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VOKIETIJA SKUNDŽIA 
LIETUVĄ TAUTŲ LYGAI

LENKAI PALAIKO VO
KIEČIŲ pusę.

Sako, Lietuva neturėjo tei
sės areštuoti Klaipėdos 

prezidentą.
Suimdamas Klaipėdos 

krašto direktorijos prezi
dentą Boettcheri, guberna
torius Merkys sukėlė visą 
Vokietiją prieš Lietuvą. 
Tik vieni vokiečių socialde
mokratai šaltai Į tą Įvyki 
žiuri. Bet vokiečių tautinin
kai, nacionalistai, taip Įnir
šę, kad jei Įmanytų, su
tremptų visą Kauną.

Vokietijos vyriausybė jau 
apskundė Lietuvą Tautų 
Lygai už sulaužymą Klai
pėdos krašto statuto. Tasai 
statutas sako, kad Klaipėda 
turi būt autonomiškas kraš
tas: nors Lietuvos prezi
dentas skiria Klaipėdos 
kraštui gubernatorių, o tas 
gubernatorius skiria Klai
pėdos direktorijos prezi
dentą, tačiaus tas preziden
tas atsako tiktai Klaipėdos 
seimeliui, o ne Lietuvos val
džiai, ir, pagal statutą, jisai 
pasilieka savo vietoj patol, 
pakol seimelis jam reiškia 
savo pasitikėjimą. Gi Boett- 
cheriui pasitikėjimą Klai
pėdos krašto seimelis buvo 
pareiškęs vos tik kelios 
dienos prieš jo suėmimą. 
Del to vokiečiai ir sako, 
kad Lietuva, smurtu nuver- 
sdama Boettcheri, sulaužė 
Klaipėdos statutą.

New Yorko “Herald-Tri- 
bune” korespondentas da-

Kanados Bedarbiai
Apmušė Ministeri.
New Foundlando provin

cijos ministeris pirminin
kas Squires pereitą sąvaitę

, - r, , , , gavo nuo bedarbių muštbar rašo is Berlyno, ka<l|įeIi policmanai, kurie no- 
santikiai tarp Lietuvos ir -• __
Vokietinradėin tremti re^° Pona ^misterį apginti, Vokietijoj pradėjo gerti taipgi buv0 apkulti

Muštynės Įvyko po to, 
kai St. John’s mieste atsi
buvo keli bedarbių mitin
gai ir kelios delegacijos bu
vo siųstos pas ministeri 
pirmininką, bet jis nei vie
nos jų nepriėmė. Išėję iš 
kantrybės bedarbiai apsupo 
ministerio pirmininko rū
mus ir pradėjo jo.jieškoti. 
Vidury buvo keliolika po- 
licmanų, kurie norėjo be
darbius išvvt. Bet bedarbiai 
juos apgalėjo, nulaužė laip
tų barijeras, išdaužė lan
gus, stiklines duris ir Įsiver
žė Į ministerio pirmininko 
kabinetą. Ministeris buvo 
parmuštas žemėn ir gerokai 
apmaigytas. Jam buvo su
duota keliatas kartų Į žan
dą, o kai jis pargriuvo že
mėn, tada Įniršę žmonės ir 
kojomis jį suspardė. Jis da
bar turi sužeistas abidvi 
rankas. Buvo apdaužyti ir 
kiti valdininkai. Po mušty
nių bedarbiai pareiškė, kad 
jie neisią iš tenai, pakol 
jiems nebus užtikrinta pa
šalpa. Valdžia pasiūlė susi
rinkti šituo klausimu ryto
jaus dieną. Bedarbiai su tuo 
sutiko ir išsiskirstė.

jau nuo to laiko, kaip Šme-I 
tonos sėbrai peniai arešta
vo Voldemarą. Mat, Volde
maras buvęs atkaklus lenkų 
priešas ir reikalavęs Vil
niaus grąžinimo. Tuo tikslu 
jisai gerinosi Rusijai ir Vo
kietijai. Vokietija tada žiū
rėjusi Į Lietuvą kaip Į savo 
sąjungininkę, kuri, susita
rusi su Sovietų Rusija, ga
lėtų padėt Vokietijai apsup
ti ir suspausti Lenkiją.

Bet kai Voldemaras nuo 
Lietuvos tapo prašalintas, 
Lietuvos užsienio politika 
pakitėjusi. Smetona esąs 
lenkų šalininkas, nes su len
ke apsivedęs, pradėjo grą
žinti lenkams dvarus ir ėmė 
šypsotis Varšuvos linkui. 
Rusija dabar pasirašė su 
Lenkija nepuolimo sutarti. 
Taigi Lietuva šiandien Vo
kietijai pasidarė nenaudin
ga Ir todėl vokiečiai pradė
jo jai keršyt už Klaipėdos 
užgrobimą. Nors patys vo
kiečiai turėjo Lietuvos dali 
ilgai pavergę, bet nacionali
stinis elementas vsiuomet 
turi gyvulio instinktą ir sve
timos skriaudos neatjaučia. 
Dabar vokiečių skundą 
prieš Lietuvą palaiko ir len-, 
kai Tautų Lygoj. Mes te- 
čiaus nemanom, kad Tautų 
Lyga galės čia ką nors pa
daryt, nes ir japonams ji 
nieko nedaro, o tie juk dau
giau laužo tarptautines su
tartis.

New Yorke Apskelb
tas 35,000 Siuvėjų 

Streikas.

Japonijoje Nušautas 
Žymus Anti-Mūita- 

ristas.
“Šalin imperialistų karas’*, 
šaukia Tokio universiteto 

studentai.

POPIEŽIUI PADĖJO 
BOMBĄ.

Ši utaminką policija rado 
Bijodamiesi japonų ant- padėtą didelę bombą popie- 

puolio, tūkstančiai kiniečių žiaus pily, kuri randasi 18 
pereitą sąvaitę susirinko Į mylių nuo Romos ir kurią 
prieplauką francuzų konce- šiomis dienomis popiežius 
sijoj. Tuo tarpu tenai atėjo ruošėsi aplankyti. Bomba 
anglų garlaivis “Hsin Pe-,buvo tokia didelė, kad butų 
king”. Kiniečiai pradėjo galėjusi netik popiežių už
lipti Į tą laivą, kad juos nu- mušti, bet ir visą jo vasarini 
vežtų kur nors toliaus. Vy- palocių nunešti nuo žemė? 
rai su visokiais maišais ir paviršiaus. Policija suėmė 20 
moterys su kūdikiais ant darbininkų, kurie tą pili 
rankų pradėjo šokti nuo prieš popiežiaus atsilanky- 
prieplaukos i laivą, ir daug mą taisė ir valė. Buvo iškrės- 
jų nukrito Į vandenį. Suli- ti jų namai, ir sakoma, kad 
pę laivan kiniečiai apgalėjo pas vieną rasta dar keliatas 
anglus jurininkus ir paleido panašių pragaro mašinų, 
laivą pavandeniui.Laivo ka- Pereitą subatą viena bom- 
pitonas davė signalą anglų ba buvo padėta Šv. Petro 
karo laivams, kad atsiųsti! katedroj, kur popiežius ap- 
pagalbą. Pribuvę anglų ju- vaikščiojo savo 10 metų po
rininkai kiniečius sumušė ir piežiavimo sukaktuves, ku- 
daug jų sumetė Į upę. Kada riose dalyvavo ir Mussolini.
žinios apie tai pasiekė mie- ----------------
stą, Šanchajuje kilo baisus KOMUNISTŲ PRAKAL-

Kiniečiai Užgrobė 
Anglų Laivą.

kiniečių Įtūžimas prieš ang
lus.

Moteriškų rūbų siuvėjų 
unija New Yorke ŠĮ panedė- 
1Į apskelbė generali strei
ką, kuris turėjo prasidėti u- 
taminko rytą, 16 vasario. 
Streikuot buvo nutarta spe
cialiame unijos susirinki

me, kuriame dalyvavo ir A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green. Jisai ra
gino siuvėjus “laikyti vie
ningą frontą šitoj kovoj už 
žmonišką gyvenimą ir žmo
nišką atlyginimą už darbą”.

Streikas apima 3,000 
dirbtuvių, kuriose dirba 
35.000 siuvėjų. Streikuojan
čių darbininkų susirinki
mas unija pasamdė 16 salių 
įvairiose New Yorko miesto 
dalyse.

Bostono moteriškų rūbų 
siuvėjai taipgi tariasi apie 
streiką. Čia jų yra dvi orga
nizacijos, kurioms priklau
so 3,500 siuvėjų.

Šiomis dienomis Japoni
jos patriotai nušovė buvusį 
finansų ministeri Janosuki 
Inouve, kuris buvo griežtai 
priešingas dabartiniam ka
rui prieš kiniečius. Tai ne 
Dirmutinė militarizmo sma
kui auka. Kada prasidėjo 
Pasaulio Karas, francuzų 
juodašimčiai taip pat nušo
vė socialistų vadą Jaures’ą, 
šviesiausi ir kilniausi vyrą, 
kokį tik Francuzija buvo 
kada nors turėjus. 0 “lais
voj” Amerikoj socialistų 
vadai buvo nuteisti po 20 
metų kalėjimo už tai, kad 
priešinosi žmonių skerdy- 

nei.
Bet persekiojimas ir žu

dymas taikos šalininkų ne
sunaikina jų dvasios. Vos 
tik juodašimčiai nušovė Ja
ponijoj buvusį finansų mi- 
nisterį, tuojaus kilo Tokio 
universitete studentų de
monstracija prieš imperiali
stini karą Kinijoj. Apie 800 
studentų susirinko universi
teto paskaitų salėj, kur kal
bėtojai aštriai kritikavo sa
vo imperialistų plėšrumą. 
Paskui studentai Įtaisė gat
vėse demonstraciją su rau
donomis vėliavomis. Bėgio
dami gatvėse jie platino 
tarp žmonių lapelius ant- 
galviu: "Piliečiai, sustabdy
kit šitą imperialistų karą!”

Policija demonstrantus 
išvaikė ir 25 studentus are
štavo. Tuomet ant universi
teto sienų pasirodė išlipytos 
kortos su Šukiais: “Šalin pa
triotų studentų organizaci
ją!” “Šalin imperijos die
ną!”

Šita “imperijos diena”, 
tai valstybinė šventė “Ki- 
gensetsu”, kuri pripuolė ry
tojaus dieną po demonstra
cijų.

ISPANIJOJ GENE- 
RAUS STREIKAS.

ŠĮ panedėlį Katalonijos 
sindikalistai apskelbė vi
soj Ispanijoj generalinį 
streiką. Bet kol kas streikas 
visos Ispanijos neapėmė, 
nes sindikalistai turi inta- 
kos tik pajūrio miestuose.

Vėliausios žinios sako, 
kad generalis streikas supa- 
raližiavo keturis miestus: 

Cadiz, Badalona, Igualda ir 
Moncada, o Zaragozos ir 
Cordobos miestai paliesti 
tik dalinai. Barcelonoj ke- 
sintasi išsprogdinti vanden
tiekis. Tarrasos mieste sin
dikalistai buvo užėmę mie
sto rotužę ir iškėlę raudo
ną vėliavą, bet atvykę iš 
Barcelonos kareiviai paėmė 
padėtį Į savo rankas.

Valencijos mieste univer
siteto situdefntai sunaikino 
“panelę švenčiausią”, dėl to 
Įvyko muštynės su katali
kais studentais. Valdžia u- 
niversitetą uždarė, kol Įsi
karščiavę jaunuoliai atvės.

Sevillės mieste du žmo- 
5nės buvo užmušti, o Mon- 
tellanoj keliatas asmenų su 
žeista. San Sebastiane vie
nas buvo užmuštas ir 11 su
žeista.

KINAI ATRENE DIDĮJĮ 
JAPONŲ ŠTURMĄ.

SAUSIO MĖNESY AREŠ- KANALAS UŽKIMŠTAS
UŽPUOLIKŲ LAVONAIS

Japonai dabar traukia 
daugiau spėkų prie Šancha

jaus. Kiniečiai taip pat
didina jėgas.

Pereitą sąvaitę japonai 
mėgino paimti Šanchajų 
šturmu. Nutildę Wooosun-

TUOTA 5,179 BUTLEGE- 
RIAI.

Washingtono žiniomis, 
per sausio mėnesį šįmet bu
vo areštuota 5,179 žmonės 
dėl prohibicijos įstatymo 
laužymo. Tai yra 679 areš
tai daugiau, negu* pereitų
metų sausio mėnesy. Be to, fort armotas Jle
šįmet per pirajrtinĮ menesi ^,etž « WoosungoJka^]ą 
buvo suimta 2125 degtines - kork*
varyklos ir 177,753 galio-.nus, paskuį jų orlaiviai už- 
nai alau^_________ : tiesė tirštą durnų uždangą
LIGONIAI BUSIĄ GYDO-jf p®rl^el® aPie J0’000 s3/0 

MI ORLAIVIUOSE. 1 Šanchajaus pne-MI ORLAIVIUOSE.
Anglijos daktarų maga- 

zzine “Lancet” bakteriolo
gas Rawlinson pranašauja, 
kad ateityje ligoniams gy
dyt bus vartojami ne užda
ryti ligonbučiai, bet orlai
viai. Jis sako, kad esą jau 
neabejojamai nustatyta, 
jog skraidymas orlaiviu ak
stiną žmogaus metabolizmą 
ir stiprina sveikatą.

BOSE SUŽEISTA 30 
ŽMONIŲ.

------ —------ ■ Zittau mieste, Vokietijoj.
AMERIKOS KINIEČIAI komunistai turėjo masinį 

SUDĖJO $100,000 SAVO mitingą. Fašistai norėjo ko- 
GENEROLAMS. i munistus per-rėkti. Kilo 

Kiniečių studentai Ame- muštynės. Policijai riaušes 
rikoje sudėjo $100,000 ir malšinant buvo sužeista 36 
nusiuntė Kinijos kariume- žmonių.
nes vadams Čan Kuan-na-! ----------------
jui ir Tsan tsin-kajui užtai, i Apiplėšė auksinių daiktų 
kad šauniai laikosi prieš I pedliorių.
japonus Šanchajuje. Lawrence pereitą sąvaitę

--------------- i buvo užpultas ir apiplėšta:
KUBOJ IŠSPROGDINTA ’ Samuel Andelman iš Cam 

PAŠTO TROBESYS. ibridgeaus, kuris pardavinė- 
Kubos miestely Maria-j ja žiedus ir kitokius auksi- 

nao, netoli Havanos, nak- nius daiktus. Plėšikai atėmė

LENKŲ KOMISIONIE- 
RIUS DANCIGE REZIG

NAVO.
Kivirčų su vokiečių na

cionalistais turi ne vien tik 
lietuviai Klaipėdoj, bet ir 
lenkai Dancige. Pereitos są- 
vaitės pabaigoje Dancige 
rezignavo Lenkijos komi- 
sionierius Stresserburgeris, 
nes dėl vokiečių “nacių” 
(fašistų) siautimo pasida
ręs nebeįmanomas bendra
darbiavimas tarp Dancigo 
ir Lenkijos.

IŠTRĖMĖ 109 KOMUNIS
TUS.

Pereitą sąvaitę iš Ispani
jos buvo ištremta Gvinėjos 
<alon 109 komunistai, ku

ries laiku buvo išsprogdin-Įiš jo $15,000 vertės brang-j ie buvo suimti per paskuti- 
tas pašto trobesys. l menų. J nius sumišimus Ispanijoj.

Rusija Nusigandusi 
Japonijos.

Londono “Daily Express” 
rašo, kad Japonija pagrū
mojusi Rusijai karu. ir dik
tatorius Stalinas nusigandęs 
puikiai organizuotos mo
demiškos japonų karo ma
šinerijos. Nesenai Rusija 
buvo pasiūlius Japonijai 
pasirašyti nepuolimo sutar
tį. Japonija tą pasiūlymą 
atmetė. Rusija tuomet buvo 
pradėjus garsiai protestuo
ti, bet staiga nutilo. Nutilo 
ji dėl to, sak<> Londono 
dienraštis, kad Japonija pa- 
grąsino Maskvai ginklu. 
Kad japonus “užlagadi- 
jus”, Rusija pasirašiusi dar
gi slaptą sutarti, pripažin
dama “Japoniją neginčija
ma šeimininke visoj Man- 
džurijoj ir dideliuose Mon
goluos plotuose. Maskva ši 
tus paskalus užginčija.

150,000 Darbininkų
Numušta Algos.

Chicagoje statybos darb
daviai pasiūlė darbininkų 
unijoms priimti 20 nuošim
čių algų nukapojimą. Ir 
150,000 statybos darbinin
kų unijos turi padariusios 
kontraktus su darbdaviais 
iki 1934 metų, jos sutiko 
mokestį nukirsti.

DIDELI ŠALČIAI 
EUROPOJ.

Pereitą sąvaitę Europo. 
vėl prasidėjo dideli šalčiai 
ir sniego pūgos. Anglijoje 
da pirmu syk tiek daug pri
snigo. Francuzijoj taipgi 
pasidarė gili žiema. Rumu
nijoj užėjo tokie šalčiai, 
kad sušalo daug žmonių. 
Netoli Chrisinau, Besara
bijoj, vienam vagone ant 
gelkželio rasta negyvai su
šalusių 11 žmonių ir 4 ark
lius. Dunojų ledas sukaus
tė nuo kranto lyg kranto.

KINIEČIŲ BANKAI DA 
VĖ KAREIVIAMS PO $1.

Kiniečių bankų draugija 
Šanchajaus mieste paskyrė 
200,000 meksikoniškų dole 
rių kaipo dovaną kiniečių 

armijai, kuri taip narsiai gi
na miestą nuo japonų už
puolimo. Kožnam kareiviui 
išpuolė po 1 auksinį dolerį.

AMERIKOS DARBININ
KAI VENGIA KOMUNIS

TŲ VARDO.
Jei Amerikos bedarbiai 

liri šiol užsilaikė ramiai, 
tai vien tik dėl to, kad jie 
bijosi, kad dėl kiekvieno 
smarkesnio subruzdimo 
iuos vadintų komunistais, 
Taip pasakė savo prakal 
X)i Williamso kolegijoj so
cialistų kalbėtojas Norman 
Thomas.

FORDAS ŠAUKIA 35,000 
DARBININKŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
Detroite Fordas nutaręs pa
šaukti prie darbo dar* 35,- 
000 senų savo darbininkų. 
Su šitais Fordo dirbtuvėse 
busią jau 100,000 žmonių 
prie darbo. Hudsono, Gra- 
ham-Paige, Packardo ir 
Chryslerio automobilių fab
rikai Detroite taip pat pra
dėję geriau dirbti.

UŽMUŠĖ ŽMONES IR PA
DEGĖ NAMUS.

Elzbieta Skeuterienė iš 
Greenport, N. Y. mums pri
siuntė laišką iš Lietuvos, 
kuriame jos giminaitė ra
šo:

Sausio 6 d. Ligumių kai
me vagys užmušė JeniškĮ ir 
jo žmoną ir namus uždegė. 
Jeniškienė paėjo iš Išdagie- 
čių (Ona Reneikiutė). Su
degė visi triobesiai ir gyvu
liai. Tokia baisi žmogžudy
stė gazdina visą apielinkę.

ANGLIJOJ BEDARBIAI
MUŠASI SU POLICIJA
Bristolio mieste, Angli

joj, įvyko didelės muštynės, 
kuomet policija pastojo be
darbių demonstracijai ke 
lią ir pradėjo ją skirstyt 
Demonstrantai ėjo prie 
miesto tarybos protestuoti 
dėl Sumažintos pašalpos. 
Vienas policmanas buvo nu
trauktas nuo arklio ir sun
kiai susižeidė. Kitiem 
dviem tvarkdariam buvo 
pramuštos galvos plyto
mis. Bet iš bedarbių tarpo 
irgi 4 žmonės buvo sužeisti 
ir 4 areštuoti.

imiestį Čapei
Neturėdami daugiau sun

kios artilerijos, kiniečiai 
japonų laivų nubausti; bet 
kada japonų pėstininkai 
persikėlė per kanalą ir iš
lipo čapei pusėj, kiniečių 
kulkasvaidžiai pasitiko 
juos tokia giltiniška ugni
mi, kad japonai pradėjo 
kristi kaip lapai.

Pamatę tokį pavojų, ja
ponai pradėjo bėgti atgal. 
Čia šimtai jų buvo suvaryta 
į kanalą. Likusius kiniečiai 
apsupo ir paėmė nelaisvėn. 
Jžmuštų ir nelaisvėn pate
kusių japonų kiniečiai skai- 
;o į 1,300. O kiek japonų 
žuvo Woosungo kanale, to 
niekas nežino. Kanalas bu
vęs kimšte užkimštas jų la
vonais.

Tai buvo tokia japonų 
skerdynė, kokios jie da ne- 
>uvo matę. Sakoma, kad 
kiniečiams vadovauja vo
kiečių karininkai.

Dabar japonai pasitrau
kė atgal ir laukia daugiau 
sustiprinimų. Jie nori suda
ryti 25,000 savo kareivių 
jėgą ir tada šturmuos Šan
chajų iš naujo. Bet tuo pa
čiu laiku stiprina savo jėgas 
ir kiniečiai. Jie sutraukė 
jau 50,000 kareivių Šancha
jaus frontan ir daro naujų 
apkasų, stato daigiau kui
kasvaidžių.

MARIAMPOLĖ SKĘSTA 
PURVYNE

Labai bloga Mariampolės 
gyventojams su purvynu 
Dabar, šalant ir leidžiant, iš 
purvyno išlipti negalima. 
Ne iš gero piliečiai tvirtina, 
kad kadaise vietoj Marijam 
polės snaudė neįžengiami 
miškai, o dabar guli neiš- 
klampojamas purvynas.

RADIO TŪBA VARO 
TRAUKINI.

Amerikos elektros inži 
nierių institute Pittsburghe 
šiomis dienomis buvo rodo
ma nauja radių tūba, 300, 
000 kartų stipresnė už pa
prastas tūbas. Tai yra tokia 
jėga, kad gali vežti visą 
traukinį.

TROCKIO DRAUGAS 
SLUCKIS NENUSIŽUDĖ
Berlyno laikraštis “Boer- 

sen Courier” pereitą sąvai
tę buvo paskelbęs žinią, 
kad Maskvoje nusižudęs 
prof. Sluckis, kurį bolševi
kų žvalgyba apkaltinusi tę
simu Trockio politikos. Bet 
dabar iš Maskvos praneša
ma, kad prof. Sluckis tenai 
esąs dar gyvas.

REIKALAUJA GRĄ
ŽINTI ALŲ.

