
Užunario paskolos. Bet pasko
las duoti ne sekretorės dalykas. 
Jos pareiga yra tiktai knygas 
vesti. Paskoloms prižiūrėti yra 
SLA. prezidentas, advokatas ir 
kiti viršininkai. Jeigu jie butų 
savo pareigų žiūrėję. Jurgeliu
tės vardas nebūtų Įveltas. Ir 
ateityje tas. turbut. jau neat
sikartos.

šitaip dalykams stovint, aš 
manau, kad mes turime balsuo
ti už p-lę Jurgeliutę. Ji yra ne
tik patyrusi, bet ir pasišventusi 
darbininkė. Ją galima dažnai 
rasti SLA. raštinėj sėdint prie 
knygų netik vėlais vakarais, bet 
ir naktį po 12 valandos.

Reikia atsiminti, kad SLA. 
sekretorė yra kartu ir “Tėvy 
nės” administratorė. Prie maže
snių laikraščių administracijose 
dažnai dirba du žmonės, o p-lė 
Jurgeliutė turi daug daugiau 
darbo padaryti viena, ir prie to 
da turi sureguliuoti 18.000 na 
rių mėnesinius mokesnius, su
tvarkyti knygas, šimtus aplika
cijų, pomirtinių reikalus, viso
kius fondus, pagaminti valdžiai 
raportus, vesti su kuopomis su 
sirašinėiimus. ir atlikti nesu
skaitomą daugybę kitokių dar-

LIETUVOS TEISĖJAI 
NE APSI DIRBA.

Visi skundžias, aimanuoja. 
Kad nėr darbo Lietuvoje.
Tik vieni taikos teisėjai 
Apsidirbti nesuspėja.
Musų žmonės bylinėjas — 
Bylom užverstas teisėjas.
Nes dėl adatos ir ylcs 
Nesibaigia baisios bylos.
Del viščiuko ir dėl gaidžio
Dabar nieks nenusileidžia— 

Del smulkiausio kokio nieko 
Stambų j ieškinį patiekia.
Stoja prieš teisėjo stalą 
Seka pasaką be galo.
O dažnai dar pasistato 
Gerą kaimo advokatą.
Čia Barbora skundžia Rožę. 
Ten vėl Baltrus Simui drožia, 
O tenai vikri Agnieška 
Iš Agotos kažko ieško, 
čia vėl atkaklus Laurynas 
Bylinėjas su kaimynais —
Jis dešimtą kartą teisias. 
Kaltina visais šventaisiais. 
Ten štai tėvas teisia vaiką 
Del kažkokių menkų baikų. 
Laukia teismo paskutinio 
Del išvalgyto kiaušinio.
Va. prieš teismą Barbė stovi 
Už nuplėštą M<< rto s šlovę. 
Okai Barbė gauna parą. 
Tuojau Mortai daros gera! 
Ak, tu šiokia, ak. tu tokia. 
Paskutinė tu laidoke—
Barbė Mortą teisme plusta 
Ir iš pykčio dantie pusto.
Tik nuvargintas teisėjas 
Sprendžia bylas atsidėjęs —• 
Vienus taiko, antrus baudžia. 
Skiria pabaudą neskaudžią, 
žmonės tiesą nusitvėrę.
Bėga linksmi i traktierių.
Ten išlošę fr pralošę 
Laisto bylas atsilošę.
Kol iš džiaugsmo ten ulioja. 
Naujas bylas išgalvoja — 
Vėliai sukas teismo ratas. 
Džiaugias kaimo advokatas. 
Eina vėl tos pačios bylos 
Dėliai adatos ar ylos.
Vėl tas pats taikos teisėjas 
Sprendžia bylas atsidėjęs.

KAUNIEČIŲ MĮSLĖ.
Po to. kaip Smetona išsirinko

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Sttvaėmptajaa, Vieno veiksmo 

- Patašė B«Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kmrigtt Meilė. Vieno veiksme Kome

dija. Paraše Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 meterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstatų nužudymų caro
Aleksandro II. I^bai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypa'os. 
So. Boston, 1913, pusi. 61............. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Prie ftvienos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

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

Spyčiai.— Ir kitos fo- 
. nes. Daugiau juokų, negu Ameri-

save da septyniems metams, koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
Lietuvos
kauniečiu

"prezidentu“, tarp 
susidėjo tokia mįslė: 

Kai palieja—katės laka;
Kai surūgsta—muša, plaka. 
Ponai sienas juo dabina. 
Darbo žmonės mušt ketina. 
Kas tai yra?
Smetona.

PATARIMAS NENAUDIN
GAS.

Daktaras.— Tamsta esi nu
silpnėjęs dėl stokos maisto. Tu
ri geriau valgyt.

Ligonis. — Aš ir pats tą ži
nau. bet bučeris ant knygutės 
daugiau neduoda, o pinigų aš 
neturiu. Tai pasakyk, kaip aš 
galiu gerai pavalgyt?

TAIP PAT PAMATĖ. 
Viena ponia pasakoja. kaip

nakčia Į butą Įsiveržė plėšikai. 
—Girdžiu pro miegus kažko

kį bildesį. Prabundu ir žiuriu, 
kad iš po lovos kyšo vyriškio’
kojos.

—Plėšiko?
—Ne. Mano vyro. Jis taip pat 

buvo išgirdęs bildesį.

ČIGONO VELYKINĖ.
Eidamas velykinės, čigonas 

pirma atiiko eilę labdaringų

72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pageri m a 
laida. 128 pusi..................................25c.

_____ ai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

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

rų. Paras? Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ...................................... ........ 25c.

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 62...............25c.

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

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

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

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

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

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

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 
. eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2> Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; <4> Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z.'Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...........................10c.
Biblija Satyroje.— laibai Įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1 -00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 

Sau Žemę.— I-abai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščia* .Mokslas arba Kaip Atsirado
Kalbos.” Pa rašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

PAPRASTAS DALYKAS.

—Jonai, kodėl tu neužsidedi 
švaresnių marškiniu?

—Kad pati neutri laiko iš
skaito.

—O ką ji veikia?
—Ji priima kaimynų drapa

nas skalbt.

