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ANGLIŲ KASYKLOSE 
PRASIDEDA SUNKI KOVA.

STREIKLAUŽIŲ NAMAI 
ARDOMI DINAMITU.

Scrantono apielinkėj areš
tuota daugiau kaip 100

streikierių.
Mainerių kova už būvį 

dabartiniu laiku eina net 
keliose valstijose. Apie te
rorą Kentucky valstijos ka
syklose visi jau žino. Da
bar panašus teroras prasidė
jo da Ohio ir Pennsylvani 
jos valstijose.

Kaip Kentucky valstijoj, 
taip ir kitur prieš sustreika
vusius angliakasius kapita
listų valdžia vartoja ginklo 
spėką. Ohio gubernatorius 
pasiuntė valstijos miliciją 
prieš sustreikavusius darbi
ninkus ir pasakė, kad ap
skelbsiąs karo stovį, jei 
streikieriai negrįš darban.

Šį panedėlį į Sunday 
Creek Coal kompanijos ka
syklą važiavo trokas su O- 
hio valstijos milicininkais. 
Susirinkę prie kasyklos 
streikieriai pradėjo svaidyt 
į troką akmenimis, sudaužė 
lempas, duris ir priešakinį 
stiklą. Trokas apsisuko ir 
nuvažiavo atgal pranešti a- 
pie šitą įvykį milicijos vir
šininkui. Streikierių prie 
kasyklos galėjo būt apie 1,- 
500. Milicininkai sako, kad 
tūli mainieriai buvo gink
luoti karabinais ir šruoti- 
niais šautuvais. Išviso tenai 
streikuoja apie 7,000 mai
nerių. Gubernatoriaus ir ki
tų ponų akimis žiūrint, 
streikas yra “betvarkė”. Jei 
šita “betvarkė” tuojaus ne
pasibaigs, aš paskelbsiu ka
ro stovį, pasakė gubernato
rius White, kurį tie patįs 
maineriai išrinko į valdžią.

Pennsylvanijoj streikas 
prasidėjo tik pereitą sąvai
tę, bet buvo jau keliatas su
sirėmimų su policija. Prie 
Hudson Coal Co. kasyklos, 
netoli Scrantono, buvo su
imta daugiau kaip 100 mai
nerių, kurie išėjo ant pikie- 
tų. Policija nusprendė, kad 
šitas streikas yra “nelega
lus”, todėl pikietuoti mai- 
neriams ji neleisianti. Bet 
jeigu ramiai pikietuoti ne
galima, tai maineriai imasi 
smurto. Pittstono kompani
jos viršininkams važiuojant 
automobiiium, maineriai 
apmetė juos plytomis, su
daužė automobilių ir sukru
vino kai kuriuos viršinin
kus. Wilkes-Barrių apielin- 
kėj nakties laiku išdinami- 
tuota jau kelintas streiklau
žių namų.

Anglija Grūmoja 
De Valerai.

Anglijos valdžia įspėjo 
naują Airijos prezidentą 
Eamoną De Valerą, kad jis 
nedrįstų vykinti savo revo
liucinių planų, nes Anglija 
to nepakesianti. Tie revoliu
ciniai planai, tai panaikini
mas žemės mokesnio Angli
jai ir panaikinimas priesai
kos Anglijos karaliui. Lai
ke rinkimų De Valera žadė
jo tuos dalykus pravesti Ai
rijoj, ir dėl to airiai jį iš-

Sovietai Susirūpinę 
Vladivostoko

Likimu.
Sovietų vyriausybė, ma

tyt, pradėjo bijotis, kad ja
ponai ar Mandžurijos ki
niečių generolai neatkirstų 
Vladivostoko nuo Rusijos, 
nes paskutinėmis dienomis 
Maskva siunčia tenai mais
tą čielais traukiniais. Jau 
didžiausi magazinai esą pri
pilti kviečių. Kariumenė 
taipgi stiprinama. Vladivo
stoke ir jo apielinkėje da
bar esą apie 50,000 raudon 
armiečių, o kita 50,000 ka 
reivių išmėtyta tarp Vladi 
vostoko ir Čitos.

Sako, Melionas Im
portavęs Rusijos

Anglį.
Kuomet Amerikos anglia

kasiai vaikščioja be darbo 
ir jų šeimynos badauja, tai 
pono Meliono kompanija, 
New England Coal and 
Coke Co., gabeno anglį iš 
Rusijos ir pardavinėjo čia 
dideliu pelnu. Toks kaltini
mas prieš poną Melioną bu
vo dabar iškeltas Kongre
se. Žinoma, Meliono agentai 
prie šito neprisipažįsta. 
Melionas iki šiol buvo Ame
rikos finansų ministeris.

Mykolas Bartis Su
imtas Del Netikrų
Pinigų Platinimo
Willimantic, Conn. —Pe

reitą sąvaitę čia buvo suim
tas Mykolas Bartis, 21 me
tų amžiaus jaunuolis iš 
Nashua, N. H., kuris platino 
čia netikras 5-dolerines. 
Vieną tokių penkinių jisai 
mėgino iškeisti krautuvėje, 
bet krautevnii.kas nužiūrė
jo, kad pinigas netikras ir 
davė žinią policijai. Sako
ma, kad kartu su Barčium 
buvo dar du ar trįs jauni vy
rai, kurie buvo pasilikę ant 
gatvės ir laukė jo automobi- 
liuje. Pamatę policiją, jie 
pabėgę linkui Providence, 
R. I. Jų automobilius turė- 
ięs New Yorko valstijos 
blėtas.

Mykolas Bartis buvo su
imtas ir laikomas kalėjime 
be kaucijos.

AIRIAI BEDARBIAI GRĮ
ŽTA IŠ AMERIKOS.
Šimtai airių, kurie keli 

metai algai plaukė Ameri
kon .tikėdamiesi' rasią čionai 
rojaus gyvenimą, šiandien 
grįžta atgal savo tėviškėn 
nusiminę ir alkani. Pereitą 
sąvaitę vienas laivas atvežė 
Airijos sostinėn Dublinan 
300 bedarbių iš Amerikos. 
Jie buvo taip nusigyvenę, 
kad iš pirmos dienos Airijos 
vyriausybė turėjo aprūpinti 
juos maistu ir nakvyne.

IŠPLĖŠĖ OHIO BANKĄ.
Marion, Ohio. — Pereitą 

pėtnyčią ginkluoti plėšikai 
čia išplėšė iš banko $8,000 

rinko. Ar dabar jis juos vy-’h* pabėgo. Jiem bėgant po- 
kins, ar pabugs grąsinimų,: licija šaudė, bet plėšikai al
tai pamatysim vėliau. •sišaudydami paspruko.

Susekė Sąmokslą 
Prieš Unijos Vadus.

Washingtono policija su
sekė sąmokslą, kurio tiks
las buvo nušauti jgelžkelie- 
čių mašinistų (inžinierių) 
unijos viršininkus. Visų pir
ma turėjo būt nušautas iš 
automobiliaus unijos atsto
vas Haury išeinant jam iš 

! unijos komiteto susirinki 
mo pereitos pėtnyčios vaka
re. Paskui turėjo būt užmu
štas unijos prezidentas Pos- 
sehl ir unijos laikraščio re
daktorius Langdon.

Apie šitą sąmokslą poli
cija sakosi nugirdusi per 
telefoną sąmokslininkus be
sikalbant. Buvo suimti 4 
vyrai ir viena moteris. Są
mokslo motivas buvo kerš
tas. Sakoma, kad unijos vir
šininkai neteisingai skirsty
davę unijistams darbus. Už 
tai ir norėta juos nudėtu

Amerika Rusijos
Nepripažįsta.

Pereitą # sąvaitę visuose 
Maskvos laikraščiuose pasi
rodė stambiomis raidėmis 
išspausdintas pranešimas, 
kad Amerika mananti jau 
pakeisti savo nusistatymą 
Sovietų Rusijos klausimu ir 
galimas daiktas, kad pripa- 
žinsianti bolševikų valdžią. 
Bet Washingtonas tuojaus 
pareiškė, kad šios šalies ad
ministracija visai nemanan
ti savo nusistatymo keisti, ir 
apie Sovietų pripažinimą 
negalį būt nei kalbos.

Kuboje Komunistai
Įsiveržė Į Radio 

Stotį.
Pereitą nedėldienį Hava

nos mieste per vieną radio 
stotį turėjo dainuot minių 
mėgiamas trio. Paskirtu lai
ku visi nusistatė savo imtu
vus ir laukė dainininkų. Bet 
vietoj dainų, pasigirdo ši
tokia agitacija: “Mes esam 
Kubos komunistai. Šalin 
Machado valdžią! Kovo 24 
dieną visi streikuokit!”

Šitokia kalba tęsėsi apie 
8 minutes Prezidentas 
Machado ir jo policija buvo 
išvadinta žmogžudžiais. 
Valdžia ko nepasiuto iš 
piktumo. Į radio stotį tuo
jaus atpiškėjo policija. Bet 
ji pavėlavo. Jai buvo paaiš
kinta, kad tuo laiku, kai 
dainininkai ruošėsi dainuot, 
į stotį įsiveržė septyni gink
luoti vyrai, suvarė visus į 
kampą ir liepė tylėt, o jų 
kalbėtojas tuo tarpu išrėžė 
savo prakalbą per radio, ir 
visi prasišalino.

Brooklyno Draugai 
Turės Balių.

Brooklyno lietuvių socia
listų 19-toji kuopa ruošia 
didelį balių, kuris įvyks 2 
balandžio, subatos vakare, 
“Our Civic Hali”, ant Rich- 
mond Hill.

Pažangioji Brooklyno lie
tuvių publika turėtų šitą ba
lių paremti, nes tai pirma 
musų draugų pramoga po 
kelių metų nieko neveiki
mo. Tenai susieisite senus 
savo pažįstamus, pasidaly- 
sit atsiminimais ir smagiai 
praleisite laiką. Tai bus tik
ra saviškių pramoga.

Sovietuose 8 Žmonės 
Nuteista Sušaudyt.

Be to da apie 90 žmonių eis 
kalėjimaa.

Telegrama iš Maskvos sa-

Tautiška Reakcija
Sustiprino Komu

nistus.
Bulgarijos “tautiškoji” 

valdžia užsimanė represijo
mis išnaikinti opoziciją.Bu-

ko, kad pereitą subatą įvai-'.ogieistas -įstatymas vals-
riose Rusijos vietose buvo 
nutesita sušaudyt 8 žmonės. 
Be to da apie 90 asmenų 
pasmerkta kalėti. Jie buvo 
kaltinami “sabotažu” ir ki
tokiais prasikaltimais. Tik
renybėj gi tūli jų nėra jokie 
sabotažninkai, tik per ne
atsargumą jiems pasitaikė 
prie darbo šį-tą sugadinti. 
Neatsargumas prie darbo 
Rusijoj dabar yra baudžia
mas įstatymais kaip ir sabo
tažas.

Vorošilovsko mieste 33 
asmenys buvo kaltinami si- 
stematišku vogimu prekių iš 
Darbininkų Kooperatyvo. 
Vogimas tęsėsi per 5 me
tus. Vagių vadas buvo nu
teistas sušaudyt, o kiti 33 
pasmerkti kalėjiman nuo 1 
iki 10 metų.

Rostove-prie-Dono suim
ta šaika vagių, kuri vogda
vo prekes iš vagonų ir par
davinėdavo jas spekuliantų 
rinkose. Šitos šaikos vadas 
taip pat pasmerktas mi- 
riop, o kiti vagys gavo po 19 
metų kalėjimo.

Sverdlovske 3 asmenys 
nuteisti sušaudyt, o 45 kalė
jiman. Juos kaltino tuo, 
kad vogdami iš darbininkų 
valgomus daiktus jie “norė
jo miestą badu numarinti.”

Leningrade 3 darbinin
kai nuteisti sušaudyt už 
sabotažą.”

Republikonai Apvy
lė Darbininkus.
Kongresas atmetė Costi- 

gano-LaFollette’o bilių, ku
riuo buvo reikalaujama pa
skirti $750,000,000 bedar
biams šelpti. Atmesdamas 
šitą bilių, Kongresas pa
sielgė sulyg Hooverio nu
sistatymo, nes Hooveris vi
suomet piestu stoja prieš be
darbių šelpimą. Todėl Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Green pareiškė 
per radio, kad šitoks repu- 
blikonų valdžios nusistaty
mas yra “skaudus Ameri
kos minioms apsivylimas.”

Ponas Green jau paseno 
ir da nežinojo, kas yra re
publikonai.

AIRIJOJ PANAIKINTAS 
“APSAUGOS” ĮSTATY
MAS IR PALEISTI KALI

NIAI.
Naujas Airijos preziden

tas De Valera ir demokrati
nė jo vyriausybė panaikino 
taip vadinamąjį “krašto ap
saugos” įstatymą ir paleido 
oolitinius kalinius, kurie 
tuo įstatymu einant buvo su
imti ir nuteisti kalėjiman 
prie buvusio “tautiško” 
prezidento Cosgrave’o. Tai 
yra moralia antausis visiems 
“taktiškiems” juodašim- 

čiams.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
WISCONSWO VALSTUOJ.

Prie Šanchajaus Ki
niečiai Neteko 20,480 

Vyrų.
tybės apsaugai”, kurio tiks
las buvo iš tikrųjų ne vals
tybę saugot, bet tautininkų 
kaili ginti. Tuo įstatymu bu- Japonų nuostoliai tik 2,464

MILWAUKEE MAJORAS 
SUMUŠĖ VISUS PRIE

ŠUS.

vo uždrausta komunistų 
partija. Reakcininkai tikė

josi išnaikinsią tuo budu 
priešingus sau elementus. 
Bet komunistai tada susira
šė Į Darbo Partiją ir pasek
mės buvo tokios, kad parla- 
mentan buvo išrinkta 31 ko
munistas, ko pirma komuni
stai jokiu budu negalėjo pa
siekti. Šiomis dienom^ Bul
garijoj buvo miestų savival
dybių rnikimai, ir čia komu
nistai taip pat laimėjo. Bul-

J miesto valdybą nominuota 
20 socialistų kandidatų.
Pereitą sąvaitę Wisconsi-zmones.

Nankino valdžia paskel- no valstijoj buvo miestų 
bė oficialų raportą apie ki- valdininkų nominacijos. So- 
niečių nuostolius ginant cialistai visur laimėjo daug 
Šanchajaus miestą nuo ja- balsų, bet didžiausį pasise- 
ponų užpuolimo. Raportas kimą jie turėjo Milwaukee 
sako, kad 8,080 kiniečių bu- mieste, kur socialistas Da
vo užmušta, 2,000 sužeista, niel Wester Hoan majo- 
ir 10,400 prapuolė. Išviso rauja jau 16 metų.
20,420 žmonių. Materialiai i Nors kapitalizmo krizis 
nuo karo nukentėjo 814,- palietė ir Milwaukee gy-
084 žmonės. Miesto nuosto- ventojus, bet visgi prie so- 
liai apskaitomi į $400,000,- cialisto majoro jie šiandien 
000. Tuo tarpu Japonijos yra daug laimingesni, negu

garijoj dabar bus apie 60 i ^aro vyriausybė sako, kad kitų Amerikos miestų žmo-
miestelių, kur vietos vyriau
sybė yra komunistų ranko
se. Apie tai praneša Asso
ciated Press.

Nukirto 90 Nuošim
čių Imigracijos.

Atstovų buto komitetas 
imigracijos reikalams užgy- 
rė naują imigracijos bilių, 
kuriuo imigracija iš visų ša
lių sumažinama iki 10 nuo
šimčių dabartinės kvotos. 
Jeigu šitas bilius taps įstaty
mu, tai iš Kanados, Meksi
kos ir visos pietų Amerikos 
galės įvažiuoti tiktai 10 
žmonių, kur iki šiol įvažiuo
davo 100. Lietuvos kvotai 
taip pat nukertama 90 nuo
šimčių. Tai daroma dėl to, 
kad Amerikoje nėra darbo 
visiems.

KAUKAZE APSEMTA 
50 KAIMŲ

Iš Krasnodaro praneša
ma, kad šiaurės Kaukaze 
labai patvino Kubanės upė 
ir užliejo 50 kaimų. Mano
ma. kad potvinis sunaikins
daug žieminių 
kuose.

japonų kariumenė turėjusi nės. Didžiausis socialistų 
tik 591 užmuštų ir 1,773 su- kreditas yra tame, kad prie 
žeistų. jų nėra jokių vagysčių, jo-

-------------- , kio grafto valdžioje. Kuo-
UŽPUOLĖ KRAUTUVĘ met demokratų ir republi- 

SU 35 ŽMONĖMIS. konų valdomi miestai šian- 
Pereitą subatą New dien bankrutuoja ir netur iš 

Yorke du ginkluoti banditai ko tarnautojams algų išmo- 
užpuolė drapanų krautuvę, keti, tai Milwaukee turi pil- 
kurioj buvo 35 žmonės, su- ną iždą pinigų ir baigia iš
varė visus į užpakalinę pa- mokėt visas skolas, kurių 
talpą ir tenai juos užrakino, republikonai su demokra- 
Paskui įsiveržė į menedže- tais seniaus buvo pridarę, 
riaus ofisą, kur buvo suneš- Gengsterių ir banditų Mil- 
tos iš šešių kitų krautuvių vvaukee taipgi nėra, nes so- 
deinos įplaukos, išviso $20,- cialistų valdžios piktada- 
000, susižėrė tuos pinigus į riai negali papirkti, 
maišą ir pabėgo. I Pavyzdinga tvarka ir tei-

--------------- singumas socialistų val-
RADO NUKRITUSI OR- džioje taip patiko Milwau- 
LAIVJ SU 7 ŽMONĖMIS, kee gyventojams, kad da- 

Ontario provincijoj, Ka- bar jie kitokios valdžios jau 
nadoj, buvo rasti tarp snie- nedori. Kapitalistiškų par- 
go 7 žmonės, kurie nukrito tijų sukčiai dabar mėgino 
su orlaiviu. Visi jie buvo Hoaną išmušti. Jie pastatė 
gyvi, bet labai nusilpę, nes prieš jį net 4 savo kandida- 
3 paras išbuvo be maisto. ,tus. Bet Hoanas gavo 10,000

--------------- balsų daugiau, negu visi jo
NUKRITO SU BALKONU priešai sudėti krūvon. Kiti 

Providence, R. I.— čia socialistų kandidatai į mie- 
užsimušė Joseph Pozzasse- ’sto valdybą taipgi laimėjo 
re, 62 metų vyras. Jis išnešė pirmutines vietas, 
ant balkono pelenų viedrą,1 Tiesa, šitais balsavimais

pasėlių lau- į ir tuo tarpu balkonas nukn- vyriausybė da neišrinkta.
to nuo 3 aukšto. (Tai buv- tik nominacijos. 

Galutiniai rinkimai įvyks 5 
balandžio dieną. Bet nomi
nacijos verčia manyti, kad 
galutiniuose rinkimuose so
cialistų laimėjimai bus da 
didesni.

Klaipėdoje Mirė Kunigas
v

Jonas Žilius.
Paliko žmoną ir trejatą ma- vėl sugrįžo Amerikon. Ta- 

žų vaikų. 1 i mas gavo kažin kur nedide-
Lietuvos laikraščiai pra- iH? parapiją, 9 /inko

neša kad 2 kovo Klaipėdo-! P1111#118, Žemės Bankui Lie-
je mirė kun. Jonas žiiins- tuY0Je kurti. Surinko, rodos, ---------o----- -----------------
kas, buvęs kitąsyk South !aPie 150,000 dolerių, bet fjcjtas kas diena darosi vis 
Bostono lietuvių katalikų i hanko neįkūrė. Ką jis su didesnis. Kovo 17 dieną ji

WASHINGTONO VAL
DŽIAI TRŪKSTA 

$1329,443,060.
Washingtono valdžios de-

MANILOJ PASMERKTA 
125 SUKILĖLIAI.

Amerikiečių teismas Ma
niloj pasmerkė 125 darbi
ninkus nuo 1 iki 6 metų ka- i buvusia
Įėjimo užtai, kad jie prigu-

parapijos klebonas.
Bet “dvasiškam stonui”

velionis, matyt, neturėjo di
delio pašaukimo, nes dar 
South Bostone kunigauda
mas jis rodydavo didelio 
palinkimo prie svietiškų da
lykų, o iš Amerikos išvažia
vęs ir visai susvietiškėjo. 
Mirdamas jis paliko žmoną 
ir trejatą mažų vaikų tarp 
2 ir 7 metų amžiaus.

Išvažiuodamas iš South 
Bostono, Jonas paliko para
piją vyresniajam savo bro
liui, Tarnui Žilinskui, kuris 
paklebonavęs čia nekurį lai
ką irgi išvažiavo Lietuvon. 
Ėjo paskalai, kad Lietuvoje 
ir kun. Tarnas apsivedė su 

savo gaspadine,

kuriosĮėjo organizacijai, 
tikslu buvo priešintis ame
rikiečiams.

bet kiek tuose paskaluose 
buvo tiesos, mums neteko 
patirti.