Darbo komitetas, kuris 
kovoja už prohibicijos įsta
tymo pakeitimą, šią sąvaitę 
žadėjo paduoti Kongresui 
reikalavimą, kad butų leis
ta daryt ir pardavinėti 2.75 
procentų alus. Tas tuojaus 
atidarytų bravorus, pagerė
tų stiklo pramonė ir apie 
1,000,000 bedarbių galėtų 
gauti darbo.

“ALAUS STREIKAS” 
HAMBURGE

Hamburgo vyriausybė iš
leido patvarkymą, reika 
aujantj numušti alaus kai 
ną. Pusė Hamburgo aludžių 
prieš tą įsakymą sustreika 
/o ir dabar visai alaus ne- 
oarduoda. Hamburge yra 
išviso apie 1000 aludžių.

BARZDASKUTYKLON 
{METĖ BOMBĄ.

Cincinnati, Ohio. — Už
tai, kad barzdaskutys Tuc- 
ker čia nupigino plaukų 
kirpimą nuo 50 iki 35 cen
tų, jo barbernėn buvo įme
sta bomba ir suardė visą 
Įtaisymą.

1 «
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APŽVALGA
“liet jeigu jau kalbėti apie 

dvasiškus stonus, tai negalima 
aplenkti nei bolševikų popie
žiaus Stalino, kuris irgi mokėsi 
dvasiškoj seminarijoj. Bimba 
tai nusidėjimu nelaiko.”

TAUTININKAI NETURI . 
VILTIES LAIMĖTI SLA ! 

RINKIMUS.
“Naujienos” gavo iš “tau-j 

tiškos krepasties” Brookly-

Mokslo Dalykai.
Nuo ko priklauso žmogaus

ūgis?
UŽ TEISYBĘ IŠDEGUTA-Į TAUTININKAI KEIČIA 
VO KNYGYNO LANGUS. LIETUVOS ĮSTATYMUS 

DARBININKŲ SKRIAU
DAI.

Kaune 31 sausio ir 1 vasa
rio buvo renkama ligonių 
kasos valdyba. Prieš rinki
mus buvo daug agitacijos ir 
aiškinimų, kas yra ligonių 
kasos. Ir čia tuojaus iškilo 
aikštėn faktas, kad Smeto
nos valdžia nuskriaudė Lie
tuvos darbininkus net ir li
gonių kasose.

Ligonių kasų Įstatymą bu
vo priėmęs socialdemokratų 
ir liaudininkų valdomas pa
skutinis Seimas. Seimo buvo 
nustatyta, kad ligonių kasų 

trauKmiu. j^šas sudeda po vieną trečia- 
dali valstybė, darbdaviai ir 
patys darbininkai.

Keisdami visus Seimo iš
leistus Įstatymus, tautininkai 
pakeitė ir ligonių kasų Įsta
tymą. Dabar valstybė i tas 
kasas nemoka nei skatiko; 
darbdaviai moka 40 procen
tų. o darbininkai turi mokė
ti net 60 procentų.

Vadinasi, biedniausiems 
žmonėms ponai tautininkai 
užkrovė dvigybą mokesti. 
Matyt, dėl to jie ir keičia vi 
sus Įstatymus, kad galėtų 
varguoliams paskutini kaili 
nuimti.

Kaune, Laisvės Alėjoj, 
nesenai buvo išdegutuoti 
vokiečių knygyno langai.Tai 
buvo lietuviškųjų patriotų 
kerštas už tai. kad to knygy
no languose pasirodė nauja 
vokiečių knyga apie Lietu
vą. “Die laendisehen Sied- 
lungen in Litauen" (Kaimo 
Sėdybos Lietuvoje ).

Patriotams šita knyga ne
patiko dėl to. kad joje kal
bama apie Lietuvos atsiliki
mą nuo kitų kraštų. Pavyz
džiui. autorius Dr. \Y. Ės- 
sen sako:

“Gana pervažiuoti 
kad čia pastebėtum didelių 
skirtumų. Rytų Prusnose ir 
Lietuvoje žmogus daug labiau 
žmogus valdo gamtą, kad jis 
aukščiau jos stovi. Atn do. kad 
Lieuvoje žmogus daug labiau 
priklauso gamtos, kad jis dar 
nedrįsta ją valdyti, šitai reiš
kiasi įvairiose srityse, o ypačiai 
jos kelių būklėje. Rytų Prūsuo
se taip pat būva purvų, bet 
ten visur randame plentų tink
lą ir tikrus tiltus per upes ir 
upelius. Visai kas kita Lietuvo
je. Iš tikrųjų čia randame tik 
du plentus, kurie rusu pasta
tyti daugiau karui nei ukiui: 
vienas: Tilžė-Tauragė-šiauliai- 
Mintauja-Ryga: antras Stalu- 
pėnai-Kybartai-Viikaviškis-M.a- 
rijamprJė - Kaunas - Ukmergė - 
Dinaburgas. Visi kiti keliai yra 
daugiau arba dažniausiai ma
žiau pagerinti natūralus keliai, 
kurių naudojimas visiškai par
eina nuo klimato, labiausiai nuo 
krituliu, ir nuo žemės... rude
nį keliai dažnai darosi tiek 
blogi, kad neretai įkinkyti į ra
tus maži lietuviški arkliukai 
purvyne prigeria..."

Ir lietuviškieji patriotai 
mano, kad už tokia knvga 
reikia išdegutuoti knygyno 
langus. Bet šitaip elgdamie
si jie tik patvirtina tos kny-j 
gos turini, nes patys parodo 
savo nekultūringumą.

"Keleivio” redaktoriui te-; 
ko būti Lietuvoje 1928 me-I

O gal Bimba šitų faktų;ne žinių, kac Smetonos,gar-i Mokslininkai Įrodė, kad 
visai nežino? Juk jis nesenai bintojai jau nebetekę vilties ‘ naujagimiai kūdikiai papra- 
išmoko laikraščius skaityt, laimėti SLA. rinkimus, todėl i štai būna juo didesni, juo 

jie padarę taip: vėliau jų tėvai apsiveda. Ir
į vaikai tų tėvų, kūne apsive- 

“...nutarė sulipdyti savotišką į ^a genesniame amžiuj, bu- 
misini ir ji remti, ne tiek atei- na aukštesni ir stambesni, 
nančiuose visuotinuose baisa vi- negu jaunesnių tėvų. Iš to 
mucse. kiek >t.A. SEIMO RIN- $ej<a, ka(Į palyginamai se- 
KIMlOsE. Dabar bus dedamos nesniame amžiuj vedantieji

NORI BŪT ŽVALGYBI
NINKAIS.

Tūlas laikas atgal Brook-
lvno "Vienvbė” pasiūlė * »
pittsburghieciui B. Dargini 
važiuoti Lietuvon, užtikrin
dama ji. kad Lietuvos žval
gyba Į Varnius jo nesodins.

“Keleivis” tuomet paklau- 
ė”, iš kur “Vienybės” re

daktoriai žino Lietuvos žval
gybos planus, jeigu jie nėra 
jos agentai?

Dabar "Vienybė” atsako, 
kad jos redaktoriai labki no
rėtų būt žvalgybininkais, bet 
kol kas dar nesą tiek išsila
vinę.

Taip rašo "Vienybė” lo
tame savo numery, štai jos 
žodžiai:

“Kalbant apie žvalgybas, tu
rim tiek pasakyti: Mums butų 
garbė ir mes didžiuotumės, jei 
turėtume teisės žvalgybos var
du kalbėti. Tai reikštų, kad tė
vynė mums teikia ypatingą pa 
sitikėiimą ir mus laiko jos kon
sulais... Geram lietuviui turėti 
reikalu ar būti Lietuvos žval
gybininku yra garbė...”

GRAUROGKAS KILĘS IŠ 
VOKIEČIŲ.

Pereitam "Keleivio” nu 
mery buvo jau rašyta, kad 
Kauno burmistru (majoru) 
tapo išrinktas inžinierius 
Graurogkas.

Kiekvienam gali būt aišku, 
kad Graurogkas. tai ne lietu
viška pavardė. Ji yra kilusi 
iš vokiečių kalbos. "Lietuvos 
Žinios” paduoda šitokią 
Graurogkų geneologiją:

"Graurogkai atvyko Lietu
von iš Vestfalijos ir 17-tame 
amžiuje jie valdė beveik visą 
šiaurės Lietuvą, bet per karus 
su švedais Graurogkų turtas 
buvo sunaikintas ir jie r.ubied-

Šitaip spaviedojasi paty 
"Vienybės” redaktoriai. Jie 
baisiai norėtų būt žvalgy
bininkais, bet Lietuvos val
džia savo šnipų departa- 

‘ mentan jų nepriima. Reiš
kia, prie “gero lietuvio” jie 
da nėra priaugę, ir žvalgyba 
jais nepasitiki. Bet mes vis
tiek jau žinosime, kuo “vie- 
nybininkai” nori būti.

visos pastangos turėti seime šiaurinių rasių žmones yra
tautininkų delegatų daugumą.: (ĮaUg augalotesni UŽ atogra 

"Fašistai šitaip galvoja. Tu-i^, kraštu gyventojus. Mat,
rint daugumą savo delegatų. šfltu kra|tu žmonės lytiniai 
seime, bus galima ‘apsidirbti*! subręsta žymiai anksčiau ir 
su adv. Bagočium ir p. Gegu-t ju vedybinis amžius atatin- 
žiu. ir tuomet p. Bačiunas. kai-ika musų vaikįšką amžių. Ša
po vienintelis 'pergalėtojas'. • kyšime, net Europos tautų 
bus išrinktas sla. prezidentu'. tarpe yra vedybinio amžiaus

"Fašistų ‘A‘stovy be’ dar pri
sibijo. kad nesumanytu ‘runy- 
ti' į prezidentus p. Grinius. To
dėl ji nutarė remti jo kandida
tūrą į viee-prezidentus. Į sekre
torius ji rems p. Čekanauską, 
kuris telegrama pasižadėjo pa
siduoti tautininkų konferenci
jos sausio 10 d. nutarimams ir 
laikytis ‘tautiškos disciplinos’. 
Kiti kandidatai—tie patys, ką 
nustatė slaptas suvažiavimas 
Pennsylvanijos hotelv (t. y. 
Tareila. Januškevičius, Ragins- 
kas ir Dr. Klimas).

“Šiaip-taip, vadinasi, fašistų 
‘sleitas’ tapo sulipdytas. Da
bar tik reikia jį pravesti ir lai
mėti daugumą seime—tuomet 
‘tautiška era’ Susivienijime 
prasidėsi”

Išrodo, kad tautininkams 
bus gana prasti ragaišiai. 
Jeigu jie bus sumušti šituo
se rinkimuose, tai visa jų 
“bepartyviška partija” nu
eis velnioD.

nėjo.
"Vėliaus Graurogkai 

liavosi ir sulenkėjo."
asirm-

tu rudeni ir jisai matė tuos’ 
kelius savo akimis. Ištiki-ųjų !, Dabai', matyt, Graurogkai 
jie išrodo daug aršiau, negu kuko. sžlve lietuviais, bent 
tas vokietvs rašo. Beveik vi- viešai jie tokiais dedasi. Ši- 
si kaimiečių tiltukai sudėti iš ta pavardė, matyt, yra susi- 
apvaliu rastu, nei kiek neiš- dariusi iš dviejų vokiškų žo- 

. kelti. ir rąstai prie sijų ne-įdžių ir reiškia "Pilkasermė- 
pritvirtinti. Keliams rudeni i gi . nes "grau vokiečių kal- 
patvinus. tie rąstai ant van-Įboje reiškia "pilkas , o| 
dens pakila ir pervažiuoti į "Rock — švarkas arba šer
pei' toki " tiltą” negalima, ! mėga.
Jeigu važiuosi nakties laiku. Į 
tai gali arkliai prigerti, ir Į 
pats gali galą gauti. Juk vos, 
tik mėnuo atgal 'Lietuvos 
Žiniose" buvo rašyta, kad 
vienai merginai važiuojant 
per toki "tiltą" žuvo du ark
liai ir ji pati prigėrė.

Ar išmintinga tuomet 
kti ir langus degutu tep 
jeigu vokietvs parašė apie 
tokius Lietuvos kelius kny
gą?

Jeigu musų patriotams 
nemalonu tokie dalykai gir
dėti, tai jie turėtų pasisteng
ti pagerinti Lietuvos kelius 
ir sutaisyti tiltus, o ne langus 
vokiečiams degutuoti.

TURI YPATINGĄ 
LIEŽUVĮ.

Lietuvių komunistų vadas I 
Bimba turi ypatingą liežu
vį. Jis niekad nesustoja iu-j 

įdėjęs ir niekad nenuilsta,
; lyg ta amžinai švituojanti a- Į 

py-į šilo vuodega. Šitą pastebėjo 
pti. ir “Naujienų" bendradarbis

KEISTA LOGIKA.
Marksistas “Naujienose" 

rašo:
“Pruseika. kurį Bimba pavi

jo nuo ėdalo lovio, apie Susivie
nijimą pliauškia visokius nie
kus. Girdi. Gupis ir Bagočius 
esą susitepę, nes jie nebuvę 
liuosi nuo istorijos prieš raudo
nuosius. Atrodo, kad pruseiki- 
nių komunistų palvose viešpa
tauja tikras Babelio bokštas. 
Prieš Limbinę diktatūrą jie da 
bar patys rėkia gvoltą. o l>etpi 
mano, kad prieš ją neprivalėjo 
kovoti Susivienijimo nariai."

išįikrųįų, keista to žmo
gaus logika.

'Naujienų'
Marksistas, kuris sako;

"Reikia tiesiog stebėtis, kaip | 
Bimbai liežuvis nenuplyšta be
pliauškiant apie Norman Tho-1 
maso kunigystę. Visi gerai ži
no. kad Thomas jau senai nieko 
bendro nebeturi su kunigavi
mu. Suprantama, žino tai ir 
Bimba, vienok jis nuolat kar
toja ir kartoja tą durną pasa
ką apie Thomaso kunigystę, ir 
tiek. Tikslas viso to aiškus 
diskredituoti socialistus. Bim
ba lyg sakyte sako: ko gero ga-1 
Įima tikėtis iš socialistų parti
jos. jeigu jų lyderis yra kuni-] 
pas ?

“Bet pažiūrėkime, kaip yra] 
su komunistais. Bimbos pamoč- 
nikas Vidikas per kelis metus Į 
lankė dvasišką seminariją. Lie
tuvos komunistų lyderis Viliu-1 
nas per daugelį metų kuniga
vo. Vienok jis bimbiniams yra 
geras. Jie išleido net jo parašy
tą brošiūrą. Taip pat jie pasiel
gė ir su vyskupu Brownu. ku
rio raštus stengiasi išplatinti 
tarpe savo sekėjų.

“Tautos Vadai” Nusigando 
Žmonių Balso

Kalėjimas ir piniginės pa- per aukštos. Kaimyninėse 
baudos už tai, kad ūkininkai j valstybėse šis dalykas jau 

pareikalavo Seimo. pravedamas. Be to, pagei- 
Tik šiomis dienomis mus. daujam, kad valdininkai bu

skirtumų. Italas, ispanas ar
ba graikas subręsta ir veda 
anksčiau negu anglas, da
nas ar lietuvis.

žinoma, tai nėra vienin
telė priežastis, nuo kurios 
pareina žmonių ūgis. Klima
tas, maistas, paveldėjimas, 
aplinkuma ir kitos priežas
tys čia turi didelės reikšmės. 
Ypatingai svarbus yra žmo
nių ūgio išsivystymui mais
tas. Pavyzdžiui, b.otentotai 
ir bušmenai priklauso tai pa
čiai rasei, ir vieni ir kiti gy
vena atogrąžų kraštuose, o 
vistik yra nevienodo ūgio. 
Manoma, kad hotentotai yra 
augalotesni už bušmenus 
vien tik dėl to, kad gyvena 
derlingesnėse vietose ir ge 
riau maitinasi.

Levvistone mieste, Maine val
stijoj, du pasišventę socialistai 
sudarė organizaciją, kuri aprū
pino maistu ne vieną badaujan
čia bedarbiu šeimyna.

pasiekė žinios apie tai, kaip 
pereitą rudenį Lietuvos 
“tautiška valdžia” nubaudė 
Baisiogalos valsčiaus ūki
ninkus, kam jie pareikalavo 
sumažinti mokesčius, numu
šti valdininkams algas, su
šaukti Seimą ir kitokių “bai
sių” dalykų.

Baisiogalos valstiečių su
eigą buvo sušaukę patys 
Kauno "ponai”, kad patirti 
jų reikalavimus. Bet “tautiš
kai nusiteikę” dabartiniai 
Lietuvos “vadai” mėgsta il
gai miegoti. Todėl susirinkę 
sueigon ir negalėdami susi
laukti “ponų”, Baisiogalos 
valstiečiai patys atidarė su
sirinkimą ir pradėjo svars
tyti savo reikalus. Kai jie 
surašė savo nutarimus ant 
popieros, tai išėjo šitoks pro
tokolas :

1. Ūkininkai pageidauja, 
kad butų sumažintas žemės 
mokestis, kadangi didelis e- 
konominis krizis, tai ukinin- s 
kanas labai sunku apmokėti, 
kad likusieji neišmokėti mo
kesčiai žemės butų ir toliau 
išieškoti policija, o ne ans- 
tolių, nes anstoliui išieškant 
ir taip vargingiems ūkinin
kams sudarytų palyginamai 
daug didesnę naštą.

2. Ūkininkai pageidauja 
kad valdininkams nuo VIII 
kategorijos butų sumažintos 
algos, nes dabartiniui kri- 
ziui esant jiems algos yra

//Ta ypatinga apsauga mano gerklei'

tų sąžiningesni ir švelniau 
elgtųs su prastais ūkininkais. 
Taipogi pageidaujama gali
mai sumažinti valdininkų 
skaičius, taipogi aukštus val
dininkus ir šiaip aukštos 
profesijos žmones, būtent: 
daktarus, advokatus ir tam 
panašius. Taipogi, aukštus 
dvasininkus apdėti pelno 
mokesčiais.

3. Ūkininkai pageidauja, 
kad ir arti geležinkelių ūki
ninkams teikaima miško me
džiaga butų papiginta, t. y. 
kad butų sutaikyta su kaina, 
kurią moka ūkininkai toliau 
nuo geležinkelio linijos gy
venantieji. Nes ūkininkas tai 
ne biznierius, perka mišką 
tik būtiniems savo reika
lams, taigi pirkdami mišką 
tik savo reikalams visai ne
sinaudoja geležinkelio ar
tumu.

Taigi ūkininkai pagei
dauja, kad butų aprūpinami 
tatybine miško medžiaga 

pakankamai, nes dabarti
niais laikais jos didelis tru
kumas. Taipogi, kad ir ūki
ninkai gautų ne paskutinę 
rųšį, o kiek galint tinkamą 
statybai. Nes iki šiol visa ge
roji medžiaga buvo parduo
dama pirkliams, o ūkinin
kams prasčiausia ir statybai 
netinkama.

4. Ukinikai pageidauja, 
kad sindikatai butų panai
kinti, nes jie labai išnaudoja 
vartotojus.

5. Kad kiaulių supirkimo 
punktuose supirkinėtojai 
švelniai elgtųsi su kiaulių 
pristatytojais, nes dabar kai 
kur su ūkininkais kiaulių su
pirkinėtojai labai šiurkščiai 
elgiasi.

6. Ūkininkai pageidauja, 
ypač dabartiniam kriziui e- 
sant, kad importas nepervir
šytų eksporto.

7. Ūkininkai pageidauja, 
kad ūkininkams reikalingų, 
importuojamų prekių muitas 
butų sumažintas.

8. Ūkininkai pageidauja, 
kad butų sušauktas parla
mentas, seimas ir atstatyta 
demokratija, tai tada butų 
geriau aprūpinami ūkinin
kų reikalai.

9. Ūkininkai pageidauja 
kad butų pertvarkyti teis
mai ir kad Į teismą butų 
renkami prisiekusieji, t. y. 
prie valdžios atstovų, kad 
butų ir ūkininkų atstovai.

Kaip “tautos vadukai” iš
girdo šitokius Lietuvos vals
tiečių reikalavimus, jie per
sigando. Jiems čia pasirodė 
baisus maištas ir jie nutarė 
pasirašiusius po tuo protoko
lu ūkininkus smarkiai nu
bausti. Jonui Stukoniui bu
vo uždėta 1,500 litų pabau
dos ir 3 mėnesiai kalėjimo; 
Mikolui Stančikui 1,000 litų 
pabaudos, arba 2 mėnesiai 
kalėjimo: Jonui Pupkiui 500 
litų pabaudos arba 1 mėnuo 
kalėjimo. Kitiems mažesnės 
pabaudos.

4*£T7U/

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJE

Bridgeport, Conn.— Re- 
mingtono ginklų dirbtuvėje 
čia sprogo parakas pereitą 
sąvaitę, sužeisdamas 4 mer
ginas.

“Tie ypatingi dalykai, karinos aš gaudama iš LUCKIES, pasidarau tokia entuzi
aste. būtent: ta ypatinga apsauga mano gerklei, tas ypatingas LUCKY STRIKE 
rinktiniu tabaku skonio, ir tas ypatingas patogumas ir lengvumas, korį teikia 
skvetelis praplėšiant LUCKY Celofanini pakelio Įvyniojimą.”

Its toastea
J asą Šarkiai Agaaaga yriai knRijimas prieš fcosalĮ 

N«r*rH*ma«mn "Spraginim*" Skenf Vl« »•«»•» Svirti*

UYSUK RADI O LUCKY STRIKE PROGRAMAI—#0 modernišku minučių su geriausiais pasaulio rokiu orkestrais ir Vatter YKincLetl, kurio 

pasakojimai -pie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekviena Antradieni, Ketvirtadienį, rv Šeštadienį, vakarais per N.ft.C. radio tinklą.

Sloan’s
Linimenf
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LIETUVIŲ
DAYTON, OHIO. J Tie žmonės ir dabar da

Pu mm grybai dygata. ?tu" ,laf kB- ku,™ose
. . satiprasydamas rašo: “As

Iki vasario 1 d. žiemos pas žinau, kad tai buvo mano 
mus visai nebuvo. Sausio 22 kaltė ir užsikaršeiavimas, 
d. teko aplankyti šioj apie- malonėsite atleisti.” 
linkę j lietuvį ūkininką, iri Bet dabar, Susiv. Liet. 
kaip tik pataikiau ant grybų Am. nominacijoms atėjus, 
vakarienės! Mat, šeimimn- jjs negalėdamas tuos žmo- 
kas tik ką buvo sugryžęs iš nes j kvašistų puse patrauk- 
miško, prisigrybavęs lietuvi-į tj? vėl pradėjo savo “per- 
škų “kelmučių”. Šeimininkė, Įaį=.” juos pilti. Aš jam visgi 
pasakojo, kad jie po kelis. patariu nesiūlyti “ignoran- 
kartus Į sąvaitę prisirenką' tų” kitiems, nes jam pačiam 
grybų. Tai jau tikrai keista
žiema, kad sausio mėnesy 
dar grybai dygsta. Net seni 
žmonės tokios žiemos neat
mena. Su vasario 1-ma diena 
oras biskį atšalo, bet šalčio 
nėra. Bedarbiai džiaugiasi, 
kad mažai anglių reikia ap
šildymui. Išrodo, kad nors 
gamta stengiasi bedarbių 
padėti palengvinti.

tas vardas geriausia pritin
ka. SLA. 105 kp. Narys.