—Tamsta, pasir do. nesi toks 
durnas, kaip atrodai.

—Taigi, taigi. Tas ir sudaro 
tarp mudviejų skirtumą.

Vffram ir Moterim

darbu. Užėjo i kleboniją ir pa
matė. kad kiaulė puode kopūs
tus knisa. Ėmė ir išvarė. Eida
mas per karidorių pamatė meš
kas kunigėlio belaukiant. Su
tvarkė ir tas. Nuėjęs į bažnyčią 
prisiartino prie klausyklos. Ma
to. kad kunigėlio krūtinė pri
spausta lenciūgu. Ee, sako, ku
nigėliui lenciūgai nereikalingi. 
Ir nukabino jį taip mikliai, kad 
kunigas ir nepajuto.

—Na. o ką sugriešijai, čigo
nėli?— klausia kunigas. ,

—Kiaulę iš kopūstų išvariau, 
kunigą nuo meškų apgyniau — 
sako čigonas.

—Tai gerai. O ką daugiau su
griešijai ?

—Lenciūgą su laikrodžių pa
vogiau.

—A. tai negerai. Atiduok!
—Na, tai še!
—Duok tam, iš ko pavogei.
—Kad neima.
—-Jeigu neima, tai gali sau 

laikyt.
čigonėlis gavo nuodėmių išri

šimą. o kunigėlis neteko laikro
dėlio. kailinių rr pietų.

Reikia perskaityti naujų 
D-ro Margcrio Knygų

GONORĖJA
Labiausia paplitusi lyties liga.
Kaštuoja tik 50 centų. ReikalaukitKaįtųųįa ___ _______________
“KELEIVIO“ knygyne, arba pas

idealistai Amerikos. bu.

ariu:
DR. MARGĖMS

3421 So. Hahted Street,
CHICAGO, ILL.

I

MINŠAINO GALYBE
Išėjo ištisi milionai metų, pa

kol evoliucija padarė ii beždžio
nės žmogų. Bet duokit tikram 
tautininkui paintę munšaino, o 
neišeis nei pusė valandos, kaip 
jis vėl pa\ irs i monkę.

IMU

t

Ar Buvę Vtsnatiaa* Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

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

Macachas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginų Onų Atrmuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Kaaigų fefibetas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterį*, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend F©*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitu mokslų bei jų šakų; rinkinys

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

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

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
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 Wallace 
472 pusi. .......................................|2.00
Lytiškos Ligos ir Jcaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.......................... .... ................25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

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

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metu revoliucinės Lietuvos

visokių patarimų apie sveikatų, bu- spėkos vede kovų su caro valdžia, ir
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IU. 1911 m., poslapi; 392. 
Apdaryta .......... ......................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės bot pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.

ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
vride, vertė Vardunan. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24 ...............10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augu s t 

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

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

. L. '

kaip tuo pačio laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaiD gimė Lietuvos 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
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___ $1.00
Drūtais audeklo apdarais '.__ $1 50
Lytifltw Ugne ir kaip 

goti. Parašė D-raa
M .F. Matulaitis.

lai-

«-Hv. — Istoriška 
Kristaus laikų. Parašė Lew

472 puaL ........
A *----- A-^.1___a. SMJJ Knygute] telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuoM. 
Pusi. 32. .........................................
Klės ir Stulpauial. šioj knygoj 

23 gražios eilės, daugybė
tuų, juokų, ir tt. Puikiai iliua-

SVEIKATA
TAI nmEf.ĖS SVARBOS VEIKAITAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM SMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinėm žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

i n O JO •
Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek- 

vienas*aišktai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

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

KELEIVIS
So. Boston, Maso.

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

Naujas Amerikos Garlaivis.

BAISI TRAGEDIJA 
SEREDŽIUJE.

Keturi žmonės nušauti, 
penktas mirė'nuo išgąsčio.

Seredžiaus laiškanešys • 
Banikonis jau kuris laikas 
nesugyverio su žmona, o pa
skutiniuoju laiku gyveno 
persiskyrę. Seredžiaus kle
bonas Banikonius norėjo 
sutaikyti, bet nepavyko. 
Tada Banikonis žmonai pa
reiškė: “Ateik, atsiimk sa
vo daiktus, kad aš daugiau 
tavęs nematyčiau.”

Banikoniui išėjus tarny
bon, žmona atvažiavo pasi— 
samdžius M. Raganą ir su
sirinkus daiktus nusivežė 
juos i Maciškės km. už kilo
metro nuo Seredžiaus.

Banikonis sugr įžęs namo 
ir neradęs žmonos, nuvyko 
Į pašto viršininko butą ir 
nučiupo brauningą.

Savo ir pašto virš. brau
ningais ginkluotas, Baniko
nis nuvyko į Mociškius pas
žmonos tėvus Stelmokus.•

Ten Banikonis tuojaus 
nušovė savo žmoną, uošvį ir 
tame pačiame name gyve
nusį pil. Steponavičių; ten 
pat rasta negyva ir uošvė; 
bet nėrar smurto ar šūvio žy
mių, tai manoma, kad uoš- 
yė mirė iš išgąsčio. Be to, 
mirtinai sužeistas ir žydas 
M. Raganas, kuris vežamas 
Kaunan į ligoninę mirė.

Taigi, 3 žmonės nušauti 
vietoje, uošvė mirė iš išgąs
čio, žydas Raganas mirė 
peršautas pakelėj į ligoni
nę.

Kadangi Mociškiai netoli, 
tai šaudymas buvo girdėti ir 
Seredžiuj. Policininkas bė- 
go į triukšmo vietą.

Banikonis, pamalęs atbė
gant policininką, atsigulė ir 
pradėjo šaudyt policininką. 
Jis ilgai šaudė, bet nepatai
kęs, nurimo. Mat, norėjo 
policininką suvilioti, iš arti 
nušauti. Ir šis žygis Baniko
niui nepavyko. Tada jis mė
gino pats nusišauti ir palei
do šūvį sau į galvą. Kulka 
pataikė į smilkinį, bet nuš
liaužė po oda, nepramušda- 
ma galvos kiaušo. Po kelių 
sekundžių Banikonis dar 
sykį mėgino save šauti, bet 
dabar užspringo braunin
gas.