Po karo abudu Žilinskai

tais pinigais padarė, visuo- buvo įlindus skylėn jau ant 
menė iki šiol nieko nežino. $1,829,443,080. Šitas defi- 
Žmonės kalbėjo, kad Lie- eitas, tai didžiausis Hoove- 
tuvoje kun'. Jonas Žilins- „o administracijoj skaudu- 
kas nusipirko porą dvarelių. ]yS.
Ar tai tiesa, mes negalime ’__________
pasakyti. Bet kad jis Klai- GENERALIS STREIKAS 
pėdos Krašte turėjo įsitai- 1 LENKIJOJ,
sęs savo vilią, tai faktas. Sa-( Socialistam vadovaujant, 
vo viHoj jis ir mirė. Lenkijos darbininkų unijos

Lietuvoje būdamas kun. pereitą sąvaitę apskelbė vi- 
Jonas Žilinskas, rodos, jau soj Lenkijoj generalį strei- 
nebekunigavo. Jis jau nebe- ką, protestuodami kai ku- 
sivadindavo nei kunigu, bet riuos įstatymų sumanymus, 
“daktaru”. Savo pavardę kuriuos valdžia įnešė parla- 
taipgi buvo pakeitęs, vadi- mentan. Sakoma, kad tie 
nosi Žilium. 1925 metais įstatymai skaudžiai paliečia 
buvo paskirtas Klaipėdos darbininkus.
Krašto gubernatorium, bet ---------------
gubematoriavo tik vienus Moundsvillės miegely, 
metus. Paskutiniais laikais West Virginijos valstijoj, 
sirgo nervų suirimu, vėliau pereitos pėtnyčios naktį bu- 
paralyžius atėmė jam ko- vo kalėjime pakartas Harry 
jas, o prieš mirtį jis jau vi- F. Powers, kuris nužudė dvi 
sas buvo be sąmonės. moteris ir trejatą vaikų.
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VIDIKAS TURJS EIT PAS
BIMBĄ IŠPAŽINTIES.
Pruseikiniu komunistu 

“Naujoji Gadynė” 11-tame 
savo numery • sako, kad 
draugas Tauras turis eit pas 
draugą Antaną išpažinties, 
arba — laukan iš “Laisvės”.

Tas draugas Tauras, tai 
Vidikas, o draugas Anta
nas, tai Antanas Bimba.

Vidikas yra *už Bimbą 
daugiau išsilavinęs, nes bu
vo klieriku, lankė Valparai- 
so universitetą ir senai jau 
dirba prie laikraščių: rede- 
gavo “Tėvynę” South Bos
tone, ”Kovą” Philadelphi
joj, o dabar “Laisvę” Broo
klyne. Jis neblogai pažįsta 
lietuvių kalbą ir moka ra
šyt

Tuo tarpu Bimba “aukš
tuosius mokslus” ėjo pas lie
tuvį duonkepi, išvežioda
mas duoną po Rumfordą ir 
Mexico, Me.

O bet gi Bimba šiandien 
komunistu parapijoj užima 
vyriausio klebono vietą, 
tuo tarpu kai Vidikas turi 
tenkintis tiktai vikaro kam
peliu.

Bimba veda taip vadina
mą “partijos liniją”, o Vidi
kas turi ją sekti ir nenukry
pti

Bet eiti tiesiai pagal krei
vą liniją nėra lengva, ir 
Vidikas dažnai nukrypsta. 
Paskutinėmis dienomis Vi
dikas visai nutolo nuo “bim- 
binės linijos”.

Gal paklausite, ką šita li
nija reiškia?

Ji reiškia štai ką: Visi 
biznieriai yra “imperialisti
nė buržuazija.” Tai Bimbos 
katekizmas. O Angarietis 
da pataiso šitą katekizmą 
taip: Biznieriai yra netik 
“imperialistinė buržuazija”, 
bet jie yra stačiai “parazi
tai”. Nežiūrint kaip biznie
rius gali būt stambaus kapi
talo spaudžiamas ir išnau
dojamas, vistiek jis yra “pa
razitas” ir tikri komunistai 
privalo prieš ji kovot.

Tai tokia yra ta “linija”.
Ir Vidikas prieš ją jau 

nusidėjo. Jis gavo nuo vie
no biznieriaus laišką su nu
siskundimu ir paskelbė jį 
“Laisvėj”. Būdamas pats 
komunistas, tas biznierius 
skundžiasi, kad —

“Musų miesto pažangieji la
bai nedraugiški. Susitinka ta
ve gatvėje, būtinai palydės žo
džiu: 'Buržujus’. O aš, ištikru- 
jų, štai koks buržujus: nesam
dau nė vieno darbininko; pats 
krautuvėlėje dirbu po 14-16 
valandų kas deiną. dalį laiko ir 
šventadieniais. Ne vieną de
šimtinę esu davęs darbininkų 
judėjimui...“

Paskelbęs “Laisvėj” šito
kį “parazitišką” nusiskun
dimą, Vidikas pridūrė nuo 
savęs dar šitokią pastabą:

“šičia turime dalyką su biz
nierium, kuris galėtų būti mu
sų draugas arba veiklus prita
rėjas. Su tokiais reikėtų elg
tis labai prielankiai. Tuomet 
galima butų iš jų padaryti ar
ba partijinius draugus arba 
veiklius musų simpatizatorius, 
rėmėjus...”

Kaip gi šitokį nusistaty
mą išaiškinti?

Bimbos mąstu imant, tai 
yra užuojauta “imperilaisti- 
nei buržuazijai”, gynimas 
“parazito”. Tai yra nukry
pimas nuo “partijos lini
jos” ir todėl, pruseikiniu 
manymu, draugas Vidikas 
dabar turės eiti pas draugą 
Bimbą spaviedotis ir už 
griekus gailėtis, arba turės 
eiti laukan iš “Laisvės”.

Pruseikiniai turi žinot ką 
šneka, nes ir juos Bimba 
prašalino už tokią pat nuo
dėmę.

KUN. KRUPAVIČIUS 
“GINS” LIETUVĄ NUO 

KOMUNIZMO.
Kauno “Dienos Naujie

nos” paduoda šitokią žinią:
“Pereitą sąvaitę universite

to salėj prof. Dovydaitis skai
tė paskaitą. Profesorius nuro
dė pavojų dėl bolševizmo išsi
plėtimo Lietuvoj. Paskaita 
skirta buvo ateitininkams. Nu
tarta Įsteigti oĄranizaciją, ku
ri kovotų su besiplečiančiu 
Lietuvoj komunizmu ir jos pir
mininku išrinktas kun. Krupa
vičius.”

Tautininkai tokį komuni
zmo “pavoju” Lietuvai ma
tė 1926 metais, kuomet Lie
tuvos liaudis išrinko demo
kratinę valdžią. Todėl jie 
tą valdžią tuomet nuvertė ir 
patys jos vieton atsistojo. 
Kad pateisinus savo smurtą, 
kad įrodžius jog bolševikai 
ištikrųjų ruošėsi Lietuvą 
“užimti”, tautininkai tuo
met sušaudė apie pustuzinį 
žymesnių komunistų.

Praėjo nuo to laiko dau
giau kaip penki metai, o 
komunizmo “pavojus” ir vėl 
Lietuvai gręsia. Bet dabar 
kovai su tuo “pavojum” 
ruošiasi jau popiežiaus ar
mija. Jeigu ji nuvers tauti
ninkus, tai turėsime katali
kišką uniją su Lenkija. Ir tą 
uniją galima bus lengvai 
teisinti “bolševizmo pavo
jum”, taip kaip tautininkai 
teisino “bolševizmo pavo
jum” sava jį smurtą.

Dėl to, matyt, kunigai ir 
pradėjo kalbėt apie “besi
plečianti komunizmą Lie
tuvoje”.

Kelios dienos atgal “Nau
jienos” gavo iš Argentinos 
žinių, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos valdžių esanti su
daryta slapta sutartis įkurti 
šventą uniją. Galimas daik
tas, kad su ta sutartimi riša- 
si ir kun. Krupavičiaus or
ganizacija.

LIETUVOS PILIEČIAI 
AMERIKOJ PALIUOSUO- 

TI NUO KARIUMENĖS.

Kauniškėse “Dienos Nau
jienose” skaitome, kad —

“Lietuvos konsulatas Bue
nos Aires.Argentinoj, užklausė 
vyriausybės organų, ar priva
lo grįžti Lietuvon atlikti kari
nę prievolę tie Lietuvos pilie
čiai. kurie Lietuvą apleido bū
dami nepilnamečiais, dabar 
jiems suėjo naujokų amžius. 
Esą paaiškinta, jei jie išvyko 
legaliai ir dabar gyvena ne 
Eurpoj, neprivalo grįžti atlik
ti karinę preivolę”.

Rešikia, Lietuvos pilie
čiai, kurie gyvena Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoje, 
taip pat turi būt liuosi nuo 
kariumenės.

KNYGA APIE PRALOTĄ 
OLŠAUUSKĄ IŠTEISIN

TA.
Lietuvoje buvo išleista 

knyga vardu “Kostas Olšau
skas”, kur buvo aprašytas 
praloto Olšausko gyveni
mas su Stase Ustjanauskie- 
ne, kaip jis su ja mylėjosi, 
kaip jis ją ant galo pasmau 
gė ir kaip buvo nuteistas 
kalėjimam

Kunigų spiriama, polici
ja tą knygą konfiskavo ir 
jos leidėją Belecką pabrau
kė teisman. Kauno taikos 
teisėjas, turbut taip pat ku
nigų spaudydamas, nubau
dė Belecką 50 litų ir pripa
žino knygą konfiskuota.

Leidėjas apeliavo į Kau
no apygardos teismą. Da
bar apygardos teismas tai
kos teisėjo nutarimą panai
kino, pabaudą nuo Belecko 
nuėmė ir konfiskuotą knygą 
liepė jam grąžinti. Ji dabar 
bus platinama Lietuvoje be 
jokių trukdymų.

$8rt. Pastarasis nustebo ir' 
klausia, ką tai reiškia? Gegu-i 
žis jam paaiškina, kad važia
vęs i VVashingtoną Lietuvos 
reikalais ir tai kelionei išlei-, 
dęs $80. Iš pradžių Paukštis 
spyrėsi, sakydamas, kad ta ke
lionė neturi nieko bendro su 
Susivienijimo reikalais. Ta
čiau vėliau buvo priverstas 
nusileisti ir sutiko sumokėti 
$40. Ir ta scena Įvyko prie liu
dininkų !”

Jeigu ištikrųjų taip buvo, 
,tai tautininkai turėtų su
glausti ausis ir tylėti.

NEJAUGI IŠTIKRŲJŲ 
TAIP BUVO?

Fašistai šiandien kelia 
didelį triukšmą prieš Bago- 
čiaus kandidatūrą į SLA. 
prezidentus, sakydami, kad 
jo negalima rinkti, nes' jis 
esąs paėmęs iš tūlo Stašku- 
no $83 už porą kelionių ir 
dviejų savaičių darbą.

Bet tai buvo ne Susivie
nijimo reikalai ir ne iš SLA. 
iždo tie pinigai buvo išmo
kėti. Tuo tarpu gi tautinin
kų kandidatai, kaip' “Vie
nas istorikų” dabar “Nau
jienose” parodo, yra ėmę 
pinigus už savo privačias 
keliones iš SLA. iždo.

štai, ką jis rašo apie da
bartinį SLA. prezidentą:

“Sakysime, p. Gegužiui kelis 
kartus buvo išmokėta po $40 
iš SLA. iždo už važinėjimą į 
Washingtoną. nežiūrint į tai, 
kad jis ten važiavo ne Susivie
nijimo reikalais.

“Kartą p. Gegužis pakišo 
nabašninkui Paukščiui bilą ant

AR TIESA KAD DEVE-
NIS AMERIKOJE?

kalbėdamas apie Petrą 
Devenį, kuris prisiskolinęs 
Amerikoj pinigų pabėgo į 
Lietuvą, “Sandaros” rašy
tojas V. G. sako:

“...apie Devenio išbėgimą i
Lietuvą gali būt tik spėlioji
mas. Kiti tvirtina, jog Deve- 
nis slapstosi apie New Yorką 
ir bijosi viešai pasirodyti, kad 
nereiktų atsisėst kalėj iman.”

Devenis buvo tautininkų 
bičiulis ir jie davė jam bent 
dvi paskolas po $25,000 iš 
SLA. iždo. Beveik visi tie 
pinigai yra žlugę. Taigi, jei 
kas žino p. Devenį gyvenant 
Amerikoje, turėtų pranešti 
SLA. Centrui.

UŽDARYS LIETUVOS 
KONSULATUS AFRI

KOJ.
Pietų Afrikoje dabarti

niu laiku Lietuva užlaiko du 
konsulatu, vieną Kaptaume, 
antrą Johannesburge. V. K. 
Račkauskas, buvusis “Tėvy
nės” redaktorius Amerikoj, 
yra paskirtas tenai genera-, 
liniu konsulu.

Bet tie konsulatai, matyt, 
neturi ką veikti ir jų užlai
kymas Lietuvai yra visai ne
reikalinga našta. Todėl 
Kauno laikraščiai dabar 
parneša, j*ad Lietuvos vy-' 
riausybė nutariusi jau abu' 
konsulatu Pietų Afrikoje 
uždaryti. Ką tuomet veiks 
p. Račkauskas, nežinia.

Puikus Prieskonis.
Duona, padžiovinta Edieraft 

Automatic Toaster, yra skane-1 
snė—ji atrodo geriau, ir yra 
maistingesnė.

Duoną galima padžiovinti iki 
rudumo jus norite, tik reik nu
statyt nurodytoją. o tas pada
rys kas reikia.

Bile duona, krekės ir kitokie 
prieskoniai gali būt padžiovinti 
taip. kokio kietumo jus pagei- 
daujat.

KAINA NUPIGINTA

buvo $14.75 dabar $9*®®
Edieraft padžiovina dvi riekes duonos abi puses 
ant sykio. Jus nustatot karštį taip. kaip norite 
kad duona sukeptų, ir kada duona gatava, Edi
eraft atsidaro automatiškai, bet jis duoną palai
ko šiltą iki kol jums prireiks vartotu Per daug
metų šitas gerai žino- __ '■
mas skardis padžiovint
duonai (Thomas A.
Edison. Ine. išdirbys- 
tės) paraduodavo po 
$14.75 — dabar jo kai
na numažinta iki $9.95. 
sutaupina $4.80.

T M f B
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KEUATAS PAKLAUSIMU 
S.L.A. KANDIDATAMS

SLA. rinkimai eina jau pilnu pusės milijono, reiškia trečdalio, 4. Ar tiesa, kad tamsta siu-
tempu ir Amerikos lietuviai į- 
domauja netik tais rinkimais, 
bet ir tais asmenimis, kurie 
stengiasi SLA. viršininkais tap
ti-

Aštriausia kova eina dėl pre
zidento ir iždininko vietų ir apie 
tuos kandidatus yra Įvairiausių 
žinių ir gandų. Todėl aš manau, 
kad nebus pro šąli pastatyti 
tiems kandidatams keliūtą pa
klausimų. kad jie patys paaiš
kintų. ar leidžiami apie juos pa
skalai turi kokio pamato, ar ne.

Adv. F. J. Bagočius yra kan
didatu i prezidentus. Mes jį pa
žystam per trisdešimts metų 
kaipo visuomenės veikėją: vieni 
iš musų jį mylim ir gerbiam 
kaipo energingą veikėją, gerą 

kalbėtoją ir organizatorių. Kiti 
iš musų jo nekenčiame kaipo ne
perkalbamą fašizmo priešą. Jo 
biografiją mes jau apvertėm 
aukštyn ir žemyn kojomis bent 
kelis katrus. Mes išnagrinėjome 
jo praeitį per 25 metus su vir
šum. Mes jau žinom apie ji vis
ką: ką jis valgė, kaip ir kur 
sėdėjo, kaip miegojo, per kuri 
šoną iš lovos lipo ir kurią koją 
pirma batu avė. Todėl as jau 
nežinau, ar yra dar kas, ko mes 
apie jį dar nežinom. O kas apie 
jį viską žino, tas aš manau, už 
jį tikrai balsuos. Paklausimų 
jam aš nestatau, nes jau nebe
žinau. ko klausti.

Adv. K. Gugis yra kandidatas 
i SLA. iždininkus.<is yra senas 
musų visuomenės veikėjas ir 
Amerikos lietuviai pažįsta ji 

jau nuo 25 metų. Rimtesnio ir 
tinkamesnio kandidato į SLA. 
iždininkus aš nežinau. Kaipo 
advokatas, jis gerai pažįsta į- 
statvmus ir gerai nusimano a- 
pie finansinius investmentus. 
Jeigu jis butų buvęs SLA. iždi
ninku nuo seniaus, tai SLA. ne
turėtų tekių nuostolių, kokių jis 
dabar turi. Nuo to laiko, kaip 
Gugis užėmė SLA. iždininko 
vietą. Susivienijimas neturėjo 
da nei cento nuostolio, nežiū
rint kad dabar gyvenam labai 
sunkų finansinį krizį.

Gugiui net jo idėjiniai prie
šai neturi nieko užmesti; jie tik 
sako, kad jis gyvena pertoli nuo 
Centro ir todėl jo kelionės per- 
brangiai atsieina. Bet ir tai ne
tiesa. Nes jeigu mes peržiūrė
sime atskaitas, tai pamatysim, 
kad p. St. Gegužiui, kuris gyve
na visai arti prie Centro, už tas 
keliones yra išmokama daug 
daugiau, negu Gugiui.

Antras dalykas, jieškodami 
tokio iždininko, kurio kelionės 
butų trumpos ir pigios, galėtum 
susilaukti vėl tokių nuostolių, 
kokių mums pridarė arti Centro 
gyvenantis nabašninkas Tarnas 
.Paukštis su savo neprityrusiais 
patarėjais.

Taigi geriau balsuoti už toli 
gyvenantį Gugj, rimtą ir gerą 
advokatą, negu už kokį arti gy
venantį trejapkos pedliorį, ku 
ris apie valstijų Įstatymus ir fi 
nansus nieko neišmano.

Aš nieko neturiu- ir prieš ki
tus kandidatus, tik noriu pa
prašyti, kad jie paaiškintų kai 
kuriuos civilius dalykus, kurie 
man ir kitiems SLA. nariams 
nėra aiškus. Aš tikiuos, kad 
“Keleivis“ duos vietos jiems pa 
siaiškinti.

-Klausimai p. St. Gegužiui.
1. Ar teisybė, ponas preziden

te, kad Tamstai beprezidentau 
jant, iždininkas Paukštis visada 
klausdavo Tamstos nurodymų 
finansų reikaluose, ir kad jam 
iždininkaujant, ir po jo mirties 
Tamstai iždininkystę pasiėmus, 
buvo pripirkta SLA. pinigais vi 
sokios rūšies pigių bondų, ant 
kurių mes jau iš Insurance De
partamento žinom, kad iki bir
želio 30, 1931, mes nustojome 
$216,000.00, o dabar jau girdim, 
kad tie nuostoliai pasiekė net

viso Susivienijimo turto? I lei SLA. ghieages seimui 10 ak-
2. Ar teisybė, kad dauguma1 rų žemės neva senelių prieglau-

tų bbndų buvo pirkti per Tams- dai ant savo farmo. tečiaus su 
tos giminaitės Florence Mockai- ■ ta išlyga, kad į 3 mėnesius SLA. 
čiutės vyro firmą arba jam re-; pastatytų ant tos žemės namus 
komenduojant? Jei ne. tai ko-1 bent už $20.000. kas žymiai pa- 
dėl Tamta, ponas prezidente, už- ■ keltų tamstos l'armos vertę, ir 
draudei iždo globėjams “Tėvy-'kad prieglaudos senukai turėtų 
nėj” paskelbti, kada tie bondai neapmokamai dirbti ūkio dar- 
buvo pirkti, per ką pirkti ir kiek i bus ant tamstos farmos? Ir ar 
už juos mokėta? į teisybė, kad seimo vedėjai šitą

3. Ar teisybė, ponas preziden-i tamstos pasiūlymą atmetė net 
te, kad Tamsta važinėdamas po 
SLA. apskričių piknikus ir kuo
pų parengimus, kur Tamsta po
litikas varinėjai ir .savo kandi
datūrą populiarizavai, bet už tas 
keliones ir hotelius sąskaitas 
siuntei Susivienijimui, nors pas 
draugus, o ne viešbučiuose gy
venai? Ar teisybė, kad už pasi
linksminimą Mass. piknike 
Tamsta paėmei iš SLA. iždo 
dienpinigių” net už 4 dienas, 

už Conn. pikniką už 3 dienas, už 
Pittstono pikniką už 2 dienas, o 
už Clevelando vakarienę už 3 
dienas ?

4. Ar teisybė, kad Tamsta va
žinėdamas savęs gynimo reika
lais visada vežiesi savo drau
gą adv. Lopatto, kuriam SLA. 
turi apmokėti, nors nuo to laiko 
kaip adv. Gugis yra iždininku, 
jis visus legališkus patarimus 
gali suteikti be* jokių extra kaš
tų? Jei teisybė, tai kodėl Tam
sta taip darai ?

5. Ar ne tiesa, ponas St. Ge
guži, kad Piidomai Tarybai nu
tarus duoti Deveniui-Užunariui 
$25.000 paskolą, Tamstos parei
ga buvo sekančiame susirinki
me pareikalauti visų dokumen
tų. ir kad adv. Lopatto pareiga 
buvo tuos dokumentus peržiūrė
ti ir užtvirtinti arba atmesti? 
Ar ne tiesa, kad taip padarius. 
SLA. nuostolių ant tos pasko
los šiandien nebūtų turėjęs?

6. Ar Tamsta, ponas St. Ge
guži. gali prisiekti, kad tie nuo-

seimui jo neraportusdami ?

Paklausimai p. J. Tarei lai.
1. Ar teisybė, ponas Tareila. 

kad tamsta buvai Connecticut 
Apskričio pirmininku, o Maka- 
veckas sekretorium, kada Ma- 
kaveckiui buvo duota ant pi
gaus namelio Thompsonvillėj

! $20.000 paskola iš SLA. iždo ir 
kad dabar už tą namuką negali
ma gaut nė pusės paskolintų pi
nigų ?

2. Ar teisybė, kad tamstos 
draugas Devenis išgavo iš SLA 
$25,000.00 paskolą ant to na
mo. kuriame tamsta turi savo 
aptieką. ir kad tamsta nepasi
stengei apsaugot SLA. nuo nuo
stolių, nors žinojai, kad tas na
mas tos paskolos nevertas?

3. Ar teisybė, kad tamsta ži
nojai ir taip vadinamą “Cook 
Street property”. ant kurios De
venis per Užunarį gavo dar kitą 
$25,000.00 paskolą, prie kurios 
Susivienijimas dabar turėjo da 
pridėti ir visko netekti, ir kad 
žinodamas apie tą tautininkų 
šmugelį, tamsta nieko Centrui 
nepranešei ?