CLEVELAND, OHIO.
Tautiški fašistai pragėrė 

SLA 14 kp. narių duokles.
Tautininkai bešeiminin

kaudami per dešimti metu

Nedarbas.
Daugumas lietuvių čionai 

gauna iš miesto pašalpos— 
maisto ir anglių. Maistas — 
daugiausia “kenuoti” val
giai, duona ir bulvės; mė
sos duoda labai mažai. Žmo
nės turi tenkintis kuom ga
li; badu mirti niekas neno
ri. Miestas irgi labai nusigy
venęs. Nuo 1 vasario suma
žino net gatvių šviesas, taip 
kad nekurios gatvės vaka 
rais visiškai tamsios. Žmo
nės protestuoja, gi miesto 
“tėtušiai” sako, jeigu norite 
šviesų, tai patys turite užsi- 
mokėt po $23 i metus už vie
ną lempą.

Mokyklos irgi sutrumpino 
mokymosi terminą vienu 
mėnesiu: jos užsidarys bir
želio 3 d. ar dar pirmiaus. 
Tai mat, kokių laikų susilau
kėme Dėdės Šamo šaly. Dar
bininkai badauja ir žudosi, 
gi turčiai milijonais apsikro
vę baliavoja, naujų pačiulių 
ieško, nebežinodami ką su 
pinigėliais daryti. Nėra tei
sybės šiame pasaulyje!

SLA. 105 kp. vakaras.
Sausio 30 d. vietinė SLA. 

kuopa surengė vakarą su 
vaidinimu “Žentai iš Ameri
kos”. Vakaras pavyko gana 
gerai. Žmonės turėjo daug 
juoko; komedijos jiems pa
tinka net ir šiais vargo lai
kais. Geistina, kad SLA 105 
kp. dažniau panašių vakarų 
surengtų.

Pasveiko M. Valiušis.
SLA. 105 kp. narys M 

Valiušis per 7 mėnesius sun
kiai sirgo, bet jau gerokai 
pasveiko ir 3 vasario atsilan
kė Į kuopos susirinkimą. 
Nors dirbti da negali, bet 
jau gali pasivaikščioti. M. 
Valiušis yra rimtas, apsišvie 
tęs žmogus, geras SLA. na
rys ir “Keleivio” skaityto
jas. Linkiu jam visiškai pa
sveikti, sustiprėti, prie savo 
užsiėmimo grįžti ir po seno
vei darbuotis.

Ignoranto išsišokimas.
“Dirvos” Reporteris 4-ta 

me “D.” numery mėgina at
remti tilpusią 2-rame “Ke
leivio” numery korespon
denciją, kur buvo rašoma a- 
pie nekurtuos ”D.” Rep. 
“darbelius”. Bet negalėda
mas faktų atremti, vargšas 
šaukia, kad tai esąs “igno- 
rantiškas užsipuolimas”, ig
norantas, ignorantas, ir tt.

Aš abejoju, ar tas “D.” 
Rep. žino, ką “ignorantas” 
reiškia. Patarčiau jam pasi 
žiūrėti veidrodin, o tenai jis 
pamatys pusėtiną ignoran 
tą....

Tiktai ignorantas ir veid 
mainys gali pasielgti taip 
kaip tas “Dirvos” Reporte 
ris. Dar nesenai per laikraš
čius jis gyrė tuos žmones 
kuriuos dabar “ignorantais 
vadina, ir net laiškais jų ke
lis kartie yra atsiprašęs už 
panašius šmeižtus, o dabar 
ir vėl plūstasi.

SLA 14 kp. narių 
nesiųsdavo i SLA. 

Kol “fašistai”

duokles
centrą, 

su sanda-

NORWOOD, MASS.
Argi ištikrųjų taip yra?
Po to, kaip aš parašiau! 

“Keleivin” keliatą pastabė
lių apie bimbinius, tai tikė
jausi susilaukti iš bimbinių 
tvirtovės “Laisvės” popieri
nių šluotų. Bet bimbinius šj 
kartą pavadavo tūlas SLA. 
narys, kuris parašė į “Kelei
vį” net penkis savo pastabų 
posmus.

(1) SLA. narys posmuoja, 
kad aš negerai- padaręs pa
vadindamas vietinį kunigiu
ką nykštuku, o nepavadin
damas tokiu vardu P. P. 
Kručo. Jeigu kunigą taip 
pavadinau, tai SLA. narys 
mano, kad reikėtų įvardyt 
visus mažus vyrus, o gal ir 
moteris,_ ir apkrikštyt juos 
nykštukais, tuomet SLA. na
riui patiktų. Bet jeigu aš pa
vadinau kunigą nykštuku, o

Kas nieko nereikia 
To

KAS MUMS RAŠOMA.

piečiais “brolybėje” dar mo- Į kitų nevadinau, tai yra ma- 
kėjo sugyventi, tai tuomet no dalykas. Juk ir sveikas
šitie kriminališki darbai bu
vo gražiai slepiami. Bet su- 
sipiovę dėl SLA nominaci
jų, jie iškėlė viską, ką slė
pė per keliatą metų.

1931 metų lapkričio susi
rinkime staiga kilo reikala
vimas, kad butų renkama 
specialė komisija finansų 
sekretoriaus knygoms per
žiūrėti.

Nors su dideliu pasiprie
šinimu, bet komisija tapo 
išrinkta ir ėmėsi tuojau už 

arbo. Ji pareikalavo iš SL 
l centro, kad praneštų apie 

musų kuopos narių stovį. 
Gavus iš centro blankas pa
sirodė, jog virš 50 narių ST.

centre yra išbrauktų ir a- 
)ie 100 nartų suspenduota. 
Z> kuopoje, sulyg narių kny
gelių, 'risi beveik yra pilnai 
užsimokėję.

Taip dalykams stovint, 
pecialė komisija pareikala

vo, kad SLA centro sekreto
rė praneštų bonding kompa
nijai, tegul ji laiko savo ži
nioje finansų sekretorių.

Iš specialės komisijos ra
porto paaiškėjo, kad SLA 
centran nebuvo pasiųsta 

931 m. $612.07 narių duo 
dių. Komisija raportavo, 
og 1930 m. ir 1928 m. ir 

gi buvo netvarkoje siunčia
mos narni duoklės į SLA. 
centrą.

Komisija patiekė kuopo 
susirinkimui rekomendaciją, 
<ad paimtų buvusią kuopos 
valdybą ir keliatą kitų na
rtų, kurie vienokiu ar kito
kiu budu yra prisidėję prie 
os klastos, aut tardymo. 
3et pirmininkas nedavė apie 
ai nei kalbėt, nes ir jo var

das tenai įmaišytas. Tai ve 
taip šeimininkauja SLA 
kuopose tautiški fašistai! €» 
kas butų, jeigu jie paimtu į 
savo rankas visą Susivieni
jimą! SLA. 14 kp. narys

SLA. narys manęs neklau
sia, kaip ir ką rašyti.

(2) SLA. nariui nepatin
ka, kam aš išpeikęs Grybą 
už iškrapštymą Kručo iš už- 
oečio. Juk Grybas galįs pa- 

aryti iš tinginio veikėją. 
3et tame užmetime nėra jo
do nuosakumo, nes aš Gry
bo užtai visiškai nepeikiau. 
Aš padariau pastabų tik 
Merkinės dzūkeliui, kuris 
3er “Laisvę” peizoja Kručą. 
Vadinti Kručą tinginiu nėra 
okio pamato, nes jis pri

klauso bereik prie visų pa

Riebalai eina—dišes spinda
Milionai mazgoja jas šituo lengvu budu

putų. puodukas už puoduką, dvi
gubai daugiau už lenjrvosvarius 
papurusius muilus. Tirštos, sme- 
tonuotos, gailios putos, net kie- 
čaiusiam vandeny. Nėra žvyru 

Vartokit Rinso dėl mazgojimo 
vanios, bliudų, grindų, medžių. 
Gaukit DIDELI pakečiu.

RinsoGranuluotas muilas dėl 
pjovimo dišių ir valos.

I Toronto, Kanada.—Orga
nizacijų žvilgsniu lietuviai 
čai stovi aukščiau, negu ki
tuose Kanados miestuose 
Čia yra didelės dvi pašalpi- 
nės draugijos ir visa eilė ki- 

• tokių draugijėlių. Pernai bu- 
įvo jaunimo draugija, bet 
dėl komunistų politikavimo 
skilo į dvi dalis. Dabar abi- 

Įdvi dalys turi po chorą ir 
(konkuruoja tarp savęs. Da- 
įbar nekomunistų dalis turė- 
I jo susirinkimą, išrinko nau- 
1 ją valdybą ir pakeitė savo 
i vardą iš Jaunimo Sąjungos 
Į j Kanados Lietuvių Kultu 
ros Draugiją. Ji palaikys ry
šius su Lietuvos Kultūros 
Sąjunga, kuri leidžia “Kul
tūros” žurnalą.

Svogūnas.

čia gal jau nebus, bet įreng
tas musų darželis liudys, 
kad mes čia kitą syk gyve
nom.

Jonas Jarus.

Dotroit, Mich.— Sugrįžę 
iš Rusijos komunistai čia 
kalba jau visai kitaip negu 
pirma. "Laisvės” ir “Vil
nies” jau nebenori nei skai
tyt. Nors paštininkas tuos 
laikraščius atneša, bet nu
meta ant gonkų, ir tik vėjas 
juos skaito. Komunistai ne
įsileidžia bimbinės literatū
ros nei į namus. Darbai eina 
prastai. Kurie d a dirba, tai 
tiems nuolatos muša algas. 
Restoranuose ir hoteliuose 
numušė jau nuo 14 iki 10 do
lerių savaitei.

Frank Lavinskas.

JUS žinot kokis darbo-sutaupinto- 
jas Rinso yra skalbimo dienoj— 

kaip jis drapanas padaro baltas ir
skaisčias be virinomo ir trynimo.

Jis yra tokis stebėtinas ir dėl di-
šių mazgojimo! Riebalai numirksta 
patys tirštose smetonuotose putose. 
Tik pamerk savo dišes ir stiklus ke
lioms minutėms—perplauk karštu 
vandeniu—ir tegul nudžiusta. Maz- 
gokit riebaluotus puodus ir skaura- 
das šituo lengvu badu.

Ir Rinso yra ekonomiškas, taipgi. 
Granuluotas, stangus—jis duoda

WORCESTER, MASS.
Ar tiesa, kad kun. Vasys 

bolševikų vierą įsirašė?

Hamilton, Kanada.—Štai. 
kaip komunistai šelpia ligo
nius pašalpinėj draugijoj.
Sūnų ir Duktei-ų draugijos 
narys A. Piteraitis sirgo dvi 

Į savaites ir turėjo du gydyto
ju, bet kai paprašę pašalpos, 

i tai lankytojai A. Bugailiškis 
ir P. Jankauskas, o taipgi 
kontrolierius J. Bugailiškis,

Į visi trįs komunistų “literatu- 
ninkai”, užprotestavo prieš

7 “ “T- pašalpą. Ligonis pristatė
lams mes, lietuviai darbinm- nuo gydytojų liudymus, kad 
kai, turime mokėti skolą už tikrai sirgo dvi sąvaites, bet 
bažnyčią ? Juk šita bažnyčia komunistai vistiek buvo keliams palaikyt.

Kas Girdėt Kanadoj.
Ontario valdžia ruošiasi 

paskelbti “morgečių mora
toriumą”, kas reiškia, kad 
namų savininkai bus paliuo- 
suoti vieniems metams nuo 
visų skolų mokėjimo.

Parlamentui buvo praneš
ta, kad nuo 1919 iki šių me
tų Kanados valdžia yra iš
mokėjusi iš savo iždo $1,- 
517,000,000 Kanados gelž-

• * ne musų. Ji yra užrašyta ai- priešingi jam pašalpą mo-
Šiomis dienomis musų rįų vyskupui. Ji yra jo nuo- keti.

f II 111 -ii-1 i V v**. IC*V1 « i   1*1** * 1
antri metai kaip eina jos rt^a,mas- klek J'e P".vaIol 
iždo globėjo pareigas ir dir- >udetl Ja>" Koznas1
ba vfeokiose komisijose. Jis «?v» P° °2 ^verteliu — 
prenumeruota du dienraš- ^nverteh koznai me
čiu. viena savaitraštį ir daž- « s«va!tel - Įtper visus me-. 
nai jiems rašinėja. Tai paro-, kas nedeld.enis vienas
do, kad už pečiaus jis ir <ja-!koVTe«el,« tun.b.ut .at?estes 
har nesėdi ! bažnyčion su pinigais ir ati-

. įduotas kunigui aukas ren- 
(3) SLA. narys pasakoja,! fcant

<ad netiktai Grybas pabėgęs, 
nuo jo šluotos, bet ir

NORWOOD, MASS.
Kur dingo Lietuvos paskolos 
$100 bonas iš Šv. Jurgio ka
sos? Klebonas turėtu žinoti.

Katalikiškoj Šv. Jurgio 
Draugijoj čia kilo didelis su 
judimas. Mat, draugija buvo 
nusipirkus Lietuvos pasko
los boną už $100, o dabar 
pasirodė, kad tas bonas ka
žin kur dingęs. Įtariami se 
niaus buvę du tos draugijos 
pirmininkai. Vienas jų tei 
sinasi, kad perdavęs boną 
antrajam, bet antrasis gina 
si, kad jokio bono nematęs

Šv. Jurgio draugijos na 
riai visi eina išpažinties, to 
dėl kai kas sako, kad klebo
nas turėtų žinoti, kas tą bo
ną nukniaukė.

Norwood ietis

KANADOS
LIETUVIAI.

CALGARY, ALTA,

yra tykus Albertos farmerių sąjun- 
ne-:gos atstovas Irvine įnešė 

komu-; parlamentan rezoliuciją, ku- 
ejo nusukti jam rtoje reikalaujama, kad visa 

net ligos pašalpą. Tai ve, į Anglijos imperija atmestų 
kaip jie “rūpinasi” bedar-( auksą, o pasirinktų kitą ko- 
biais! kį pagrindą savo pinigams

Turkiškas pipiras. paremti.

Cleveland, Ohio.— Kul New Biunsvrtcko provin-
VAJ turinio Darželio Sąjunga, ei jos valdžia paskelbė, kad

KARŲ KANADA, 
tiktai musM “karininkas” VI-

! kuri susideda iš dvidešimts 
I vienos draugijos atstovų, 4

nuo 1 kovo dienos visiems 
jos tarnautojams bus numu
šta nuo 2’/* iki 10 nuošimčių 
algos.

pas mus tiktai, r-----’ —....... *„“7~ .vasario vaidino melodramą
- . „ mar! bolševikai pasižymėdavo sur gauna muštu Lg baudžiavos laikų (“Bau-

šluota buvusi paruosta. Astięaujinjmu aukų iš darbiniu-' Calgary yra nemažas mie-'džiauninkė”). Vaidinimas
žinau, kad prieš Pakarklio 0 ^bar musų “dūšių ga-1 stas; savo didumu jis yra pavyko gerai. Šį pavasarį į Britų Kolumbijoj pereitą
tandidaturą jau.ne syki bu- .nytojas” sugalvojo da gud- antras miestas Albertos Clevelando miesto Parke J sąvaitę buvo išsprogdinta
vo pakelta smaliamės did-, resnj ?kymą ir už Bimbą. Į provincijoj. Lietuvių čia ne- bus įrengtas lietuvių tautos. duchoborams pastatyta mo-
vyrio vanta, bet, aciu ap-: m i-, Wnrrp<tprin liptų-;daug ir beveik visi nedirba, darželis. Tai bus kaip ir pa-'kykla. Viena duchoborųsek-
veizdai, ta vanta kybo ore; • i nra,]cda valhpfi kad ^vena ant “kazioraos duo- minklas Amerikos lietu-i ta labai priešinga privalo-
įki šiol, Pakarklio visai ne--v Va<?vs turbūt nrt<?irašė nos' Tik merginos visos viam.Už šimto metu lietuviu mam vaiku mokslui, palietusi. - kun. vasys tui būt pnsirase. dJ b ._________________*______ *__________ -_______________

šitoms kalboms pagrindo' Turedam. daug huoso lai-Į ---------------------------------------------------------------------------- j
duoda da ir tas faktas? kad: ko’Paleidžia
kun. Vasys minėtus konver-'B.™3??/ v!en! laYinas1' k,tl GAKDI
tdius at^ausdino raudono-,,VrtUOklla”la; P1--------  " -----
mis raidėmis. Puse konver-Z'^^JP- Lt- . 
telio turi juoda užrašą, o ki- . Pas. mas vieaas man
ta pusė—bolše'vikiškai rau- «!'oc!u?- knns vadlna save 
doną.

Pridėtame savo „ . .. , .’kaip čia sekasi, nes žmonės

Buvusiam Vokietijos kai 
zeriui sukako 73 metai am 
žiaus. Ta proga Vokietijos 
junkeriai (reakcininkai) nu
siuntė jam širdingų sveiki 
nimu.

(4) SLA. narys zurza, 
kad aš perdaug išgyręs P. K. 
Well. man išrodo, kad tas 
žmogus vertas pagyrimo, tai 
ir pagyriau: o jeigu SLA. 
nariui tas nepatinka, tegul 
jis jį kritikuoja. Į teismą 
dėl to neisime.

(5) SLA. narys tauškia, 
buk aš visuomet einąs su 
bimbiniais, tik per laikraštį 
nuduodąs neva socialistu. 
Turiu pasakyti, kad aš nesu 
Pėža, kuris bijosi darbinin
kų klausimų, kaip žydas 
kiaulienos. Aš darbininkų 
reikalams visada pritarda
vau ir pritariu,nežiūrint kas 
tuos reikalus kelia. O kai dėl 
socialistiškumo, tai man ne
reikalingas joks “nudavi- 
mas”, nes aš jau per dauge
lį metų toks esu. Nudavimas, 
matyt, reikalingas tiktai S. 
L.A. nariui. Jisai sako, buk 
aš nuduodąs socialistą ir bė
gąs į “Keleivį” savęs ginti 
tiktai tada, kai bimbinis 
Grybas mane per “Laisvę 
pakritikavęs. Jeigu aš už
pultas bėgu į savo minties 
draugų laikraštį, tai visiškai 
natūralu; bet kokių paibelių 
i “Keleivį” nusibaladojo S. 
LA. narys, ir da ne save gin 
damas, o kitus užpuldamas? 
Juk jis prenumeruoja “Dir
vą” ir “Vienybę”, tai vertė
tų tenai ir rašinėt.

Lukšių Juozas.
Redakcijos prierašas: Bu

tų labai gerai, kad musų 
gerbiamieji korespondentai 
šitą polemiką užbaigtų, nes, 
kaip mums rodosi, ji visai 
nereikalinga.

, ‘karininku” ir tuo titulu la- 
“ukaze” didžiuojasi. Bet jam ne-

i Hame ir Dešra I
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

jegamastis Vasys aiškina, , aiP.c!a ?e,, L nes žmones ♦
EsseM ^dirbiniai Sukelia Apetitąpaprastas pa

nelei švenčiausiai aukas, o į Pa ... 
raudonąjį galą— tos pane-' Nelabai senai pa 
lės skolų apmokėjimui. Rei- Y° ,Yestl.lv.f». .
kia turbut suprast, kad čia kas P1'.1?'1 k« kaiP siaac.!us, 
kalbama apie bažnyčios sko- lr Pl-adeio kelti nesątaikii , 
las i tarP jaunavedžių. Susidarė j {

Bet konvertas tik vienas, Ja^,a’ nejauki atmosfera, ir J 
ir nežiūrint i kurį jo galą pi- kažin kuo tas butų pasibai-

įdėsi', jie vistiek su- AgS“ ,™?‘aka. n.ebutlJ 
- - tą didvyri išprašiusi lau-,

kan. Netekusi kantrybės jii» 
išvijo tą begėdį laukan ir da1 -

»s mus bu-' 
“karinin-i

Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

n^gus jaesi, jie 
simaišys, ir kaip tada ponas 
Vasys žinos, kuriam tikslui 
kuris kvoteris buvo musų 
skirtas? šito negali suprasti 
nei gudriausios Worcesterio 
davatkos. Ir kaip čia tokį jo
valą suprasi, kad jis nesu
prantamas?

Jeigu jau kunigas būtinai 
norėjo pažymėt, kad jis ren
ka tuos pinigus keliems tik
slams, tai jis galėjo pažymė
ti ant tų konvertukų kad ir 
šitaip:

Paprastų aukų $............
Bažnyčios skolai $............
Viso labo $............
O jis pritepliojo juodais 

ir raudonais dažais, taip kad 
dabar niekas negali nieko 
suprasti. Anot to Maikio tė
vo, dvasiška asaba, ale dur
nas.

Kitas dalykas, kurą aš no
rėčiau žinot, tai kokiems ga-

įspyrė ten, kur nugarkaulis 
baigiasi.

Kitą sykį čia buvo šokiai. 
Atėjo ir tas “karininkas”. 
Gerai prisivaišinęs, jis pra
dėjo triukšmauti ir prieš vy
rus didžiuotis. Niekas ne
kreipė į jį dėmesio. Tuomet 
jis pradėjo prie moterų lys- 
sti ir žiūrinėti, ką jos turi po 
sijonais. Nuo vienos leidu- 
kės jisai gavo užtai į snukį.

Reikia pasakyti, kad šitas 
“karininkas” turi ir “kariu- 
menę” susiorganizavęs, kuri 
susideda iš drapiežno dzū
ko, pilvoto suvalkiečio ir da 
vieno zajadlo tipo.Dabar ši
ta šaika kalba, kad ji ker
šysianti visiems, kas tik su
muš jų “karininkui” snukį.

Vėjo puštalietas.

VEAL-
LOAF

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FURČIAI
FRANK-

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
Į lOlBeaconSt. 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

l
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JBės

’asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

—Labas, tėve!
—Sci, Maike, ar tu gir

dėjai tokią navyną, kad 
“Vienybės” pašoliai užsi
manė būt žvalgybininkai?

—Girdėjau.
—Tai kodėl jie nevažiuo

ja i Lietuvą, o maišosi po 
Brūkly na?

—0 ka jie dantų Lietu- 
voje?

—Nagi i žvalgybą galėtų
pastot.

—Kad jų nepriima.
—Kodėl nepriima“,

aip

KOMISARU SUDNA 
DIENA.