Gydytojas konstatavo, 
kad Banikoniui mirtis nuo 
susižeidimo negręsia.

Banikoniui medicinos pa
galba suteikta Seredžiuje ir 
ten jis tebelaikomas.

STUDENTAS PO TRAU
KINIO RATAIS.

Kovo 18 d. Marijampo 
lėj pasklido žinia, kad ge- 
lež. stotyj po traukinio ra
tais mirė vienas jaunas žmo
gus, kaž koks teisių fakul
teto studentas. Pasiteiravus 
pas mačiusius, šis įvykis at
rodė taip.

Minėtas studentas prieš 
vakarinį traukinį gėrė su 
panelėmis ir pasokojo joms, 
kad jau neilgai gyvensiąs. 
Traukiniui pradėjus judėti, 
jis pradėjo vytis traukinį, 
kada pastarasis jau visai 
norėjo apleisti stotį. Ma
tydamas jį svyruojantį sar
gas dar bandė sulaikyti, bet, 
gavęs krūtinėn smūgį, pa
leido.

Nežiūrėdamas nei į buv. 
stoties v-ko Vasiliausko 
perspėjimą, jis prisivijo 
traukini, užsikabino už 
rankenų ir... lygsvaros nete
kęs krito po ratais.

Ištyrusi jo asmenybę, po
licija nustatė, kad tai tikrai 
teisių fakulteto studentas 
Bieliukaitis, kurio tėvas gy
vena Krosnoje ir tarnauja 
dvare. Ligšiol niekas neži
no, ar tai buvo nelaimingas 
atsitikimas, ar savižudystė?

SENA PANA SUSILAUKĖ
KŪDIKIO IR {KIŠO į 

BAKSĄ.
Gaurės valsčiuje viena 40 

metų amžiaus pana sušilau 
kė kūdikio. Bet jai labai ne
patogus toks daiktas. Taigi 
pagimdžiusi v.aiką įdėjo į 

dėžę, kur vargšelis sušalo ir 
numirė. Apie tai sužinojo 
policija, atvažiavus padarė 
kratą ir rado vaiką dėžėje. 
Gydytojas pripažino, kad 
vaikas gimė gyvas. Veda
mas tardymas.

Keamey. N. J., laivų dirbtuvėj šiomis dienomis buvo nulei
stas ant vandens šitas naujas garlaivis, kuris veiks Pacifiko 
vandenyne. Ji pastatė Panama Mail Linija iš San Francisco. 
Naujas laivas pavadinta “Santa Rosa”. Jo pastatymas kaštavo 
apie $18,000.000.

“Jei Tu Mane Negerai Ginsi, Aš Tau 
Liepsiu Nutilti.’

tilk, aš žinojau, ką aš darau, 
aš esu sąmoningas komunis
tas”.

Ui “Kovą” Ir “Darbininkų Balsą” Bau
džia Kalėjimu.

SUNKUS VALSTIEČIŲ 
BŪVIS ALYTAUS 

APSKRITY.
Ūkininkus Alytaus aps-;

krity užgriuvo didžiausi i . x ;-----
vargai. Gyvuliams atpigus, Pasake jaunas komunistas
ūkininkai pereitą, rudenį savo advokatui kariuome-
negalėjo sumokėti mokės- ne# teume.
čių. Padėtis buvo tuo blo- Kariuomenės teismas _ MrT,« v aiva c wnčn
gesne, kad net ir nupigusių Šiauliuose kovo 18 d. spren- 7 VAIKAS NUSU-
gyvulių negalima buvo par- dė jauno komunisto Chonės v ** Mtl Ų otbtKį . 
duoti, nes niekas nepirko, šlevičo byla. Šlevičas kalti- r ~ov? lo Jonavoje pi- 

Dar blogesnėje padėty y- namas priklausęs komunis- Liegaus 7 ^etų
ra tie ūkininkai, kurie tu- tų partijai ir platinęs komu- amziaus sunus Per neatsar- 
įėjo pardavimui arklių, nes nistinę literaturąjis nei ne
blogesnių arklių visai nie- sigina esąs komunistas, tik 
kas nepirko. * neigia, kad jis platinęs lite-

Kai kas iš gailesčio, o gal raturą.
nenorėdamas veltui savo „

Pernai liepos 7 d. Fren-

gumą iš revolverio nušovė 
savo seserį 3 metų amžiaus, 
kuri, nuvežus Kauno miesto 
ligoninėn, mirė.

Pernai rudenį Saločių 
miestely, Biržų ap. pas pil. 
B. Ratkų du jauni vyrukai 
paprašė nakvynės. Ratkui 
pasirodė įtartini ir jis įda
vė policijai. Policija išaiški
no, kad jie yra parėję slap
ta' iš Latvijos, kur paskuti
niu laiku gyvenę. Vienas — 
Petras Ladyga, antras—Ka
zys Zapųsta. Jų ryšuliuose 
rasta 800 egzempliorių “Ko
vos” ir “Darbininkų Balso”.

Bevežant suimtuosius į 
Biržus, K. Zapusta pabėgo, 
bet P. Ladygai teko atsisėst 
į kaltinamųjų suolą. Kovo 
18 d. jį teisė kariuomenės 
teismas Šiauliuose. Ladyga 
20 m. Kaltu neprisipažino ir 
paaiškino, kad gyvenęs Lat
vijoj, bet pasibaigęs leidi
mas. Nenorėdamas Latvijos 
apleisti, pasivadino politi
niu emigrantu ir kreipėsi į 
Latvijoj velkančią Lietuvos 
socialdemokratų organiza
ciją, kad išrūpintų jam lei
dimą. gyventi. Išrūpino. Bu-

gyvulių išsižadėti, paliko 
žiemai tuos gyvulius, kurie 
jam buvo ir nereikalingi. 
To pasėkos tokios, kad su
mažino pašarą, pardavė sė- 

j klą ir net duoną tikėdamas, 
j kad pasitaisys kainos ir ga
ilės nusipirkti kaip duonos, 
į taip ir sėklos. Tokia mintis