4. Ar teisybė, kad tamstai 
esant Apskričio pirmininku, o 
kitam tautininkui to Apskričio 
iždininku, iždininkas suėmė su
virs $1,240.00 ir paskui juos 
praleido, liet Apskritys neturi 
jokių įrodymų, kad pinigai bu
vo pas iždininką, ir net bonding 
kompanija atsisakė už jį atsa-

stoliai Susivienijimui pasidarė kyt? Jei tamsta nemokėjai ap- 
ne per Tamstos kaltę? O jei ne-J saugot nuo žlugimo Apskričio 
gali, tai ar turi tamsta moralės. iždą. tai ar tamsta gali duoti ga- 
teisės šiandien statyti savo kan
didatūrą ir agituoti, kad SLA. 
nariai vėl už tamstą balsuotų?

7. Ar gali tamsta duoti SLA. 
nariams garantiją, kad daugiau 
tokių klaidų tamsta nepridary
si, kokias darydavai iki šiol?

Paklausimai p. Bačiūnai.
1. Ar teisybė, ponas Bačiū

nai. kad Tamsta priguli prie 
Susivienijimo vos tik trejetą 
metų. bet jau nori būt preziden
tu?

2. Mums aiškinama, kad tam
sta esi gabus biznierius. Bet 
ar ne tiesa, kad tamstos kom
panija privedė prie bankroto 
Chicagos “Lietuvą”, vieną ge
riausių musų laikraščių?

3. Ar tiesa, kad tamsta, susi
taręs su Račkausku, už suban- 
krutijusios savo kompanijos se
rus. gavai iš Atstatymo Bend
rovės šėrų apie $5,000 vertės?

4. Ar tiesa, kad tamsta siūlei 
Chicagos moterų ir labdaringų
jų organizacijų vedėjams, kad 
jie atsiųstų ant tamstos far
mos vaikučių, tečiaus paaiškė
jus, kad tie vaikučiai bus nau
dojami neapmokamam ūkio 
darbui, tamstos pasiūlymas bu
vo atmestas?

rantiją, kad prie tamstos ne- 
žlugtų visas SLA. iždas?

5. Ar teisybė, ponas Tareila, 
kad tamsta per adv. Lukošių 
grasinai SLA. organui “Tėvy
nei” teismu, jeigu ji paskelbtų 
raportą komisijos, kuri tyrinė
jo to Apskričio iždo žlugimo 
priežastis? Ar teisybė, kad tam
sta buvai pasiryžęs traukti teis
man Susivienijimą— tą * Susi
vienijimą. kurio dabar iždinin
ku norėtum būt?

Butų labai gerai, kad pp. St. 
Gegužis, Bačiunas ir Tareila 
viešai į šitas paklausimus atsa
kytų. Jeigu kurie užmetimai y- 
ra neteisingi, tai tegul jie nu
puola. Kaip aš. taip ir visi SLA. 
nariai norim žinoti tiktai gryną 
teisybę.

Jonas C. Sabuliauskas

Pereitais metais Jungti
nėse Valstijose buvo iš viso 
apie 260,000,000 susirgimų. 
Tai yra, apie du susirgimai 
kožnam asmeniui.

Du revoliucionieriai, ku
rie bažnyčioj šovė Peruvi- 
jos prezidentą Sanchez Cer- 
ro, tapo nuteisti 20 metų ka
lėjimo.

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Vieną dieną labai šaltam vandeny išsimaudė* aš taip peršalau, kad vargiai 
ra’ ėjau pasijudint. Ravėti privesta* išlikti nuo darbo suvirs dvi savaiti laiko. 
Ai ėjau nuo vieno prie kito gydytojo Camdene ir Philadelphijoj, bet niekas man 
negalėj.) pagelbėti. Aš paėmiau IR elektrišku gydymu ir net šios priemonės man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PAIN-EX PĖEEERJ ir tik viena lankutė 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi pilniau

sia: sveiku.” (pasirašo) W: F., Hudson, Pa.

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark 

Jrer. J. V. Pat. Biore
Per Miriri 60 metų tikram. Knker PAIX- 

EXPF.I.I.ERIS gelbėjo darbmrnkam, "somižti 
Ttl prie «vo darbo." Sontinre sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški

Clhnai. strėndteirlis. nenraicūja ir kiti pana- 
i skausmai ęreitai pa'doods šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.
K» PAIN-EXPF.IXF.RTS padarė kitiems, 

ji. padarys ta patį ir joms.
Kaina 3Se. ir 70c. Parduodama. Vi»w
•Tikrasi. pažymėtas INKARO Tai.ba.'enkliu.

e

*6>
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
FOUNTAIN, M1CH.

Iš ūkininkų gyvenimo.
Šioj apielinkėj gyvena

Ant daktaro kvotėjo: Dr.lnei j vieną iš jų negalėjo at-| Seattle, Wash.—Washin- 
I. B. Broniušas 11 bal. Dr. j sakyti; kuriuos mėgino at-'gtono gimimo sukaktuvių 
Klimas 2 balsu. i sakyt, tai atsakydamas pats

daug lietuvių ūkininkų. Yra* 
ir pasiturinčių. Tai tie, kat
rie turi geresnius laukus ir 
pradėjo ūkininkauti su pini
gais. Bet yra ir skurstančių, 
kurie atsinešė iš miestų ma
žai kapitalo ir apsipirko 
daug lauko ant skolos. 
Tiems gana riestai einasi. 
Depresija skaudžiai palietė 
visus farmerius. Viskas at
pigo, ką ūkininkas turi par
duoti, o ką reik pirkt iš 
krautuvės, tai brangu. Di
džiausis vargas perkant u- 
kiškų padargų, be kurių ne
galima apsieit. Kainos tos 
pačios, ką buvo tris metai 
atgal. Ūkininkas, kuris turi 
80 akrų dirbamos žemės, 
užlaiko apie aštuones mel 
žiamas karves, kurios šiuom 
laiku kainuoja po 25 dole
rius. Kada jam prisieina 
pirkt banderis (javam plau
namą mašiną), jis turi par 
duot apie dešimts tokių kar
vių, kad įsigyt banderį.

Ūkininkai turėtų daug ką 
pirkt, bet nėra pinigų, ir 
taip stumiasi, lopydami se
nus padargus.

Lietuviai nusiperka far- 
mą iš anglų, kurie ją taip 
nualipa, kpd jau niekas ne
nori augt. Bet musų broliai 
yra daug darbštesni. Ir ant 
apleistų ūkių jie pasidaro 
gyvenimą, kur anglas pu
siau badavo, nes tingėjo 
dirbti. Nors suvargusių ūki 
ninku mus apielinkėj netrū
ksta, bet visgi jie geriaus 
jaučiasi, negu miesto darbi
ninkai, kuriems dažnai ba
das pažiūri i akis.

Šiais laikais mažai kas 
perka farmas, nes miesčio- 
nys neturi už ką pirkti, o jų 
miestiškų namų mainais 
farmeriai nenori.

Korespondentas. savo prakalbai prieštaravo. 
O ant galo jis paklausėjus 
pradėjo vadinti “girtais” ir 
tam panašiai.

Iš viso to galima buvo 
matyti, kad Rokas turi avi
no gabumus. Įdomus daly
kas, kad LDS. noi i jį išsirin
kti sau už prezidentą.

Senas Mzinierys

proga vietos universiteto 
kieme (campu6) buvo sodi
nami medeliai kiekvienai 
tautai. Taigi pasiūlyta ir 
lietuviams pasisodinti savo 
tautos mylimą medį. Stu
dentas Steponas Eringis, 
kuris čia studijuoja filozo- 
fiją, kreipėsi tuo reikalu Į

TORONTO, KANADA.
Kanados Sūnų ir Dukterų 

pašalpinė draugija ir
komunistai.

Komunistai savo provo
kacijomis yra visur pragar
sėję, todėl ir Toronto komu

PITTSBURGH, PA.

Atskaita iš Lietuvos Ne- 
priklausomybės Šventės 

Apvaikščiojimo.

Vasario 21 d. Pittsburg
ho Lietuvių Draugijos, SLA 
3-čiam Apskričiui vadovau-
jant, buvo surengusios Lie-, CLEVELAND, OHIO.
tuvos Nepriklausomybes 14 *
metų sukaktuvių paminėji-PLA. 14 kuopos nariai niu
rną. Dienos metu buvo gra- ependuoti ir neišbraukti, 
žus radio programas, o va- Paaiškėjus, kad SLA. 14 
kare LMD Svetainėje buvo kuopos finansų knygose pe- 
muzikalis programas ir reitais metais buvo betvar- 
prakalbos. Įžangos jokios kė ir kai kurių narių mokes- 
nebuvo, todėl lėšų padengi-|niai nepasiųsti j Centrą, na

riai pradėjo nerimauti, ma
nydami, kad jie gali būt su-

vietos lietuvių D. L. K. Ge- nistų uodegos, skaitydami 
dimino draugiją, kuri tuo- savę neapsakomais darbi- 
jaus paėmė tą reikalą i sa- n.inkU gynėjais, netik neno- 
vo rankas ir paskyrė apie r! ^sikkti nuo kitų, bet no-
tai rūpintis komisiją. Atėjus Suvienytose Valstijose du 
paskirtai dienai, lietuvių šmeižtalapiu, “Laisvę” ir 
tautai buvo nacA^intoc- o
žuolas.

pasodintas ą-
B. G. Sitko

mui buvo renkamos aukos, 
Aukavo po $1.00: J. Gi

jos valdybą ir komisijas. 
Bet jie praeina valdybon 
beveik tokiu pat budu, kaip 
Smetona praėjo Į Lietuvos 
prezidentus.

Toliaus “Vilnis” rašo:
“Mes turime pasakyti, 

kad kairiesiems darbinin
kams paėmus vadovavimą, 
dr-ja nebuvo melžiama kar
vutė. Niekur dr-jos nei 
centas nenumesta. Aukas 
galima rinkti, kam tik no
rint. Draugija turi teisės da-

Kas nieko neveikia

To niekas Bepeikia
agaaaaaa—s—------ vara
VVINNIPEG, MAN., 

KANADA.
Dėlei Povilo Yauniškio ir jo 

klapčiukų darbuotės.
Winnipego apylinkėj yra 

žinomas Povilas Yauniskis, 
lenkų parapijos narys, karš
tas klerikalas. Jis jau senai 
rengėsi sukurti čionai kokią 
nors ir lietuvių tikybinę or
ganizaciją, bet vis nesurado 
pritarėjų, kurie jam padėtų 
tokią “nobažną” >usaidę su
organizuoti.

L. *Sykį Yauniskis net VV 
D. P—nės D—jos vardu len
kų bažnyčios salėje surengė 
šokių vakarą, ir visą likusį

lyvauti politikoj. Jai niekas pelną atidavė lenkų kuni- 
- „ gui, kad jgujęų kunigas leis

tų prie savo parapijos pri
jungti ir lietuvių katalikų

Vilnį", jie šmeižia per 
juos ir Kanados lietuvių or
ganizacijas. štai, “Vilnies” 
34 numeiy jie giriasi, nu- 
maskavę nesamų Toronte 
“socialfašistų” veidą. Tik
rumoje, tai jie patys savę 
numaskavo. Štai jų žodžiai: 
“Jau nuo Sūnų ir Dukterų 
dr-jos gyvavimo pradžios 
socialfašistai kėlė triukšmą 
minimoj draugystėj. Ypa
tingai ragus statydavo kol 
dar jų įeidavo i valdybą ar 
komisijas. Bet paskutiniu 
laiku jų įtaka dr-joj nupuo
lė ir jau kelinti metai kaip 
jų nebeišrenka; nariai pa
tyrė, kad jie nesidarbuoja. 

| Matydami, kad nesiseka, 
dauguma buvo jau apleidę

neuzgins
Ot, čia jau yra iš maišo 

ir išlindo. Pirmiau dar jie 
gynėsi, kad jie nepolitikuo- skyrių, 
ją, o dabar jau ramina vi-spenduoti arba ir visai iš S 

LA išbraukti. Bet visi na 
riai, kurių knygelėse moke
sčiai yra įrašyta, nors ir cen
tre nesuvesta, yra gerame 

Wm. Gutauskas, P. Rimke-|sto.vyJe k jų niekas negali 
vičius, W. Braeiulis, M. n.ei suspenduoti nei išbrauk- 
Marman, J. Radžius ir Jo-r1- Pleiskė pats Cent- 
nas Dalgis. Viso sul inkta ro Sekretorius, 
po viena dolerį $15.00; Taigi tą abejonę ant vi- 
smulkių aukų surinkta $20.- P^os atmeskit ir neklausy- 
47. Viso labo aukų surinkta kit mekeno priešingų spe-
$35.74. Išmokėjimai buvo |iloJimU-.. 
sekami: už radio pusvalan- Senieji kuopos valdybos 
di užmokėta $30.00. Plaka- pĮ™1 pakeisti, dalykas ati- 
tai lėšavo $4.00. Viso labo taisytas, nauja valdyba de- 
išmokėta $34.00. Atliko pastangas viską vesti su-
$1.47. ši likusi suma ($1.- JY# SLA. konstitucijos rei-j--bu^d turi būt trina®, kad .s-
47) bus pasiųsta Vilniui kalavimų , ii ateityje tokių įįmj,.ko skalbinius tirštose Rinso 
Vaduoti Sąjungai. nemalonumų nepasitaiky S. I putose—ir kada ji išplauna, tai būna

. . _ .1 K S Karoavičius l'lž vu* ba^**n*i kokius jus esat matęLietuviu Mokslo Draugi-1 XT . , Į Aš labai patenkinta! Mano drabužiai
ja irgi daug prisidėjo prie! valdybos izd.nmk. ,,.„E

liūs, Adomas Marčiulaitis, 
A. Saračinskas, J. K. Ma 
žiukna, F. Gedrimas, S. Ba- 
kanas, P. Ražickienė, M 
Mičiulienė, F. Radžiukinas,

šito sukaktuvių apvaikščio
jimo, duodama dovanai 
svetainę. Taigi rengimo ko
misijos vardu tariu nuošir
dų ačiū Mokslo Draugystei 
ir aukotojams. Ačiū taipgi | 
visiems programo

MONTEVIDEO, 
URUGVAJUS. 

Visi skaito “Keleivį’

sus, kad dr-ja gali dalyvauti 
politikoj. Sako, kad S. ir D. 
dr-ja nebuvo melžiama. Bet

Duoda savo draugei 
naujų supratimų

apie skalbimo dieną
visados manydavau, kad tirą- ^r-ją. P® jty dl-ja ^pradėjo

Vietos lietuviai ant p. 
Yauniškio pyksta, kam jis 
tokiu apgaulingu budu 
rengia vakaras ir pinigus a- 
tiduoda lenkų kunigui. (A- 
tidavė apie $20).

Dabar p. Yauniskis jau 
ir keliatą klapčiukų turi.Tie 
vyrukai dabar išsijuosę dir
ba, kad apšmeižus tas or
ganizacijas ir tuos asmenis, 
kurie jiems nepritaria. Jie 
tarp lietuvių kalba, kad jie 
visiems “Keleivio” bezbož- 
ninkams užkirsiu kelią, kad 
negalėtų “nobažnų” asabų

Geras skaibtavėse.

i<tl 1I1CI iiriivi i. IVUI un ; ,i.Lni‘
buvo ant farmų kokia sulu-!P 0 
žūsi stuba, tai dabar užgy
venta “ponų*’ miestiečių. į 
Gerais laikais jie tiesiog 
juokdavosi iš ūkininkų, o 
dabar ateina duonos pra
šyt. Aš patarčiau savo bro
liams lietuviams daugiau 
kreipti dėmesio į žemdirby
stę* Nes miestuose darbo 
žmogui nėra ko tikėtis, kol 
kapitalistiška sistema gy
vuos. Kriziai tolyn bus vis 
aštresni ir dažnesni, nes ma
šinos stumia darbininkus į 
gatvę. Mašinos bus palai
ma darbo žmonėms tik ta
da, kada darbininkai susi
pras ir paims valdžią į savo 
rankas.

šioj apielinkėj gyvuoja 
L. U. P. Draugija, kuriai 
sekasi gana gerai. Narių 
skaičius kįla ir kapitalas au
ga. Vasaros metu draugija 
surengė keletą pikninkų, 
kur ir miestiečiams teko pa
silinksmint kartu su ūkinin
kais.

Ūkininkai sugyvena tai
koj įr mylimiausiu jų skai
tymu vra “Keleivis”.

Ūkininkas.

Prižiurčkit kad ir jūsų drabužiai butų 
mazgojami šiuo saugiu Rinso budu. 
Rinso vien tik ir reikalingas, net kie 
čiausiam vandeny—nereikia kitu mui
lų, nuotrupų, pauderių ar minkštytojų. 
Puodukas už puodukų, jis duoda dvi- 

Vietos lietuviu Dramos ?ubai tiek putų už lanpvosvarius pa- 
daly-|Mėgėjų Būrelio -skaityklojeĮ.įr^thtnv 

Kur tik' v’am.s’ kalbėtojams *r visai galima gauti pasiskaityti vi- komenduoja Rinso smetonuotaš pu 

'šokių lietuviškų laikraščiu, 1133 augamo ir baltesnių dra
bet visų daugiausia yra my- ISna/yr/dėi /=H^=a= 
limas “Keleivis”. Del jo disiu mazgo- 
rimtumo ir gausumo žinių, gį“** 
visi jį gaudo ir godžiai | lj pakečių. 
skaito.

teko

S. Bakanas,
Rengimo Komisijos 

Sekretorius.

COLLINSVILLE, ILL. 

Nepaprastos prakalbos.

Nesenai Collinsvillėj įvy-

Taipgi
kad labai daug ir prenume
ruoja “Keleivį”. Tiktai į

RinsoI
pastebėti, MILIJONAI VARTOJA RINSO

Žluktui, Skalbtavėję ir dišėms.

ESPLEN PITTSBURGH, 
PA.

SLA. 353 kp. balsavimo

ko nepaprastos prakalbos. Į vieną Montevideo pareina! 
Kalbėto jum buvo Lietuvių “Keleivio” apie 60 ekzemp- 
Komunistų Centro Biuro Uorių. Komunistai savo 
antrasai adjutantas Rokas Įšmeižtalapius brukte bruka |

komunistų agitatoriai riečia 
prakalbas, sugaišina daug 
laiko, dr-jos reikalai lieka 
neužbaigti, o paskiau, eina 
aukų rinkimas. Salė pasam
dyta dr-jos vardu, o naudo
jasi komunistai. Ar tai ne 
melžimas d-jos?

Taigi mes, Toronto lietu
viai, matydami tokias ko
munistų nrovokacijas, ar 
galime tylėti nieko į tai ne
atsakę? Ne ir dar kartą ne! pe; ‘‘Keleivį” kritikuot.
Mes turime parodyti komu
nistinei politikai duris. Jei-i 
gu jie nori būt musų dr-’ 
joj, tai tegul nekiša savo po
litikos į draugijos susirin
kimus. Išėję iš susirinkimo, 
tegul nors sprandus nusisu
ka su savo politikom. Juk 
jie turi savo politinę litera-! Winnipego pažangus “Ke- 
turką, tepolitikuoja jie ten leivio” skaitytojai nenori, 
kiek tik nori — mes jų vi- kad “K.” tarnautų “nobaž- 
sai neliesime. Tad kam ru- nų” susaidžių steigėjams, 
pi, kad S. ir D. pašalpinė Smetonos pataikūnams, 
dr-ja nepavirstų į komunis
tinę marmalynę, turi rimtai v Povilas Yauniskis net vie- 
susirupinti ir budėti jos rei- šam pašalpinės draugijos 
kalus. susirinkime yra pasakęs,

S. ir D. Dr-jos Budėtojas, kad jei jis kitaip negalėsiąs 
tų “bezbožninkų” suvaldyt,

augti dar geriau. Iždas pa
augo net iki virš $4000. 
Socialfašistai tą matydami 
pradėjo seiles varvinti. Už 

į tai dabar visi lig pavasarį 
vabalai sukruto, net bjau
riausių darbų griebiasi.”

Tai yra “Vilnies” pasa
ka žodis žodin. Socialfašis- 
tais jie vadina visus, kas 
tik nepučia į komunistų dū
dą. Triukšmu jie skaito, jei 
kas tik išdrysta užprotes
tuoti dėl jų vėlimo politikos 
Į S. ir D. dr-ją. Bet jie pir
mutiniai tuomet pradeda 
plūsti narius ir iš to kyla 
triukšmas. Jie giriasi, kad 
be tų, kurie dėl komunistų 
demagogijos turėjo apleisti 
dr-ją iždas paaugęs virš ke
turių tūkstančių. Na, o jei 
tie nariai, kurie • pasišalino, 
butų buvę nariais ir mokėję 
mėnesines duokles, tai iždas 
butų nuo to sumažėjęs. Tai 
bent logika!

Toliau sako: “Italijonų 
kunigo svetainėj lietuviai 
per keliatą metų rengdavo 
parengimus. Dabar social
fašistai su kun. Garmų pri
vertė tą kunigą nebeduoti 
tos salės mums. Socialfasis- 
tai štai dar kaip norėjo pa
dalyti : įskundė italijonų 
kunigui, kad mes esam bol
ševikai ir einam klaidingu 
keliu. Tuom norėjo prisige
rinti kunigui, kad tas duotų 
salę jiems, kaipo priešbol- 
ševistiškai grupei”. Ot, ko
kie gudruoliai tie komunis
tai! Kol jie rengdavo po 
bažnyčia jomarkus, tai tie 
pravardžiuojami “socialfa

šistai" jiem neprikaišiojo, 
kad jie bučiuoja kunigui 
padus, arba kad kur tai 
palindo. Bet kuomet jie ten 
bešeimininkaudami apsi
kiaulino ir buvo užtai pra
šalinti, tai jie rėkia, kad tai 
socialfašistų darbas. Ar ne 
gėda užsiiminėti tokiomis 
provokaeijomis?Bet tai pri
prasta komunsitų taktika. 
Del komunistų netakto da
bar ir musų draugija nebe
gauna salės. Nors toji salė 
neturėjo tinkamo invento
riaus geresniems parengi
mams, bet kitos tękios pato
gioj vietoj nėra, ir dėl tų 
provokatorių netinkamo el
gesio šiandien musų dr-ja 
neturi kur ir mažiausio pa
rengimo padaryti.