Iž ką Antanas Drimba traukia 
į 4 lavoną Į teismą.
Į

Binibališkas komisaras Anta
nas Drimba sugalvojo naują bū
dą kovai prieš savo konkurentus, 
kurie jam trukdo būti Raudono- 

j siu Ordeno karalium, 
j Jis ypač neapkenčia Lavono, 
Aklo Vinco, Dudkaus ir Varnos, 
kaip didžiausių savo priešų, tin
ginių partijos išdavikų, kreivos 
k misarų linijos laužytojų, rau- 

. donosių disciplinos niekintojų ir 
1.1. Už tai jis suruošė jiems 

I teismą.
Dar nesenai komisaras Drim

ba ir Lavonas geriausi draugai. 
-Jie be viens kito žinios nei stik
lo naminio alaus neišgerdavo, 

' nei vienos silkės vuodegos nesu- 
j čiulpdavo. Faktiškai, tai buvo 
tavoriščius Lavonas, kuris iš są
šlavyno išsitraukęs Antaną par- 

' sivedė i savo Nelaisvės Namą ir
padarė iš jo komisarą. Ir niekasI. tada nebūtų tikėjęs, kad vėliaus 

! komisaras Drimba galėtų savo 
! geradari lavoną teisti.

Kodėl jiedu susiniovė.
Turėdamas neribotą laisvę. 

Drimba greit patapo Nelaisvės
J j Namo vyriausiu šlaviku ir pasi- 

\ a nagai- skelbė visų skiepo šluotų komi- 
irgi sąru. Tas buvo padaryta slaptai, 
lai- todėl tavoriščius Lavonas apie 

tai nežinojo. Tiesą pasakius, La
vonas niekad nieko nežinojo. 
Jis visuomet buvo užimtas Įvai
riose tautiškose užeigose; dary
damas ten Raudonosių Ordenui 
naujus raudonosius.

Bet vieną gražią naktį sugrį
žęs į Nelaisvės Namą tavoriščius 
lavonas nustebo. Antanas 
Drimba uždarė jam duris ir įsa
kė daugiau ten neateiti, jeigu jis 
nepripažins jam. Drimbai, vy
riausio komisaro cino. Sako:

čio daraktorių; 
tis”, ba jis k vėdinasi 
didelis patriotas esąs. 
gi. matai. Maike, kiek mes 
čia kostumerių turėsime. 
Aš net bijausi, kad mums 

' gali materiolo pritrukti. Ga
li būt, kad man prisieitų ir 

: >avo uniformą paaukauti 
ant tautišku brostvu.

Man rodos, 
sumanymas

—Čia nereikia kaltininkų, nes 
jus čia esate—paaiškino Drim
ba.

—Bet ką gi blogo Lavonas yra1 
kam padaręs ? — teiriaujasi tre
čias.

KOMUNISTŲ “REVOLIU
CIJAI” VADOVAUJA 
MONARCH1STŲ GE

NEROLAS.
Ispanijos vidaus reikalų mi- 

nisteris Casares Quiroga iškėlė
—Daug blogo jis yra mums ! aikštėn faktą, kad komunistų 

padaręs — pareiškė Drimba.— I “revoliuciją“ Ispanijoj finansuo- 
Štai. mano kaltinimai: Ja monarchistai. Jis sako:

1) Pirmiausia, jis paliko man; “Monarchistai čia rizikuoja 
Nelaisvės Namą be jokių skolų, tiktai savo pinigus, o komunistai 
Aš pats turėjau užmorgečiuoti savo kailius.” šitai neva “darbi- 
namus ir visą vidaus turtą, o j ninku revoliucijai” monarchistai 
gautus pinigus atidaviau žydų ir' esą sudėję 2,000,000 pesatų. 
kitų ne musų draugų fondams. “Aš jau 9 sausio gavau iš už- 
Tą Lavonas galėjo padaryti pir- sienio žinių, kad 25-tai sausio 
miau manęs, bet nepadarė. dienai yra ruošiamas visoj šaly

2) Jis pašalintas iš Nelaisvės i sukilimas.”
Namo. niekad neateina pakurti ; Visus tam sukilimui planus 
mums pečiaus, ar iššluoti grin- j padaręs ir nurodymus teikęs mo
lis, arba spitunus išmazgoti. ■ narchistų generolas Martinez 
Tas parodo, kad jis nesilaiko mu-' Anida, kurs monarchijai su
sų kreivos linijos ir yra darbi- i griuvus pabėgo su karalium Al-
linkų priešas. fonsu i užsieni ir dabar sėdi Is-

3) Jis netik neateina į Nelai- panijos parubėžy. Generolas A- 
svės Namą. bet ir pinigų daugiau ; nida buvo surištas su Primo de

ORGANIZUOJĄS “KRIK-ĮKURIA KO OPERACIJĄ 
ŠČIONYS SOCIALISTAI”. į ŠERMENIMIS RŪPINTIS.

New Yorke įsikūrė “Krikščio- j Minneapolio mieste darbinin- 
nių Socialistų Draugija” (Fel- kai pradėjo organizuoti draugi- 
Iowship of Socialist Christians).
Jų pildomojo komiteto pirminin
kas yra Buell G. Gallagher 
Passaic, N. J.

Jų tikslai kaip juos paduoda 
“World Tomorrow”, esą tokie:

ją šermenimis rūpintis. Jie pa
vadino ją ' ”Co-operative Ser- 

iš i vices”. Jos tikslas yra laidoti nu
mirėlius be pelno, imant tik tiek, 
kiek pasidaro lėšų. Jos sumany- 

Įtojas O. W. Behrems sako: “Ne-
1. Taikyti krikščionybės dvą- daug yra tokių biznių, kur žino

sią prie ekonominio gyvenimo. 
2. Raginti viens-kitą prie susi

nės butų taip nesąžiningai iš
naudojami. kaip laidojant numi-

valdymo imant ir išleidžiant pi- rėlius. Tokia kooperacija yra rei- 
nigus, ir taikyti šitą principą' kalinga kaip tik tuo laiku, kuo-

met šeimyna neturi ūpo išnau
dotojams priešintis.”

Tokių organizacijų yra jau ir 
kitur. Jcs visos nukirto šerme
nų lėšas per pusę.

prie dabartinės visuomenės san
tvarkos.

3. Nešti į bažnyčias tą įsiti
kinimą, kad krikščionybės prin
cipai turi būt aiškinami socialis
tinėj prasmėj.

4. Surasti būdą siekimui so- 
cialio teisingumo be smurto.

5. Bendradarbiaut su visomis 
religinėmis ir pasaulinėmis or
ganizacijomis. kurios sutinka su 
šitais tikslais.

6. Remti Socialistų Partiją ar
ba kitą tokią partiją, kurios 
mokslas stovi arčiausia prie šių 
dienų krikščionių etikos.

Išrodo, kad tai krikščioniškų 
biznierių organizacija. Pasisa
vintas socialistų vardas čia var
tojamas tik dėl pagražinimo.

NE VISUR GALIMA BE
DARBIUS ŠELPTI.

Socialistų organizacijos yra 
surinkusios streikuojantiems 
darbininkams daug maisto, dra
panų ir pinigų. Musų draugai 
šelpė Danvillės ir LaurenceV 
audėjų streikus, rėmė taipgi O- 
hio, Kentucky ir VYest Virgini
jos streikuojančius angliakasius. 
Į Kentucky valstijos Harlano ap
skritį jie siuntė maistą trokais, 
pakol kiekvienas socialistas te
nai buvo užtai uždarytas kalė- 
jiman arba išvytas iš to apskri
čio.

AMERIKOS SOCIALISTU 
PARTIJA SUSTIPRĖJO.
Socialistų Partijos sekretorius 

drg. Clarence Senior praneša, 
kad dabar Partija yra daug ge
riau pasiruošus prezidento rinki
mų kampanijai, negu ji buvo 
1928 metais šiuom laiku. Per 
pereitus 1931 metus susitvėrė 
96 nauji Partijcs lokalai arba 
kuopos. Be to. per 1931 metus 
Partija įgijo 12 naujų laikraš
čių. kurie dabar veda rimtą agi
taciją už socializmą. Stambiausi 
jų yra “American Guardian”. 
Oklahoma City, ir “American 
Freeman”, Girard. Kansas. Pa
starasis virto socialistiniu laik
raščiu iš nesocialistinio.

neatneša mums.
4) Nelaisvės šėrų jis daugiau 

nepardavinėja, bet parduoda sa
vo gazietos šėrus. Tuo budu jis 
daro mums tikrai buržuazinę 
konkurenciją.

5) Jis priėmė pinigus nuo Ak
lo Vinco. Dudkaus, Varnos ir 
kitų. kuomet tuos pinigus mes 
patys norėjom priimti.

Dabar, draugai, raudonosiai. 
smarkiai sušuko Drimba,— mes 
turime pasmerkti šituos neprie
telius ir paskirti jiems tinka
mas pabaudas. Kokia bausmė, 
jūsų manymu, butų tinkamiau
sia?

Riveros diktatūra, kuomet Ispa
nijoj buvo da monarchija.

Komunistai čia žaidžia su ug
nimi. Nes jeigu jiems pavyktų 
respublikos valdžią nuversti, tai 
ios vieton tuojaus atsistotu mo- 
narchistai su kunigais, kurie ko
munistams gyviems kailį nuim
tu.

tėve, kad 
nelabai

praktšikas. Tautininkai tų 
“brostvų” nepirks.

—O kaip. Maike, katali
kai perka katalikiškus ška- 

: plerius?
— Katalikai juos perka 

dėl t<». kad už jų nešiojimą 
yra skiriami visokie atlai
dai. O kokius gi atlaidus tu.

Neįvykdomos bausmės. 
Susirinkusieji buvo giliai už- 

šnudę ir dabar tik pabudo. Ka-

Mokslo Žinios.
budu išvaro kulipką iš vam
zdžio. Iššovę iš vamzdžio, 
tie gazai smarkiai sukrečia 
orą. Sujudintos oro bangos 
atsimuša Į musų ausis ir tuo
met mes girdim smarkų 
trenksmą.

Dabar yra jau išrastas

—As nežinau, tėve 
jie patys avo laikrašty 
skundžiasi. Sako. jiems bu
tų didelė garbė, jeigu jie 
galėtų kalbėti žvalgybos tėve, gali paskirti tautimn- 
vardu. bet negali. kams.

—Aš žinau, Maike,. ka —Tas teisybė. Maine, al
tas reiškia. Tai reiškia, kad laidų tautininkams negah- 
iie da per durni būt tautiš- ma. sklrt1’ ,ba. -lie slluptar- 
kais šnipais. Jie da negali Ael užtai mes galimešnipais.
tautiško egzamino išlaikyti.

—Gali būt. tėve.
—Ar žinai ką. Maike? Aš 

sugalvojau gerą skyma. Pa- 
dėkim mes jiems išeiti Į 
žvalgybininkus.

—Kokiu budu?
—Reikia juos Įrašyt i

tautiškas brostvas.
—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, vaike, kad 

jiems reikia uždėti tautiš
kus škaplierius ir kitokius 
talismanu .

—O kur tokios “brost- 
vos” yra, tėve?

Dabar da tokiu šven
tenybių nėra. Maike. ale jas 
galima padaryti. Reikia už
dėti tautiškų brostvų 
ką. Aš. Maike, 
kad Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė da nėra visiškai 
nusibankrutijus. Ji turi dar 
pora geru auzų ir Strimai
tis dženitoi jaudamas pasi
daro nesiektą gyvenimą. AŠ 
irgi turiu penkis Šerus prie 
tos susąidės. Taigi jos var
du galim ta fabriką ir uždė
ti. Nusiųsime į Kauna vie
ną diligatą. kad surinktų 
Smetonos senas kelines, 
Smetonienės pedikius, ir at
vežtų Amerikon.

— O kam tai reikalinga?
—Tai bus materiolas 

tautiškom-; brostvoms, Mai
ke. Iš Smetonos kelinių 
siusime tautiškus škaplie
rius, o iš Smetonienės pe- 
dikių, tautiškas naktaizas.

—O kas jas nešios?
—Nešios, Maike, visi tau

tiškai nusiteikę veikėjai 
Bruklvne i r Klyvlende. 
“Vienybės” ir “Dirvos” re
daktoriai pirmutiniai to
kius škapliei ius nusipirks. 
Gal nusipirks ir

duoti jiems kitokių paleng
vinimų. Sakysime, kari iš
nešios is Smetonos kelinių 
padarytus škaplerius trejis 
metus, o naktaizą iš Smeto
nienės pedikio 18 mėnesių, 
tas galės įstoti i žvalgybą 
be jokiųi egzaminų. Ai' tu 
mislini. kad tautininkai ta- į griežtai 
da tokių brostvų nepirks?

Gali būt. kad 
neblogą
tėve. Bet pirma, negu tok 
fabriką steigsi, aš patarčiai 
tau geriau ištirti rinka.

—Dabar aš čionai bosas. Pulk 
tuojaus ant kelių ir pabučiuok 
man į — ššššliurę!

lavonas išvertė akis ir klau
sia :

—Nesuprantu, tovarišč An
tanai. ksdel aš turiu tau pabu
čiuoti į šliurę...

—Jeigu nesupranti,— atkirto 
Drimba. —tai aš tau paaiškin
siu. Musų Išbiuręs Centras nu
tarė. kad visi raudonosiai pada
rytų naują ištikimybės priesai
ką. pabučiuojant man į šliurę.

Kaip suranda paskendusį 
laivą?

Šiomis dienomis Anglijos 
pakrašty nuskendo sugedęs 
submarinas “M-2”. Niekas

dangi jie miegodami sapnavo.' nežinojo tikrai kurioj vietoj 
tai kiekvienas pagal savo sapną j šita nelaimė atsitiko, O bet gi 
ir atsakymą davė: i už kelių dienų ta vieta buvo

—Užkimškim visas skyles pa-į surasta ir nusileidę narai tam tikras “tildytojas”, ku- 
kulomis. kad vanduo neįeitų!— nusėdusj jūrių dugne subma- ris užmautas ant galo šautu- 
patarė brolis raudonosis. kuris,1 riną jau apžiurėjo. vo neleidžia parako gazams
matomai, sapnavo apie kiaurą Kokiu gi budu nuskendu- 
valtį. i si laivą žmonės suranda?

—Išpiauti jaknas ir inkstus ir į Anglai savo submariną 
parduoti po 10c už svarą,— pa-'surado garsų pagalba. Tie 
reiškė storas trumpas raudono- garsai kila iš paties nusken- 
sis, kuris iš amato buvo buce- dusio laivo, kuomet vanduo 
rys ir. matomai, miegodamas! jį trina ir daužo. Matote, ju- 
kiaulę skerdė. ra niekad nesustoja judėjus.

—Įdėt į karštą pečių ir pake- • Vandens srovės kartais bu- 
pint porą valandų, iki šolderiai na tokios stiprios, kad nus- 
atsiskirs nuo kaulų— patarė vi- kendęs laivas būna net var- 
rėjo amato raudonosis. mato- i tomas nuo vieno šono ant ki
nai. sapnavęs apie šolderių ke- to, todėl kartais galima gir- 
pimą.

sujudint oro bangas, ir todėl 
šaujant iš šautuvo nesigirdi 
beveik jokio trenksmo.

Kodėl nuo karščio daiktai 
sutirpsta?

Kiečiausi daiktai, akmuo, 
stiklas, plienas ir kiti, nuo 
didelio karščio sutirpsta ir 
pavirsta skysčiais. Kodėl?

O štai kodėl. Kožna me
džiaga susideda iš labai ma- 

.y. žyčių, paprasta akimi nei-

tu čia iri 
bizni sugalvojai.

() i ra it, .'laiube
i’go merkavoju 
Bruklvna. tai
‘Vie

fabri- 
girdėjau,

nyru
prms reikės

pisonų.
tautišku

Drimba nenusileidžia, o lavonas 
nepabučiuoja.

Buvo riksmo, ginčų ir dantų 
griežimo. Komisaras Drimba 

reikalavo ištikimybės
i priesaikos, o Lavonas buvo grie- 
, žtai nusistatęs nepildyti tokio 
reikalavimo.

Galų gale. Nelaisvės Namas ir 
visas turtas pasiliko komisarui 
Drimabi, o tavoriščius Lavonas, 
pažemintas, nuskriaustas ir su- 

!il’llZ" sigriaudinęs liko nuogas kaip bi
zūnas.

dėti palaidų daiktų bildesį, žiūrimų, dalelyčių, kurios 
laivo vidury. Be to, garsų su- mokslo kalboj vadinasi

i kelia po vandeniu laivo stie
bai, kaminas, propeleras ir

_. . x . i kitos atsikišusios dalys, kuo- 
Dnmba, — tokios met van(jeng srovės jas už

gauna. Dabar lieka tik klau
simas, kaip tuos garsus išgir
sti. Tuo tikslu yra nuleidžia-

keliauti i 
paklausiu į

kiek
Tas nepatiko kai kuriems rau-

elriu ir kiek naktaizu.

NORI ATPIRKTI 
RYTA LOWELLIO 

BANKĄ.
Lotvoily nesenai

Loveli Trust Comj
t oar 

ininkai nori

donosiams. Ypač nepatiko Dud-
. ku:. Varnui. Aklam Vincui ir ki
ltiems. Jie pradėjo Drimbą kri- 
įtikuoti. Todėl jis dabar iškėlė 

UŽDĄ-, jiems bylą ir patraukė į komisa-

kas. Dabai buvusieji

uzsidan 
tnv Ban

JO VIr-,
sutverti naui

banku ir išpirkt užsidariusio-!* 1 I
jo turtą.

iri'ką teismą visus savo neprie-II tolius.
: štai kokis buvo tas teismas.

Filadelpijos mieste, Garbage 
Hali sandėly susirinko Drim
bos raudonosiai ir užėmė savo! 
vietas stovėdami prie sienos, j 
Pats komisaras Drimba atsisėdo'

BUŠO KATASTROFA, j'
Branford, Conn.— Netoli , 

nuo čia užpereitą sąvaitę 
Nev Yorko busas susikūlė su 
(roku, nusirito nuo’ aukšto 
kelio ir atsimušė i medi.;

Drimbos dekretas ir teismo 
liūdnas galas.

—Niekus kalbat, draugučiai. 
—sudraudė
bausmės negalim įvykdint. Mes 
negalim net į kalėjimą jų sukiš
ti. nei pakarti, nes neturime sa
vo nei kalėjimų, nei kartuvių. 
Geriausia bausmė, mano supra
timu, bus tokia:

1) Lavonui bus smūgis di
džiausias tada. jeigu jus visi ati
duosit man visus savo pinigus.

2) Jeigu atiduosit man savo 
overkautus ir kelines, tai smūgis 
pasidarys Aklam Vincui.

3) O jeigu atiduosit man savo 
gražias jaunas pačias, kurie to
kias turit, tai smūgis bus di
džiausias visiems mano nepriete
liams. Tokias bausmes galima į- 
gyvendinti, jeigu jus tik norėsi
te. O jus turite norėti, nes aš. 
jūsų komisaras, to reikalauju.

Šiuos žodžius ištaręs, komisa
ras Drimba pasikėlė nuo sėdy-

a-
tomais”. Kuo tirščiau tie 
atomai yra sugulę, kuo ar
čiau jie vienas prie kito, kuo 
kietesnė būna medžiaga. Bet 
nuo didelio karščio atomai 
pradeda virpėti. Tiesa, fizi- 

>ka sako kitaip: ne atomai

BUENOS AIRES SOCIALI
STAI LAIMĖJO RINKI

MUS.
Gautos dabar žinios parodo, 

kad Buenos Aires miesto rinki
muose. kurie įvyko 10 sausio, so
cialistai pasirodė stipriausia par
tija. Iš 27 išrinktų atstovų. 12 
buvo socialistų, o 15 išpuolė še
šioms kitoms partijoms.

Buenos Aires yra vyriausis 
Argentinos miestas.

Po rinkimų socialistų atstovai 
tuojaus pareikalavo paimt vi
suomenės nuosavybėn požeminį 
miesto susisiekimą (tunelius).

. pradėjo graibytis popiern. į*. .‘‘“L "A'Y.'nes ir norėjo atydziai pažvelgti1 
Draugai raudonosiai,—pra-, j susirinkusiųjų veidus, kokia

»ilo sėdėdamas Antanas Drimba, i išraiška juose matosi. Bet kuo- 
-žiurėkit visi į manę. Čionai met jis pažvelgė į pasienius, tai 

bus sudna diena. Iš mano popie- neį vieno raudonosio toilete jau 
riaus. kurį aš iškalno esu paruo-į nebuvo. tik <enas airišis sargas,
šęs .........................Vien!>< vmno-1, hevn užm-ii v‘’ ’us skandališką j pasirėmęs ant šluotos laukė ko-

‘bylą prieš Lavoną, Aklą Vincą ir misaro Drimbas ceremonijų patas, 9 sužeisti. ■ kitus mano neprietelius.
‘ —Bet mes neturim nei teisė-I
i i-o. nei prokuroro, nei policmanų, klausė sargas,— ar tau vidurius 
i —pastebėjo vienas iš rinktinių.'griežia, ar protas maišosi?

New Yorke du ginkluoti į —Nesirūpinkit apie tai. čia Į Drimba susigėdijęs, ir nežino- 
banditai užpuolė Kranel io “ nereikia nei teisėjo, nei proku- damas ką atsakyti, sumiksėjo:

—Yes, no, mister, yes, me ve-

PLĖŠIKAI NUSINEŠĖ 
$100,009.

baigos.
—What’s the matter? — pa-

i ūmos auksiniu daiktu įrora. nei policmano, nes aš pats 
krautuvę ir pagrobę už “čionai esu,—pareiškia Drimba, 
š 100,000 brangmenu pabė
go. Į klausia vėl kitas.

ry siek,— ir atbulas išėjo per 
Bet kur yra kaltininkai?— duris.

Fil

mas jūron ant ilgos vielos nuo karščio, bet nuo
tam tikras prietaisas, pana-. atomų virpėjimo gimsta kar
šus } telefono mikrofoną, ku-. mums čia tas nela-
ris labai sustiprina garsų Į)aį ?varbu. Mums čia užten- 
bangas. Kitas vielos galas ka žinoti tik tas faktas, kad 
būna įvestas į botą, kuris jie-, juo karštesnis darosi daik- 
sko paskendusio laivo, ir. tuo (įaugįau virpa jo a- 
zmogus tenai užsidėjęs tele- {omaį q kuo daugiau jie 
fono ausines klausosi. Taip virpa, tuo daugiau jie vienas 
buvo surastas dabar nu-,nuo kįį0 atsiskiria, ir kaip 
skendęs anglų submannas. į ryšys tarp jų visai pasiliuo- 

J ra ir kitokių būdų. Pn- j suoja medžiaga pavirsta

Amerikos Socialist Party cen
tro ofisas pardavinėja “Socia
lizmo Knygynėlį” (Little Libra- 
ry of Socialism). Tai yra pa
rinktų knygelių setai, po 25 
knygeles į setą. ir parsiduoda po 
50 centų setui. Kas moka ang
liškai. tam vertėtų jų nusipirkt. 
Adresas: 54?) Randolph st.. Chi
cago, III.