vusi, beie, ir kita priežastis, privedė prie to, kad dabar 
kuri paskatinusi jį politiniu nėra duonos, nėra pašaro 
emigrantu pasivadinti; La- gyvuliams ir nėra sėklos, 
dyga manęs, kad jis emig- Prastai šeriami gyvuliai 
rantų organizacijos busiąs yra liesi ir pardavimui ne
pasiųstas *į vakarų Europą, tinka.
kur galėsiąs išmokti sveti- Kas bus su tais ūkiais, 
mų kalbų. Tačiau vakarų kurie, atėjus sėjos laikui, 
Europos nepamatė, o tik ga- neturės kuo. užsėti savo lau- 
vo tarnybą “Darbininkų kus? Čionai nėra atskirų u- 
Balso” redakcijoj, kur ėjęs kininkų klausimas, bet klau- 
ekspeditoriaus pareigas, 'simai, kuriais turėtų susiru- 
Vėliau buvęs pasiųstas į pinti plačioji visuomenė, 
Bauskę, kur dirbęs “Kultu- nes nuo to gali nukentėti 
ros Balso’" knygyne.

Pagaliau jį įtarę esant 
žvalgybos agentu ir iš tar

visos valstybės reikalai.
GIRTI ELGETOS SULAI 

KĖ TRAUKINI.
nybos atleidę. Tada jis nu-j Du elgetos, Elena Ku- 
sprendęs grįžti Lietuvon, gaudieriė ir Kazys Vainb- 
Bekeliaudamas, netoli Bau- raudas, gerokai įsigėrę “še
ško sutikęs Zapustą, kuris ribrendės”, linksmi keliavo 
pasisakęs nešąs į Lietuvą; Šiaulių geležinkelio linija, 
apie 100 egz. “Kovos” ir “D. Bekeliaudami pavargo ir 
Balso”. Drauge peęėję šie- prisėdo čia pat ant bėgių 
ną.

Teismas pasmerkė jį ka
lėti 2 metus ir 8 mėn. papra 
štame kalėjime.

i pasilsėti. Tuo tarpu beatei- 
' nąs nuo Šilėnų pusės trauki 
! nvs. Ubagai mato jį, bet ne-

kelio odų fabrike rasta iš
mėtyta proklamacijų. Rugp. 
13 d. Vilniaus g., ties giri
ninko Baliutavičiaus na
mais griovy rastas maišas į- 
vairios komunistinės litera
tūros, kurios tarpe tokių pat 
proklamacijų ir ligonių ka
sos lapelis, išrašytas Chonės 
šlevičo vardu.

Suimtas ir ištardytas 
Chonė Šlevičas prisipažino 
priklausąs komunistų parti- 
ai, rastąjį maišą su literatū

ra taip pat pripažino už sa
vo, bet užsigynė, kad jis 
jutų ją platinęs.

Chonė Šlevičas į teismo 
pirmininko klausimą, ar pri
sipažįsti kaltu, atsakė: “Aš 
esu Lietuvos komunistų 
partijos ir komunistinio jau
nimo sąjungos narys ir ta
me nematau jokio nusikalti- 
mo .

Kai advokatas Abrama- 
vičius, teismo paskirtas, pa
siruošė kaltinamąjį ginti, 
Dhonė šlevičas jį perspėjo: 

‘‘Jei tu mane negerai ginsi, 
aš tau liepsiu atsisėsti ir nu- 
ilti.”

Vykstantiems Lietuvon 
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20%
KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
j KLAIPĖDĄ per Copenhagą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dykai

PIRMOJI
GEGUŽĖS 14 D.

laivu
“UNITED STATES”

LIETUVOS VYČTV 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI
GEGUŽĖS 28 D.

laivu
“FREDEREK VIII” 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

EKONOMINIO CENTRO 
Drauge su laikraščiais 

“Amerikos Ijetuvio“. “Draugo" 
Rengiama specialiai dėl Ame
rikos lietuvių, prekybininkų ir 
pramonininkų.

TREČIOJI
BIRŽELIO 18 D.

laivu
“UNITED STATES”

. D. S. ir “DARBININKO" 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis
Šv. Roko parap. Vikaras.

EMIGRACIJA VISAI 
MAŽA.

Vasario mėn. iš Lietuvos 
į Argentiną emigravo 5 
žmonės, Braziliją 3, Afriką 
19, Uragvajų 7, Kanadą ir 
Amerikos Jungtines Valsty
bes po 3 ir Palestiną 1.

Emigracija į užsienį pas
kutiniu laiku visai sumažė
jo. Daugiau į Lietuvą par
važiuoja negu išvažiuoja. Y- 
patingai sunkus emigrantų 
padėjimas Pietų Amerikoj, 
iš kur jie nori grįžti stačiai 
masėmis. Kurie į tuos kraš
tus emigruoja, tai tik pas 
savo gimines, kad turėtų iš 
ko pragyventi.

KADANGI VYRAS ERE
TIKAS, TAI ŽMONA ŠO

KO Į ŠULINĮ.
Kauno priemiesčio, Sla

bados gyventoja G. Š., Įsi
kalbėjus sau, kad jos vyras 
eretikas, nutarė tokiu vyru 
atsikratyti ir šoko į šulinį, 
tačiau laiku buvo pastebėta, 
o Kauno miesto ligoninėj ir Į tuvėje buvo viena, todėl pa-

UŽMUŠĖ 1,500 VARNŲ,
35 VANAGUS, IR 3 ‘ 

VILKUS.
Šiaulių apygardos me

džioklės draugija išleido 
savo raportą, kuris parodo, 
kad pereitais ir šiais metais 
buvo surengta 40 bendrų 
medžioklių, per kurias nu
šauta:

Zuikių 418,
Stirnų 9,
Lapių 43,
Tetervinų 6,
Jarubių 30,
Varnų 1.500,
Šarkų 70,
Vanagų §5,

'Vilkų 3.
Medžioklei draugija turi 

išnomojus 980 hektarų mi- 
jško, kur Lietuvos valstie
čiams medžiot draudžiama.