Beje, komunistai giriasi, 
kad jiems sekasi pravesti 
savi tavorisčiai į S. ir D. dr-

Labiausia jie pyksta ant 
K. Beniušio ii- J. Martinonio 
ir žada “Keleiviui” rašyti, 
kad “Keleivis” jų korespon
dencijų netalpintty (“Kelei
vis vaduojasi tiktai savo 
protu. — Red.)

Vėliausios žinios sako, tai jis juos paduosiąs poli- 
kad fašistų valdomoj Itali- cijai. (Nereikia tokių vaiki- 
joj yra 1,147,000 bedarbių, škų grąsinimų bijoti. — 
Per vasario mėnesį bedar- Red.)
bių pribuvo 96,000. “Keleivio” skaitytojas.LIETUVIAI, PRI- 

SIRENGKITE!
motc-Visi nepiliečiai vyrai 

rys ir vaikai, atvažiavęs iš už
sienio. z būtinai turi žinoti laivo 

Kulturiečiai darbuojasi J vardą ant kurio atvažiavo i 
Urugvajaus Kultūrinės Ameriką, kokią dieną, kokiam 

Ekonominės D-jos Cerros mėnesy ir metuose. Visiems no- 
skvrius šiomis dienomis su- |rintiems sužinoti, aš pagelbėsiu 

Jeigu ne Anglijos delegaci-Įrengė vakarą. Buvo vaidi- surasti, nes turiu rekordus dau- 
ja, tai Centro Biuras gal narna vieno veiksmo farsas, p®110 žmoniv- kuriems buvo pir- 
butų praradęs savo nepa- “šliubinė Iškilmė”, be to da ktos laivakortes per Bostono a- 
prastą veikėją. buvo dainų, eilių ir t.t. - Kentus.

Publikos į prakalbas pri- Artistai veikalėlį suvaidi- KELIAUJANTIEMS I LIE- 
sirinko nemaža. Vedėjas Ino, galima sakyti, labai ge-Į TUVĄ. sutvarkau reikalingus 
perstatė kalbėtoją kaipo rai ir publika turėjo gana pasportus, vizas ir kitus doku- 
žurnalistą ir taip nepapras- juoko. Vėliau Vaclovas Į mentus. Parduodu laivakortes 
tų talentų ir kvalifikacijų Spirgiavičius padainavo so- ir kitus dokumentus. Parduodu 
turintį žmogų. lo “Kur Bakūžė Samanota”, laivakortes ir gaunu geriausius

Kalbėtojas kalbėjo dvie- “Tykiai, tykiai”, “Kam šė- kambarius laivuose. Aš atsto- 
juose atvejuose. Pirmą dalį riai žirgelį” ir “Pamylėjau vauju sekančias laivu kompani- 
savo kalbos pašventė apie vakar.” Jis publikai labai jas:

Mizara, kuris nesenai Rusi
joj lankėsi. Rusai jo “nepa
prastus gabumus” pamatę, 
priskyrė jį prie Anglijos de
legacijos, su kurios pagelba 
jis apvažiavo SSRS. ir lai
mingai Amerikon sugrįžo,

Kovo 13 d. SLA. 353 kp. 
turėjo mfėnesinį susirinki
mą ir buvo balsuojama Pil
domoji Taryba. Pasekmės 
sekamos: ant prezidento, 
adv. F. J. Bagočius 11 bal
sų, J. J. Bačiunas 2 balsu.

Ant viee-prezidento: A. 
Mikalauskas 3 bal., M. Mo
ckevičius 1 balsą.

Ant sekretoriaus: P. Jur- 
geliutė 11 bal., V. M. Čeka
nauskas 2 balsu.

Ant iždininko: K. P. Gu
gis 9 bals., P. Mažeika 1 b.

Ant iždo globėjų: J. Ja
nuškevičius 3 bal., S. Baka
nas 11 balsų, G. J. Stungis 
8 balsus.

į vietos lietuviams, bet 
tyti jų niekas nenori.

skai-

Velykų
Nedeiiat SLI

it'

Geriausias Velykų Sta
las nebus pilnas, jeigu 
ant jo nebus lėkštė gra
žios, skanios, šviežiai 
rūkytos BALK AUS 
VELYKŲ DEŠROS

-----KADANGI----------

Anchor Line
Hamburg American Line 
Cunard Line 
Holland Amercian Line 
North German Lloyd 
Red Star Line
Scandinavian Amercian Line 
Swedish American Line 
United States Line 
White Star Line ir kitas. 
Norintiems keliaut su eks-

SSRS. o antrą apie Ameri-1 patiko, 
kos Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro garbingą vei
kimą ir opozicijos nedorąl U. L. Socialistų Skyrius 
elgesį. Pertraukoj kalbėjo surengė viešas diskusijas, į 
koks tai Jusius iš “Vilnies” kurias kvietė visus lietuvius, 
redakcijos. Jo kalba sukosi be skirtumo pažiūrų. Komu- 
apie laikraščius, bet ką jis nistai ir kiti triukšmadariai 
norėjo pasakyt, sunku buvo sutraukė visas pajiegas. Kol 
suprasti. komunistų žmogus kalbėjo,

Rokas apie SSRS. kalbė-l komunistai užsilaikė ra 
jo gerai Plačiai nušvietė miai. Bet kaip tik pradėjo! kursi jomis man nėra skirtumo 
Rusijos darbuotę. Bet buvo kalbėti vienas iš socialistų, kas jas rengia ir ant kokio Įsi
galima suprasti, kad jo pra- komunistai pradėjo triukš- vo, gaunu gerus kmabarius, su 
kalbą jam kas kitas sudėjo, mauti. Labiausia jiems ne- tvarkau bagažą ir praleidžiu ke- 
o jis ją atmintinai išmokęs, patinka, kaip socialistai į- leivius į laivą, 
užtaigi ir atrodė lyg kokio rodo šiaurės Amerikos Todėl, jei manote keliauti 
gramafono muzika. Bet vis- bimbinių, pruseikiniu aklą Lietuvą, ar kur kitur, pirmiau 
gi Mizara daug geriau nu- fanatizmą arba Argentinos Įsiai kreipkitės i musų ofisą, ga- 
rėkė negu Merkynėj rėkdą- švedinių ir kitų savytarpes 
vo “Melskis už mus” ir piovynes. Todėl jie sukėlė 
“Amen”. Buvo duota kele- triukšmą ir išsikolioję išsis- 
tas klausimų. Klausimai kirstė. Tuom diskusijos ir 
buvo rimti ir visi imti iš jo baigėsi, 
prakalbos, bet kalbėtojas] Alytaus Dzūkas.

Apuokai bijo šviesos.

vimui pilnų informacijų kelio
nės reikalu. Informacijas sutei
kiu dykai.

K. SIDABRAS
342 Broadvray Sa. Beatai, Mass. 

Tel. So. Boston 179S

BALKAUS BALKAUS
Dešra
yra

šviežiausia

Rūkyta Heme
yra

Geriausi*

BALKAUS
Dešra

yra
Skaniausi*

Užsisakykite jos tuojaus!

BALKUS 
Saasage & Provision Co.

H7. Lgnn, Mass. 
Tel. Breakers 723>W.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Tautos Gavo 
Savo Pavadinimus.

kurios piemenų giminės.; 
Juos keltai ėmė vadinti seot- 
tais, reiškia “keliaujančiais 

i piemenimis“. Ir vėliau tie 
Į gyventojai, apsigyvenę šiau
rinėj Britanijos daly, buvo

(vadinami škotais, o jų kraš- 
Kodel mes vadinamės lie- už Reino gyvenančios tautos;tas__Scotland, mūsiškai

Škotija.
Ispanijos, lotyniškai His- 

pania, pavadinimas yra kilęs 
iš fenikiečių kalbos. Fenikie- 
čiai pirmieji savo laivais

tuviais, o musų kaimynai lat
viais, rusais, germanais ir 
kt.? Ar tos tautos pačios sa
ve taip pasivadino, ar iš kur

išlaikė senąją savo kalbą. 
Tą kalbą frankai ėmė vadin
ti “thiudisee V laukine kal- 
ba< Vėliau ir žmonės, kal- 

k it ur jos gavo tuos pavadini- bantiejr ta kalba, pradėta 
Pasirodo, kad labai vadinti “thiudisc”, iš kur irmus?

mažai tėra tautų, kurios pa-. keitėsi: theutisc, 
ėios save butų taip pradėju- deutsch.

teutse,

Juokiu Budu Atsirado 
Naminiai Gyvuliai)

sios vadinti, kaip mes jas 
šiandien vadinam. Daugiau
sia tautos yra gavusios savo 
pavadinimus nuo kaimyni
nių tautų. Gamta ir krašto 
vaizdai, tautos charakteris, 
tautos gyvenimo būdas ir li
kimas buvo tie faktoriai, ku
rie davė tautos pavadinimui 
pradžią. Štai, yra dvi musų 
tautos šakos: aukštaičiai ir 
žemaičiai. Visiems aišku, 
kad tai gryni lietuvių kalbos 

' žodžiai, reiškiantieji aukš
čiau ir žemiau gyvenančius 
žmones. Aukštaičiai gyve- 

i no toliau nuo juros, aukštu- 
I mose, o žemaičiai arčiau ju- 
j ros, žemesnėse vietose. Tai
gi. lietuvių tautos sakos sa- 

į vo pavadinimus gavo nuo 
apgyvento krašto savybių.

O pats lietuvio pavadini
mas kai kurių kalbininkų ve-

—Gud mornink, Maike. : sų tautiška patrova, ba visas damas iš žodžio “lėtas”. 
—Sveikas gyvas, tėve!. baliones išrado niemcai. Reiškia, “lietuvis“ turįs reik- 

Ar buvai i Bridgeportą nu- Ant galo, sako. kaip jus ten §tj lėto budo žmogų. Ir juk 
važiavęs? Į ją nepavadintumet, ji jau tikrai, lietuviu tautoj

—Šiur, Maike, tik
nuo dypo pareinu.

—Na, o ką tenai
fcei?

—Turėjom, vaike.

Italų pavadinimas yra ki
lęs giliausioj senovėj. Pieti
nė Italijos dalis Kalabrija, 
kuri prieina visai arti Sicili
jos salos, senovėj buvo vadi
nama Viteli. “Vitulas” arba 
taip pat “italas” reiškė ver
šis, jautis. Taigi, Viteliu bu
vo jaučių kraštas, nes čia

pradėjo važinėti po Vidurže
mio juras ir Ispaniją. Ispani
joj fenikiečiai pastebėdavo 
labai daug triušių, todėl jie 
tą kraštą ir ėmė vadinti 
“triušių kraštu”— Hispania.

Portugalija senovėj vadi
nosi Luzitania, o patys por
tugalai — luziadais. Luzia
dais jie buvo pradėti vadinti 
nuo vieno jų garsaus didvy- 

jaučių auginimu daugiausia rio vardo.
gyventojai užsiėmė. Kai 8 
šimtmetyje prieš Kr. Kalab
rijos pakraščiuose apsigyve-

Š ved i ja dar šešioliktame 
amžiuje vadinosi Svearike. 
Žodis “sve“, manoma, yra

no graikai jurininkai, jie vie- kilęs iš žodžio “sui”, kuri:

už dimakratišką alų. kuri

___________ . ____„ ne
dabar, išvirta ir suvagyta, o ant pėdsako nėra to neapgalvo- 

. 'prarytos musės šuva niekad (to. <taigaUs užsidegimo, kar- 
nuvei- neloja. L žtai. sako, užmo- ,štumo, kuriuo taip pasižymi 

kėkit, ir bus zgada. Na, ir, kai kurios kitos tautos (ypač 
sūdą kupiškėnų kumitetas turėjo tautos, gyvenančios pietų

kupiškėnų kumitetas beger
iamas susifa|tavo. Ale be
darant mums pakajų dėl 
to alaus, iškilo nesusiprati
mas dėl lietuviškų kilbasų. 

—O kaip tai atsitiko?
—Matai, vaike, Bričpor-

darvt kolektą ir už tą kilba- kimštuos).
są užmokėt. j Latvių pavadinimas reiš-

—Reiškia, tavo atsilan- !kja ne ką kitą, kaip tik tą 
kymas Į Bridgeportą prida- patj sutrumpintą lietuvių pa- 
rė žmonėms daugiau ne-.vadįnįma: lietuvis—latuvis
smagumų, negu naudos. —latvis.

—Bet tai ne viskas, Mai-; Rusai savo pavadinimą
ke. Parvažiuodamas aš atsi-1 gavo vikingų arba variagų 

to kupiškėnai norėjo pačės- miniau, kad tas dėjosi ga-' užpuldinėjimo laikais. Va- 
tavot ir užordeliavo pas bu-'vėnioj, o aš suvalgiau di-1 Hagai i Pabaltijo kraštus ir 
čerį ekstra didelę kilbasą. džiausią kilbasą. Dabar ji .Rusija atkeliaudavo iš Skan- 
Ale bučeris buvo vilenckas guli ant mano sumenės ir dina vijos (Švedijos ir Nor- 
dzukas, tai vietoj lietuviško aš nežinau, ką daiyt. Vosįvegijos) ir čia imdavo plėšti 
kilbaso, padarė polcką sal-'tik atlikau velykinę, ir da- ramius gyventojus. Suomijos
cesoną. Vedluk to, Maike, 
kupiškėnų kumitetas turėjo 
ekstra mitingą ir nutarė už 
tą ordelį nemokėti. Bučeris 
tada atėjo savo salcesoną 
atsiimti, ale jis buvo jau iš
virtas ir aš jau baigiau ji 
valgyt.

—Tokiam atsitikime bu- 
čeriui turėjo būt užmokėta, 
tėve.
. —Jes, Maike, jis to ir pa
reikalavo. Sako, balione su
valgyta. tai pinigai turi būt 
užmokėti. Bet kumitetas sa
ko—nosary!. Ir susikibo. 

Paėmė vieni kitiems už 
krutu, apvertė stalą ir be
maž ko nesusipyko. Tada 
bučeris atsivedė savo alperį 
ir sako, tegul jis išvirozija, 
ar tas sasičius buvo salce- 
sonas, ar kilbasa.

—O koks tame skirtu
mas, tėve?

—Palauk, Maike, tu pa
matysi, kas iš to išėjo. Tas 
bučerio alperis buvo zane— 
munčikas ir kytras kaip žal
tys.
nė nebuvo nei

bar-ji nuėjo ant niekų. [gyventojai tuos nepaprastai 
—Geriau tu Į tą miestą' karingus Įsiveržėlius vadin-

daugiau nevažiuok, tėve. 
nes tau labai nesiseka tenai.

d avo “ruotsi”, kas reiškia 
•irklininkai“ (mat. vagiarai

—Ju rait, Maike. Turbut ’ Europos upėmis važinėdavo 
velnias turi Bričportą apsė-j laivais, kuriuose būdavo pri- 
dęs. Dabar reikės eit iš nau-;taisyti irklai). Vėliau varia 
jo spaviedotis. kai apsistojo slavų tautose ir

—Gali ir neit, tėve. Juk ėmė vadintis rodsais, iš kur 
kunigas irgi valgo dešras 
gavėnioj.

—Aš netikiu, Maike.
—Jeigu netiki, tai nueik 

išpažinties ir paklausk jo.
—OIrait, Maike, aš pa

klausiu.

Kaip Turkų Žvejai
Išgelbėjo Trockį,
Iš Istanbulo atėjo Įdomių 

žinių apie tai, kaip kelios 
dienos atgal Marmuros Ju
roj sudužo Trockio valtis ir 
jis tik per plauką tenai
žuvo. Buvę taip. Trockis nu
sipirko motoru varomą val
tį ir pasiėmęs porą draugu 

Jis sako, kad ta balio- išplaukęs Marmoros Jūron 
salcesonas, žuvaut. Staiga pakilo smar- 

nei kilbasa, ale paprasta de-įkus viesulas ir pradėjo nešti 
šra, todėl sako, už ją turi Trockį ant šunų Salos, kui
būt užmokėta, ir dac oi.

—Ir jis teisybę sakė.
—Tau rodos, Maike, kad

seniaus būdavo siunčiami 
Konstantinopolio šunės sti
pti badu. Trockis bandė tos

jis sakė teisybę, ale kupiš-įsalos išsisukti, bet jau nega- 
kėnų kumitetas vėl padarė Įėjo savo valties suvaldyt.
mitingą ir nutarė, kad mo
kėt nereikia, ba ordeliuota 
buvo ne dešra, ale lietuviš
ka kilbasa, ir taip stovi pra- 
tekule užrašyta. Tada, Mai
ke. prasidėjo sporas, ar yra 
koks difrensas tarp kilbasos

Viesulas tėškė ją i uola, ir 
valtis subirėjo šipuliais. 
Trockis su savo draugais 
užsirioglino ant uolos. Su
šlapę ir sukruvinti, jie išbu
vo ant tos uolos per visą 
naktį. Ant rytojaus juos te-

ir dešros, ar ne. Vienas ku- nai pastebėjo turkų žvejai, 
piškėnas pavadino bučerį; kurie turėjo didesni botą, ir 
net “keula“. Gal ir vėl bu- visus tris Išgelbėjo.
tų dėl tos balionės iškilus —-------------
draka, ale tas zanėmunči- Pouersų šeimynoj New 
kas bučerio alperis sako: Yorke katė vaikščiodama 
vyrai, ko jums čia dėl tokių po gazinj pečių atsuko gazą, 
niekų sprečytis. Juk ar jus nuo kurio mirė pats Powers 
ta kišką vadinsit dešra, ar ir jo žmona. Katė vienok iš- 
kilbąsa, vistiek ji nėra mu- lindo gyva.

tinius gyventojus ėmė vadin
ti “italais“, reiškia piemeni
mis. Tuo pavadinimu graikai 
vėliau ėmė vadinti ir visus 
Italijos gyventojus.

Kaip italai gavo savo pa
vadinimą iš graikų, taip 
graikai—iš italų. Epire, pie- 
;inėj Albanijos daly, gyvena 
autelė. kuri savo kaimynų 
buvo vadinama “grai” (di
džiai gerbiami). Apie šituos 
grai“ senovės. Italijos gy

ventojai pirmiausia ir suži
nojo ir juos pažymėjo “cra
eci”. Iš “craeci” vėliau pasi
darė “graeci”, o mūsiškai—
graikai”.
Britai savo pavadinimą 

gavo nuo to. kad gilioj seno
vėj jie savo kūną margai nu
dažydavo. Keltų kalbos žo- 

“brit“ ir reiškia “mar- 
i nudažytą.” Airija (Ir- 

andija) senovėj taip pat 
>uvo keltų tautų apgyventa, 
geltai tą salą vadindavo 
irę, arba Erin, reiškia “va- 

tarų kraštas”. Vėliau Eire- 
and arba Erinland pasikeitė
Ireland. Maždaug ketvir

tame šimtmety prieš Kr. gim. 
iš Irlandijos pradėjo keltis Į 
šiaurinę Britanijos dali kai

reiškia “vanduo” arba “ju
ra“. Taigi švedai — juros, 
vandens gyventojai.

Norvegija senovėj buvo 
vadinama Norvegz, reiškia 
“kelias i šiaurę“ (vokiškai 
Nord-Weg>. Norvegijos pa
vadinimas yra kilęs iš nor- 
manų užpuldinėjimų laikų. 
Normanai verždavosi plėšti 
ne tik i rytus ir vakarus, bet 
taip pat ir i šiaurės kraštus. 
Iš Danijos jie pirmiausia pa 
siekdavo Norvegiją ir tuo 
kraštu leisdavosi Į šiaurę. 
Taigi, tai buvo Nordvegz. 
Anglai Norvegiją vadina 
Noruay. kas taip pat reiškia 
“šiaurės kelia“. Patys.norve
gą i vadinasi Norge.

Holandija senovėj vadino
si Holtland (vokiškai Holz- 
iand), kas reiškia “miško 
kraštas“.

Tokiu tai budu tautos yra 
gavusios savo pavadinimus, 
kuriais mes šiandien jas va
diname.

Žinios sako, kad Vengri
joj susirgo oficialis korikas 
Antony Kozarek. Kardamas 
vieną jaunuoli jisai peršalo 
ir gavo “flu.”

“M

ir pasidarė rusų pavadini 
mas. rosai, Rosija.

Vokiečių tauta turi įvai
riausių pavadinimų: beveik 
kiekviena Europos tauta ją 
vis kitaip vadina. Jie patys 
save vadina Deutschen,
mes vadiname vokiečiais,
prancūzai — alemanais, an
glai— džermanais, slavai 
niemcais ir t.t. Tiktai vėliau 
lotynų kalboj atsiranda vo
kiečių tautoms pavadinimas 
“germani”. Vokiečiai daž
nai vadinami germanais.