Daugiau kaip 2.000,000 nepil- 
skysčius. luornet mes sa- .namečių vaikų dabartiniu laiku 
kom, kad ji ištirpo. j dirba fabrikuose, o apie 10.000,-

, , , r\. • in • • , 000 darbininku negauna darbo,e^ktra. Dvi likusios vielos Mėnulis supuolė su Venera, socialistai sako: visi vaikai pri-
traukia ir siunčia atgal i lai-! Menulis aną vakarą suėjo valo eit mokytis, o dirbtuvėse ju 
va kur vra pritaisyti tam su Veneros planeta pietva- vieton reikia pastatyti 2,ooo,-

karių h.°“ v's a-rti vi"000 ***“’*_______
sios elektros srovę regis-■ ^4 .ZTn^”®b. Chicagoj ir kitose Illinojaus
truoja. Kuomet elektrizuota Pra<JeJ° telefonuoti , Har- vietose kapitalistu valdžia turi 
viela prieina arti nuskendu- universiteto observa- ošus miliciia bedarbiu riau-
sio laivo, tuomet elektrą su- malšinti. O socialistai sa-
traukia tas laivas. Pritaisyti ko: kulipkemis alkanu žmonių
viršutiniame laive aparatai T ' nenuraminsit Jiems reikalingatuojaus šitą srovės nukripi- <c°nJu?ct on>: TžV ^lslJa’ duona.
mą parodo? ir tuo budu nu- kad dyi planetos, keliauda-, -------------
skendęs laivas yra suranda- mos kiekv?ena sayo ke?lu> Elmhursto kolegijos (Illinoju- 
mas. supuola vienon matomojon je) studentams drg. Maurer pa-

—;-------- linijon,t.y. užeina tiesiai vie- prakalbą, ir studentai tuo-
Kodėl šaujant iš šautuvo pa- na už kitos, ir todėl iš tolo jaus įkūrė socialistų kuopa.

sidaro didelis trenksmas? žiūrint rodosi, kad jodvi su-,’ -------------
Kuomet šautuvo vamzdy sijungė Tikrovėj gi viena už į Californijoj dabar yra 22So- 

parakas užsidega, jis urnai kltos £ah but labai Ir ciahstų Partijos lokalu. Drau-. pavirsta į gazT Tie gazai d^ar,Vene!? bu7° aPie,?°’“, ^,ryZo 5,met sutverti da 
Pisonus. smarkiai išsiplečia ir tuo 000,000 myliy uz mėnulio. 30 lokalų.

riša prie laivo tris ilgas vie
las ir valkioja jas po jurą 
Viena tų vielų yra užtaisyta
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Sprogimas Laive Už- ™ lang4.kad
mušė 17 Žmonių. I .
Marcus Hook, Pa. — Pe

reitą sąvaitę čia įvyko baisi
Austrijoj Laukiama Sovietai Užsakė 1301 katastrofa ant laivo “Bia-n ttr • i »> Jwell , kuris stovėjo Dele-rerversmo. Lincolnų . , vyare upės prieplaukoj. Nak-

Žinios iš Austrijos sako, Sovietų agentai pereitą ties laiku pasigirdo keturi 
kad Vienos priemiesty Ot- sąvaitę užsakė Detroite pas v'e,Jas paskui kitą sprogi- 
takringe policija vėl padarė Fordą 130 “lincolnų”, už ma*’ rtuo. kurių sudrebėjojd- 
vienam darbininkų kliube kuliuos jie suderėjo $400,-' apielinkė ir tūkstančiai 
kratą ir rado 700 šautuvų, 7 000, bendrai imant, po $3,- žmonių buvo išbudinta iš 
kulkasvaidžius ir,, daugybę 808 už automobilį. Mat, For- nnAO‘n nn t« enm_
rankinių granatų. Be to da das dirba dviejopus automo-
buvę rasta nurodymų, kaip bilius: “fordus” ir “lincol- 
reikia vesti gatvėse kova, y- nūs.” Pirmieji automobiliai 
patingai kaip reikia kovoti vra pigios rūšies, antrieji — 
su šarvuotais automobiliais brangios. Matyt, “darbinin- 
ir ropliais (tankais). kų valdžios” komisarai ne- „ . _ T„

Šitie policijos atradimai nori pigiuose automobiliuo- žmonių žuvo ugny. Kartu su 
davę daug medžiagos fašis- se važinėtis; jie nori “lin- įais zJ*v°.ir ^aivo kapitonas 
tams pulti socialistus. Bet eolnų”, kurie turi po 12 ei- JoseP’L Rivers. Jo žmona 
socialistų spauda atsako, linderių.
kad ginklai darbininkams --------------- , ..... ., ...
reikalingi gintis nuo fašistų, DEMOKRATŲ SMITHAS Pasuke išgelbėtų 
kurie esą apsiginklavę nuo “NERUNYS” I PREZI

miego. Neužilgo po tų spro
gimų pasirodė gaisras. Tai 
degė minėtas laivas. Kadan
gi tai Įvyko nakties laiku, 
kuomet jurininkai laivo apa
čioje miegojo, t?i lieosnos 
užtvėrė iiem?t išėjima ir 17

buvo išmesta sprogimu iš 
i laivo ir Įpuolė į vandeni. Ją

galvos iki kojų. Kai fašistų 
sukilimas neįeita rugsėjo

DENTUS.
Alfred E. Smith, buvęs

mėnesį neišdegė, tai pasiro- New Yorko valstijos guber 
dė. kad jie turėjo daugybę natorius ir demokratų kan- 
revolvėrių, šautuvų, durtu- didatas į prezidentus perei- 
yų, bombų r kulkosvaidžių, Įaįg rinkimais, viešai pareiš- 
ir kad visa tai buvo paruoš- kė. kad ateinančiais rinki-

Paul Bestor, coiiiinisslouer of i 

čia yra Paul Bestor, kuri Hoo-

PATEKUS KALĖJIMAN.
Peabody, Mass.— Tūlas 

Faučuk, 17 metų vaikėzas, 
tyčia išmušė čia langą, kad 
patekus kalėjiman, kur jo 
sėbras sėdi. Teisėjas paklau
sė jo, kuriam kalėjime jo 
frentas yra uždarytas. Fau
čuk atsakė, kad Saleme? 
Tuomet teisėjas nuteisė jį 
Bridgevvaterio kalėjiman.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Vincui Burinskui.— Ne
galima reikalauti, kad Visi 
korespondentai rašyĮųsi po 
savo korespondencijomis 
tikromis pavardėmis, nes 

, tai prieštarautų įsigyvenu
siam papročiui.

Trinkai.— Taip, “Kelei-

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Vieną dieną Lšbai šaltam vandeny tn-f «V s »š ta’p peršalau, kad vargiai 
galėjau pa si j turint. Puvau ptivt •»." iš ik i u-> da •►<> >uv»< dv i javaiti laiko. 
Aš ėjau nuo vieno prie k’tc i.y«l'!•»>«• t .n.nin.c u bet niekas man
negalėjo pagelbėti. Aš »».. ;ni. a .1 vi ktn iu« .•> :\ i i i 't št-s priemonės man 
negelbėjo. l'ag >Hau aš oabaiul'.au l’Al \ I-I-I KI ir tik viena boukutč
prašalino visus mano nesmagmnui. Dabai d

aia: sveiko.*'

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark 

Ireg. J. V. Tat. Biure
Per suvirš 60 metų tikrasis Fnker PATX- 

EXPF.LLF.RI S gelbėjo <larbi"inka»ns “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.“ Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose. eum triški 
gėlimai, strėndiegli*. neuralgija ir kiti »<na
šus skausmai greitai nasiduo-’a šio p*-*kaus 
’inimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIX-EXPF.LLFRTS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jutus.
Kaina 35c. ir 70c. Pa-d uodą mas Visur
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaže tkiitt

PAJIESKOJIMAL

veris paskyrė direktorium prie vis” tiki, jog tarptautinei 
$2,000,000.000 “atstatymo kor-. buržuazijai sužlugždius So- 

UŽMU- poracijos” smunkančiam kapita- vietų Rusija, tenai Įsigalėtų 
listų bizniui palaikyti.

UŽ “RAGANOS”
ŠIMĄ PASMERKĖ MI- 

RIOP 60 ŽMONIŲ.
viziri KAIP VIENA FRANCUZĖi . . VT>...Anglų v a domoj rytų Af- PIRKOSI SAU VYRĄ. i . aPle ^Bęmusi is

nkoj puslaukiniai negrai uz- _ j^mnipego nedėsime, nes
mušė pagaliais vieną mote- Vienoj Paryžiaus krautu- neaišku, ką norima jomis 
ri, kuria jie Įtarė esant “ra- vėj tarnavo Julija. Moteris

baisi reakcija.
Žicpbnskui. — Jūsų pa-

u ir iau< iu-»si pilniau*
YV. B., liuasoa. Pa.

APSIVED1MA1-
• Pajieškau gyvenimui draugės naš
lės farmerkos, arba jeigu kuriai rei
kalinga, galiu but už darbininką. Aš 
esu našlys, 47 metų, vaikų neturiu, 
moku pataisyt namus, pentyt ir ce
mentą įdėt į barnes. Svaiginančių gė
rimų nevartoju, tabako nerūkau. Pla
tesnių žinių norint paaiškinsiu per 
aiška. (7)

J. EZDANOVICH
208 W. Main St, Westville, III.

Pajieškau apsivedimui doro vyro, 
vidutinio amžiaus; aš esu rimta daili 
lietuvaitė. Galite rašyt lietuviškai ar
ba angliškai.

MARY MILLER,
Gen. Dčl. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės pasiturinčios, nuo 20 iki 
30 metų amžiaus; aš esu vaikinas pa
siturintis. Su laišku prašau prisiųsti 
ir paveikslą Atsakymą duosiu kiek
vienai, paveikslą reikalaujant sugrą
žinsiu.

SILOP R
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

GERA PROGA!
LABAI NUPIGINTOS ĮDOMIOS 

KNYGOS
Deklamacijos ir Dainos apie Pa

saulin) Karą, 75 pusi.....................25c
Gražiausios Pasakos ........................25c
Įdomiausios Istorijos ................... 25c

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

P. MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St. So. Boston, Mass.

Aš Antanas Tuskavičius paeinu nuo 
Rumšiškių miestelio, o mano moteris 
Vincė Rbikaucliaitė iš Šlapjaberžio 
kaimo, Dotnavos parapijos; 12 metų 
b-ivome Rusijoje Ekaterinoslavo gru- 
h-'rrsijoje, 1910 m. atvažiavom į Ame
riką. čionai yra daug draugų ir pa
žystamų, bet negalime susirasti; todėl 
šiuomi prašome ių atsišaukti. (7) 

anthony tusky
200i) Jaekson St., Scranton, Pa.

Paiicškau pusbrolio Antano Stec- 
kio, 3 metai kaip prasišalino. Iki to 
laiko jis gyveno Brooklyn, N. Y. Iš 
Lietuvos paeina iš Paberžių kaimo. 
Baisogalos valsčiaus. Šiaulių apskri
čio. Kas apie jį žinote, malonėkit pra
nešti, busiu labai dėkingas, arba pats 
atsišaukit, turiu labai svarbų reikalą. 
Stanislavas Steckis. 133 Logan St, 
Brooklyn, N. Y. (8>

Mikolas Valas, pajieškau pusbroliu 
dukterų ANTANINOS ir MARCE
LĖS MAILUKĖS; pirm 10 metų An
tanina gyveno Warespoint, Conn. 
Marcelė—Brooklyn, N. Y. Jos paeina 
iš Suvalkų gub., Griškabūdžio para- 
rijes, Vidgirių kaimo. Kas žino kur 
jos randas, prašau pranešti, arba pa
čios lai atsišaukia (9)

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

Williamas Kiškis pajieško pusbrolio 
Mathew Grigas, prieš karę išvažiavo 
į Detroit, Mich. Paeina iš Molių vien
kiemio, Ukmergės apsk. Prašau atsi
saukt, arba kurie žinot, prašau pra
nešti jo adresą, turiu svarbų reika- 
1?. (8) 

WILLIAM KISHKIS 
744 E. Oth St. So. Boston, Mass.

pasakyti.
S. Navickui.— Eilių ne

galėsime sunaudoti; nors 
mintys gražios, bet parašy
tos ne pagal eiliavimo tai-

PARMUŠĖ ŽEMĖN. ĮP^ymy, T Pasiūlė >kles. Patartume eilių nera- 
XT .. . . ., (kažkokiam Karoliui. Šis pa- sineti, pako! nesusipazinsite
Nežinomi asmenis pereitą ga]jau sutiko. Bet kuriam su eiliavimo taisyklėmis.

Tuo tikslu turėtumėt paskai
tyt gerų eilininkų eiles ir pa- 
studijot Kudirkos “Tiesas 
eilėms rašyt”, kurias galite 
rasti Kudirkos Raštų IlI-me 
tome.

ta prieš darbininkų organi- rnais jis savo kandidatūros gana”. Už šita žmogžudystę gana protinga ir be fantazi 
zacijas. jau nebestatysiąs. Demokra-Į teismas Nairobi mieste pa- ips- Todėl ji nutarė taupy

Dabar fašistai vėl pradėjo tams yra gera proga atei- i -merkė miriop 60 žmonių, | ti. Turėdama 30 metų nuta-
kelti galvas augštyn ir atvi- nančiais rinkimais pastatyti 7--------------  r®» kad būtinai reikia susi-
rai kalbėti apie diktatūrą. savo prezidentą, bet jeigu NORVEGIJOS MlNISTERį rasti vyrą. Nesulaukdama 
Buržuazinė valdžia jiems jų kandidatas butų Smithas, ' “ “ ~‘“"1
simpatizuoja, todėl pervers- tai vargiai preitų, nes jis ka
rnas jiems padaryti nebus talikas. Katalikų Amerikos 

žmonės nekenčia. sąvaitę buvo užpuolę Nor-, ,aikui prasIinkus pasirodė, 
vėgMOS karo ministerj maj. kad Karolis turi dvi myli.

I Quishngą. V įsų pirma uz- masias, kurios reiškia savo 
puolikai dure j; pelui, pas- teifCS j Karolį Todel Juli. 

„ .... . . ku> pyle pipirų ! akis ir par- ja nusprendė geruoju atsi-
Konere«manas Patman • P !. <lel! Araono- musę jį zemen pabėgo. krat ti konkurlnčiį Ji pa- 
Rongresmanas Patman ,e pasibaigėsensaeinga| --------------- siūlė konkurentėms per 18

?unku.

Hooveris Ištraukė 
Melioną iš Teismo.

MRS. JUDD TURĖS EITI 
ANT KARTUVIŲ-

uz
jo

buvo iškėlęs Kongrese iždo byla, kurioj Mrs. Winnie ! Barborai D. — Ačiū u
sekretoriui (finansų minis- p»uth Judd jauna ir graži LietuVOa AeprikldU-.menesių mokėti po tarn tik-!gtraj eų ^et iaikraštin j 
teriui) Melionui bylą, „rei- moteris, buvo kaltinama Minėjimas. tokl« «
kalaudamas prašalinti jį nuo žiauriu nužudvmu ir sumėsi-

kaipo fabrikantas, bankinin-

išpirkti sau vyrą iš tų dvie
jų panų. Rodos, laimė jau 

‘ Bet atsi- 
konkurentė,

kad teismas ją visiškai I Pamines 14 metl3 Lietuvos ’ kuri nesutiko atsisakyti nuo 
1 Nepriklausomybę. Progra-kas ir didžiausią kapitalistas išteisintų, nes ji esanti ne . - -v-

jis negali but iždo viršinin- sveiko proto moteris ir to- me dalyvaus Šv. Uicilijos 
ku. Melionas šitą reikalavi- člel už. savo pasielgimą ne-]-boras.: bus solo^ ir duetų, 
mą ignoravo. Bet dabar pa- atsakanti. Bet prisaikintųjų I Suvaidins Laisva Lietu- 
sirodė, kad Kongresas jį ga- suolas pripažino ją kalta va
Ii, išmesti. Tai butų didelis pirmo laipsnio žmogžudys- kalbės v ^e-konsulas P. 
moralis smūgis netik pačiam tej. kas Arizonos valstijoje Dauzvardis, S. E. vitaitis, 
Melionui, bet ir pačiam reiškia kartuves. “Tėvynės” redak., kun. S.
Hooveriui. Taigi, kad išven- __________ Stonis, D-rė Aldona Šliu
gus to smūgio, Hooveris pa- TAUTININKAI PASKEL-I Paitė> vietinis klebonas 
skyrė Melioną ambasado- BĖ GALUTINĄ SAVO kun- Kelmelis. įžanga
rium į Londoną, o iždo sek-', “SLEITĄ.” veltui. Visi Newarko ir a
retorium pastatė buvusį Mel- tautininkai nu-
lono padėjėją M,Ik į • statė savo kandidatu “slei- laI-"autl- ’

L0.Trmnn:„.rat™" t?” SLA. Pildomos^ Tavy- R°m' SeL
dabar pasakė: Šituo savo bos rinkimams. Jisyratoks:
zvgiu Hooveris ištraukė ___ :____
Melioną iš teismo ir dovano
jo jam bausmę pirma, negu 
prisaikintųjų suolas paskel 
bė savo sprendimą.

Bačiunas i prezidentus, 
Grinius į vice-prez., 
Čekanauskas sekretorium. 
Tareila iždininku,
D-ras Klimas kvotėju, 
Januškevičius ir Ragins- 

kas iždo globėjais.

LAWRENCE, MASS.
pranešimasTietuvių 
TAUT. KORPORACIJOS 

ŠĖRININKAMS.
Už 1931 metus, nuošimtis bus 

išmokamas per dvi dienas, Va-

nedėsime, nes tie dalykai se
niems “Keleivio” skaityto
jams jau žinomi.

Juozui Virbickui.— Mes
norime, kad SLA. 3-čias Ap-

Karolio ir priimti išperka- skritys dirbtų vienybėj ir 
mąjį mokesnį. Pagaliau ir! sutartinai, todel nenorime
Karolis pabūgo tokios ak
tingos busimosios savo žmo
nos ir todėl paėmė' trečiąją 
Julijos konkurentę į žmo
nas. Tada Julija apskundė 
teismui konkurentes, kad pi
nigus grąžintų. Bet teismas 
konkurentes išteisino.

dėt “Keleivin” jokių raštų, 
kurie galėtų tą vienybę su
drumsti. Vaduodamiesi ši
tokiu principu, mes nutarėm 
nedėt ir Tamstos korespon
dencijos, kur kalbama apie 
Delegato džiaugsmą “Nau
jienose.”

“KELEIVIO” KALENDORIUS
SĮ

PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ 
KUBOJE SUŽEISTA 500

ŽMONIŲ. dento klausimu tautininkai
Kuboi pereitą sąvaitę bu- su sandariečiais nesusitarė 

vo smarkus žemėsx grėbė ji- Sandariečią kandidatu pre- 
mas. Daugiausia nukentėjo zidento urėdui pasilieka St.
Santiago miestas, kur 8 Gegužis.
žmonės žuvo^tarp griu\an- Trečias ir stipriausias I per ištisus metus ir turės laukt! g 
cių namų ir oOO asmenų bu- kandidatas į prezidentus y-1 sekančiu metu 
vo sužeista. Turto sunaikin- ra adv. F. J*. Bagočius, kuri
ta už kokią $10,000,000. remia visi pažangus SLA. 

nariai.

^rio-Februarv 28 diena nuo ši 
Taigi pasirodo, kad prezi- 12:30 vai. ir Vasario 29 d., bus g 

mokama 6:30 vai. vakare, Lie- g 
tuvių Ukėsų Svetainėj, 41 Berk- ‘
ley Street, Lawrence, Mass. Ku
rie neatsiims savo nuošimčio 

(paskirtom dienom, tie negaus

1932 METAMS
JAU GATAVAS!

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

Emilija Pliateraitė

John Savulionis.
Treasurer-Kasierus.

POPIEŽIUS SUSISĖBRA-
VO SU FAŠISTAIS. KANADOS GELŽKELIE- 

Popiežius taip susibičiu- ČIAI PRIĖMĖ ALGOS
liavo su fašistais, kad šį ket- SUMAŽINIMĄ,
vergą Mussolini yra pakvie- Apie 260,000 Kanados 
stas pas jį ant arbatos pami- gelžkeliečiu sutiko dirbti už 
nėti I^aterano sutarties 3 10 nuošimčių mažesnę algą. 
metu sukaktuves.

SIRGO 12 METŲ, 
BET JAU PAGIJO
VARTODAMAS TIKTAI 
KAZELLS BOTANICAL 

CO. GYDUOLES.

INDIJOJ kARIUMENĖ 
ŠAUDO ŽMONES.

r-, i a - , -. ■ Ipnas Gužauskas. 425 Deeds Avė.Po 14 menesių kompanijos Į Dayton. Ohio. rašo ta’p:—Sirjjau per
sutiko vėl pakelti 10 nuošim- '2 ™etų su kietais viduriais, viską 

- - r - - - » šmėjnnau. bet nebuvo pasekmių. AntČių. JeigU biznis nepasitai-1 ,a)0 parsitraukiau iš Kazelis Bota- 
sytų ir kompanijos negalėtų I -»ical Co. taksiuką žolių arbatos, tik 

- - - 1 '™,e jos išvartojus mano viduriai
_______ ___________ ____ _ . . _ Jko. Todėl aš rekomenduoju

stijoj. Indijos kariumenė mėnesių bus naujos derybos, i™.. j
pereitą sąvaitę pradėjo šau-

Ji pasižymėjo kaipo tikra revo
liucionierė prieš caro valdžią. 
Platus aprašymas yra “Keleivio” 
Kalendoriuje.

dyt į triukšmaujančią mi
nią ir užmušė 20 žmonių.1 
Sužeista daug daugiau.