areš- 
konfis-

sikelia ir iš kelio nesitrau- 
įkia. Traukinys, privažiavęs 
sėdinčius elgetas, sustojo.

ii/'ha mt iFA.ui Išaiškinus reikalą, ubagai 
LIC1JĄ UZPILIEČIŲ jjUV0 paprašyti sėstis į trau- 

M U SIMĄ j kinį ir nuvežti į Šiaulių sto-
Mariampolės apygardos; tį, kur jiems už sustabdymą 

teismas kovo 10 d. sprendė be rimto reikalo traukinio 
buv. Lukšių policijos nuo- surašytas protokolas. Teks 
vados viršininko padėjėjo' mokėti po 50 litų pabaudos 
Dimitrijo Karpenkos ir bet ubagai 'nieko neboja 
Kriukių policininko Stanke- , ir sako: “Ar krepšius nuo 
vičiaus bylą, kurioje jie bu
vo kaltinami kvotos metu 

i sumušę pilietį Arkusauską.
Iš kaltin. akto ir liudi- 

■ ninku parodymų paaiškėjo, 
kad 1930 m. kovo 28 d.
Kriukiuose vedant kvota

TEISMAS NUBAUDĖ PO-

Advokatas, kvalifikuoda
mas šlevičo nusikaltimą, 
pareiškė įsitikinimą, kad 
šlevičas, kaip nesubrendęs 
jaunuolis, nežinojo, ką da 
rąs, ir paprašė teismą ne
bausti jį kalėjimu, o pasiųst

nepilnamečių nusikaltėlių 
auklėjimo įstaigą. Išgirdęs 
tą, Chonė Šlevičas pašoko 
nuo suolo ir sušuko: “Nu-l

KETVIRTOJI
LIEPOS 2 D.

laivu
“FREDEREK VIII”

Rengia Žymesnieji Lietuvių 
laikraščiai “Vieuybė", “Nau

jiena*" ir "Dirva".
Visos pastangos bus pašvęstos 
padaryti kelionę atmintina ir 
pilna įvairumų ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose Reikalaukit nuo savo 
agento laivakortės ant 

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall st. New York City 
218 Wasbingtoa st.Boatoa.Masa 
13* No. LaSuIle st. Chicago, IIL

‘KELEIVIO*
musu ims:
UŽ MELAGINGĄ LIŪDI 
JIMĄ l»/2 METŲ KALĖJI 

MO.
Kovo 5 d. Šiaulių apygar 

dos teismas nagrinėjo Joni
v . -| skiečių E. Jankevičiaus, S
Karpenką ir Stankevičius | Norkaįs j Galkaus jr K 
sumose pil. Arkusauską, su- Bubelio byf?> už kad jie

atgaivinta

i sk

f

M

kruvindami jį.
Apygardos teismas abu

kaltinamuosius rado kaltais 
nubaudė; Karpenką 1irBIRŽUOSE KAIP CHI- 

... CAGOJ. Sugautus valstiečius

ėjo jaunas vyras ir prisakė - pabHaud? sWria. žvž.tJa ^kabhdj, 
norįs pirkt desros. Lzmo- auį'a ukiJnku lauku0. 
keti ant bufeto padėjo oO naudotis jais gali tik

mėn., o Stankevičių 1 sav. 
arešto.

Karpenka dabar tarnau-

UK

kartą teisme buvo prisiekę 
ir davė melagingus parody
mus. Visi nubausti po pus
antrų metų s. d. kalėjimo.

KALENDORIUS
19S2 METAMS

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

Švedų Arnikos Lilija 
2 EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
Iš NEW YORKO

į KLAIPĖDĄ
(Per Gotenborgą)

RAUDONI VĖJAI 
MERGĖJE.

Kovo 10 d. krim. polic. 
suėmė 5 gimnazistus ir vie
ną praėjusiais metais bai
gusį gimnaziją.

Suimtieji esą Įtarti kaip 
komunistai ir esą pas juos 
•asta komunistinės literatu- 
•os; be ko kita—šapirogra
fuotas laikraštukas“Raudo- 
įi Vėjai”.

“Nuga-Tone Suteikė
Stiprius Organus”
P-as B. Rasknis, Boston, Mass. ra

šo ir sako: “Visi mano organai bu
vo silpni ir as jaučiausi kaip senas 
žmogus. Draugai papasakojo man a- 
oie Nuga-Tone ir aš nusipirkau bon- 
ką. Nuga-Tone suteikė man stiprius 
gyvastinguosius organus ir dabar aš 
•aučiuosi stiprus ir nuojėgus. Nuga- j 
Tone yra pastfbėtinas dėl liguistų 
žmonių.’’

Jeigu jus esate silpnas ar prastos ' 
sveikatos, jus turėtumėt imti Nuga- 
Tone. Jis padarė stebuklus dėl mi- ■ 
tionų žmonių visose pasaulio dalyse ' 
per pereitus 45 metus. Nuga-Tone 
suteikia jums naują sveikata ir stip-. 
rūmą ir padaro jūsų silpnus organus 
stipresniais Nuga-Tone yra parda- 1 
vinėjamas aptiekirinkų. Jeigu aptie- 
kininkas jo neturi, paprašykite jį už
sakyti iš savo urmininko. Nepriim
kite substitutu Jokie vaistai nėra 
tiek geri kaip Nuga-Tone.

litų. Smedienei atskaičius buržujai susirašę į ^.1 
grąžą, vyras pasigriebęs sa-; draugija-.
vo ir jos pinigus išbėgo.
Kadangi nukerpėjusi, krau- į BRAZILUOJ APSIVOGĖ

O LIETUVOJ AREŠTUO
TAS.

Lietuvos pilietis ^Vfiknevi- 
čius, gyvendamas Brazilijoj 
iš Sao Paulo banko pavogė 
5000 dol. ir pabėgęs Lietu
von —- apsigyveno Rasei
niuose. Kriminalinė policija 
šiomis dienomis Miknevičiv 
sulaikė ir pravedus kvotą 
bylą perdavė teismo tardy 
tojui. *

galboi šaukti negalėjo.