Kai kurie kalbininkai ma- 
ne" no, kad germanai savo pava

dinimą turėjo gauti iš kai
myninių tautų, kaip dabar 
manoma, iš keltų. Keltai se 
novėj buvo vakariniai vokie
čių kaimynai. Kai jų kraštas 
buvo jau šiek tiek kultūrin
gas. didesnė dalis Vokieti 
jos tebebuvo apklota neiš
žengiamais miškais. Keltr 
kalboj yra žodis “geime” 
reiškiąs “neišžengiamas mi
škas“. Taigi manoma, kac 
kultūringesni keltai savo 
kaimynus prie Reino vadino 
“germen”, reiškia miškų gy
ventojais. Iš keltų žodžio 
“germen“ romėnai bus pasi
darę “germani“

Daug vėlesnis yra vokie
čių pasi vadinimas “De 
utsche”.Jo pradžia siekiaKa 
a*olio Didžiojo laikus. Iki 
Karolio Didžiojo, prie įo ir 
io Įpėdinių visų aukštesnio 
luomo žmonių, bažnyčios, 
prekybos ir k. kalba buvo lo
tynų. Lotynų kalba ypač pra
siplatino tarp frankų (šių 
dienų prancūzų), tuo tarpu

nori ta keru ant kurio yra 
to vyro paveikslas

3 svarą Dideliam 

Raudonatn Kene

MUM, \ atmena uz 
duotus josios rezultatas 
Ir dėlto milionai kito
kios nevartoja, kaip tik 
BL PUEISER. Ji pa
daryta ekspcfty ir tik 
ekspertam*, ir jos te
rautą primena 75 mėty 
patyrimas, kuris už jos 
stori. \ įsadeu patikė
tinas, visados vienodas 
—visados I yrąs. Tetai 
jys štorninkaa pristato 
jums Bl lOVBlSER—ir 
tėmykit kaip BUDWEi- 
SER pristatys gr-rumį.

Budweiser
MALT

* *Op r i a V0PE&

RY Malt Sv$
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BM-21
IUJCH e ST. LOUIS

Visi žino, kad pati gam
ta naminių gyvulių nedavė. 
Reiškia, jie yra paties žmo
gaus padaras.

Ęet kokiu budu žmogus 
jų įsigijo? Ar prisijaukino 
laukinius? Galima sakyt, 
kad ir taip, ir ne. Prijau
kintas laukinis gy vulys ne
labai nori veistis būdamas 
žmogaus nelaisvėj. Be to, 
naminiai gyvuliai papras
tai neturi sau panašių gimi
nių tarp laukinių. Atraskite 
kur nors miške laukinę kar
vę, kiaulę. Nerasite.

Naminiai gyvuliai buvo 
išauginti žmogaus pastan
gomis, maišant vieną veislę 
su kita.

Žinoma, patys pirmuti
niai gyvuliai turėjo būt pa
imti iš girių. Žmogus galė
jo parsinešti iš girios ma
žiuką vilkiuką, jaunutę la- 
piukę. ir ilgainiui iš judvie
jų galėjo atsirasti naminis 
šuo.

Bet pats vilkas vargiai 
butų Į šunį išsivystęs, kad 
ir kažin kaip ilgai jis prie 
žmogaus butų laikomas. 
Taip pat ir lapė pati per sa
ve nebūtų savo prigimtie 
pakeitus. Tiktai kryžiuojant 
laukinių žvėrių veisles galė
jo atsirasti naujos gyvulių 
rūšys.

Dabar kitas klausimas.
Kaip seniai žmogus prisi

jaukino, išmoko augintis 
naminių gyvulių? Į tą klau
simą tiksliai atsakyti nega
lima. Tiek težinome, kad 
jau akmens gadynėje žmo
gaus turėta kai kurių na
minių gyvulių. Tą liudija ir 
Lietuvos žemėje gyvenusių 
priešistorinių žmonių sody
bų liekanų radiniai. Vieno
je tokioje sodyboje, buvu
sioj Žemaitijoj, Telšių apsk. 
Varnių valse., Virvytės ir 
Rešketos upių santakoje, 
greta su žmogaus kaulais 
rasta elnių, briedžių, jų 
tarpe ir arklio kaulų. O šitos 
sodybos gyventojo gyventa 
apie 4 tūkstančiai metų 
prieš Kristų. Be abejonės, 
šitie radiniai nėra pačių se
niausių laikų ir kad arklys 
nebuvo pirmutinis naminis 
gyvulys. Taigi naminių gy- 
vylių istorija siekia labai gi
lius priešistorinius laikus.

Daugumos naminių gyvu
lių kilmė pasisekė gana tik
sliai nustatyti. Kai kurių na
minių gyvulių protėviai jau 
yra seniai išnykę, išmirę.Jie 
vra žinomi tik iš randamų 
žemėje liekanų. Kitų žmo
gaus pavergtų gyvulių gi
minaičiai ir dabar tebėra 
laukiniai. Musų karvė yra 
kilusi iš dabar jau išnykusio 
galvijo arba jaučio, lotyniš
kai vadinamo bos primige- 
nius. Šito jaučio atvaizdų 
randama senovės Chaldė- 
jos ir Asirijos braižiniuse.. 
Tais ir dar ankstyvesniais 
laikais jo gyventa visoj Eu
ropoj.

Civilizuotuose kraštuose 
arklys, kaip naminis gyvu
lys, atsirado daug vėliau 
už asilą. Tą rodo istoriniai 
Chaldėjos, Egipto ir Krito 
paminklai. J Rytų kraštus, 
arklio, matyt, ateita iš šiau
rės. Naminis arklys, be abe
jonės, yra kilęs iš laukinių 
arklių, kurių priešistoriniais 
laikais ir net istoriniais lai
kais butą visoj Europoj.

Musų avis yra kilusi iš 
laukinių avių, kurių dar ir 
dabar yra kai kuriose Eu
ropos ir Azijos vietose. Ož
ka taip pat yra kilusi iš lau
kinių ožkų, kurių ir dabar y- 
ra Irane (Azijoj).

Katė, kaip naminis gyvu
lys, yra išplitusi iš senovės 
Egipto, kur ji buvo laikoma 
šventu gyvuliu. Egipte ir 
Nubijoj ir dabar dar yra

laukinių kačių veislių.
Dėl šunies kilmės ginčija

masi. Šunų giminei išsivys
tyti turėjo daugiausia reikš
mės vilkas, bet, tur būt, ir 
šakalas, o gal ir lapė. Yra 
nustatyta šunies su vilku, 
šakalo su lape susimaišymo 
galimumas. Taigi spėjama, 
kad naminis šuo yra keletos 
laukinių panašių gyvulių su
simaišymo padaras.

Tvirtinama, kad ir nami
nės vištos yra keletos lauki
nių vištų veislių mišinys.

Kalakutai Europon atsi
kėlė iš Amerikos. Jie yra ki
lę iš laukinių kalakutų, ku
rių Šiaurinėj Amerikoj ir 
dabar esama. Meksikos gy
ventojai prieš Amerikos at
radimą iš keturkojų gyvulių 
mėsai laikė tik ypatingos 
veislės šunis (šunis ir dabar 
valgo Polinezijos ir kai ku
rių Afrikos vietų vietiniai 
gyventojai). Bet meksikie
čiai ir kitos Amerikos čia
buvių tautos prieš Amerikos 
atradimą tikrų * naminių 
paukščių neturėjo. Jie laikė 
tik prijaukintus paukščius, 
kurie, kaip žinoma, būda
mi belaisviai, nesiveisia. 
Tik paskui ateiviai iš lauki
nių kalakutų kiaušini# išau
gusius paukščius kryžiavo 
su prijaukintais kalakutais 
ir tokiu budu gavo naminius 
kalakutus. Spėjama, kad 
panašiai išsivystė ir kiti na
miniai paukščiai.

Kaip Buvimu Gydo 
Ligonį.

Lietuvoje yra užsilikęs 
senas paprotys sergančius 
gydyti būrimų. Seniau žmo
nės manydavo, kad kai 
žmogus apserga kokia liga, 
tai piktoji dvasia Įsikraustė 
i jo kūną ir ji sargina. Jeigu 
norima ligonį išgydyti, 
manydavo, tai reikia iš 
žmogaus kūno pašalinti ne
gerąją dvasią. Tuomet pas 
sergantį pakviesdavo iš kai
mo burtininką... O burtinin
kas stengdavosi iš ligonio 
išvaryti visokiais balsais, 
rankų mosavimu, kalbėda
mas nesuprantamus žo
džius ir t.t. Dar ir šiandien 
yra užsilikęs nemažas skai
čius burtininkų.

Papasakosiu vieną atsiti
kimą, kaip kartą burtinin
kas gydė ligoni. Vieno tur
tingo ūkininko sūnūs ko tai 
išsigando ir ėmė sirgti. Tė
vas negailėjo pinigų, kad 
tik pagydytų sūnų. Lankė ir 
šventas ir stebuklingas vie
tas. kaip šidlavoj, Vilniuje 
ir kitose vietose. Bet vistiek 
niekas pagydyti negalėjo. 
Tuomet vienas žmogus pa
tarė ligoni nuvežti pas bur
tininką.

Ūkininkas nusivežė ligo
ni pas burtininką. Burtinin
kas serganti ėmė gydyti bū
rimu. Kalbėjo nesupranta
mus žodžius, mosikavo ran
komis, tris kartus apėjo apie 
ligoni, šermukšnine lazda 3 
kartus perbraukė ligonį nuo 
galvos ligi kojų. Nuo ligo
nio galvos iškirpo pluoštą 
plaukų, uždegė ir aprukino 
ligonį. Nuo ligonio rankų ir 
kojų, nuo dešinės ir kairės 
bevardžių pirštų, nusikirpo 
po nago galą ir susidėjo juos 
Į mažą dėžutę. Uždavęs šer
mukšnine lazda ąprito apie 
ligonį, o paskui per duris iš- 
rito lauk. Ligoniui burtinin
kas liepė važiuoti namo, tik 
neatsisukti atgal, kol par
važiuos. Jeigu atsisuksi at
gal, sako, tai mano būrimas 
nieko nepadės.

Dar ir šiandien pas mus 
yra tokių burtininkų, kurie 
randa daug kvailesnių už 
save žmonių.

J. Almonaitis.
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Visokios Žinios
Japonai Eina Atakomis Ant Kiniečių.

400 ŠEIMYNŲ LIKO BE 
PASTOGĖS.

New Jersey valstijoj ug-

“SĄŽININGA TRETININ
KĖ** APGAVO 70 METŲ 

SENELI.
Tūlas laikas atgal šiau-'nis sunaikino miesteli 

lių miestan atvažiavo My- Penns Grove. Apia 400 šei- 
kolas Karvelis, 70 metų mynų pasiliko be pastogės.

amžiaus senukas, kuris par- -------------- f
davęs savo ūkį no’rėjo nusi- SUDEGĖ 18,000 KATALI- 
pirkti arti bažnyčios nameli KIŠKŲ KNYGŲ, 
ir ramybėj laukti mirties. Dubline, Airijoj, sudegė

Sykį jam teiraujanties a- ponas katalikų knygynas. A-' 
pie parduodamus namus pįe 18,000 knygų nuėjo su 
vienoje arbatinėje prie jo durnais.
priėjo Ona Žilinskaitė ir__________
pasiūlė savo namą. Kadan
gi jos namas stovėjo ant 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios

SK? “-.“Sic

ŠIMTO METŲ SENEI IŠ
DYGO NAUJI DANTYS.
Laukuvoj neseniai mirė

arba dovanoti. Po jos mir
ties namas pereina bažny
čios nuosavybėn.

M. Karvelis nuėjo pas 
kan. Sarapą pasiteirauti.

šimtą metų. Jai pradėjus 
antrąjį šimtą metų išdygo 
nauji dantys. Šis dantų dy
gimas iššaukė ligą ir ji sir
go keletą sąvaičių. Buvo 
manyta, kad senė mirs ir to-

KELEIVIS, Sa BOSTON

Cia fotografija parodo japoius einant atakomis ant Kiangwa.no, kur 400 kiniečių laikėsi 
per 2 sąvaites.Kairiame paveikslėlio kampe iš viršaus parodytas Amerikos valstybinis parkas 
\csemite, kur dabar prisnigo labai daug sniego, o dešiniame kampe —naujas United States 
Steel korporacijos pirmininkas.

I Rado sužeistą merginą ir 
sudužusį karą.

I Ant Nahant kelio polici
ja rado sudužusį automobi
lį ir sužeistą merginą. Au
tomobilis buvo nusiritęs 20 
pėdų pakrantėn.

PAJIEŠKOJIMAL

! PAJIEŠKAU PUSININKO
ant larinos, vyras ar moteris gab 

i būt. Aš esu vienas. Pusininkas turė- 
' tų turėt nors $ 1,000 įtaisyt mašinas 
ir arklius. Plačiau paaiškinsiu per 

į laišką. (12)
JOHN RIPALIS,

HART, MICH.

PARSIDUODA FARMA 
35 akeriai žemes, 8 rūmų namas, 

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

KITA FARMA turi 175 akerius
PPTRIHf PtHH IT* žemės- namas puikus, barnė gera, še-PElRuSE PAUL LITt-Brolaitie-- gera, viskas ai au didelis 

ne po vyrą pavarde, 19—j m. gyveno sodas, metą gauna už obuolius
Brooklyne, N. Y. dabar nežinau kur $jo(«) Didelis bargenas, parsiduoda 
randasi; kilus is Klingų kaimo, An- uį $(5,500. Daugiau žinių norint, 
‘---------parapijos. Taipgi jieškau klauskite per laišką. (14)tušavos
Juciaus Kazimiero ir Mainelio Kasto. 
Kas žino kur jie randas. Drašau pra
nešti arba patvs malonės atsišauk
ti- (12)

JUOZAS PALIULIS 
327 Hill St. London, Ont. Canada

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

PETER KUNčIS
643 McTavish St. Fort William 

Ontario, Canada

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

FARMA PARSIDUODA 
PIGIAI.

60 akeriai, gera vieta statyt van
deninį malūną, saidę daryt ir lentas 
piauti. Vanduo turi didelę spėką, nes 
subėga dvi upės ir gali varyt di
džiausią dirbtuvę. Galima užbudavot 
tvenkinį (damą) nuo vieno kalno iki 
kitam 300 pėdų. 15 akerių žemės yra 
viduryje vandenio, yra kalnas ir dai
li sala, puikiausia vieta piknikams ir 
šokiams Upėse yra daug visokių šū
vių. Namas 12 rūmų, miesto elek
triką, aplink namą apsodinti me- .-3

Pajieškau dėdžių Simono, Petro ir|džiai’ P“1? vieta užvesti užeigą ir 
Jono Smulkių. Seniau gyveno E Į ^so steisiną. Didele barne, nauji

Kan. atsakė: “Ji sąžininga d , . d j reikalams 
ir dora tretininke, nebijok, aDruįinti teko Dakvįesti 
neapgaus.” Karvelis pasi- 1®KO. P»Kviesti
tikėjęs kanauninko.žodžiaissusitarė su Žilinskaite kad Pasisake’ kad Jos hSa -vra
fc Sa t duSmm už 6 dėl naujų dantų dygimo ir 
jis peiKd pusę namo uz o, narnfip nairinv dflnti<5 Pn 
000 lt. ir tris šimtus litų da-
kvitavimo, žiiiJaitė jam
išdavė vekselį su kan. Sara- T^tt°kriX- 
po žiru.

Po 7 mėn. Karvelis prie 
liudininko davė 210 dol. ir 
900 lt. Žilinskaitė pasirašė 
raštelį, kad gavo 3,000 lt. Ir 
nuo tada Karvelis persikėlė 
gyventi į nupirktą namą.

Po kurio laiko iš Karve
lio buto dingo piniginė, su 
50 lt., vidaus p?sas. Žilins-

t

Whately, Mass, dabar nežinau kur 
jie randasi. Malonėkit atsisaukt arba 
kurie žino kur jie randasi, malonėkit 
pranešti. (13)

AUGUST ZABLAWSKI 
74 Cottage St, Bridgewater, Mass.

rus, ji galėjo lengvai krim 
sti riešutus, dėl to laukuvie- 
čiuose ir dabar yra nuomo
nė, kad sulaukus šimto me
tų dygsta nauji dantys.

Brazilijos gyventojai pra
dėjo reikalauti, kad prezi
dentas Getulio Vargas tuo
jaus grąžintų konstitucinę 
tvarką. Diktatūros niekas 
nepakenčia.

UVaina po Šilakoju”

UŽMUŠĖ ŪKIO SAVI
NINKĘ.

Milčinskienė Elzbieta a-
___  __  _ pie 80 m. amž. gyv, Mari-

kaitės išduotasr300 it. vekse- jampolės apskr. Kumelionių 
lis, raštelis 3,000 lt. ir vek- km. išėjus šerti arklių ne- 
seliai 2,000 lt. vertės. giįžo. Nuvykusi į tvartą jos

Už tai Žilinskaitei iš- duktė Ona rado motiną ne
kelta krim. byla, kurią na- Sy\4- Iš karto manė, kad 
erinė io Šiaulių apyg. teis- velionę arkliai užmušė, ta
rnas ir Žilinskaitę nubaudė čiau kriminalinė policija
2 mt. 6 mėn. s. d. kai. ir užmušime įtarė Antaną
3,300 lt. civ. ieškinio Kar- Skučą, gyvenusį jos ūkyje ir 
veliui. Tą pat dieną Žilins- nenorėjusį išeiti. Skučas 
kaitė nubausta 4 metais ka- sulaikytas ir su kvota per- 
lėjimo už kitą prasikaltimą, duotas teismo organams.

. Kinijoj pasirodė maro 
epidemija. Ji apėmė jau 
Šansi ir Šensi provincijas 
nušluodama jau 20,000 
žmonių į kapus. Ligą dau
giausia platina žiurkės.

Berlyno “Boersen Cou- 
rier” praneša, kad nuo 
balandžio Vokietija į ve
sianti nepaprastą muitą 
Lenkijos prekėms. Tuo bu
du vokiečiai nori užduoti 
smūgį lenkų pramonei.

Vilkaviškio ir Marijam-,Tokie sargybininkai pama- 
polės apskrityje yra žmonių ■ tę lenkus kuo greičiausiai 
priežodis: “Vaina kaip po kur nors sprukdavo, nes 
Šilakoju.” lenkai juos sugavę mušdavę

Tai buvo 1863 m. pei. ^ba net kardavę.
lenkmetį, Marijampolės ap- Lenkai iš kaimų varyda- 
skričio. Budos valsčiuje bu- vosi sau i pagalbą vyrus, 
vęs Cistos Budos dvarelis. Pasipriešinusius kardavo 
Kraštas miško, įsikišusio , arba mušdavo.
linkui Cistos Budos kojos į

SIMONAS SEILIUS (Augustino 
sūnūs) Balbieriškio parapijos, Su

valkų gub., ir Simonas Mickevičius, 
Putrišių kaimo, Suvalkų gub., malo
nės atsišaukti, arba kurie žino kur 
įie randasi, prašau pranešti. Jieško 
sesuo Aletla Seiliutė-Ragalskienė.
Turiu svarbu reikalą. (13)

MRS HELEN RAGALSKIS
3 Crane Avė. Scranton, Pa.

Aš \aladas Rusteika, sūnūs Petro 
Rusteikos, pajieškau dėdės Povilo 
Rusteikos, Kauno gub., Raseinių aps
kričio, Tauragės valsč., Šakėnų kai
mo, apie 30 metų kaip Amerikoje. 
Prašau mielas dėde, jeigu da esi 
gyvas, atsišaukti, nes norėčiau susi
rašyt. Kuris pirmas praneš kur jis 
vra gaus $5.00 dovanų.

VLADAS RUSTEIKA
1102 W. Grand Avė Duųuesne, Pa.

pavidalo, pavadintas 
kojų.

Šila-

jau pastatytas po- k Platai]' PasaulioPIERIAUS FABRIKAS. 15 riaiau5 *

Popieriaus fabrikas Pet- Amerikos Beet Sugar 
trašiunuos, kuri stato švedų Corporation pastebi, jog 
degtukų monopolio valdy- Jungtinių Valstijų gyvento- 
ba, jau baigiamas statyti ir jai kas metai vis mažiau su- 
dabar eina mašinų monta- vartoja cukraus. Štai, trijų 
žas. Fabrikas pradės veikti metų statistika: 
apie vidurį vasaros. Kaip 1929 m. 6,508,229 tonai 
teko iš švedų konsulo patir
ti. fabrikas gamins visų rū
šių popierį, koks tik dabar 
yra Lietuvos rinkoje. Ta-

1930 m, 6,271,302 tonai.
1931 m. 6,132,228 tonai.

budinkai, art namo ir barnės išvesti 
perkūnsargiai. Visokie įrankiai ir 
mašinos apdirbimui žemės, galvijų 
10, vištų, ančių, 500 obelų medžių, 
100 grašių, 30 pyčių, 20 slyvų, 20 
vyšnių, bliuberių, agrastų, serbentų 
raudonų, vynuogių daugybė ir kito
kių uogų. Y'ra daug riešutų medžių 
ir puikus miškas storų budinkams 
medžių ir 2000 kortų malkų. Puikus 
rožių darželis, 55 pėdų stulpas vė
liavai, yra vandens prūdas dėl ančių 
ir žąsų, o kitas čysto šaltinio van
duo žmonėms nusimaudyt. Du ežerai 
matosi per langą. Žemės pirmos rų- 
šies, laukai lygus. Dvi minutos nueit 
vaikams į mokyklą, į aukštąją mo
kyklą veža busas. Bučeris važiuoja 
du kartu į sąvaitę, su duona važiuo
ja kasdieną. Aplinkui yra 11 mies
telių, arčiausias viena mailė, o to
liausias 12 mailių. Iki treino ir ka
rų tik dvi mailės.

Tik 3 minutos nueit iki šteito ke
lio. Kas tą farmą įsigys tai tikrai 
turės puikų gyvenimą. Dabar ge
riausias biznis tai farma, kiti biz
niai puola, bankos užsidaro ir žmo
nių turtą kapitalistai susigrobia, bet 
ant farmos galima gyventi gerai. Aš 
noriu važiuoti į Lietuvą, parduosiu 
pigiai. Todėl pasiskubinkit pama

tyti tą vieta, nes tai puiki proga.(13) 
MRS ADELĖ ADOMAITIENĖ 
R. D. 1, Chestnut Tree Hill

Seymour, Conn.