SKANDALAS TARP 
Y ALE UNIVERSITETO 

STUDENTŲ.
New Havene tapo ares-

Musų krautuvėje galima gauti gyduo- * 
’ių nuo visokiu ligų, pavyzdžiui: 
ikilvio nemalimo, nenoro valgyti, 
itrėnų ir pečių skausmo, patrūkimo, 
lusnliofasthma), peršalimo, skausmo 
>o krutinę, reumatizmo, plaukų slin
kimo. pleiskanų, šlapinimo lovoje, nuo

St, Louiso insurancė kom- tuota tūla 17 metų amžiaus I 
panijos agentas Tebbetts “gražuolė” iš Philadelphi- i’a^šyk’ nuo Sko~ori.‘ pririųsk T’d< 
apskundė buvusi prezidentą jos, kuri nakvojusi su stu- .^.pasiųsime didelį boksą gyduo ii 
Coolidge’ą, reikalaudamas dentais bendrabuty per 5 VvA »r’^nTrySu^gai jauni1* 
$100,000 atlyginimo už ga- naktis. Kai kurie studentai veiklumo čia negalima'5
dinimą jam biznio. Coolidge esą jau suspenduoti ir žada ’^kazells w>tanical co. 
per radio pavadinęs jį “suk- kilti didelis skandalas, jei Herb Spedaiist
P111TYI ,1nl„bna 4 Tjiln.-L,j-l I 108 W. BROAfllAAAcium. dalykas atsidurs į teismą. | ^o. Boston, mass.

priemėčio, galvos 
šimtai kitokiu gyduol ų.

s
g

Kiekvienas turėtų tą Ka
lendorių įsigyti, nes jame ra
sit daug naudingų pasimoki- 
nimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

Mokestį galima siųsti kar
tu su prenumerata arba sky
rium vien tik už Kalendorių.

JONAS PARTUŠKA, paeinantis iš 
Kvietiškių kaimo, Sasnavos valse., 
Maraimpolės apsk., seniau gyveno 
Chicago, III. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žinot kur jis randas, malonė
kite pranešti; turiu svarbu reikalą(8) 

JONAS BULOTA
435 Lincoln avė., Biooklyn, N. Y.

Pajieškau krikšto tėvo George Al
berto, jis ne lietuvys, 1917 metais lap
kričio mėnesyje išvažiavo iš Joliet, 
III. jieškot darbo. 1918 m. atrašė laiš
ką iš Los Angeles, Calif. ir nuo to 
laiko nieko daugiau apie jį negirdėt. 
Kas žino kur jis randasi, ar gyvas, 
ar miręs, prašau pranešti. (8) 

JURGIS ZEIMIS
100 Connelly Avė. Rockland, III.

PAJIEŠKOMA
VITKEVIČIAI, Juozas, Martynas ir 

Kazys, iš Mazgalių kaimo, Josvainių 
valse., Kėdainių apsk., Amerikoj apie
23 metus.

VILEIKA, Aleksandras, prieš karą 
Amerikon atvykęs iš Linkonių km., 
Adutiškio vaisė., Švenčionių apskr., 
turėjęs sūnūs Vladą ir Antaną.

VASILIAUSKO Antano vaikai:
I Antanas, apie 38 m., Silvestras, 36 
m., Elena, 33 m., gyvenę Shenandoah, 
Pa., kilę iš Krosnos v., Mariampolės 
aps.

! GIEDRAITYTĖ Agnė^r Giedraitis,
. Ignas, gyveną Shenandoah, Pa.
! VAŠKEV1ČIAI: Juozas, Vincas, O- 
na ir Juzė, visi virš 50 m. amžiaus, 
kilę iš Vištyčio, Vilkaviškio apskr., 
turį broli Joną Lietuvoje, 

j ŽADEIKIS, Pranas, ir jo dukterys:
. Monika, 32 m., Joana, 30 m. ir Julė,
24 m., kilę iš Konteikių km., Akme
nės v., Mažeikiu apskr., seniau gy
venę Brooklyn, N. Y.

! ŽEIMYS, Zigmas, kilęs iš Tytuvė
nų m., Raseinių apskr. 39 m., Ame
rikon atvykęs 1905 m., ilgai gyvenęs 
\Vaterbury, Conn. ir Detroit, Mich.

ŽILIONIS, Petras, Igno sūnūs, a- 
pie 60 m. amžiaus. Amerikon atvy
kęs apie 1888 m., iš Rusonių km., Sei
rijų v., Seinų apsk., gyvenęs Mil- 
waukee, Wis. ir New York'e.

VALANČIAUSKAS, Justinas, 1921 
i m. gyvenęs 345 Penn Avė., Scranton, 
Pa.
VALENTINAITĖ, T.uizė, prieš ka

ną gyvenusi 435 No. lOth St. Phila- 
delphia. Pa., kilusi iš Šimkaičių v., 
Rasei r ių apskr.

BUDRIKAS, Feliksas, Prano Bud- 
i iko-Klimavičiaus sūnūs, karo metu 
gyvncęs 443 Portland St. ir 20 War- 
ren St.. Cambridge, Mass.

ŽILAICIAI, Antanas ir Kazys, My
kolo sūnūs, Antanas gyvenęs Brad- 
dock, Pa pas Ačienę, ir Kazys gyv.
101 S Light St., Baltimore, Md

ŽIURLYS, Kleopas ar Klaudijus.
gyvenęs Detroit, Mich., jam priklau
so dalis iš dėdės Tribandžio paliki
mų (10-1341).

SLABOŠEVIČIAI, Antanas, Varias 
ir Justinas; Antanas bene miręs 1913 
m. Manifold, Pa.. Vadas ten pat gy 
venąs, gi Justinas, pasivadinęs Shel- 
skis, buvęs policininku Westville, Pa. 
ir Pittsburgb’e ar Pittstone.

ŠILANSKIS, Adomas, tarnavęs ka
riuomenėje gyv. Portage, Pa. ir New 
Yorke, kilęs iš Trakininkų k., Butri
monių v., Alytaus apskr.

Jieškomieji arba apie juos ką žinan
tieji prašomi atsiliepti į:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

15 Park Row, New York, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kari* 

Pasirinksite Visokiif
JONAS KERDIEJUS

632 BROADWAY (naujoj vietoj)
S. BOSTON, MASS., U. S. A.

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

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Denk. 

CHICAGO. ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

South Ashland 
Grill Imi

Joe Martin-Martusevičius 
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų Įsigėrimų 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės. laiškų rašymo, gra- 
apus rankraščio, ir t-t., be lan- 
kvmo mokvklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVEI8KIS. 1336 W. 12tk

Los Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras enro- 
piškas plunksnas ir pukus. 

Gvarantnojam Patenkini mą.
Kaldros ir patalai. Materijos Šliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIE-S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

56 Uhauncey Street. Boston, Maaa. 
Kampas Bedford St.. netoli Wash- 
ington St. ir Jordan Marsh Depart

ment Store.

'irr‘KELEIVIS’
253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26)

498 E. 7th St., Se. Boston, Mass.

i



KELEIVIS. SO. BOSTONSestas Puslapis

Atviras 1Laišl(as “Kelleivirii”
2

(Nuo Red.—Talpinant netaisę nei kalbos, nei rašybos). Į mano UŽ j tūnančių funkcijų aišku
. .. . , > 1 iog nebūdamas joks veikėjas ikus sužinos visuomene tada. ka- . 1. ,. . tas vietas nepakliūsi, nes i tasda Lietuvoj nustos velke karo .___._____ _T-__ . . . . ,
lauko teismai, komendantu sa- 
valia ir visokiu niekšu galybe.

Dab

“Keleivy” N 2 iš Sausio mėn. 
tilpo korespondencija su antgal- 
viu:

“Ponas P. Daniuši. prašome 
pasiaiškinti”.

Medžiagą minėtos korespon
dencijos, “Keleivio” leidėjai su
rankiojo iš leidžiamu laikraštu
kų Europoje. Viena korespon
dencija pajimta iš politinių Emi
grantų leidžiamos "Kova", kuri 
išeina Derli ne. antrą korespon
denciją pajimta iš “Žemaičių 
Balso” leidžiamo Lietuvoj. Da
bar kalbėsiu deliai koresponden
cijos tilpusios "Kovoj”, kurią 
“Keleivis” perspausdino žodis, 
žodin.

voj.
Aš dirbdamas Valstiečiu Liau-

kalbas, suorganizavęs 38 kuo
pas. aktyviai prisidėjau prie iš
leidimo savaitraščio “žemaitis”, 
minėtam savaitraščiui esu davės 
apei 600 metinių prenumeratų, 
suorganizavęs kredito bankelių, 
žemės ūkio draugijų, pieninių ir 
t.t. l'ž mano pasidarbavimą že
maičių kraštas Įvertino mane ir 
žemaičio” redakcija apdovano

jo mane “Naujos Gadinęs že
maičių knignešio vardu" ir tų 
kredincionalų (o ką tas žodis 

reiškia?—Red.) niekas iš manęs 
negali atimti, nes tai yra pažan
giosios visuomenės pagarbos iš
reiškimo ženklas, už mano nu
veiktus darbus, deliai lietuvos 
liaudies.

Berlino emigrantai rašo. kad 
apie mano atkaklumą ginant de
mokratiją. gali ką tai pasakyti 
tas prašymas, kuri aš parašęs 
būdamas Mažeikių kalėjime, ir 
ši tą gali papurinti kun. Jarulai- 
tis, kuriam aš parašęs laišką iš 
Varnių. Apie rašytą prašymą 
Mažeikių kalėjime aš pirmą kar
tą sužinojau paskaitęs jų kores
pondenciją "Keleivyje”. Jeigu 
emigrantai tokia netiesa gali ra
šyti tai tik belieka atsidusti ir 
pasakyti: Dieve atleisk jiems, 
nes nežino ką daro.

Aš būdamas Mažeikių kalėji
me jokio prašymo nerašiau, nes 
po padaryto tardymo gavau su
prasti jog mano prašymai nieko 
man negelbės. Aš tiesa rašiau 
prašymą kra-to apsaugos minis- 
teriui. bet tas buvo penkiems

“Ot. hlofina. tai blofina”
Ne visus asmeniškai pažistu 

Emigrantus, esančius Berline. 
bet pačius, teip vadinamus tū
zus, gerai pažistu. Joną Januški 
ir Aleksą špuką artimai pažistu. 
kurie ir yra tie tūzai.

Berlino politiniai emigrantai, 
perskaitė “Sandara" N 46 perei
tų metų. kur buvo aprašyta ma
no politinio bei viešojo gyvenimo 
santrauka.

Perskaičius mano biografiją. 
Berlino Emigrantams net šaka 
pasidarė ir jie savo korespon
dencijoje miegina perstatyt ma
ne visuomenei kaipo niekšą, ku
ris savo nuopelnus "Sandaroj" 
skelbia, o tie mano nuopelnai 
neesą verti ir supuvusio dvile- 
kio. Aš “Sandaroj" 46 N visai 
nepaminėjau, jog aš esu didelis 
veikėjas; aš tik parašiau, ką aš 
esu veikęs nuo Lietuvos susitvė 
limo iki atvykimo Amerikon. 
Skaudžiausiai ar tik nebuvo emi
grantams tas. kad parašiau, jog 
aš turėjau apleisti Lietuvą ir 
skaitausi kaipo politinis emi
grantas. Mat. Berlino emigran
tai nenori pripažinti mane poli
tiniu emigrantu, bet skaito ma- 
ne emigrantu savanorium, ku
riam nusibodėjo namai ir (ki
miau Amerikon.

Aš kaip tik ir noriu ši klausi
mą pastatyti prieš visu menę ir 
tegul skaitytojai patys nustatys, 
koks skirtumas tarp Berlino e- 
migrantų ir manęs. Aš jokie 
skirtumo nematau, skirtumas 
tame. kad jie Berline. o aš lai
kinai Amerikoj.

Jug J. Januškis nėra is Lietu
vos ištremtas. Jis savo liuesu no
ru j>eržengė sieną į Latviją Ri- 
gon. paskui Vilniun, dabar jau 
randasi Berk ne. Tokių pat būdų 
apleido- lietuvą ir A špukas. Bet 
čia nesvarbu, kaip kas apleido 
lietuves rybas. čia visa svarba y- 
ra tame. kas privertė savą kraš
tą palikti, kokios buvo priežas
tis apleisti namus ir šeimynas ir 
eiti ar važiuoti ten. kur niekas 
nelaukia.

Man sėdint Varniuose teko su
laukti ir J. Januški. tik jam bu
vo lemta neilgai Sibire kęsti, vos 
penkius mėnesius. Aš Varniuose 
išbuvau 16 mėn. ir tas yra Įro
dymas. kad aš buvau laikomas 
pavoj' ingesnis smetonininkams, 
negu J. Januškis.

Paleistas iš Varnių J. Janus 
kis išvyko dirbti i Klaipėdą, bet 
neilgai galėjo ten darbuotis.

Klaipėdos karo komandanta? 
ištrėmė ji iš Klaipėdos Į jo tė 
viškę pas broli, kuris turi neblo 
gą ūki Viekšnių valsčiuje, žiū
rint atviromis akimis, gerinus ir 
norėti nereikia, kuomet visus 
triamia iš namų. J. Januški ati- 
trėmė i namus, jug jisai galėjo 
ramiai pas broli ukėje darbuotis 
bet jis nenorėjo ir pasiėmęs bak- 
są apleido rubežių. Man yra vi
sai aišku kodėl jis apleido lietu 
vą. jis bijojo naujo arešto ir 
buvo priverstas iš lietuvos pasi
traukti. Taigi tokios pat aplin 
kybės privertė daugumui apleis 
sti lietu va.

Mano aplinkybės kiurios pri 
verte apleisti lietuvą yra daug 
svarbesnės, bet šiandiena dar 
ne laikas apie jas kalinti ar ra 
syti, nes prieštarauja terminui 
ir eilei žmonių susidarytu karš 
tas buvimas lietuvoj, šiuos daly

vietas žmones nėra .skiriami, bet 
liaudies renkami, o kad likti iš- 

visuomenei— ,. rinktu tai turi būtir noriu Bėrimo emigran- .. ....- - žinomas ne iš blogos puses, bet tus supažindinti su mano viešo- .. K* . . įis geros,jo gvvemmo veiksmais Lietu-'
“ Keleivis” rašo: kad aš kam 

tai girėsis, kad aš buvęs “Kre-
dininkų eilėsi. nuo 1923 metų ikiįtingos apskrities viršininku, Sei- 
1926 metu esu pasakęs 144 pra-įnio nariu”. Aš Kretingoje visai

jokios tarnistos neesu turėjęs ir 
neesu gyvenęs joj. ir niekam sa
kes neesu jog esu Seimo narys. 
Aš buvau tik kandidatu i III-čia 
seimą taigi “Keleivyje” tie posa
kiai visi yra surinkti nuo šali
gatvių ir nesuprantu kaip tokius 
radinius “Keleivio” leidėjai neša 
i savo laikraščio skiltis. (Tie
“posakiai” buvo girdėti iš žmo
nių lupų. o ne “surinkti nuo ša
ligatvių.” Jokie “posakiai” ant 
šaligatvių nesivolioja ir niekas 
jų tenai nerenka. Buvęs toks di
delis veikėjas, p. Daniušis turė
tų turėti truputi daugiau nuo- 
sakumo.—Red.)

Dabar noriu paklausti Berlino 
emigrantu, ką jei yra nuveikė 
bekovodami už Lietuvos demo- 
kratibę. gal jei malonės pateik
ti teip kaip aš kad apteikiau, bet 
manau, čia jau jei turės šių eilu
čių neišgirsti skaitydami, nes jų 
visa kova prasidėjo tik po 1926 
metu parversmo, o aš jau dvilika 
teismu turėjau tame laike, kada 
ėjo smarki kova su klerikalais ir 
dėl griežtų prakalbų turėjau ta 
svtis po teismus. Taigi aš ma
nau, jog pilnai ir išsiamiamai at 
sakiau “Kovos” korespondentui 
o jeigu kas bus neašku. tai te
gul dar manės paklausia per 
“Keleivi”.

Dabar kelis žodžius noriu tar
ti dėl kito korespondento, tai de 
p. Noreikio iš Mažeikių, kuris 
parašė labai “gudrią” korespon 

I denci ją i Smetonininkų leidžia 
i ma laikraštuką “žemaičiu Bal

mėnesiams išsėdėjus Varniuose |Sas~ iš 19;U m 25 birželio, 
ir mano prašvmas liko atmestas. Į

praslinkus deviniems Kadanei P- Noreikio korės 
J pondencija paliečia gnnai mano 

enimo puse ir nėra
laiška. kuriame prašiau io. kadįnieRieK su visuomeniš
užeitų pas A. Voldemarą deliai Įkurnu; ui nebutl^ visai reikal° 
mano paleidimo iš nelaisvės, bet įman ,r atsakyti, bet, kad jo ko
rtas prašvmas liko atmestas ir Įrespondencija yra išpradžių iki 
kun. Janulaitis man net jokio at-*,»alui vien me,as’ tai tunu kehs 
akvmo nedave. tik paraše mano'|žodžius tartL Pirmiausla del,ai 

žmonai, jog Varniai, tai ir esan-įvalstiečio ^'kters. Aš norėčiau 
.i tikroji vieta dėl manės. Kun. įsmulkiaus ^žinoti, kur tokia 
Jarulaičiui rašiau laišką todėl. įminga valstiečio duktė randa- 
iog jis yra mano žmonos tikra-'r *' kuriai teko patekti Į mano 
sis dėdė ir be to priklauso Sme-Į^ebi ta’ tamstos glėbis
onienės partijai, tai aš maniau |teikia merginoms laimę?—Red.) 

jog jisai pSdarys įtakos pasJMan tokios dukters neteko susi- 
Voldemara. I pažinti ir jeigu tokia yra, tai

Jeigu Berlino emigrantai žinoĮ*^1’! ji P&ti atsiliepia. Tegul p. 
mano prašymų turinius ir laiš- į Noreikis patarpininkauja tarp 
ko turini, tai prašau juos pa-1val?tiečio dukters ir tegul ji pa
skelbti spaudoje, tegul nesivar-p1 Paraso-
žo ir žodis, žodin tegul rašo, nes 
iš busiu .jiems dėkingas už tai. 
bet jeigu to nepadarys, tai jei

mėnesiams rašiau kitą prašymai 
ir tada parašiau kun. Jarulaičiui į privataus gyvenim 
laiška. kuriame nrašiau in. kad i niekiek susiėjus S'

1 Deliai pažinties su amerikone, 
kuria aš pažinau lietuvoj. A< 
manau, jog niekam negaliama

nebus verti vadintis politiniais u^draust> ką nors pažinti irjei- 
emigrantais. l>et tarptautine ”11 as pažirmu Lietuvoj ameriko-
šmeižikų gauja. Aš nuo pat areš-t Ta' man atrodo, jog visuome- 
tavimo dienos gyvenau ir gyve- ne^ *r Pa^>a* Lietuvos Respubli- 
nu vienodose sąlygose su Berli- ka* nesudaro pavojaus. Aš galiu 
no emigrantais ir gerai atjaučiu ll- pažinti visą šimtą, ar tai jau 
jų skurdą, bet aš jiems negaliu <-'a kas negero. ar čia jau nusi- 
niekom gelbėti, nes patsai gyve- kaitimas.
nu klajūno gyvenimą. j Bet Noreikis meluoja kad aš

Man skaitant jų laikraštį “Ko- pažinojau amerikone dar tame 
vą". teko tankiai pastebėti, kad laike kuomet mano žmona dar 
jei taria ačiū Amerikos lietu- buvo nemirusi, tai yra grynas 
viams už prisiųstas jiems penki- melas. Aš minėtą amerikonę su
neš kaipo aukas, bet aš dar ne- sipažinau daug vėliaus, kada aš 
turėjau garbės niekam paačiuo- likau našlis. tai man nebuvo jo
ti nei už vieną peną ir nei vieno kių priežasčių vengti pažinti mo- 
jokios aukos neprašau aš dar terų, nes man reikėjo šeiminin- 
sugebu kovoti su gyvenimu. Aš kės. jeigu ne amerikone, tai ki- 
pirmutinėse eilutėse paminėjau ta moteris butų užėmusi šeimi- 
apie savo veikimą Lietuvoj, bet ninkės vietą. Tai tiek aš turiu 
tai dar neviskas. Aš 1919 m. bu- pasakyti deliai p. Noreikio ko- 
vau pašauktas Į kariuomene ir respondencijos ir turiu pridurti 
joje sužeistas, per visa laika jog p. Noreikis niekados nėra 
dirbau savivaldybėse buvau: buvęs Mažeikių apskrities cent-
Viekšnių valsčiaus tarybos pir- ro komiteto pirmininku, jis pri- 
mininku ir Mažeikio apskrities klausė prie partijos kaip kiek- 
tarybos pirmininku. Apskrities vienas eilinis narys, jo veikimas 
žemės reformos komisijos narys, pasireikšdavo laike Seimo rin- 
Naujokų ėmimo komisijos na- kimu, nes atsistojęs ant gatvės 
rys, žemės tvarkymo komisijos kampo padalidavo agitacinę lite- 
narys, Mažeikių apskrities vai- raturą praeiviams, tai toksai 
dybos narys. Taigi iš paminėtų veikėjas yra p. Noreikis ir pilnai

.tikiu, jog dabar jis ir teip vei- jei neturi nieko man primesti, 
kia, tik žinoma ne liaudinin- nes visur p. Noreikis pasitarna- 
cams, bet Smetonininkams. Aš vo jiems savo melu. 
manau jog jis gavo koki penk- Kadangi “Keleivyje” tilpusią 
iti už parašymą minėtos korės-( korespondnecija persispausdino 
pondencijos. ir “Dirva” tai nuoširdžiai prašau

Jug Smetonininkams nepatin
ka mano gastrolė po Ameriką, ir 
jieško po kvailių galvas visokių

Dirvos redaktoraus K. Karpa-, , 
..... .t f iviciaus, kad ir šią mano rasyni f

šmeižtų žeminančių mano vardą, 
mano visuomeniško veikimo

patalpinti savo laikrašty, už ką 
aš liksiu jam diekingas.

P. Daniušis.

Humoristika

*

*

*

TEGYVUOJA GRYNAS 
AMATAS!

(ŠĮ humorą autorius pašvenčia 
pradėjusiam Lietuvoje eiti mei

sterių žurnalui).
Nors pasauly svarai krinta, 
bet pas mus statyba plinta: 
statosi visi. kas gali— 
puošia savo brangią šąli... 
Neminėsime keistumo, 
kad be tikro turtingumo 
čia kai kas namus pastato; 
čia gal kaltė "aparato”: 
gal valstybės aparatas 
kartais nėra daug ką matąs... 
Bet Įdomu paminėti, 
turbut teko jums girdėti, 
kad atvykę užsieniškiai 
kartais nepataiko “biški”: 
vos pabaigtas griūva namas... 
čia ne silkių kilogramas \
Štai, vos pabaigė cukrinę— 
tą dirbtuvę pirmutinę, 
o jau kaminas Įskilo, 
net spaudoje tas iškilo... . 
Tiesa, sunku kartais yra 
leisti dirbti musų vyrą. 
bet ir svečią išsirašius 
daug pražūva musų grašių. 
Visa to kad nebebūtų, 
pinigų perdaug nežūtų, 
reikia amatą mylėti, 
jei ką dirbi—tai mokėti...
Musų darbo specialistų, 
markė niekad nenukristų, 
jeigu jie visi lig vieno 
butų stiprus lyg ta siena...
Tam padėti daug ką gali 
sąjunga po visą sali: 
meisteriai patobulėti, 
vienas kitą prižiūrėti, 
kad jau ką kas dirbti moka.
tai tikrai žinių nestoka!...
Taip pastatę mes dalyką 
nemokėsime už dyką 
kartais nekokiam veikėjui, 
kuri kviestis net reikėjo: 
savo meisteris darbuosis, 
priėmėjai nebeguosis, 
kad vos trobesys sušilo— 
ėmė, visas ir perskilo...
Taip žiūrėkime statybą 
ir išvalę pikti grybą 
busime iš viso krašto, 
tik daugiau veikimo, rašto!