Keliaukite su Lloyd

LIETUVA
• Tas Reiškia: *

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA* 

VIMAS PER JITRAS 
PER 7 DIENAS Į TftVYNę

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN j LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiama Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

SSSSn lloyd
252 Roylston Street, Boston

r-

KALINYS ATKAKLIAI
REIKALAUJA MALO

NĖS.
Kauno sunk. darbų kalė 

jime kalinys Antanas 
Kriaučiūnas kovo 11 d. pa
skelbė bado streiką ir ligi 
šiol tebebadau  ja. Jis pada
vė prašymą ir reikalauja, 
kad jam dovanotų bausmę, 
arba leistų atnaujinti bylą, 
nes jis esąs neteisingai nu
baustas.

Naujais Motorlaiviais 
KUNGSHOLM ir C.RIPSHOLM 
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

Nupigintos laivakortės Klaipėdon 
Ten Ten irątgal

Trečia Klase $ 76.00 $126.00 
Turistine Kl, $167.00 $176.00
Tiesiog per Atlantiko Vandenyną 
ir Šiaurės Jurą tame pačiame 
motorlaivy, f.ietuvos keleiviai iš 
Švedijos į KLAIPĖDĄ per 1S vai. 
nuvežami populiariu švedų Ame
rikos Linijos laivu S. S. Rorgholm 
’iesiog į Klaipėdą. Klausk specia- 
lio lietuvių kalba ekskursijų eirku- 
liorio!
Informacijų, laivų išplaukimų ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentą arba:.
Swedish American Line

10 State St, Boston. Mass. 
21 State St.. New York. N. Y.

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

šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadtray, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
Majoro Curley broli* pa

traukta* teisman.
Bankų komisijonierius 

Guy patraukė teisman John 
J. Curley, buvusi miesto iž

Fr. Ražėnui padarė 
operaciją.

Pereitą panedėlį Moore 
ligoninėje, Brocktone, Fra- 
nui Ražėnui iš Raynham,

------------------------  dininką ir dabartinio majo- padarė operaciją ant"tulžie
“SALDŽIAUSIOS ŠIR- sies už nabašninkų dusias, 10 reika’audamas at- jr išėmė 182 akmenis. Dr.

iRAi. ir nncL-ni nu£in«in< «n “kn- ihcmimo užsidariusio In- Mnnrp pareiškė, kad tai oil-ir paskui nuėjusios su “ka- į lyginimo uzsiaanusio in- Moore pareiškė, kad tai pir 
valierium” Trzecienskiu i dustrial Banko nuostolių, mas toks atsitikimas jo

--------  jo skiepų užbaigti “Sal- kurių John Curley pridarė praktikoje. Kazėnas sunkiai
Gertrūda Genevičienė nuo džiausios Širdies” balių. į būdamas to banko kasie- serga įr padėtas ant “dan- 
mun&aino numirė, o Agota Ir užbaigė netik balių, Suktybių tame ban- ger lįst”.
Vingilienė guli ligoninėje. bet ir gyvenimą. į^e susekta labai daug, tik ------—-—

Pereitą subata buvo Sal- Policija spėja, kad degti- pej'lengvai sukčiai baudžia- Bostono bedarbiams surink -
džiausios Širdies Jėzaus nė, kurių jos gėrė, buvo pa-;mi- 
Draugijos balius South Bos- darvta iš medinio alkoho

DIES” BALIUS PASIBA1 
GĖ ŠERMENIMIS.

Nunuodyto Filipiako mote
ris išteisinta.

Pereitų sųvaitę rašėme, 
kad lenkė vardu Michalina 
Filipiak iš Chelsea buvo 
paimta teisman ir kaltina
ma dėl nunuodijimo savo 
vyro, kui i ji pirma buvo ap- 
draudus ant $10,000'. Nors 
daktaras teisme liudijo, kad 
ji prašiusi jo nuodų savo 
vyrui, tečiaus prisaikintujų

suolas jų išteisino. Šito nie
kas nesitikėjo. *

LSS. 60 kuop. susirinkimas

Ateinančioj subatoj, 16 
balandžio, kaip 8 vakare, 

Į “Keleivio” ofise įvyks LSS. 
60 kuopos susirinkimas.’Vi
si draugai prašomi pribūti 
paskirtu laiku. Yra svarbus 
sumanymas aptarti.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

ta $3.082,651.52.
Bostono piliečių fondas 

bedarbiams šelpti iki šiol 
surinko jau $3,082,651.52. 

■Iš tos sumos išdalyta viso

,. , x x i. i - Kalėjime pasikorė “filozo-
tono lietuvių parapijos sa- ho. Ant tuščių bonkų pazy- fas-nlėšikas**
lėj ant Seventh streeto. Ne- mėta “Spruce Rye Whis- A-- ‘ t, x
žiūrint bedarbės ir sunkių key”. kas reiškia, “eglinių1 aktijos- kalėjime Basto-.
laikų, susirinkę parapijoms rugių degtinė”. Tikros deg- pereitą neoelaienj P^’ikioms šelpimo organizaci
su parapijonkomis trepsėjo tinės"šitokiu vardu nėra. |ko!‘e Benjamm Mays, 56(joms $1,349.726.18

iki‘polką” ir linksminosi 
vidurnakčio.

Kai kuriems šito pokilio 
da nuežteko, tai salei užsi-

metų amžiaus kalinys, kuris 
p‘ buvo nuteistas už plėšikavi

TsL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nadėliomia ir dv«

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

CAMBRIDGE. MASS.

7?

C
A

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. Mas*.
Tel. Capitol 2257 Ilighlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

Propaganda ir aukų rin
kimas atsiėjo $24,766.88.