1i
Ją

i
1Tų metų pavasari jau e- 

mė Todytis ištisi būriai len
kų. Rengėsi kariauti. Visur 
pasklido gandų, kad tuoj 
busiąs karas. Pasakodavo, 
kad lenkai buvo susitarę su 
vienu rusų generolu, rodos, 
Kauno Įgulos viršininku. Ši
sai buvo pasižadėjęs pasi
duoti su savo kariumene,

Jau tų metų žiemą ėmė 
bruzdėti šioj apylinkėj len
kai, ypač dvarininkai. Jų 
centras buvo Antanavo 
dvare, Pilviškių valsč. Čia 
jie rinkdavos pasitarimams.
Per vieną žiemą vežimais
vežė iš Prūsų dalgius, o čia kai tik kur nors užpuls len- 
vietoj kalviai juos įtaisyda- kai. 
vo i kotus, ir jais ginkluoda- __ t 

Tvosi. Kareivis (sukilėlis),f e^e? me^ Pr? 
kurs ėjo su dalgiu, vadinosi dzi?J. Cistos Budos dvarely 
lcA*Ač- Kiti onnklavosi šakė- ^up1.riPko, ke i sijntai lenkų.

visi jie buvo šiaip ar taip 
ginkluoti. Pietų metu, apie 

yra1 Rusų vyrtesnybė gaudė su- 2 vai., kažin kas pranešė

Suomijoj buvo rasta nu
šauta Minna Kraucher, ži
noma moteris šnipė. Dėl jos 
užmušimo buvo suimtas 
jaunas fašistas, Olavi Runo- 
linna, ir jis jau prisipažino 
prie kaltės. Jis sakosi nušo
vęs ją dėl to, kad ji išdavusi 
valdžiai lapujiečių sukilimo ko»ačZ‘'Kiti ginklavosi šakė 
planus. imis ir šautuvais.

Matilda Marazutė, pajišekau tėvo 
Jono Marazo ir giminių. Mamos pa
vardė buvo Marė Matulevičiūtė. Ku
rie žinot, prašau praneškit.

MATILDA MORRIS LITTELL 
R. D. 2 Newton Falls, Ohio

Pajieškau Vinco ir Kazimiero 
Selvestravičiaus, pirmiau gyveno 
YGhanoy City, Pa. dabar nežinau 
kur yra. Prašau atsisaukt arba kurie 
žino kur jie vra, malonės pranešti.

J J. VALATKEVIČIA 
316 Rubber avė. Naugatuck, Conn.

I
FARMA PARDAVIMUI
Turiu dvi farmas, vieną noriu par

duot. Viena, 175 akeriai žemės su 
budingais, gyvuliai, mašinos,, par- 

*duodu viską kaip stovi, tik stubos 
forrtišius neparduodu. Kaina >6,200; 
įnešti $3,500 Likusi suma ant leng
vų išmokėjimų. Antra farma Michi
gano Valstijoj, 40 akerių, budinkai 
nesenai statyti, žemė kabai derlin
ga juodžemis su moliu, visa išdirbta 
tik apie pora akrų gražaus miško. 
Kaina $3,200; įnešti $1,600. Likusieji 
ant lengvų išmokėjimų. Daugiau pa
aiškinsiu laišku, prašom rašyt šiuo 
adresu: (12)

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

i
Pajieškau Antano Šinkūno, paei

nančio iš Gaigalių kaimo, Šimonių 
valsč. Seniau gyveno Chicagoje, ir 
Alizo Žiaugrės paeinančio iš Kere
lių kaimo, Skapiškio valsč. Girdėjau 
buk jis gyveno Schenectady. N. Y 
Meldžiu pačių atsišaukti, arba kurie 
žino kur jie yra, prašau pranešti, už 
ką aš atlyginsiu.

PETRAS BUGAILIŠKIS
975 Avenue D Rochester, N. Y.

1

Vatikano valstybėj
700 gyventojų. Visi jie pa-’ kilėlius. Naktimis varydavo kad nuo Kauno plentu atei- 
liuosuoti nuo Italijos ka-Į kaimiečius ant vieškelių eiti na rusų kariuomenė. Len- 
riumenės tarnybos. I sargybon, gaudyti sukilėlių. kaj tikėjosi, kad užpulti ru-

-sai pasiduosią. Bet pamatę, 
i kad rusai iš plento jau pasu- 
I ko i dvarelį, išbėgo laukan 

ir ėmė šaudyti. Rusų raite
liai pasileido paliai šilą len
kams už akių. Lenkai išsi- 

! gando ir ėmė bėgti į Šilako- 
' jį. Lenkų laimė, kad rusai 
prie Šilakojo suklimpo į 
balą ir gavo trauktis į kitą 
pusę. Lenkai bėgo apysause 
pelke į mišką. Kol raiteliai 
apjojo aplink, kai kurie len 
kai jau spėjo pasprukti į 
Šilakojį. Nesuspėję pabėgti 
gynėsi kuo galėjo. Vienas 
lenkas net tuščiu šautuvu 
užmušė du rusus. Kitą len
ką, Įbėgusį į dvarelį, rusai 
subadė. Vienam dar pasise
kė pabėgti, persirengus pas 
čia pat gyvenantį ūkininką 
elgeta; vienas dar ūkinin
ko pečiuj išliko gyvas. Kiti 
žuvo. Po nakties visus už
muštuosius radę nurengtus 
nežinia, ar tai rusai, ar vie 
tos gyventojai padarė. Mat, 
nenorėta palikti gražių dra 
panų. Žuvusius palaidoją 
vietos kapinėse.

^eoooooooeoooooaoooooooeoooooesoooeec

Šiomis dienomis sukako 
čiau pirmiausia bus gamina- 56 metai, kaip Alexander 
mas laikraštinis popierius, Grabam Bell išrado telefo- 
kurio dabar daugiausia «u- ną. Išradėjas mirė skurde, o 
naudojama. Popieriaus kai- telefono kompanijos daro 
na nebus didesnė už dabar- milionus.
tinę, tačiau apsaugoti nuo ---------------
užsienio konkurencijos fab- Jeigu Vokietijoj įsigalėtų 
riko sėkmingą veikimą bus Hitlerio tavtiniai fašistai, 
prašoma vyriausybės pakel- tai prasidėtų žiaurus kita- 
ti muitą už įvežamą popie- taučių persekiojimas. Ypač 
rį. Kadangi fabrikas savo į- žydai bijosi, kad fašistai ne- 
rengimu galės pagaminti laimėtų.
žymiai daugiau popieriaus, į ---------------
negu vietos rinkai reikalin- San Salvadore, pietų A- 
ga, tad norima taip sutvar- merikoj. nesenai buvo suki- 
kyti, kad bent 10 nuošimčių limas. Dabar atvykęs iš te- 
pagaminto popieriaus butų nai vienas amerikietis sako,' 
parduota vietos rinkoje, o kad dėl to sukilimo kariu- 
kitas užsieny. menės vadai išžudė 8,000

Fabrikas stengiamasi į- komunistų. Militaristų tero- 
rengti pagal paskutinius ras esąs tęsiamas ir dabar?
technikos reikalavimus vi- ---------------
soje Europoje. Sunkiausia Amerikos jurininkai, gin-' 
bus tiktai su fabriko darbi- darni Wall Streeto invest- 
ninkais specialistais, kurių mentus, Nikaragoj užmušė 
Lietuvoje tuo tarpu tėra la- 12 revoliucionierių, kurie 
bai maža. stengiasi paliuosuoti savo į

šalį nuo Amerikos kapitalo 
viešpatavimo.

JUS NORITE TURĖTI

VELYKOMS
GERIAUSIOS

Dešros ir Kumpio
JUS NORITE ŠVĘST TIKRAI 

SENOVIŠKAS VELYKAS

IR KAD TURĖTUMĖT GARDŽIŲ 
IR SVEIKŲ UŽKANDŽIŲ

Uisisahykit pas savo Krautuvininką 
Jau Šiandien

ESSEM
Specialiai Šventėms Prirengtų

Dešrų ir Kumpio
FARMERIAI TURI 207,- 
323,000 BUŠELIŲ KVIE

ČIŲ.
Washingtono žiniomis, 1 

kovo dieną Amerikos far-

Mėsos v— Kainos Nustatytos!

VINCAS DZIUGIS, Jauneikiškių 
kaimo. Gruzdžių valsčiaus. Šiaulių 
apskričio, išvažiavo 1907 metais į 
Ameriką, ir 1930 m jis buk gyvenęs 
Shenandoah, Pa. mieste Jis paliko 
žmoną su 5 vaikais iš kurių seniau
sias buvo 10 metų, o jauniausias 
Vincas — 4 mėnesių. Kas žino kur 
jis dabar randasi, prašau pranešti, 
busiu dėkingas amžinai. (13)

VISIENTI DŽIUGIS
Vilią dėl Cierro, Calle Egipto 1017 

Montevideo, Uruguay.

AGRONOMAS .
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: _ (26)

498 E. 71b SL. Sa.

APSIVEDIMAI.
Reikalinga gyvenimui draugė mer

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

FRANK DUBICKAS
305 Jericho T. Pike,

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

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

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

GEORGE BERNOTAS
Dra per Hali, Amherst, Mass.

NORITE ŽINOT
Kaip galit ga'ut už DYKĄ “MystĮ- 

šką Krystalą”, su kuriuom dasiži- 
nosit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
rioresiL Rašykit tuojaus indėdami 
kelias štampas paaiškinimui, Adre- 
suokit: (16)

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

CHICAGO, ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ra Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street, 

CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

Šanchajaus fronte japo
nai ištraukė 12,000 karei
vių. Tenai atvyko Tautų 

meriai turėjo pas save ant Lygos komisija ištirti padė- 
rankų 207,323,000 bušelių tį.
kviečių. Tai apie 70,000,000 ---------------
bušelių daugiau, negu per- Danvers, Mass. randasi 
nai šiuom laiku buvo. Kor- trijų šimtų metų senumo 
nų farmeriai irgi turi dau- kriaušė, kuri tebeduoda val
giau, kaip peniai turėjo. Ja- sius. Ją parvežė iš Anglijos 
vai pigus ir niekas jų neper- gubernatorius John Endi- 
luu cott 1630 m. z

Galit gaut lietuvių ir lenkų krautuvėse savoje 
apielinkėje So. Bostone, Lynne, Saleme, Haver- 
hilly, Lawrence, Lowelly, Worcestery, Gard- 
nery, Webstery, Fall River, Brocktone.

ESSEN PACKING CO.
LAWRENCE

TeL 7149
NMNMMMMMIMIIM

WORCESTER
TeL 5—1896

OOK

Sako, kad čia rusų buvę 
nemaža. Buvę raitelių ir pė
stininkų. Jų irgi buvo užmu-' 
štų ir sužeistų.

Pasakojama, kad lenkai 
apsigavę. Mat, rusų vyres
nybė, sužinojusi ano gene
rolo santykius su lenkais, 
pasiuntė kitą vadą, kuris ir 
sumušė lenkus.

Vietiniai žmonės, pajuok
dami šį lenkų sukilėlių karą, 
sudėjo priežodį “Vaina 
kaip po šilakoju”.

“T—<as”.

PRANEŠIMAS
Inman Trust Co.

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

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

ARTHUR GUY 
Bankų Konrisionierius, Valdyto
jas Inman Trust Company, sulyg 
General Laws, Chapter 167.

--- - -

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t.t., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašą: 
G. LEVESKIS. 1X36 W. 12th at, 

l^m Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras 
piškas plunksnas ir pakoa.

Gvarantuojam Patenkinimą. 
Kaldros ir patalai. Materijos Ėlin- 
bines musų speciališkumas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIE’S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

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

ment Storo.

*
.. . —ial. 4.
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Humoristika
VELYKINĖ KLEBONŲ GIESMĖ

Linksma diena mums prašvito t štai davatkos jau atėjo
Jau prie galionuko kito 
Ir prie šolderio rūkyto

Aliejų ja!
Kristus kėlėsi lyg tyčia. 
Kad linksmesni butų vyčiai 
Ir aukotų avinyčiai —

Aliejuja!

i Ir aukų mums daug sudėjo, 
j Neina žodžiai mus ant vėjo—

Aliejuja!
Net Liucipierius apkvaito— 
Musų turtų nesuskaito,
Velnias vuodegą tik raito —

Aliejuja!

FAŠISTAI GIEDA SAVO 
HIMNĄ.

BAGOCIAUS PAREIŠKIMAS
Kaip tik prasidėjo SLA. no- me reikale yra dvejopas 

minacijos ir kaip tik nekurie 
mano draugai išstatė mano kan
didatūrą i SLA. prezidentus, 
tuojaus “Vienybėj", "Sandaroj” 
ir “Dirvoj" prasidėjo šmeižtų

prie
kaištas: viena, kad aš “apga- 
vingai” tą pomirtinę išgavęs iš 
Susivienijimo. tiesiog “apga
vęs” Scrantono seimą; o antra, 
kad aš nuo pašalpgavio “nusu-

ginčijo kad ne jis tą straipsnį! man Chicagon aš tapau sužeis-

Visur kiaušai nudažyti. 
Tiesiog gaila juos daužyti. 
Ir sarmata butų ryti —

Aliejuja!
Tris dienas mes pinigausim. 
Ir ne vieną šimtą gausim. 
Prie kozirų vyną mausim •—

Aliejuja!

Garbė Dievui už Velykas.— 
šaukia kunigužis plikas,
O gurklys jo kaip tilvikas

Aliejuja!
Kristus mirė už varguolius, 
O mes geriam už turtuoliu: 
Talkininkus savo uolius *—

Aliejuja!
Velvku

Viena vyža — ne rrfanta. 
Vienas vadas — ne tauta.

Kai du stos.
Visados

Vienas bus daugiau.
• Viens nutars.

Kits pritars
Ir Įstatymas bus jau.

Vieno greit nuils ranka.
Vieno išmintis menka.

Kaip du stos.
Visados

Ką reikia suras.
V iens meluos.
Kits neduos,

Durniai nesupras.
Vienam gerti nesmagu.
Niekai balius be draugų.

Kai du stos,
Visados

Linksmiau šauks “banzai!” 
Viens pradės.
Kits pridės —

Tuoj bus du guzai!...
Gaidukas.

vajus prieš manę. Joks kitas kęs" pusę tos pomirtinės. Tikra

SENBERNIO VESTUVĖS
(Iš tikro atsitikimo)

Ištikrųj ų! Nemelavo —
Jis pažino vaikus savo.
Ir vaikai ji tuoj pažino,
"Musų pape!” pavadino.

—Barboryt—sakau—dušyte!
Ką tu gali pasakyti?
—Taip—atsakė ji nervuota. — 
Aš su juo esu ženota.

TARP DAVATKŲ.

Dešra.

kandidatas nesusilaukė tiek 
užsipuolimų, kiek ai. Bet aš ne
mačiau reikalo i tuos šmeižtus 
atsakinėti, o juo labiau, kad 
šmeižikai nepasirašo tikrų savo 
pavardžių.

Bet paskutiniais laikais pra
dėjo dėl tų šmeižtą 
“Naujienos”, “Keleivis” ir ki

ti musų laikraščiai. Pradėjo tais 
paskalai* domėtis ir rimtesnė 
musų visuomenės dalis, žmonės, 
kurie rėmė mano nominaciją, 
pradėjo klausinėti, kodėl aš ty
liu. Todėl paaiškinsiu čia bent 
svarbesniuosius man daromus 
priekaištus:

la. Prezidentūra ii Reąignąci-
ja. 1908 metais visuotinu bal
savimu aš buvau išrinktas SLA 
prezidentu. Kadangi aš tada bu
vau vos 21 metų amžiaus jau
nuolis ir Socialistų Sąjungos 
veikėjas, tai vadinami tuomet 
“tautiečiai” pradėjo man ker
šyt ir net sabotažuoti mano dar
bus Susivienijime. Bijodamas, 
kad tokia padėtis nepakenktų 
organizacijai, aš rezignavau. 
Mano priešininkams vienok ši
to neužteko. Jie sušaukė Į Wil- 
kes Barre "extra” seimą, neva 
čarterio pakeitimui, bet ištikrų-

istčrija yra štai kokia: 1906 m. 
spalio mėnesy aš suorganizavau 
Allegheny, Pa. “Laisvės Drau
gystę” ir prirašiau ją prie Su- 
.-Tivienijimo kaipo 154 kuopą. 
Ignas ir Juozas St&škunai buvo 
vieni pirmųjų narių. Tada i 

atsiliepti SLA. reikėjo mokėti taip vadi
namu “tautiškų centų” po lc 
i mėnesi. Gavus čarteri spalio 
mėnesy, tos kuopos mariai turė
jo sumokėti tautiškų centų po 
3c, bet sumokėjo po 12c., už vi
sus metus, ir pasiuntė Centran. 
Tuo budu visi pirmieji tos kuo
pos nariai, jų tarpe ir abudu 
Stankūnai, turėjo po 9c kredi
to Centre. Už 1907 m. visi mo
kesčiai Igno Staškuno buvo su
mokėti. 1908 metuose Stašku- 
nas irgi užsimokėjo visas savo 
mokestis, tik neužmokėjo “tau
tiškų centų”, ir mirė. Sekreto
rius žemantauskas atsisakė jo 
pomirtinę išmokėti, aiškinda
mas. kad jis buvo skolingas 4 
“tautiškus centus” ir dėl to bu
vo jau suspenduotas, nors išti
krųjų velionis turėjo 9c kredi
to iš anksčiau, šis reikalas buvo 
apeliuotas Į seimą, ir seimas iš
klausęs mano paaiškinimą, kad 
su tais "tautiškais centais” pats

Kad nereikt man tiek daug kęsti 
Nusprendžiau aš apsivesti.
Man pripiršo diktą. storą. 
Moterį vardu Barbora.

Barbora išrodė nieko 
Ir labai bijojo grieko;
Ištekėti ji sutiko.
Nes buvau aš prie skatiko.

Nors ji metų daug turėjo.
Bet tas niekam nerūpėjo;
Meilė metų juk neklausia. — 
Meilė buvo čia svarbiausia.

Aš neerzinau jos protą.
Ar ji buvo pabučiuota.
Ar ji buvo kada vedus.
Ir kaip vyrą ji praradus.

Apie tai mes nekalbėjom.
Nes viens kitą tik mylėjom; 
Viskas greitai atsitiko 
Ir ji žmona mano liko.

Po vestuvių kitą dieną.
Matau, vaikas valgo pieną. 
Kitas gi už pečiaus kampo 
Mano naują švarką tampo.

Kas—sakau—čia pasidarė?
—Šarap— mano boba tarė,— 
Pamiršau tau pasakyti,
Kad aš turiu ir mažytį.

Viskas dabar paaiškėjo. —
Ji divorso neturėjo,—
Ir pamiršo pasakyti...
Na, tai ką dabar daryti ?

Palikau aš tą Barborą.
Tuos vaikus, tą bomą storą. 
Visą turtą, kiek turėjau,
Ir vėl senbemiaut pradėjau.

I
Jeigu jaunas bučiau vedęs, 
Bučiau gražią mergą radęs. 
O senesnis apsigauni.
Nes imi jau tą, ką gauni!

A. K-

Cicilija.— žinai, kurna, aš 
mislinu. kad aš jau einu senyn.

Brigyta.—Kodėl ?
Cicilija.— Todėl, kad kaip aš

buvau jauna, tai bijodavau, 
kad man kas nors neatsitiktų; 
o dabar aš jau pradedu norėti, 
kad atsitiktu.

KIEK JUS MOKAT KALBŲ?
Daugelis mano. kad žino daug 

kalbų. O meip sakom, kad dau
gelis ir savos kalbos gerai nepa
žįsta. Ve. pasakykit, kokia čia 
kalba:

“Yar mouthga tvės užkam 
pyduvy rura dos toramer gatu
pint?”

Tai yra gryna musų bočių 
kalba, tik raidės truputį sukei
stos. Truputį pataisius, saki
nys bus toks:

“Yarmouth gatvės užkampy 
du vyru rado storą mergą tu
pint.”

KARTAIS IR SUMELUOT 
NEPASISEKA.

jų tai tam, kad mane moraliai Lr į Centras yra padaręs klaidą, be- 
pctitiniai "nulinčiuoti”. kaip jie've*^ vienbalsiai pripažino po- 
tuomet kalbėjo. Tas jų “extra“. virtinę i-mokėt.
seimas suspendavo mane neva' Velionis Staškunas buvo mi- 
už kokių ten ligonių blanku pa- ręs važiuodamas į Lietuvą. Va 
silaikymą (kurių niekados ne- žiuodamas iš Pittsburgho į New 
pasilaikiau), už kokią ten man Yorką jis susirgo traukiny, bu- 
nežinomą iki šiai dienai “nešva-Jvo paimtas į “Blackwells Is- 
rią agitaciją" ir panagius maž- land” ir ten mirė. Tenai liko jo 
možius. Apkaltinimai buvo ne- bagažas, laivakortė*ir kiek pini- 
konstituciniai ir visai nepama-1 gų. o taipgi ir palaidojimo klau- 
tuoti. Tai taip buvo su tuo su- simas kilo. Taigi, velionio bro- 
spęndavimu. apie kurį mano |įui prašant, aš nuvažiavau iš 
priešininkai dabar daug kalba. ’ Pittsburgho į New Yorką su- 

2. Mano Pilietybė. — Mano'tvarkyti velionio palaidojimą ir 
priešai skelbia, buk aš “apga- surankioti likusius jo daiktus, 
ves” Scrantono seimą savo pi- Visas šitas darbas kartu su ke- 
lietybe. Aš neturėjęs pilietybės lione geležinkeliu padarė ke- 
popierų, o apsiėmęs būti SLA. liasdešimts dolerių lėšų. Paskui 
prezidentu. Kiek atsimenu, SL Centras da atsisakė išmokėt ve 
A čarteris tuomet ir nereikala- lionio pomirtinę dėl minėtųjų 4 
vo. kad SLA. prezidentas būti-. "tautiškų centų“. Tuo tarpu ar- 
nai butų pilietis. Bet šito klau-; tinosi SLA. seimas Scrantone ir 
simo čia nejudinsiu. Noriu tik kuopa išrinko mane savo dele- 
tiek pasakyti, kad tikrumoje aš gatu. tečiaus neturėjo pinigų 
tuomet buvau pilnas pilietis, tik kelionei apmokėti. Tada miru- 
mano pilietybės popieros buvo’s*° Staškuno brolis Ignas pasiu- 
ne Bagočiaus vardu išrašytos. apmokėti mano kaipo delega- 
Bet tai nėra joks prasižengimas, to kelionę, jeigu aš paaiškinsiu 
nei prieš šalies įstatymus, nei seimui jo brolio pomirtinės rei- 
prieš SLA. kon.-tituciją. Juk kalą. Aš sutikau tai padaryti

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Frit Šeimiui.— Ačiū UŽ 
parašymą, bet laikraštin to
kių kalbu negalima dėti. nes 
jose apie pusė tuzino žmo-

Tėvas: Jonai, ar tu pereitą inkriminuojama, 
naktį turėjai mano-automobi- Jono Broliui. — Jūsų

pranešimo apie Torringto- 
Taip. tėve; aš parve- no davatkas nedėsmie, nes

jas galėtų apopleksija

liu
Jonas

ziau savo frentą namo.
Tėvas: Tai pasakyk tam savo

frentui, kad jis paliko susėdė-
I tas pirštinaites ir krepšį su pu- 
idra.