L. Vitkauskas

DIVORSO PRIEŽASTIS.
—Kodėl jus norit persiskirti 

su savo žmona?
—Keistas klausimas, juk aš gi 

noriu vesti.

Sveikata
^TAl DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamariais riaioo ii Aastoarf- 
jee, Fiziologijos ir Hygieaos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12.50. 

KELEIVIS
So. Boston, Maso.

*
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LAIKRAŠČIŲ APŽVALGA.
Kali nevarginus skaitytojų il

gomis citatomis, mes čia paduo
sime tiktai antgalvius iš kitų

MARGAS NIEKUTIS

Davatkų organas “Tingi

jis yra vyrukas, taip sakant, 
kelių sprindžių didumo, vie
nok jo galva — kaip gero-

Niežas yra ne vien “Tin
ginio” redaktorius, bet sy
kiu ir menadžeris, ir zeceris, 
ir dženitorius.. Tik pasidė- 
kavojant jo tokiems gabu
mams, davatkų organas dar 
gyvuoja.

Turint tiek daug garbin-

Iheumatism

nys“ senai butų sustojęs, 
laikrašč ių. Daugiau juk ir nerei- j jeigu ne jo gabusis, smarku- 
kia, nes antgalvis parodo visą sįs redaktorius Niežas. Nors 
straipsnio turinį.

“Sandara” rašo:
Kas gaus šiemet Nobelio pri

zą? Lietuvos karininkų vaišin- kopūstas! 
gumas. Politinis ištvirkimas.

Kitam puslapy:
Kražiečiai pasekė kupiškėnus. &

Apvogė pašto agentūrą.

Chicagos muzikos ir juokų ga- 
zieta “Margas Niekutis” prade-1 _
da tikrai Į niekuti virsti. Matyt, gų pareigų atlikti, negali bu- kiek ir “cash”. 
vyriška košė jam neina sveika- ti nei dyvo, kad ponas Nie-į Dėt vos^ “Tii*^xV« r«- 
ton. kad vos tik keturiu lapu jisjžas visuomet yra “bizi” —: skelbė toki Kristaus titulą, 
dabar išeina. užimtas. ” į laisvamanių spauda prikibo

Pranašaujama, kad ir leidėjui Jis dažnai ir sapnuoda-Jr ėmė reikalauti paaiskmi- 
ši vvtiška košė greit suteiks vi-' mas dirba — mąsto, planuo- mo, kodėl katalikai despoti- 
durių užkietėjimą... ja, kaip geriausią išeiti su- šku titulu savo dievą vadi-

rasti. na?
Su šlavimu didelės bėdos Karalius juk yra žmonių 

nėra, nes ofisas ir spaustuvė despotas, šiandien visur ne
gali būti nešluoti tūlą laiką, apkenčiamas, žemos njšies 
pagaliaus ir visą laiką. Už- titulas, o “Tinginys” juomi 
tai davatkos jo nekars. apvainikavo savo dievą!

Su zecerio darbais tai bis-’ Laisvamanių paerzinti su
ki keblesnė išeitis. Ypač kilo kunigai ir davatkos 
kebliau pasidarė nuo to lai- prieš “Tinginio” redaktorių 
ko, kaip jis prašalino spaus- ir išbarė ji už žioplumą. Ne- 
tuvės darbininką Alavian- gavo Niežas nei kredito, nei 
ką. cash už savo pastangas, ir

Susipyko jiedu už karme- tas ji dar labiau suvargino, 
litanskus škaplierius if ^ /. Tribar jis dieną ir nakti 
rėjo persiskirti. Alav^MHr^ėl: suka savo galva ir vis 
pavadino poną Niežą asilu, jješko išeities.
kas jam labai nepatiko ir to
dėl jis išvarė zeceri iš dar
bo. •

Įdomu, kuomet zeceris ėjo 
laukan. Jis dar sustojo ofise 
prie sienos, kur kabojo dide
lis Jėzaus paveikslas su se
kančiais užrašais:

AIE’35 prašome kiekvieną Šio laikras- 
'»o skaitytoją. kv.rifl turi Reumatinį 

K eį. Raumenų ękaudėjimus. Lumbago 
r Poriasrrn. parašyti mnms paduodant 

sato v-irdą ir adresu, kari mes kiekvienam 
iralefimėm paMq< t i 
bandymui Vieno Do
lerio Konką mušt) 
Renmatinin Gyti u o- 
bų. Meo norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenkianti ką 
K u h n’s Rheumati'- 
Pever Remeriy atlik*.

e«ame tame tik
ri ir norime, kad 
kiekviena* kenčiantis 
nuo Reumatizmo ži
notų ir butų tikras 

tame. N» bandykite išvilioti Renmatizmų 
per kojas ar »xią su plastcriaig ir pai
niais metaliniais įtaisais. Nebandykite 
iškrapštyti jį lirboe-naja, elektra, ar 
mametiznan. N-bamlykite išsikalbėti su 
įsikalbėjimo mokslais, dus tnrite j| išva
ryti lauk. Jis yra sistemoje ir is ten jus 
turite ji varyti.

Kaip tik ta. me* manome. Kuhn’s Gy- 
duol/> ir atliks ir Štai kodėl jos turėtų 
pašalinti Reumatinį Karštį. Raumenų 
‘-•kun Ujimu s N urale: ją ar Podagrą. Re 
mutizmas turi išnykti, jeiru jTĮS norite 

-R n ir kentėjimų. 
M i«u gyduolės tnrėtų pasalinti aštrins, 
•kesri.jma-' skausmus, kur.’i nu raumenų 
skau.l.’iimus ir karštas, drebančius su- 

panarins.

$1.00 BONKA UŽ 25c
r Ves norime, kad jus išbandytnmėt 

Knhn's Rhenmatie ’ Fever Remedy ir pa 
tys sužinotumėt, kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas srali būti pa- 
šalintas. Viskas ką mes prašome tai tei- 
si:iiro išbandymo. Jeism jus rasite pajreiba 
nuo jusij negali avinių užsisakykite dau
giau tęsimui eydymos. Jeigu nepagelbės, tuo 
ir užsibaigs. Mes nestunėšame mažos sem- 
p^Iio ple»-kūtės nopersko didumo ir ne
turinčios praktiškos vertės, bet regu Ii ai io 
didumo bonką. pardavinėjamą aptiekose 
po vienų dolerį. Ai bonka yra sunki 
mes turime mokėti Dėdeį Šamui už jos 
atnešimą pas jūsų duris. Jns turite pri« 
Mii<4i mums centus apmokėjimui per. 
siuntimo. dėžutės ir snpnkavimo ir ši 
pilna didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pasiųsta jums dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėh aus.

KVITN RFMF.DY CO.. DF.PT. R. W. 
Miltvankee Avėti ne, ChicagO, R

‘Mylėk artimą savo 
kaip pats save.”

Tai Ne Kalnas, Bet Medžio Rąstas.

čia matote rąstą, kuris apie 40 metų atgal buvo išpjautas iš 
300-mečio sekvojos medžio Califomijoj ir rodomas pasaulinėje 
parodoj Chicagoj 1893 metais. Iš Chicagos tas rąstas buvo at
vežtas YVashingtonan. kur jis ir dabar randasi. Anądien reikėjo 
ji pastumti toliau, kad padarius vietos naujiems statybos dar
bams, tai prisiėjo panaudoti keliolika vyrų ir kelis traktorius. 
Įsitėmykit. kad palipęs ant kopėčių vyras prie to rąsto išrodo 
kaip musė. Rąstas turi 26 pėdas skersai ir 85 pėdas aplinkui. 
Tai tokie medžiai auga Californijoj.

TINGINIO” REDAKTORIUS BAISIAI 
UŽIMTAS.
(Fe-ale- tonas)

U

pulti su davatkų dvasia; jie 
turi patikti kunigams ir tau
tos vyčiams. Kitaip, tai ir 
ponas Niežas neteks redak
toriaus cino.

O davatkoms labiausia 
patinka Kristus. Todėl su 
Kristum jis pradėjo politi- 
kauti.

Pirmiausia parašė straip
sni, kad Kristus yra didžiau- 
sis' karalius, manydamas, 
kad suteikus Kristui toki 

'aukštą titulą, davatkos ir ku
nigai jam pripažins kreditą 
už gabumus, o sykiu duos

Tuo tarpu gi skolininkai 
eilėmis laukia pinigų už po- 
pierą, už juodylą, už anglis, 

'už bynsus...
Jeigu jie pačiuptų ji, tai 

kaip vilną sukedentų, bet, 
deja, negali prie redakto
riaus prieiti. Jis sėdi savo 
kambary užsidaręs, užrakin
tomis durimis, o ant durų 
stambiomis raidėmis iška
ba:

“Netrukdykit — 
Redaktorius užimtas”. 

Daugelis skolininkų net 
pečiais trauko stebėdamiesi, 
kaip jis gali atlaikyti —kad 
dieną ir naktį užimtas.

Kai kurie net gailėtis pra
deda. Sako: “Tas vyras pa- 
kutavoja už savo griekus ant 
žemės, kad po mirties nerei
kėtų pakutavot,”

Kiti dar prideda: “Jis tur 
būt pakutavoja ne vien už 
savo griekus, bet ir už visas 
davatkų nuodėmės, jeigu 
taip sunkiai turi dirbti.”

Tokiu budu ir “Tinginys” 
kol kas dar išeina, nors labai 
mizerno turinio, ir Kristaus 
karalium jau nevadina.

Atliktas Kriukis.

! “Atleisk mums kaltes, kaip 
1 ir mes atleidžiame saviems 

kaltininkams.”
Alavianka pasižiurėjo pa

skutiniu kartu į Jėzų ir Į 
tuos parašus, ir giliai atsidu
so. Tuo tarpu ponas Niežas 
tą viską matė ir dar labiau 
nervavosi.

—Eik, sau eik! — užko- 
mandavojo ponas Niežas, 
rodydamas pirštu Alavian- 
kai duris.— Dar jis čia man 
dusaus!

Alaviankai išėjus, ponui 
Niežui prisiėjo ir zecerio 
darbą dirbti, nors jis to ama
to nemoka ir išeities tam ne
randa.

Kad biznis geriau eitų, tai 
nebūtų bėdos, nes juk galė
tų kitą zeceiĮ pasisamdyti; 
bet biznis neina tinkamai ir 
tas padaro dar blogesnę pa
dėtį.

Įsikalbėjo jis sau, kad 
bizniui daug padeda politi
ka. Bet kokia politika ge
riausia tiktų jo laikraščiui?

“Tinginio” raštai turi su-

CH1CAGOJ IŠMESTAM
GIRTI POLICMANAI

Civilės tarnybos komi^ja 
Chicagoj išleido pranešimą, 
kad per 9 mėnesius buvo 
išmesta iš tarnybos 86 polic- 
manai už girtuokliavimą.

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

KARO ORLAIVIS BOMBOMS MĖTYT.

KUN. LAJAUSKO 
TIKIA1.

PRIE-

Kaip jis gavo plyta į akį, ir 
kaip eidamas į vakaruškas 

įklimpo balon.
Molėtai. — Molėtų mies

telis nemažas ir antradie
niais čia būna turgai. Su
važiavę žmonės perka ir par
duoda, o pardavę magary-’ 
čius geria. Kai tik nueini į 
valstybinį degtinės sandėlį, 
tai pardavėjas tuoj ir klau
sia: “Kokios norite—valsty
binės, ar naminės?” Valsty
binė kaštuoja 2 litu, o nami
nė pusantro lito, maišyta su 
vitriolium.

Bet dabar žmonės turės 
jau mažiau gerti, nes deko- 
nas kun. Lajauskas įvedė 
mokesnį už išpažintį: mote
rims pusantro lito, o vyrams 
2 litu. Tai jau bonka geros 
valstybinės.

Kun. Lajauskas mėgsta ir 
pasimušti. Štai, Purvėnų kai
mo vaikinas Gobis nuvyko 
pas kun. Lajauską užsakus 
paduoti ir nusivežė su savim 
du liudininku. Kunigas tu
rėjo ant jo piktumą, tai ap
mušė jo liudininkus, o jam 
pačiam tiek davė, kad vai 
kinas net sirgo. Buvo užves
ta byla dėl šitų muštynių, 
bet “dūšių ganytojas” ap
muštuosius “užlagadijo

Vieną antradienį kun. La
jauskas pasiėmė baslį ir iš
ėjęs už miestelio atsistojo 
šalia kelio, norėdamas “pa
mokyti” tuos ūkininkus, ku 
rie grįždami iš turgaus va 
žiuoja per jo ingius. Bet iš
ėjo kitaip. Jisai sulaikė vie
ną nepažįstamą vyrą ir jau 
užsimojo basliu duoti jam 
per sprandą. Bet to butą ge
ro, nes turėjo su savim ply-

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia parodytas vėliausio tipo Amerikos karo orlaivis bomboms mėtyt. Jis yra vartomas dviem 
motorais, kuriu kožnas turi po 600 arklių jėgos, ir turi vietos trims žmonėms.

APVOGĖ IRPĄDEGĖ 
DAUGAL1Ų VARTOTOJŲ

DRAUGIJOS KRAU
TUVĘ.

Sausio 16 dieną Utenoje' 
buvo sprendžiama įdomi!
Daugailų vartotojų draugi-f 
jos “Vienybės” viršininkų• 
byla už turto išvogimą ir
krautuvės padegimą. - -------- — --------------- ------- ------ ---------- ...

Kaltinamųjų suolan buvo’ KAIP K ARIU MENES TEISMAS NU-| APIPLĖŠĖ PAGĖGIŲ 
Xi TEISE SUŠAUDYT NEKALTĄ ŽMOGŲ BANKĄ

KIEK LIETUVOJ VALDI
NINKŲ.

Lietuvoj iš viso įskaitoma 
*1 ‘27,500 valdininkų, iš jų 

Kauno mieste dirba įvairio
se įstaigose 7,031, didžiosios 
Lietuvos provincijoje 18,- 

1170, Klaipėdos mieste 1,031. 
Mažosios Lietuvos provinci
joje 1,145 ir užsieny 123.

bos nariai J. Gruodis, J. Ma-i 
lišauskas ir B. Grinkelis.

Prieš juos buvo iššaukta 
34 liudininkai.

Bylos posėdyje paaiškėjo, 
kad bendrovė nuo 1926 m. 
pabaigos jokios atskaitomy
bės nevedusi.

Ekspertas pareiškė, kad 
krautuvės netinkamas vedi
mas privedęs prie tokių tru
kumų, kurie, nesant jokios 
atskaitomybės, net negali
ma tinkamai ištirti.

Kaltinamieji kartais ne
prisipažįsta. Valst. gynėjas 
prašo bausti. Gin. p. Sleževi
čius savo ginamąjį prašo iš
teisinti, nes nesą įrodytas jo 
nusikaltimas.

Po pertraukos teismas pa
skelbė sprendimą, kuriuo 
Juozas Šiaučiulis pripažin
tas kaltu ir nuteistas 2 me
tais s. d. kalėjimo su B. S. 
pasekmėmis, o visi kiti ištei
sinti.

KAUNE BUS KASAMAS 
TUNELIS.

šįmet Kaune ruošiamasi 
grįsti ir asfaltuoti daug gat
vių.

Be to, esą nusistatyta šie
met pradėt kasti tunelį, ku
ris bus vedamas nuo Lukšio 
ir Seimo gatvių kampo iki 
Slabados tilto. Tunelio anga 
busianti 12 metrą platumo, 
8 metrai važiuotiem ir iš ša-tą, taigi nieko nelaukdamas o v .4žč ta plyta dekanui i kak-, >>«'*’, * !"etr“^a

J Matavimo darbai jau £tą ii- sudrožęs arkliui nuva
žiavo. Važiuodamas dar su 
suko: “Dabar galėsi būt vy
skupu, nes plyta pakrikšty
tas!” Kun. Lajauskas jo ne
pažino. ir paskui vaikščiojo 
gana ilgą laiką su apraišio
ta galva.

Lajauskas nenurimsta nei 
dieną, nei naktį. Vieną nak
tį jis išgirdo, kad Užubalio 
kaime griežia armonika, 
dainuoja merginos. Jam už-

BANKRUTUOJA KRAU
TUVĖS.

Kupišky, Sausio m. buvo 
paskelbtos trejos viešos var
žytynės. Dvi krautuvės: pil. 
Brombergo ir Raišo krautu
vės likviduotos.

BERNAS PAPIOVĖ 
ŪKININKĄ.

Naumiesčio valsčiaus, Juo- 
dupienų kaimo ūkininkas A. 
S. nuo senai jau pykosi su 
savo bernu S. už mergas. 
Šiomis dienomis jiedu susiti
ko vakaruškose ir čia vėl 
pradėjo griežti dantimis vie
nas prieš kitą. Pagalios ber
nas išsitraukė peilį ir drožė 
ūkininkui A. S. į nugarą. 
Padaręs mirtiną žaizdą, dū
rė dar kelis kartus ir ūki
ninkas tuoj mirė. Bernas no
rėjo pabėgti, bet kiti vaka- 
rušninkai jį sulaikė ir pada
vė policijai.

Sausio 13 dieną du neži
nomi plėšikai užpuolė Pagė-Praeitais metate įvyko^ bank j ,ob 14 

antras liūdnas įvykis: buvo įpabė|o. * 7 ’
Apie šį įvykį

Dabar piemuo per išpažintį 
išdavė tikrą piktadarį.

Kaip mirties bausmė vra ras^as velionies Pomeeito su-
žiaurus ir pavojingas būdas nus nužudytas. Jaunojo Po- 
nusikalteliams bausti, tai nužudymu buvo ap-
parodo byla dėl užmušimo kaltintas Jagaudas, apie kuri
Antano Pomecičio.

Telšių apskrity, Tverų val
sčiuje, Gilvyčio kaime 1920 
metais buvo rastas užmuštas 
ūkininkas Antanas Pomeci- 
tis.

Policijai nepavyko tuojau 
piktadarį susekt. Tik kele- 
riems metams praslinkus są
ryšy su Pomeeito nužudy
mu buvo sulaikytas velionies 
giminaitis Norkus. Prieš jį 
iškilo eilė įtarimų, kad jis 
vienintelis, kurs galėjęs nu
žudyti Pomeeitą. Tačiau, ne
žiūrint stiprių argumentų 
prieš Norkų, pastarasis gy
nėsi ir jam primestus apkal
tinimus energingai atremda
vo. Jis visur ir nuolat kar
tojo, kad jis esąs nekaltas.

1925 m. kariuomenės teis
mas nagrinėjo šią bylą ir 
Norkų nuteisė mirties baus
me. Vėliau Norkui mirties 
bausmė buvo pakeista kalė
jimu iki gyvos galvos. Kalė

žmonės kalbėjo, kad jis esąs 
A. Pomeeito našlės ir dukte
rų “širdžių karalius”. Ja
gaudas Šiaulių apyg. teismo 
buvo nuteistas 3 m. sunk. 
darbų kalėjimo.

Dabar tie gandai dar la
biau sustiprėjo. Atsirado 
piemuo, kurs kaip kalbama, 
yra patvirtinęs, kad jis vie
nintelis gyvas liudininkas, 
žinąs Pomeeito užmušėją,
žmogžudys esąs ne Norkus,! 
bet Jagaudas. Jis tylėjęs dėl 
to, kad prieš 10 metų Ja
gaudas jam įsakęs tylėti, nes 
priešingai ir jį nužudysiąs. 
Be to, jam davė 25 rublius. 
Piemenukas, turįs 17 m. am
žiaus, apie tai per išpažintį 
pasakęs kunigui, kurs jam 
pataręs pranešti apie žmog
žudį policijai. Policija jau 
pradėjusi tardymą.

Kaip teko patirti, Pomeci- 
to užmušimo byloj iškilo 
naujų aplinkybių ir, mano
ma, ši byla bus atnaujinta. 
Nuteistasis Norkus įteikė 
prašymą, kad jo byla kuo

jime Norkus savo pažįsta
miems ir kaliniams vis kal
bėjo, kad nekaltai patekęs j greičiausia peržiūrėtų 
kalėjimam I naujo.

pranešama 
šitokių smulkmenų: sutemus ’ 
į banką įėjo du akiniuoti 
vyrai. Tuo metu banke buvo 
viena tarnautoja ir pasiunti
nys. Įėję vyrai sušuko “ran
kas aukštyn!” Vienas laikė 
pakėlęs revolverį, o antras 

įpuolė prie kasos. Pagrobę 
pinigus jie pabėgo. Banko 
vedėjas buvo taip pat banko 
namuose, tačiau kitam bute, 
kuris neturi ryšio su banko 
patalpomis. Plėšikams pasi
šalinus, buvo pranešta po
licijai. Dar pietų metu tie pa
tys asmenys buvo atėję į 
banką ir keitė litus į vokie
čių markes. Taip pat apie 
pietus jie išsinuomojo auto
mobilį, kuriuo po apiplėšimo 
nuvažiavo Lauksargio link. 
Atvažiavus iki Natkiškių šo
feris atsisakė toliau vežti dėl 
blogo kelio. Policija spėja, 
kad vienas iš apiplėšusių 
banką vyrų bus Antanas 
Sauga, kuris paskutiniu lai-į 
ku sukinėjosi Pagėgių apy
linkėse.

Kaip teko patirti, bankas 
vra apsidraudęs nuo užpuo
limų. Pažymėtina, kad šis1 

js’.bankas ir pereitais metais 
buvo apiplėštas.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
KANADOJE.

DRAUGAI:—

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

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

Su augšta pagarba,
KELEIVIO” ADM.

253 Broadnay, So. Boston, Mass.

at-
likti, dabar tik tęsiami esą 
tyrinėjimai ir apskaičiavi
mai .Tunelio kasimo reikalu 
buvę tartasi su suinteresuo-i 
tomis ministerijomis ir jos 
visos pritarusios.