Majoras Curley pasakė a- 
nądien,’ kad 1 gegužės jis 
turėsiąs paleisti 500 darbi
ninkų, kurie dirba prie kasi
mo Kenmore tunelio.

mą kalėti 20 metų. Kalėji
me jis buvo žinomas kaipo 
“filozofas”, nes tikėjo į fa-

V. Ambrose apleido 
South Bostoną.

baigti Gertrūda Genevičie-' Paeitą subatą \. Ambra- taiizma žinau, kad plė- 
DaigtL Gerti una uenevitie- zaitis-Ambrose atsisveikino įįbautį vra blogas daiktas 
ne ir Agota Vingihene, nors fu ravo pažįstamais, o su į .betas neeaHu
abidvi jau nebejaunos mo- kuriais susieiti netralėio lk rainavo, oetas neganu 
tpri< ir turi špimvnas nuėio ;• MLieiu negaiejo. b t kltoks nes toks mano ll-terjb n tun šeimynas, nuėjo uems prašė per ‘ Keleivi L toL-™ k,™™da paūžti pas vilenską dzu- pasakyti “good bve” ir iš- k md ^ai .tek5n,e .Y°
ka Tpnna Tivpeipn<ki kr- ~ - i * o i i-- sprendžiama jo byla, tai jisKų, Leoną įrzeciensKi, ku važiavo į vakarus. Pakeleje į na^kė. “Aš esu
ns gyvena skiepe po nume- Retino sustoti Detroite, kur *s, e;u
nu 220 Athens st. Jis vra į;s seniaus vra trvvene< ir 1 rie>in?d> plėšikams dau-
tain nat vedes v\ra< bet io ?S ?eiuau^ra 11 giau negu tamsta, bet as tu-
toip pat vedęs vyras, bet jo tun daug draugų, o iš Dėt- ,.}u hut Siesikas nes toks vra 
pati jau treti metai kaip yra roito mano patrauki i Chi- km
uždaryta pamišėlių namuo-'cagą įr tenai apsigyventi.! niurnas .
se, o vaikus yra miestas pa-'gavo real estate bizni South Apiplėšė Metropolitan Life 

J* Pardavė p. J.' Insurance ofisą.

X idarius nuėjo kitur balių už-

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
us, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadway So. Boston 

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9>

skis gyveno vienas ir parsi
vedęs dvi “leides” norėjo 
jas gerai pavaišinti.

Visa tai buvo pereitos su- 
batos naktį, “Saldžiausios 
Širdies” šokiams jau pasi
baigus. Kokiu laiku tos dvi 
moterįs pas Trzecienskį atė-

Mėšliui. | Pereitą sųvaitę South Bo-
.--------------- stone buvo išplėštas nakties

Ačiū visiems. Naiku Metropolitan Life
Vos tik iš giltinės nagų iš- Insurance kompanijos ofi- 

trukęs, sveikinu visus drau-.sas, kuris randasi po nume-
gus ir pažįstamus ir ačiuo--riu 716 Broadway. Vagys 
ju visiems, kurie malonėjo Atlupo seifų ir pavogė

•■'"‘tikrai' nVkaTnežino bS aPlank>’ti mane li«oninė> ‘ ‘ jo, tikrai nieką, nežino bet man būnant. Labiausia 
kaimynai mano kad galėju- bran^nu ž j d lvn.
si būt jau apie trecia valan-; . Jį y p irgĮ \t
da nedėldienio ryto. Kų jie J-.rHtna*> “ ?-.?la
tris tenai darė, irgi niekas ^1C1°’ k.urie lstaiP^h at‘

~__ keliavo ir mano dukrele

5600 pinigų.
VIEŠAS AČIŲ MANO 

DRAUGAMS.
Aš pirmiau buvau ištaręs

a i « ai m ii uuiaicic- nekuriems mano draugams 
tikrai da nežino, gana to, a^dovanoin'  ̂Ačiul3^ kurie prisidėjo patar-
kad anksti nedėldienio rytų ?Tciaix^^a1u°Aa
i Teklės Morkevičienės d£ vi-i.m-
4 Ir aciu bendrai visiems,

kurie mano nelaimėje paro-ris, tuose namuose, pradėjo
kažin kas baladotis ir šauk- ,. , , . . .
tis pagalbos. Kada Morke- ^ kokios nors užuojautos, 
vičienė duris atidarė, ii pa..BaląndzK. o <1 tP - ’
matė pabalusiomis ’aktais
vos gvvą Agotą Vingilienę. naH’ aį nereike£ RZP at 

“Ratavokit mane raU- SaL Su pagarba vis.ems.
vokit!” šaukė Vingilienė.! J-
“Genevičienė jau nebegyva ..ir aš tuoj numirsiu. Šaukite Lietuv.ų Metodutų Žinycio. 
daktarų... O Jėzau, Dievu
lėliau, ratavokit mane.

Žinios
__________ ___  Nedėlioj, April 17, 1932,

Tuojaus buvo duota žinia H vak Pyks pamoks- 
i* ri • •_ x__tpmm “Mirtie Ima Šven-policijai ir pašauktas dak

taras. Vingilienė buvo tuoj 
nugabenta miesto ligoni
nėn. Gal butų ir ji tuoj mi
rtis- bet jos laimei, munšai- 
nas prasimušė jai per burnų 
atgal ir tuo budu viduriai 
pusėtinai išsivalė. Gali būt, 
kad ji dabar pasveiks.

Genevičienė buvo jau ne
begyva ir šį panedėlį atvež
ta pas graborių Akunevičių 
pašarvoti.

Gi “kavalierius”, kuris 
tas moterėles taip “numylė
jo”, išnyko kaip kamparas 
ir dabar policija jo jieško. 
Ji nori sužinoti, kokiais tik
slais tos moterys nakties lai
ku buvo į jo kambari atsi
lankiusios ir kokią “chole
rą” jie tenai gėrė.

Kiek mums teko sužinoti, 
nabašninkė Genevičienė 
buvo apie 40 metų amžiaus 
moteris. Ji turėjo vyrą, 3 
suaugusias dukteris ir gyve
no po numeriu 251 Gold st. 
Ji buvo kilus iš Kaunijos, 
netoli nuo Vilniaus sienos- 
nes sakydavo, kad Žiežma
riai esąs arčiausis jos tėviš
kei miestelis.

Agota Vingilienė, kuri 
dabar guli ligoninėj, yra ki
lusi iš Marcinkonių mieste
lio, Vilniaus krašto. Ji taip 
pat apie 40 metų amžiaus į 
moteris, turi porą vaikų, vy-į 
rų ir gyveno ant Second st.; 
po numeriu 647.