—Ar ištikro?—aš sublioviau.
Ir į “sinką” nusispioviau.—
Ar tai tavo tie balvonai?
Tas netiko mano žmonai.

Ji suriko kiek galėjo.
Ir vaikai dar prisidėjo;
Kilo pekliškas skandalas.
Ir maniau, kad bus man galas.

Pagaliaus padarėm taiką.
Viskas juk dabar po laikui... 
Nusileidau jai šį kartą.
Nes skandalintis neverta.

Bet vos pusmetis praėjo, 
Žiuriu, bomas koks atėjo; 
Buvo tai ankstyvas rytas, — 
Jis atėjo neprašytas.

—Ko tau reikia? aš paklausiau, 
O jis kirto man į ausį;
Ir prispyręs kampe stačią, 
Sako—tu turi čia mano pačią!

už
mušti. Kas gi tada i kunigė
lio mašną pusdoleri Įdėtų?

A. Kvedarui.— Del vie
tos stokos negalėjome tam
stos korespondencijos Įdėti 
prieš “Sylvijos” pastatymą,TIK PER TVORĄ NEMESK.

Ūkininkas pagavo čigoną sa- J todėl įdėsime vėliau, 
vo darže ir pradėjo jam kailį 
vanoti, čigonas visaip atsipra
šinėjo: “Pane gaspador. ką da
rysi. tai daryk, tik susimilda
mas nemesk per tvorą”. Ūki
ninkas buvo labai įpykęs, todėl 
tyčia atvilko čigoną pas tvorą ir 
metė į kitą pusę, manydamas, 
kad jis čigoną labai daug nu
baus. čigonas, būdamas kitoj 
pusėj tvoros, sako: “Nagi, pa
ne gaspador, dabar tu man pa
bučiuok.” Kūjų Vincas.

Reporteris—tai asmuo, kuris 
savo laimę semia iš kitų žmonių 
nelaimių.

Silkė—tai vienintelis sutvėri
mas, nuo kurio ir vargšas gali 
skūrą lupti.

. Lietuvos ministeriui p. B. 
K. Balučiui. —Gavom Tam
stos pareiškimą dėl “Slap
tos Lietuvos-Lenkijos Su
tarties”, bet kadangi apie tą 
sutarti mes nieko nerašėme, 
tai nematome reikalo ir 
Tamstos-straipsni spausdin
ti.

Tikinčiam.— Tamsta ra
šai tikrą tiesą. “Keleivis” 
niekam Dievo neatims. Tie
są pasakius, prieš Dievą 
“Keleivis” nieko neturi. Jis 
tik kritikuoja kenksminga 
kunigų politiką ir perdidelĮ 
jų godumą ant pinigų. O 
tokias biznierius juk ir pats 
Kristus šventino botagu.

žinomas yra faktas, kad gerb. Seime aš paaiškinau ir doku-
Birštonas yra buvęs SLA. pre- mentais įrodžiau, kad Stašku 
zidentu kaipo Birštonas, o pi- ‘nas buvo suspenduotas dėl tų i 
lietybės popieras tori išsiėmęs1 centų neteisingai, nes ištikrųjų 
kaipo “Bi^rstein". Musų “tau- 1° buvo tų "tautiškų centų 
tiečiai“ taip pat lieko nesakė permokėta da iš pirmųjų metų 
prieš SLA. veikėją adv. Bag- ‘ tik Centre padaryta klaida 
džiuną. kuris yra piliečiu kaipo * tie centai jam nepriskaityti 
“Borden”. Mickevičius yra pi- Seimas pripažino, kad sekreto- 
iietis kaipo "Macke“, Vasiliaus-( r’us žemantauskas buvo su
kas kaipo “Vasalle”, o kiti da' spendayęs velionį Staškuną ne- 
kitaip. Bet kuomet musų “tau- teisėtai, beveik vienbalsiai nuta- 
tiečiai“ sužinojo, kad Bagočiaus pomirtinę išmokėti. Ji buvo 
pavardė pilietybės popierose yra parvežta ir atiduota velionio 
kitaip “suspelyta", jie pakėlė di- broliui. Ignui Staškunui, iki 
džiausi triukšmą. Jie rašo apie cento. Už tą pomirtinę jis da 
tai net ir dabar. Tai tik parodo. *r paliudymą su kelių kuopie- 
kad jie nori mane “sumušti”, čių parašais, ir tas paliudymas 
bet neturi argumentų. • buvo pristatytas VVorcesterio

X Išmetimas VVorcesterio Sei-' seirnuL Tai tokia yra istorija Ru 
me. — Buvo tai tesimas tos pa- Staškuno pomirtine, 
čios politiškos akcijos prieš ma-( Bet jo brolis. Ignas Stašku- 
nę. kuri prasidėjo Scrantono nas. buvo man skolingas už dvi 
seime. Tai buvo |>olitikierių or- keliones ir dviejų sąvaičių dar- 
ganizuotas lynčas. daugiau nie- bą renkant velionio išmėtytus 
ko. Mano priešai turėjo tenai daiktus ir tvarkant kitus jo rei 
didžiumą, ir be jokių rimtų fak- kalus. Už visą tą darbą ir gelž- 
tų, visai neatsižvelgdami į kon- kelio keliones Ignas Staškunas 
stituciją ir teisybę, nutarė ma- užmokėjo man apie $83. Taigi a 
ne išmesti be teisės j Susivieni- pie šitą atlyginimą mano “priė
jimą sugrįžti iki gyvos galvos, teliai” dabar ir kelia triukšmą. 
Pats nutarimo tonas liudija, ko-1 Pats Ignas Staškunas niekae 
kioj atmosferoj tas buvo pada- ir niekam nesiskundė, kad ai i 
ryta. Advokatas Bračiulis, vie- bučiau jį nuskriaudęs, nes iš- 
nintelis advokatas tame seime tikrųjų jis pats viską savo liuo- 
dalyvavęs, pareiškė, kad šita su noru darė. Tiesa, “Tėvynėj” 
akcija prieš mane buvo nelega- tuomet buvo pasirodęs neva jo 
lė, bet jo pareiškimas neužpro- vardu rašytas straipsnis dė 
tokoluotas. Į “nusukimo Staškunui pomirti-

4. Staškuno Pomirtinė.—šia- nės”. Bet Staškunas tuojaus už

įr

rašė. Ištikrųjų Ignas Staškunas 
nemokėjo nei rašyt, ir jis prie 
liudininkų pareiškė, kad jo var
das tam • straipsniui buvo pa
naudotas be jo sutikimo ir jam 
visai nežinant. Aišku, kad tai 
buvo “tautiečių” darbas.

Taigi žmonės, kurie šitą 
šmeižtą dabar iš naujo karto
ja, operuoja labai nešvariais 
įrankiais. Del to- jie ir savo 
vardų nedrįsta po tais šmeižtais 
pasirašyti.

5. Živatkausko Areštavimas.
—Nepamenu kuriais metais, 
Massachusetts valstijoj buvo 
areštuotas buvusis tuomet SLA 
prezidentas p. živatkauskas, ka
da jis atvažiavo čia prakalbų sa- 
cyt. Tai atsitiko Tauntono mie
stely. Nors aš tuo laiku buvau 
išvažiavęs su prakalbų maršru- 
;u toli nuo Massachusetts, te
čiaus "tautiečiai” pradėjo sa- 
cyt. kad ir čia Bagočius esąs 
(altas. Jis įskundęs p. živatkau- 
ską valdžiai.

Sugrįžęs iš savo maršruto ir 
girdėdamas tokius paskalus, aš 
;yčia nuvykau ištirti p. živat- 
causkt) bylą. Pasirodė, kad jį 
buvo įskundęs teismų perkalbė- 
tojas p. Jonas Adomavičius ar
ba Adams, katalikų srovės žmo
gus, prieš kurį aš pats esu ke- 
iatą bylų turėjęs. Taigi daro
mas man užmetimas, buk aš i- 
skundęs p. živatkauską, yra 
toks pat mano politinių priešų 
prasimanymas, kaip ir kiti jų 
šmeižtai. Jis neturi jokįp- pa

grindo ir yra grynas melas.
6. Paskola Panaši į Devenio.

—Pastrnoju laiku teko girdėti 
jau tikrai kuriozišką dalyką. 
Sakoma, kad aš norėjęs išgauti 
iš SLA. paskolą lygiai tokiu bu
du. kaip Devenis. Tai yra vie
nos moteriškės paleistos plet- 

kos. Tiesa, aš paskolos pra
šiau; būnant advokatu, man 
tenka paskolų jieškoti savo kli- 
jentams gana dažnai. Bet tai ne 
tautiečio” Devenio biznis. Aš 

visuomet žiuriu, kad tos pasko
los butų tinkamai apsaugotos ir 
prie to da aš jas garantuoju sa
vo parašu. Taip pat butų apsau
gota ir garantuota šita paskola. 
Bet ji nebuvo laiku suteikta, 
vėliaus buvo jau nereikalinga. 
Tuo viskas ir pasibaigė. Tai ką 
tas turi bendro su apgaviku De- 
veniu ?

7. Priėmimas Manęs į SLA.—
VVorcesterio seime 1919 metais 
susiorganizavę politiniai mano 
priešai nutarė mane išmesti 
Bet Bostono seimas 1920 me
tais šitą nutarmią atšaukė ir 
tuo budu padarytą Worcestery 
smurtą atitaisė. Bet sykį jau 
taip neteisingai “tautiečių” už 
gautas, aš neturėjau daugiau 
noro į SLA. grįžti ir vėl su sa 
vo priešais reikalų turėti. Su
grįžau tiktai 1927 metais, kuo
met tie patys “veikėjai”, kurie 
buvo mane išmetę, ir kai kurie 
Pildomos Tarybos nariai prade 
jo mane prašyte prašyt, kad aš 
grįščiau ir padėčiau ginti Susi
vienijimą nuo taip vadinamų 
“bimbinių-andruHnių” bolševi 
kų. Taigi jei tas manęs išmeti
mas ir atgal priėmimas į SLA. 
ką nors kompromituoja, tai tik 
ne mane. bet tuos, kurie parti
niu kerštu degdami buvo mane 
prašalinę, ir kurie paskui atgal 
mane kvietė.

8. Progress Shoe Co^— Man 
prikaišiojama, kad aš suban
krutavęs šitą kompaniją. Tai 
yra taip pat melas. Ją įkūrė 
“tautiečių” vadovaujamoji At
statymo Ęendrovė. Lietuviai su
dėjo Į ją apie $500,000. Jos ve
dėju buvo p. žiurys. Nugaspa- 
doriavus jam tos kompanijos 
finansus, jos iždininkas P. K. 
Vaičiūnas (ne socialistas), krei
pėsi į mane prašydamas para
mos. Aš Įdėjau $4000 savų pini
gų ir prikalbinau kai kuriuos 
draugus, prisidėti. Šukelėm apie 
$12,000 naujo kapitalo ir Prog
ress Shoe Co. reikalai tuojaus 
pasitaisė. Aš buvau išrinktas 
pirmininku. Bet nuvažiavus

tas automobilių nelaimėj. Taip 
pat ir mano moteris. Prisiėjo iš
būti kelis mėnesius ligoninėje. 
Kada aš sugrįžau, Progress 
Shoe Co. finansai vėl jau buvo 
išeikvoti ir kompanija paduota 
bankroto teisman. Taigi ne aš 
ją įkūriau ir ne aš ją nubankru- 
tavau.

9. Boston Insrtument Mfg.
Co. — šita bendrovė yra mano * 
sutverta. Jos tikslas buvo padė
ti išradėjui Jonui Kazmauskui 
savo techniškus gabumus plė
toti. Bet visą tvarką veda pats 
Kazmauskas su savo draugais. 
Aš į tos bendrovės reikalus vi
sai nesikišu. Todėl ar jai seka
si, ar nesiseka, tai jau priklau
so nuo jų, o ne nuo manęs. Kas 
man ją prikaišioja, tas visai ne
žino ką kalba.

10. Kaltic States Finance 
orp. — šita bendrovė buvo Į-

(urta mano iniciatyva. Jos tik
slas buvo pardavinėti laivakor
tes ir siųsti pinigus. Pinigų į ją 
>uvo įdėta $12,000. Jai sekėsi 
gerai, bet užsidarius imigraci
jai. direktorių nutarimu bend
rovė buvo likviduota. Tečiaus 
šėrininkai čia netik nuostolių 

neturėjo, o da gerai uždirbo. 
Ant $12,000 originalio invest- 
mento jiems išmokėta jau $35,- 
919.00 ir da apie $9,000 yra pas 
iždininką. Be to, Lietuvos rei
kalams buvo -paaukota $1.200. 
Na. ir jeigu “tautiečių" bendro
vės butų su visais savo šėrinin- 
kais taip atsilyginusios, tai visi 
lietuviai šiandien butų bendro
vių šalininkai.

11. Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. — Man yra primetamos 
ir šitos bendrovės bėdos. O aš 
su ja turiu tik tiek bendra, kad 
nusipirkau keliatą šėrų. kaip ir
kiti lietuviai, no-, ^mas pa

gelbėt Lietuvai. Bet aš čia ap
sirikau pasitikėdams visokiems 
šaldroms ir avantiūristams, ku
rie dėjosi gerais tautininkais ir 
patriotais. Jie prašmugeliavo 
daugumą sudėto žmonių turto. 
Bet tai yra jų kaltė, o ne mano 
ir ne kitų šėrininkų. Todėl kas 
tos bendrovės bėdas man pri
kaišioja, tas irgi nežino, ką

šneka.
Pagaliaus. pavelykit man sy

kį ant visados štai ką pareikš
ti:

1. Viskam yra tam tikros ri
bos ir galas. Nors kaipo advo
katas aš neturiu jokio noro 
“provotis” su visokiais slapu
kais ir šmeižikais, vienok aš 
pasilieku sau teisę ateityje už 
šmeižtus ir inkriminacijas ata
tinkamai reaguoti ir už padary
tas skriaudas retribucijos pa
reikalaut.

2. Susivienijimo reikaluose, 
dėl kurių visi minėti skandalai 
yra keliami, turiu štai ką pasa
kyti; Ponas Gegužis, pirminin
kaudamas per keliolika metų, 
padarė daug klaidų, žinoma, 
tų klaidų galima buvo išvengti. 
Tečiaus p. Gegužio aš nekalti
nu. Aš tikiu, kad jis dirbo nuo
širdžiai. Tos klaidos pasidarė 
dėl’to. kad finansų srity jis ne
turėjo reikalingo patyrimo ir 
mokslo.

Ir vistiek. kas SLA. preziden
tu nebūtų išrinktas, garantijų 
prieš klaidas niekas mums ne
duos. Nei p. St. Gegužis, nei p. 
J. Bačiunas nesako, kad jie yra 
nekladiingi. Kas dirba, gali pa
daryt ir klaidų. Tik prityrimas 
ir mokslas gali tas klaidas su
mažinti ir organizaciją nuo nuo
stolių apsaugot.

Adv. F. J. Bagočius.

South Ashland 
Grill Inn

Jee Martia-MartMeviėto 
Lietuvis savininkas 

Leagvą Skairią Uikandihl 
ir MiaUtą fsigėriani 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Ate. 
CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kiniečių Kareiviai šaudo Į Japonus.

10 FINANSŲ MINISTERI
JOS VALDININKŲ PA
TRAUKTA TEISMAN.
Prieš kuri laiką finansų 

ministerijos valdininkai 
konfiskavo pirklio Mozės 

Rubino daug prekių (odos). 
Prekės buvo konfiskucfcos 
neva už tai, kad jos buvu
sios kontrabandos keliu Į- 
gabentos.

Rubinas teisybės ieškojo 
teismo keliu. Byla pasiekė 
net vyriausią tribunolą ir 
visur buvo pripažinta, kad

daroma revizija. O suim
tuosius Kazlauską ir Ker- 
pauską policija atgabeno iš 
Sedos į Žemaičių Kalvariją 
ir uždarė daboklėj, kad bu
tų arčiau revizorių ir galėtų 
duoti reikalingų paaiškini
mų. . I

Abu suimtieji Įtariami 
bendrai veikę paslaptinga- * 
me dokumentų žuvime ir iš- ( 
aikvojime. Apytikriomis ži-; 
niomis, spėjama kad bus iš- 
aikvota apie 50,000 litų. 

Kalvarijos visuomenė
kontrabandos nėra ir pre- 'daugiau yra linkusi matyti

caltu esant Kazlauską. 
Skaudu bus, jei b-vės na
riams teks atsakyti už vai-' 
dybą, nes kaip pasirodė, nei 
vienas, nei antras turto ne
beturi ; vienas iš jų pusės tai 
jau buvęs žmonelei perve
rtęs.

kės nekonfiskuotinos. Ta
čiau ir prekybos departa
mentas ir finansų ministeri
jos komisija, nebodami teis
mo sprendimų, prekes kon
fiskavo ii- iš varžytinių par
davė; už tas prekes gauta 
daugiau kaip 100,000 lt. Pa
gal Įstatymą pinigai gauti 
už oard uotas iš varžytinių 
Rubino prekes buvo pada
linti taip: trečdalis sulai
kytojams, trečdalis preky
bos departamento valdinin
kams ir trečdalis valstybės 
iždui. % *

Taigi, už tą žygi teismo 
organai ir patraukė atsa
komybėn 10 aukštų finansų 
ministerijos valdininkų.

Kadangi ir vyr. trib. pri
pažino, kart Rubino prekės 
neteisėtai konfiskuotos ir 
parduotos, tai Rubinas ke 
lia civ. ieškinį ir reikalauja 
atlyginti nuostolius.

Visiems tieson patrauk 
tiesiems tardoma priemone

.paskirta — parašas, kad iš Miliškių k., krūmuose
gyvenamosios vietos niekur - ~ -------
neišvyks. .

DIDELIS GAISRAS OBE- 
LIJOS DVARE.

Vasario 12 Į 13 d., nak
ties metu apie 24 vai., Obe
li jos dvare, Miroslavo v., M. 
Krasnickienės sudegė mū
rinis kluonas su pašaru, u- 
kio mašinomis ir kit. ir 
tvartas, buvęs po vienu sto
gu, kuriame sudegė 16 ra
guočių, 5 arkliai- ir 9 kiau
lės. Viso nuostolių padary
ta 94,000 lt. Kluonas ir 
tvartas buvo apdrausti 30, 
000 litų.

REIKIA UŽMOKĖT 
FRANCUZAMS UŽ KLAI 

PĖDOS VALDYMĄ.
Šįmet pripuola paskutinis 

išmokėjimas už Klaipėdos 
krašto valdymą. Užtai, kad 
po karo francuzai buvo su
sisukę Klaipėdoj lizdą, Lie
tuva dabar jiems turi už
mokėti 3,800,000 aukso 
markių. ,

800 tūkstančių markių 
buvo sumokėta tuojau, kai 
konvencija buvo pasirašyta, 
o 3 mil. turi būti mokama 
kas metai 15 gruodžio po 
1 mil. pradedant 1930 m. 
Tokiu budu, šiemet gruo
džio 15 d. reikės sumokėti 
paskutinis už Klaipėdą iš
mokėjimas.

KRŪMUOSE RASTAS
NEGYVAS ŽMOGUS.

Vasario 22 d. Lukšių v.
ras

tas lavonas T. Eilskio, 68 
metų. Jis buvo išėjęs piauti 
medžio šakas ir beplauda
mas, matyti, staiga mirė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Paveikslėlis parodo kiniečiu kareivius šaudant Į japonus iš Woosungo forto, čia kiniečiai 
ilgiausia laikėsi gindami Šanchajaus miestą.

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI VEŽANT MALKAS.

Juozas Stočkus nuvažia
vo iš Norgėlių vienasėdžio 
miškan malkų parsivežti. 
Miške medis virto ir užmušė
į

Gelvonių valsčiuje ve
žant iš miško malkas veži
mas apvirto ir užmušė Ro- 
maldą Paplauską, 17 metų 
amžiaus jaunuolį iš Raižo
mų kaimo.

14,600 SVARŲ PLAUKŲ
NUO VIENOS GALVOS.
V. kaime gyveno senis D. 

kuris per savo 90 metų am
žių kirpo plaukus ir dėjo į 
vieną vietą. Kai jis mirė pa 
sverti jo plaukai svėrė 14,- 
600 svarų. Klausiamas se
nis, kodėl jis taip daro, sa 
kydavo: “Man numirus ne
reiks rūbų, galės palaidoti 
mano paties plaukuose.”Mi 
rus jo noras neįvykdytas, 
jis palaidotas, kaip ir visi

RASTA NEGYVA 
ELGETA.