UŽ 40 LITŲ NORĖJO 
“PASTATYTI” VAILO

KAIČIUI FABRIKĄ.
Vienas pilietis A. Šančiuo

se užėjo pas paną B. ir per
sistatė kaip Vailokaičio a- 
gentas. Jis papasakojo, kad

Į Vailokaitis statąs netoli Va-
__________ Irenos fabriką, o jam pave-

i KAUNE BUS NUGR!AU-:“r5.!,mktiTtam reikalui dar-

VARŽYTINĖS IR 
AŠAROS.

Sausio 28 d. iš varžytynių 
parduotas bankrutavęs vie
no žymiausio Klaipėdoje ur
mininko Buršteino turtas. 
Teismo anstolis išstatė par-

SUTRIUŠKINO MALŪNĄ.
Kupiškis. Pil. Petro Bo

čiui io malūne įvyko katast
rofa, staiga užleidus “meš
ką” (sparnų stabdį) vėtra 
nusukę sparnų geležinį kak
lą ir visi keturi sparnai, visu

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

TA APIE 120 NAMU. ! >>=n“kus. Jeigu, girdi, ta pa-
,T ~ , .. na norinti, tai jis gaus ją
V yr. Statybos !nsPe.’Cija Moteris susigundė

Įsakė nugriauti griautinų na- (“užsiregistravo” pati ir dar 
mų: Slabadoj 40, Šančiuose ?av0 mylimąjį. Agentas pa- 
ir Žaliakalny apie 80. Ne- reikalavo užstato 40 lt. kad

davimui brangius baldus ir;smarkumu nukrito zemen, 
kitą inventorių. Moterys ver-į sudaužydami galiorką ir pa- 
kia. ašaros lydi išnešamus, tys į šiupulius sunarnėdami, 
daiktus... Atsirado smalsuo- j žmonių aukų nėra*.
lių būrys, bet pirkėjų negreit I —---------- --------
atsirado. sKAUNO GATVĖJE ARK-

Sako, kad viską nupirko į LY'S PRIGĖRĖ, 
artimieji ir giminės iš anksto

virė kraujas. Nuėjo pas savo gyvenamieji griautini namai j? ti&ai ii ne^tn/edži^ianti. arklius, žiuri, nėra berno bnti nu-; t-ovo tiarai jį nesuveoziosianu. 
Stasiūno. Priėmė badu ir!?1? L,Z°! Lzmokejns 40 lt. ta pana
dui tiesiai
ubalio kaimas stovi už dide-j 
lės balos. Dvasiška asaba ti-į 
kėjosi pereiti paviršium. Bet'

Pasiėmė basli, irĮfd ^\m7amieji"iki'balan-’ uzm_°*eJus *U.1U ? Pana ; ; K?-'1,-’ ?>xenaTnieJ1 1K1 Daian džiaugėsi gausianti gerą
• - ’ ‘dzio i d. tarnybą. Viskas gal butų ge

rai pasibaigę, jei tas “agen
tas” nebūtų dingęs, o pana 
manydama gauti darbą, ne-

NUBAUDĖ “AUŠROS” 
ATSAKOMĄJĮ REDAK

TORIŲ.apsiriko. įklimpo i bala taip, i h»k»ii , - - ....
kad nrodėio rėkti* visa'o-erk-' * butu pavogus savo seimimn-
le ir šauktis nažmlbos. Subė-’ K?uno ka™ k^-?P<1antas,kei indu. pas kurią ji tarna- 

. ‘ ‘ - ".J • i - \ • “Aušros” atsakomai! redak- vo Dingus indams i ši reika-go žmones ir ištraukė kum- , . - -s',, „i: .cTnionska visa nnrvina ,to.rnl Valatką uz išspausi i- ]ą įsikišo policija ir viskas
kain velnią * Nereikėio iam nima G_a!)ri° laiško an<lal paaiškėjo. Pana B. sulaikyta
nei vakarušninku mušti nubaudė 3 tukst. litų arba 3 pavogimą indų, o tas “a-
W ‘ * *. mėn. kalėjimo. Pinigų nesu- gentas”, “statas” Vailokai-

Kun. Lajauskas yra piktos mokėjus, p. Valatka dabar įiui fabriką, policijos ieško- 
išžiuros, toks kaip “Kelei- buvo suimtas ir pasodintas į mas.
vio” Kalendoriuje 1932 me- Kauno sunk. darbu kalėii-: ----------—
tams. Mikitas ma. UŽPUOLĖ PLĖŠIKAI
___________________________________________________ 1 Sausio 13 d. S. Vilimui,

gyv. A. Panemunės v., Ro
kų km., einant iš A. Pane 
munės į namus, ties IV for
tu užpuolė du plėšikai ir 
grasindami revolveriu rei 

skalavo pinigu, kurių iškratę 
kišenius nerado.

1 !:'i
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7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
232 Boylston Street Boston

susitarę, kad turtas nepak
liūtų į visai svetimas rankas. 
Tokių varžytynių būna kuo

Vežikas Kiršas Elvaso- 
monas, važiuodamas Kęstu
čio g. įvažiavo į atvirą ka

Papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

dekbmuot aat viešų susirinkimų.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj* trijų rūšių oilčo:
TAUTIŠKOS. *E1 SŪNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražianaria ir tortingiooste eilių knyga Betartų kaitote.
Klakvionon turėtą payooSU savo knygynų adnėta knyga.

KAINA TIK $1.09.
Audimo apdarais $1.25.

Kickvtenaa »nciptrkęa tą knygą pasidžiaugs. rtaiga* geriam
am siųst -"Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad 
resą ir nepamiršt prilipint aš 2e.

ne kasdien, 
bus?

o kiek jų dar nalizacijos
užtroško.

duobę. Arkly?

TIK VERTA PAMATYT 
IR PERSITIKRINT.......

Skalbt drapanas rankomis, y- 
krašte patvino !ra Šankus darbas ir užima daug 

Ties Prieknlo Haik . Elektrikinis skalbtuvas

PATVINO MINIJOS 
UPE.

_ Paskutinėmis d ienomis
Klaipėdos
Minijos upė. Ties Priekule,, 
ledams susikimšus, vanduo|Pra:ial!na v*są sunku darbą, iš- 
ypatingai pakilo ir apsėmė i mazgoja drapanas greičiau, iš- 
žemesnes vietas. Vanduo, mazgoja jas gražiau ir drabužiai 
pasiekė net kai kuriuos tro-paik° Hriaa. Jis yra pigus ir vei- 
besius. Ties Traubų kaimu į Mus. Mažiau negu už $2.00 
vanduo išsiliejo vieno kilo-; '-artoją elektrikos ant metų ir 

Paventės išmazgoja visos šeimynos drapa- 
priversti ‘ nas. Skalbtuvas sutaupys jums 

! laiką ir pinigus

metro platumu, 
gyventojai buvo 
gelbėtis laiveliais.

B

“KELEIVIS”
253 BROADWAY. SO. BOSTON. MASS

LIETUVOS

IN105

“Dabar aš turiu stip
rus, sveikus nervus

i “Mano nervai buvo silpni ir teikda 
vo man didelių skausmų“, rašo p. K. 
Savicką, Milwaukee, Wi;<. “Aš gy- 

' džiausi per keturius metus ir negavau 
pagelbės iki nepradėjau imti Nuga- 
Tone. Dabar aš turiu stiprius, svei
kus nervus. Aš turiu gerą apetitą. Aš 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo.

> Kiekvienas turėtų imti Nuga-Tone”.
! Per 45 metus Nuga-Tone buvo ge
riausias draugas silpnų liguistų žmo
nių Jis greitai sustabdo skausmus, 
suteiks jums gerą sveikatą ir pada
ro jus stiprų ir gyvą. Būtinai imki
te N’uga-Tone. Jis yra pardavinėja
mas aptiekininkų. Jeigu aptiekinin- 
kas neturi jo. paprašykite jį užsa
kyti iš savo urmininko. Reikalaukite 
Nuga-Tone. Jokie kiti vaistai negali 
būti tiek geri.

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ff ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yrs begalo įdomus skaitymas.
Knyga soridecbt ii 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Beraatavtfiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą tavo namuose. Ją galime gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.59.

KELEIVIS
253 BROADWAT, SOUTH BOSTON, MASS.

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE“.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje. Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS K DOL.. PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderi (Pašto per

laidą) arba Rankos čeki.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ J SĄVAITĘ 

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kilu valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Aštunta* Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 7, Vasario 17 d., 1932

9-TA TARPTAUTINE MUZIKOS ŠVENTE!V
ietines Žinios

GYDYTOJŲ ADRESAIPolicija sugavo Jonę Švedę 
su moterimi*.

Gaudydama plėšikus, kū
ne anądien South Bostone 
apiplėšė gatvekarių kompa
nijos ofisą, policija pereitą

LIETUVOS NEPRIKLAU- Akyvaizdoj 100 žmonių api- sąvaitę iškrėtė daug slaptų 
SOMYBĖS DIENA. plėšė gatvekarių kompanijų urvų. kur paprastai susiren-' 

South Bostone.
Boostono Elevated kom- jr vienoj tokiu vietų užtiko 

Howe at- 
1 savo pa-

McGinnu
Bostono gatvekarių

South Bostono pažangiu- . „ ^ouu, oostone. ka “linksmybių” jieškotojai, t
ju draugijų ir kuopų atsto- Boostono Elevated kom- jr vienoj tokių vietų užtiko 
vai susirinko Lietuviu Pi- Pa?}J0S kasininkas Hovve at- su moterimis besilinksmi- 
liečių Kliubo svetainėje va- Y^iavo aną dien su savo pa- nant jona švedą, 22 metu 
sario 7 d. ir nutarė iškilmių- įeJeJu McGinnu į South amžiaus lietuvį, kuris andai i 
gai apvaikščioti Lietuvos Bostono gatvekarių baimę smarkiai automobilium va- 
Nepriklausomvbės švente aPm<>keti tarnautojams ai- žiuodamas užmušė priešais 
vasario 16 d.‘ Kadangi ta JAied.u.atsiyez? s,u savim “Keleivio” namą ant Broad- 
diena pripuola antradienis,!^?;?0.0 P^igų, kūnebuvo »u- way žmogų ir nesustojęs pa
tai apvaikščiojimas vra nu-'**.1 > du skardiniu baksu. bėgo.
keltas i nedėldienį. 21 vasa< Jai buv° dienos !.al.kV ir Pr?e Policija švedą tuojaus a- 
rio. 7 valanda vakare. Ap-^’V bu\°t aPie reštavo ir kartu su juo suė-

bus Lietuviu11°° konduktorių, motorma- me jvį jaUnas moteris, Ali- 
* nu ir kitų darbininkų, kurie Thayer ir Ruthą Morgan.

laukė algų. __ i Be to da buvo suimtas ir
Kasininko padėjėjas Mc-.ketvirtas asmuo, tūlas Gus- 

Ginn išlipo is automobiliausĮtave Gorel. kuri policija spe- 
ir pasiėmęs abu baksu su pi- įa esant banditu iš New 
nigais jau ėjo prie ofiso du

vaikščiojimas 
Svetainėje, kampas E ir Sil- 
ver Sts.. South Bostone.

Lietuvos nepriklausomy
bės diena turi but brangi 
kiekvienam lietuviui, nes tą 
dieną, 16 vasario, -1918 m. 
buvo apskelbta nepriklau
soma Lietuva.

Yra rengiamas tam va
karui labai gražus progra
mas su muzika, dainomis 
ir prakalbomis. Dainuos 
“Gabijos” choras, p. S. 
Paura, p. J. Bulskis ir p. 
Nauburis: skambins p-lė 
Paltanavičiutė ir -Jaunuolių 
Mandalinų Orkestrą iš Ja- 
maica Plain.

Kalbės p. Grybe, Har
vardo universiteto studen
tas: K. J. Paulauskas, Dr. 
A. J. West ir adv. F. J. Ba- 
gočius.

SUĖMĖ GENGSTERIŲ 
LIZDĄ.

Jauni vaikėzai ir So. Bosto
no merginos turės atsakyti 

už daugeli plėšimų.
Slaptoji policija netikė

tai užklupo jaunų vaikėzų- 
gengsterių lizdą ant Belve- 
dere st. ir suėmė ten ban
ditą Hrebertą Morgan’ą, 
kuris pats prisipažino pa
daręs eilę didelių plėšimų. 
Jis pereitą rudeni pabėgo iš 
Deer Island kalėjimo. Are
štuojant dabar jis bandė 
smarkiai priešintis ir pasi
davė tik po to, kai buvo ge
rokai policistų primuštas.

Kartu su banditais tapo 
suimtos 4 jaunos mergiš
čios: Mary Quann, 17 m., 
Rita Hamey, 17 m., Jose-

151.
“Mesk tuos baksus že

mėn!” staiga pasigirdo šiur
kštus Įsakymas, ir prieš Mc- 
Ginną atsistojo, lyg iš žemės 
išdygęs, banditas su atkištu 
revolveriu.

Pats kasininkas Hovve, 
kuris valdė automobilių, bu
vo kiek atsilikęs užpakaly ir 
turėjo kišeniuje revolveri. 
Pamatęs, kad jo draugas už
pultas. jis griebėsi i kišenių, 
norėdamas išsitruakti gink
lą. Bet ji tuojaus sulaikė du 
kiti banditai ir atstatę brau
ningus liepė iškelti rankas. 
Jie tuojaus jį nuginklavo, 
pagrobė pinigus ir susėdę i 
automobilių pabėgo.

Visa tai atsitiko taip grei
tai. kad niekas nespėjo nei 
Įsižiūrėti, kaip tie banditai 
išrodė. Nors jų automobi
liaus numeriai spėta užra
šyt. bet tai neturi jokios 
svarbos, nes, kaip vėliau pa
sirodė, blėtos su tais nume
riais buvo pavogtos YVorces- 
tery nuo kito automobiliaus 
koks mėnuo atgal.

Tą pačią dieną buvo api
plėštas “Boston American” 
laikraščio garažas, iš kurio 
pagrobta $400.

Dedhame buvo pavogtas 
tabako kompanijos agento 
automobilius pilnas cigarų. 
Kai agentas norėjo vagi su
laikyt ir užstojo jam kelią, 
vagis paleido mašiną tiesiai

Jersey valstijos.

Anelė Bratenaitė laimėjo 
stipendiją..

Anelė Bratenaitė, kuri 
lanko Bostono Universite
tą. laimėjo stipendiją vie
niems metams eiti mokslus 
Vokietijoj. Ji gerai pasižy
mėjo vokiečių kalboje.

Federal National Bankas 
atsidarysiąs už 3 sęvaičių.

Pereitą sąvaitę South Bos
tone vėl buvo sušauktas už
sidariusio Federal National 
3anko depozitorių susirin
kimas. Prezidentas Mullo- 
ney pranešė, kad jau apie 
18.000 depozitorių pasirašę 
ant “slipsų”, pavesdami 25 
nuošimčius savo indėlių 
naujam banko kapitalui, ir 
eigų pasirašymas eis tokiu 

Dat tempu toliau, tai už ko
kių trijų savaičių bankas 
galėsiąs jau atsidaryti.

Susirinkimas buvo Muni- 
ipal Buildinge.

Nukapojo algas ligoninėse.
Bostono ligoninėse tapo 

sumažintos algos visiems 
darbininkams. Massachu- 
setts General Hospitalėje 
šis nukirtimas paliečia 1,- 
000 žmonių. Algos numuš
tos nuo 5 iki 10 nuošimčių.

phme Curran, 21 m., ir Ag- ant jo ir parmusęs jį ze 
nes McArdier, 19 m. Visos mėn pabėgo. Agentas buvo 
iš So. Bostono, gyvenančios sunkiai sužeistas, 
ant Gold, Baxter. Seventh Ant kampo Washington 
ir Broadvvay gatvių. ir Dover gatvių vagis i

Vagyliai pasisakė polici- traukė moteriškei krepšį su 
jai, kad jie plėšikaudavę ir pinigais. Kada moteris nu 
pinigus praleisdavę ant šių sitvėrus jį pradėjo rėkti, va- 
merginų. Tai vis jauni bo- gis drožė jai peiliu ir skau- 
meliai iš Dorchesterio ir So. džiai sužeidęs pabėgo. 
Bostono. Jau keturis jų su- ---------------

Surinko $3,000,000 be
darbiams.

Bostono vajus pinigams 
rinkt bedarbių šelpimui jau 
pasibaigė. Į 3 sąvaites su
vienyti selpiirto komitetai 
urinko $3,031,985. Buvo 

užsibrėžta surinkti 3 mili
jonai.

Kiek iš to bus bedar
biams naudos, tai geriausia 
patirs patys bedarbiai.

ėmė ir policija jieško dar 
daugiau. Visi jie kaltinami 
už 25 plėšimus.

MIRĖ FRANAS URBAI- 
T1S.

Jis dirbo IVisconsin vais-
vnt pardavimo cambridge d-i°.je miškuose, mii ė 11 va- 

variety storas sario. velionio kūnas tapo
Apieiinkėj gyvena daug lietuviu, atvežtas Į Bostoną ir pašar

votas pas graborių Akune-

9-ta Tarptautinė

Muzikos Švente
daromas geras biznis. Parduoda pi 
giai Galima matyt bile laiku

21 School Street. Cambridge. Mass.

PI IKI S KAMBARYS
Ap šildytas, gražioj vietoj, išsiduo

da pigiai. (0)
918 Broad'vav. So. Boston, Mass.

tel. 2067-M

vičią, 258 Broadvvay.Šo.Bo- 
stone. Lydės Į kapus vasario 
18 d. ryte. Palaidojimu rū
pinasi dvi seserys ir brolis. 
Visi gyvena Bostone.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 50 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

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

teiks stebėtiną palengvinimą
Niekado: nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali but 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 prisiunčiamo jums į 
namus už SI.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

VASARIO 22 D., 1932 
Panedėlyje. 3 vai. po pietų

SYMPHONY SALĖJE, 
Bostone

Kuntington. kamp. Mass. Avė.
Už pasižymėjimą dainoje, bus 

duodamos dovanos. Debutuos konte- 
ste šie pasižymėję chorai: Vokiečių 
Mokslo Dr-jos. Italų, Švedų Viking 
Chorą*. Negrų, škotų. Armėnų. Fi- 
rų, Lenkų Lyra (maišytas ir vyrų) 
ir Lietuvių.

Suvienyti Chorai ir Orchestra po 
vadovyste Russell Ames Cook.

Tikietai gaunami jau dabar: 
Community Service of Boston

739 Boylston Street, ir 
Boston Symphony Hali

Kaina: 50 centų iki $2.00 
j Visi kurie tik išgali turėtų išgir
sti tas stebėtinai puikias dainas, ku- 

I rias debutuos įvairių tautų chorai.

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 spjaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—1 p. p.; 7—8:30 valu Tel. S. B. 2712.
496 F.AST BROAI)WAY SOUTH BOSTON, MASS.

Dvylika skirtingu tautų chorai, daugelis tautiškuose rūbuose ir sudėtinis visų tautų 
choras kuris sudarys 500 balsų, akomponuojant Ėussell Ames Cook dalyvaus 9-toje 
Tarptautinėje Muzikos šventėje, Vasario 22 d., kuri prasidės 3 vai. po pietų, Symfonijos
Salėje.

Paveiksle matosi skirtingų tautų chorų dirigentai ir kitos pasižymėjusios ypatos ku
rios dalyvauja minėtos Muzikos šventės programoje, arba kuomi nors prisideda prie 
minėtos šventės surengimo. Programas minėtos šventės bus labai turtingas, galima 
spręsti iš to, kad tiek skirtingų tautų jo išpildyme dalyvaus. Todėl kiekvienas turėtų 
22 d. Vasario dalyvauti minėtos šventės apvaikščioj ime. Įžanga labai pigi, 50c ir aukš
čiau. Tikietus galima gauti iš anksto.

Sugavo butlegerių laivę 
su degtine.

Prohibicijos agentai pe
reitą sąvaitę nakties laiku 
užklupo butlegerius iškrau
nant iš laivo degtinę City 
Point pajūry. Butlegeriai 
potamsiai pabėgo, bet jų 
laivą prohibicininkai suė
mė. Jame buvo už $10,000 
geros degtinės.

Kada majoras Curley suma
žins sau algą?

Bostono majorai seniaus 
gaudavo po $10,000 algos į 
metus. Bet ponas Curley pa
kėlė ją iki $20,000, ir nežiū
rint kad visų algos dabar 
buvo nukapotos, jis savo al
gos nenori sumažinti.

Mr. Curley, vvhat’s the 
matter vvith you?

Jei Nori Nupentyt į 
Ar Pataisyt Namą»

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Iš po pienuoja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) j

■ 11 Ticknor SU So. Boston, Mass. t 
| Tei. So. Boston 1396-M. j

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS. 
Telefonas Talbot 0841.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitū
Valandos: nuo 2 iki 4 pa 

nuo 7 iki 8 r
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENC£, MASS.

Tei. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REP9Y8)

LIETUVIS GYDYTCįlAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir Žreutadte

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

CAMBRIDGE.

1 DR. J. PIARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma
• jei reikalas.

261 Hanover St. Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 331 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų

LIETUVYS

0PT0M ETRISTAS

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass.

Elektriką
Padaro Sunku Darba

GERIAU UŽ JUMIS

Patyręs Vyras Reikalinga* 
Prie Krautuvės.

Kuris moka sutaisyt sodę, parduot 
kendes ir aiskrimą. Kreipkitės grei
tai ypatiškai ar per laišką. (7)

JOHN KUČINSKAS 
740a VVashingtnn st. Stoughton, Mass.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar- '

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.
3,5 E St. Prie Broadvay. So. Bostone

(Atdara vakarais nuo (> iki 9)

DAIMK1TE pavyzdžiui skalbimą. Į penkiolika mi
nučių, gera* elektrikinis skalbtuvas išmazgoja 

krūvą drapanų kurios užimtų jums daugiau kaip va
landą—išmazgoja kiekvieną audeklo colį gražiau
siai.

Tik pamislykit kiek jus darbo sutaupinat—kiek liuo- 
sybės jus pačio* sau duodate. T a * ištikrųjų vertas, 
ar ne?

Užeikite į arčiausią Edisono 
Sandėlį ir paprašykit kad pa* 
rodytų jums naujus elektriki* 
nius ska'btuvus ir prosus. Pa
aiškinimai duodami su mielu 
noru be jokių iškaščių.

THE BOSTOM

\0/l

C O M P fl N Y

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

China Bov Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET

831 BR0ADWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boston SS6L

PARKAVAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Avė-,

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

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykfūs 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
ai pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojima* greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, M ASS

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTR 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, ’ BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Bostoa 2666. 
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” name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D St. 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa.

Daro visus legalias dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadosy) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tefefoaas: South Boston 2711

Namą : Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT (Reg. Aptiekorius) 
166 DORCHESTER S IR—Į.

Kampas Broadvrąy,
SO- BOSTON. MASS.

ToL So. BoMot 2629. 2179 Ir 1799