Sakoma, kad pereitą su- Į 
batą jos kaip išėjo “Sal-! 
džiausios Širdies” balium1 
tai jų vyrai ir vaikai nežino-! 
jo kur jos dingo per visą' 
naktį. Tą naktį buvo pora; 
lietuvių šermenų South Bo-l 
stone, tai jos aplankiusios! 
tas šermenis, papoteriavu-!

‘Mirtis Ima Šven
Rev. B. F. Kubi

las temoj
tadienįr
liūs.

Nedėlios vakare, 7:30 v., 
įvyks “Ateities Žiedo” kon
certas. Bus dainuojama so
lo, duetai ir kiti muzikaliai 
pamarginimai. Choras su
dainuos daug negirdėtų dai
nų. Įžanga 25c. Vaikam 15c. 
Prašome visus ateiti.

! navimu mano velionės žmo
nos Teofilios Račkauskie
nės, bet nekuriems drau
gams. kurie užsitarnavo pa
dėkos žodį, nespėjau pa
reikšti. Todėl šiuomi tariu 
visiems aciu už visus jų pa
tarnavimus, bet daigiausiai- 
esu dėkingas p-nui Willia- 
mui A. Amsiejui, kuris ap
draudė mano žmoną, ir po 
jos mirčiai į kelias dienas 
gavau priklausomą apdrau- 
dą.

Aš nuo savęs patariu tokį 
biznierių remti visiems lie
tuviams, nes jie teisingai 
tarnauja savo žmonėms..

Ramoldas Račkauskas.

I

SVEIKINAS SAVAIMI 
VIENS PO KITAM.

Muzikos Mokykla
Lietuviai: Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus Namie esu kožną dienų 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)

VALENT. PALTANAVIČ1UT* 
912 Broadway, S. Boston, Mass.

Kuomet taupus žmonės perka 
automobilių, tai protinsriausiai ap- 
sižiurėt ir pabandyt organizaci
ją, kuri patarnauja gerai.

Apžiurėtojai tankiai pasako, kad 
jie buvn nurodyti pas mus tų pir
kėjų, kurie pn du ir tris kartus 
patys yra pirkę.

Jie sugrįžta pas mus laiks nuo 
laiko ir džiaugiasi savo gudrumu. 
Taip ir turi būt.

"Paimkim ir pakalbėkim"
6 pavyzdžiai—100 kitų yra. 

Buiek. 1929 Coach. mod. 6-29 S490
Studehaker "8". 1931

Dic. Sedan .................. 690
Peerless, 1928 Sedan .............. 335
Ford, 1930 Sport Coupe,

rumble ................  265
Buiek. 1929 Sedan, 7-pass ....690
Essex, 1930 Sedan, Sport tvpe 365
Atdara vakarais išskyrus subatą

859 C0MM0NWEAlTM 
AVĖ NiJE

Stadium 3600

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų. 

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

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorų ir 
«ardnndame pigiausia kaina Mė 

sos visuomet šviežio*.
Pigiai šviežių diegų—Cbop Suey. 

China Buy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorų pas mus galite gaut 
aigiai ir gerų

J. PATKAUSKAS
STRANU CASH MARK ET 

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

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVES REPAIR SHOP 
563 Eighth st. So.Boston. Mass. 

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

PRANEŠIMAS

Inman Trust Co.
Visiems žmonėms, kurie 

turi prieš Inman Trust Com- 
pany, Cambridge, Massachu- 
setts reikalavimus, dabar po 
valdyba Bankų Komisionie- 
riaus.

Jums šiuomi yra praneša
ma sulyg tuolaikinių General 
Laws, Chapter 167, Section 
28, kad priduotumėt savo 
reikalavimus prieš minėtą 
trust kompaniją, Komisionie- 
riui ir padarykit legališką 
priparodymą apie tai kamba
riuose Inman Trust Compa- 
ny, 759 Massachusetts Avė., 
Cambridge, Massachusetts, 
prieš 1 d. Birželio, 1932.

ARTHUR GUY 
Bankų Komis ionierius, Valdyto
jas Inman Trust Company, sūiyt 
General Laws. Chapter 167.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 39 metų praktikos, šaradas vaistus, kurie yra tikrai ge

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

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir Į 

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

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

VICTOR RADIO
W MUZIKOS STEBUKLAS

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAULIU!

Victor švelnu* priimtuvas, perduoda visa* muziko* 
ypatybes. Jus būdami šimtu* mylių tolumoje, gau
nate originaliu* muziko* balsu*.

JIS PERVIRSIMA VISUS

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

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

RCA Victor
Short Wave Adapter

Hook this little wonder op to your regulor sėt and toof 
the world via radio. England, France, Germany, Italy, 
and aii the ręst,a liberal education in an evening at Kome.

Exciting? Nothing likę it! . . . 
puts a new thrill in radio. Ali 
you need is a little patience, 
and you’ll get great results.

Come in and let us show you 
how the Adapter can be 
hooked up to your radio, 
with no trouble or expense.
Uses little extra power, and 
the šame aerial you have.

PILNAS-COMPLETE 39.50

JAM LYGAUS 
NĖRA

Septynių tūbų Superhetero
dyne, turi Micro Balso Kon
troliuotoją, Pentode ir Super 
Control Radiotrons.

* Tokio puikaus Radio už
taip žemą kainų iki šiol da4 1
nebuvo. J

RCA Vietor 
Medei R-6

RCA VICTOR tikrai yra geriausias Radio už 
tų kainų. Jeigu norite įsigyt gerų Radio, užeikite 
pa* mus, jus tikrai sutaupysite ir gausite geriausių 
muzikos instrumentų.

Mes perkame Lietuvos Bonu* ir mokame 
brangiausiai.

GEO. MAS1LION1S
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I

[OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

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

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Masu.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
69 SCOLLAY SQUARE 

Koom 22, BOSTON 
TeL Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paitą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorina) 
199 DORCHESTER STRBR. 

Kampas Broadway.
SO- BOSTON. MASS.

TsL 8*. Bastm 2629. 9171 Ir ITH

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa. 

Daro visus legalius dokumentai 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boatoa 27M

Namą: Talbot 2474»