! Rūdiškio bažnytkiemy, 
Meškučių valsčiaus, 19 va
sario buvo rasta savo grį- 
Ičioj negyva Barbora Jony- 
tė, 55 metų amžiaus sen
mergė, kuri gyveno iš elge
tavimo. Jos katinas taipgi 
buvo negyvas. Todėl spė- 

,iama, kad ji pergreitai už
darė iškurintą krosnį, todėl 
mirė nuo garų.

TYČIA MUŠĖ LANGUS, 
KAD PATEKTŲ KALĖJI

MAN.
Kaune Lukšio g. pilietė 

Em. Gavėnaitė išdaužė 4 
didelius langus 1,500 lt. 
vertės. Gavėnaitę policija 
suėmė. Suimta ji aiškinasi, 
kad nusikaltimą darius ty
čia, kad galėtų patekti Į ka
lėjimą, nes nei darbo, nei 
buto, nei ko valgyti netu
rinti.

Į LIETUVA
Per Havre, ant Greito Expreso Laivo

ILE DE FRANCE
BALANDŽIO 8 d., 6 vai. vakare 

Balandžio 30 d. Birželio 3 d.

MIRTIS DĖL PIRŠTINIŲ. Į TĖVAS SU DUKTERIA 
Pajevonio valse., Altrui- ĮGYVENO 1CUDIKĮ IR

kio km. per vakaruškas ber- NUŽUDĖ JĮ.

IŠVAŽIAVO MALKŲ IR >kiti su
NESUGRĮŽO. I iš MEILĖS NUSIŠOVĖ.

Kaurų km., uk. Ant. Pet-; Netoli Gršikabudžio, Ka 
rauskas, vasario 19 d. išva- ratuose numirė ūkininkaitė 
žiavo į mišką malkų parsi-, Karaliūtė, o ją įsimylėjęs to 
vežti ir negrįžo. Šeima pra- pat kaimo uk-tis Bemaus- 
nešė policijai. j kas nusišovė.

«KELEIVIO”

nas Almonaitis susipyko su 
kitu bernu, Dakimoniu. Ap
linkybės buvo tokios, kad 
viešai Almonaitis įtarė Da- 
kimonaitį pavogus jo piršti
nes. Bet šis gynėsi ir net pa- 
grąsino. Dakimonis pasau
gojo grįžtantį namo Almo- 
naitį, jį užsikabino ir pradė
jo aršią “vainą”. Paskui 
priėjo prie to, kad Dakimo
nis išsitraukė peilį ir suvarė 
Almonaičiui į nugarą, par
bėgęs į kaimą prisipažino 
ką padaręs. Dakimonis su
imtas. *

PASIKORĖ PAKALNIŠ
KĖS ŪKININKAS.

Pakalniškės km., uk. Juo
zas Baltramaitis buvo ras
tas daržinėj diržu pasiko
ręs. Namiškiai sako, kad jis 
pasikoręs todėl, kad ryte 
buvo pastipęs arklys.

Panevėžio apygardos tei-Į 
sme anądien buvo nagrinė
jama byla. Kazys Antonai- 
tis buvo kaltinamas su' savo 
dukteria Kašte, kad jiedu 
sugy veno kūdikį ir, norėda
mi jį nuo svieto akių paslėp
ti, nužudė jį. Tėvas gavo už 
tai 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o duktė — pusan
trų metų.

RUSAS PASIKORĖ.
Pokeršinės kaime, Degu

čių valsčiuje, pasikorė savo 
klojime J. Korolinovas, 40 
metų amžiaus rusas ūkinin
kas.

“Nuga-Tone” Išgydė
Mano Kvaitulius

“Per daugelį metų”, rašo p. A. 
Loksis, Bethlehem, Pa., “aš turėjau 
kvaitulius ir jokie vaistai man ne- 
eelbėjo Aš perskaičiau apie Nuga- 
Tone ir pastebėtinas pasekmes, ko
kių žmonės susilaukė, todėl ir aš nu
sipirkau bonką Aš galiu teisingai 
pasakyti, kad Nuga-Tone išgydė ma
no kvaitulius. Dabar aš turiu svei
kata ir stiprumų jaunystės.”

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių nuodų, kurie iššaukia li
gas ir silpnus organus. Jis suteikė

VOGDAVO DOLERIUS 
IŠ AMERIKIEČIU 

LAIŠKŲ.
Velykių vargonininkas 

Justinas šakalys buvo su
gautas išimant amerikiečiu
dolerius iš laiškų. Panevėį p„daviaįjl. Jeicu j.
Z1O apygardos teismas užtai ■ neturi, paprašykite jį užsakyti iš sa- 
pasmerkė jį 18-kai mėnesių
katorgos.

DE GRASSE LAFAYETTE
Balandžio 5 d. Balandžio 16 d. Gegužės 21 d.

3-čia Klase į Klaipėdą ir atgal $157.
Informacijų ir vietų klauskite pas mus agentus.

Sreneh. 4ne
421 Boylston St, Boston. 19 State St. New York

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

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

Sekti tą tokį įvairu ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku

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

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

ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik
mus informuotų, kuris ne tik in 
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro- 

Se ir užkariavi-
silpni ar liguisti, būtinai gaukite mus, — tai jau devinti metai ei- 
bonką Nuga-Tone. Aptiekininkai jį l

vo urmininko. Nepirkite jokių kitų 
vaistų, būtinai reikalaukite Nuga-

ITone.

Tas smeigiamas skausmas

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJ 
DIDELIS PINIGŲ IŠEIK

VOJIMAS.
Telšių apskrity senai jau 

ėjo kalbos, kad Žemaičių 
Kalvarijos Pieno perdirbi
mo bendrovėje ne viskas 
tvarkoje. Kalvarijos visuo
menė nerimavo.Anksčiau ar 
vėliau numatė, kad paslap
tingas burbulas sprogs.

Šių metų vasario mėn. 22 
d. bendrovės valdybos na
rys Juozas Kerpauskis iš
važiavo į Sedą ir užėjo pas j 
policijos nuovados viršinin-, 
ką neva pranešti, neva pasi
tarti, kas jam daryt, nes tą 
pačią dieną jam būnant Se
doje iš jo vežimėlio dingęs 
portfelis su labai svarbio
mis b-vės knygomis. Pa
sitarimo reikalu jis padaro 
antrą vizitą policijos virši
ninkui, bet oficialaus prane
šimo apie Įvykusią vagystę 
savo vežimėly nepadaro.

Polic. nuovados viršinin
kui vagystė pasirodė įtarti
na ir paslaptinga. Pareika
lauja jis iš Kerpausko ofi
cialaus pranešimo, o po to, 
sužinojęs, kad bendrovėj e- 
są išeikvojimas, patį prane
šėją vietoje areštuoja ir pra
deda energingą kvotą.

Buvo areštuota visa eilė 
valdybos narių, o draugijos 
butas uždarytas ir užant
spauduotas.

Dabar abiejose įstaigose

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

.. .ką daryti
Toks kentėjimas. Kiekvienas pasi
judinimas užgaunantis. Palengvink 
skaudėjimą tuoj. Paklausk bile 
katro gydytojo. Paklausk bile katro 
drauges. C. ii kiekvieno 10 pasakys 
"Sloan’s s-.;n pagelbėjo.”

Kaip saulės šviesa taip Sloan’s 
sveikas karštis greitai kai tina. 
Palengvina skaudėjimą. Išvaro 
skausmą. 1J milijonų namų vartoja 
ji. Gauk šreizisf bonką šiądien, 35 
centai.SLOAN'S Liniment

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

Šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.

7 Dienos į
LIETUVĄ ||

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Paikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN J LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
252 Boylston Street Boston

•S

nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

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

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

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

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

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

I*»♦
»♦*IIĮ
♦

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO — 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gmžiansia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savų kaygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam kon verte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

"KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštunta* Puslapi* KELEIVIS. SO. BOSTON No. 12, Kovo 23 d., 1932 m.

▼
Vietinės Žinios

Siuvėjų streiką* nesibaigia. AUTOMOBILISTAIA
Moteriškų rūbų .siuvėjų Taisome visų išdirbysčių Au- 

streikas Bostone tęsiasi to- tomobilius. Sutaisom Ignitions 
liau. Šį panedėlį tarp strei- ir Generatorius. Ištaisome su- 
kierių ir streiklaužių .vėl j- lankstytus fenderius ir bodies 
vyko muštynės.. Streikl.au- į. apipentiname. Darbas gva- 
žiui Silvermanui buvo žirk- rantuojamas ir kaina pigiausia, 
lėmis nukirpta apatinė lu-. vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

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

pirmiau buvęs Broadway Ga
nge vedėjas.

Savo monotoniškoje lita
nijoje jisai nuolat minėjo 
"tūkstančius”, “milionus” 
"milžinišką progresą” ir 
"stebėtinus dalykus”, bet 
laktais nenurodė, kur tokie 
dalykai randasi Jis viską 
tik "zalatina”, nes už tai al
gą gauna.

Klausytojai išklausė Mi- 
zaros litanijos be jokio en
tuziazmo ir niekas nei klau- 
.-imų nedavė. O kuomet pa
skelbė aukų rinkimą, tai 
beveik visi išėjo “parūkyti”, 
tad biznio padaryt jam čia 
nenusisekė. Tautiečiai tarp 
savęs kalbėdamiesi išmeti? 
nėjo. kad Mizara nėra išti
kimas: pirmiau nuoširdžiai 
jiems tarnavęs, o dabar 
"parsidavęs Rusijai”.

Pabaigoj kalbos Mizara 
kad bolševikų

Siuvėjai streikuoja; buvo kraują. Bet ji traukti bijojo 
pasitarimas su darbdaviais, ir liepė užtaisyk Kraujas 

Siuvėjų streikas Bostone užsikrėtė ir moteris mirė. 
dar tęsiasi, ši panedėlį išė

MIZERNOS MIZAROS 
MISIJOS.

Pereitų nedėldieni po 
* PietV S°- Bostono buvo bol- 

raidėmiš ševikV “misijos.” arba sa- 
rašo': "Gegužį iivarė ii ,u.i- r«š!es "^op-suy" -nei 
rinkimo”. Tai atsitikę prie koncertas. nel, PrakaIb.os- 
šitokių aplinkybių: ?okas J'Il?ar? fe“ke "”#:-

“Kovo 9 d. ivvko SLA. - ° Lals'es Lh“ias !lave 
43 kp. susirinlriinas. Ka- n?va ,.Tal bu™
dangi dabar toje o^aniza- P>™«>nis «ios žiemos ra
cijoje eina smarki kova tarp rengimas,kur: vietiniai bol_- 
laisvamaniu-tautininku ir 1 - slaiP‘laIP papege 
socialistų už vietas, tai sulipdyti, vartojant Mizara
šnipinėjimas eina visu fron- a?t- me:"bet '''
tu. Gegužis, matyt, nuėjo Publikai suuaukti.
sužinoti kaip eis' balsavi- . ^angi diena buvo graži
maą r ir kitų parengimų tuo laiku

“Pirm KacmancVae no nepasitaikė, tai žmonių su- bizniui daug kenkiu “rene- a±ri„lX' ^™k° pasklausvti nevisai gatai” Pruseika, Butkus ir
matęs Geguži susirinkime £ visi’indomavo kiti. -To manvmu, šitie “re-
paliepe jam įssinestL Gegu- v td”7i\ iš <vfAainė< išgirsti, ką čia Mizara apie negaun nueisią tav> pa-

lindimi” " Rusiją papasakos. Daugiau- eiais keliais, kokiais nuėjo
šia buvo tautiečiu, jo senu Trockis ir kiti Rusijos bol- 

su kuriais ’ Mizara ševikų “išsigimėliai”. Taip- 
bičiuliavosi M. Petrausko gi siūlė Bimbos gazietą 
laikais. Mizara iiems atkal- "Laisvę” veltui tiems, kurie

“DAR-KAS” KLAIDINA
SAVO SKAITYTOJUS.
South Bostono davatkų 

organas savo 20-tame nu 
merv stambiomis

vėjo už durą 
Kuris Geguži:

susirinkimo 
švento Juozapo gazieta ne-

s buvo iš to . 
“išvarytas” frent«-

k^Tsuklaklims^o S ^jo savo spyėių tartum vi- nenori ar negadi išmokėti 
tvtoin«i b- ii ąnklaidinn šventų litaniją, tvirtm- Laisves Choras labai pra- Kalikai dabar mano^kad damas kad Rusijoj esą ge- štai dainavo. Kokią buvo 
Kasmauskas čia išmetė už rlau “•$» k“r kitur \ lenok prakalba , tokios ir dat- 
dun, SLA. prezidentą. !r J1® pripažino, kad Rusijoj nos.

Tuo budu “Darbininkas” labai stokuoja žmonėms na- Pats. Mizara jau ka- 
nori pajuokti ir pažeminti ^geležinkelių ir maisto, išlojo veik visų sųvaitę »
savo skaitytojų akyse di 
džiausią Amerikos

Didžiausias gęrumas. kaip anksto. Matyt, prastos bu- 
'lletuviu j*s yra tame. kad Ru- v o pasekmės, nes labai ner- 

ore-anizaciia ST A ‘ sijoj nėra bedarbės. Esą vuotas. Pypkės ir cigarete;
O tilo tarmini A 43 kuo- ten visi dirba, kuomet to- nepaleidžia iš nagų, ruko ir 

nos susirinkime rieko nana- kiose kaip Amerika, ruko. Net rankos jam dreba
šX nebmcI Aš tv&t tel sian,lle" -vra labai dau« ba‘ ruk>'n,°- 0 dXltO 
ravausi. koks ten Gegidis darbiiyBet kokią užmokesti kad taip nesiseka. Rep. 
buvo “išmestas už durų". įninka! Rusijoj gauna nįlv|.L.
bet patyriau štai ką. Tame . Mizara nepaaiškino, sa- PERKAME BONUS
susirinkime buvo renkama vaimi suprantama. Kai. jei- ----------
SLA Pildomoji Taryba. Su- <H..Am?nk,°? da>;bli™kai Ar turi Lietuvos Boną? 
trinkusiems nariam-' buvo dirbtų uz tokią mažą moKe- mes perkam Lietuvos 
dalinamos balsavimo blan- ka*P Ru^ij°J- tai n čia Bonus ir mokam pagal die- 
kos. Bet kadangi susirinki- daugelis turėtų darbo n?s kursą. Tuojau praneš-
me buvo nemaža pašalinės Rašančiam šiuo? žodžiui kjte mums, koki tunt Boną 
publikos ir sunku buvo at- teko, J?lsk5 \s. Len11?' ir kiek yra prie jo kuponų.

jo da daugiau streikierių 
pikietuoti dirbtuves, negu 
kada nors. Ant Kneeland

Moteris iššoko per langą 
nuo antro* aukšto.

Helen Kereluk, 36 m. am-
streeto pikietai pasigavo tu- žiaus moteris ir 7 vaikų mo
lą Isaacą Yoffę einant Į dar- tina, iššoko per langą nuobą ir Įgrūdo ii su lango stik- a'’ro ąuksto savo name antP^^į ^Dauginusiais' 
lais į vieną krautuvę. Pakol Arlington st., Chelsea, ir siržmim *buna Harri- 
policija pribuvo, pikietai iš- sunkiai sužeista Ūpo nuve- * „ ave \nt Washinsrton ir 
sbkirstė. . žta į ligoninę. Ji buvo apsi- ^reeto

Po pietų vieno žydų rabi- rengusi tik “kimona”. Ma-, neemn
no pastangomis buvo su- uoma, kad ji tą padarė gin- 
šaukta streikuojančių siuvė- damosi nuo kokių užpuoli
au ir frimų atstovų konre- kų, nes ji su savo vyru ne- 
rencija. Bet prie jokios su- gyveno.
tarties neprieita. Dabar bus 
šaukiamas 
tarimas.

mtras toks pasi-

Mirc Baracevičiaus žmona.
Pereitą savaitę mirė So. 

Bostono lietuvių graboriaus 
Baracevičiaus žmona. Mir
ties priežastis buvo blogi 
dantys. Dentistas patarė jai 
senai jau kai kuriuos dan
tis ištraukti, nes jų šaknys 
buvo sugedę ir nuodijo

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Heme* ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų. užrikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACIJA
365 Seeond St.. So. Boston.

KAM MOKĖTI 
RENDĄ?

Už labai mažus pinigus ir lengvom 
šlygom galima pirkti namas kur ga- 

’ėsite puikiai gyventi ir nereikės ren
tos mokėti. Turime labai geru namą. 
armq ir bizniu, kurių savininkai yra 
lėl įvairių priežasčių priversti gret
ai parduoti Todėl, dabar yra auksi

nių progų pasinaudoti aplinkybėms.
(1) RANKA PAĖMUS UŽ MORT- 

1ECIV. parduoda 2-jų šeimynų. 12 
kambarių namą ir 2-jų automobilių 
raražų—naujausios mados su mo- 

. ... . . -- ------- r « » - tomiškoms vigadonas, gražiam Bos-
skirti. kas narys, o kas ne, g™0, .kun siomis dienomis Greitai gausi atsakymą ir > tono priemiesty. vįenas nu.° 
tai buvo paprašyta, kad vi- gav<> vienas bostonietis nuo pasiūlymą grynais pinigais.!— p^rš id^JaVtikP^žU$7ooo1. 
si svečiai, kurie nepriklauso ^Y° krono Jame nusiskun- prie progos aplankykit mus. T^r.gvOS išlygos.
prie SLA. 43 kuopos, aplei- .iama; kad gyvenimas Le- yiUSų krautuvė atdara ir 
stų susirinkimą laike baisa- yra labai sunkus, 9 valandai,
vimo. Tuomet visi pašali- , . Pntyr^ amatnmkai. ko- Parduodam laivakortes ir 
niai atsistojo ir išėjo. Tarp klu. *7.a, .,sk(? raseJas- siunčiam pinigus—doleriais
iu buvo ir Vincas Gegužis, tun dirbti be\eiktik uz pra- Lietuva, Lenkiją ir Lat-
Jis nėra nei SLA. preziden- mai?^ to, P.at1^ ‘
tas. nei jį niekas “varė”. Jis 5^0 P^ema laukti enese įl- 
išėjo iš salės kaip ir kjti. ^a> xa^anda&. Bet Mizara a- 

“Darbininko” redakto-
riai, matyt, užmiršo savo 
katekizmus, kad skelbia to-

pie tokius dalykus 
minė.

ANT RANDOS
kį melą. ir prie to da gavė- j« rum4 ®urinis namas, visi įrengi
n i m" nrioč not Iro 'mai- City Point daly Randa pigmOJ, pneS pat V eiVKaS, Ka Galit pašaukt. So Boston 3838-\Y 
da jie turėtų būt labai pa
maldus ir teisingi.

Šveicorius.

791 Fourth St- tarp M ir N

RŪMAS ANT RENDOS 
Dėl pavienio vaikino arba mergi

nos, taipgi gali būti ir ženoti, ir ga
li gauti 1 arba 3 romus Vieta graži, 
renda pigi, savininką galima matyti 
ant 3-čio uakšto po numeriu; (121 

30 Clarkson St. Itorchester. Mass.

viją.
Nuo dabar ant čeverykų 

skrybėlių, marškinių ir kal- 
neuzsi- numugam 25 nuošimtį. 
_____ Malonėkit mus nepamiršt.

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

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

Montello, Mas*. .

Sudegė albanų bažnyčia.
Pereitą subatą sudegė šv.

Traicės albanų bažnyčia, •-------------------------------
kuri buvo ant D n Silver Tį: krautuvė pigiai. 
gatvių kampo, So. Bostone., vieta gera ir galima daryti gera 
Seniaus čia buvo šokių salė j
žinoma kaipo Maynard į mokinsiu. Adresų gausite ‘'Keleivio” 
Hali. Gesinant ugnį sužeista įoflse- u2)
4 ugnagesiai ir vienas vai-Į
kas. Artimai gyvenantieji 
žmonės ant Silver st. buvo 
jau pradėję bėgti iš namų,! 
manydami, kad ugnis ir j 
juos nušluos; vienok pavy-į 
ko gaisrą užgesinti vietoje;! 
nukentėjo tik žemai esan
čios krautuvės.

Nuostoliai siekią $25,000.
Gaisro priežastis nežinoma.
Kai kurie parapijonys da
bar stebisi, kad jų bažnyčia 
buvo visų trijų Dievo asabų 
vardu, tečiau nei viena tų! 
asabų nuo ugnies neapsau-i 
gojo.

\IK-

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kas. pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus Namie esu kožnų dienų 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. PALTANAVIC1UTĖ 

912 E. Broed Aay, S. Boston, Mass.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

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

teiks stebėtiną palengvinimą
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus Įsigalės ir 

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

Vaistus įr nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums į 
namus už 81.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKOR1US

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS. •
Telefonas Talbot 0847

Tel. Porter 3789

Dr. John Repšius
(REP*YS>

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valandos: 2-4 to 7-*
Nedėiiomia ir Sventadioolato

nuo 10 iki 12 ryta 
278 I1ARVARD ST. 
(kampas Inman at.) 

CAMBR1DGE. MASU.

: DR. J.HARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

{ Specialistas slaptų ir kroniškų ligų j 
t moterų ir vyrų, kraujo ir odoa. 

Elektriką ir 6<>t> gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St.. Boston, Ma
t
t 261 Hanover St, Boston, Maita, i
* Tel Capitol 2257 Highlands 3315* 
t Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, j 
I Nekėliomis: iki 4 vai. po pietų.}i.

\OPTOMETR1STAS

(2) CITY PO1NTE ant plačios ga- {
vės — 2-jų šeimynų, 10 kambarių 
namas su visoms vigadoms ir garu 
šildomas; garažus dėl 4 automobi
lių. Kaina 87000—81000 įmokėti.

(3) ŠEŠI V ŠEI MYNŲ namas po 
5 ir 4 kambarius su skalbynėm, ga
ro. elektra, ir toiietais. Vertas $5000, 
parsiduoda už $2000; tik $1000 įmo
kėti.

(4) PRIE COLUMBIA ROAD. — 
Iviejų šeimynų namas, 6 ir 7 kamba
riai, viskas naujausios mados. Par- 
riduoda už 85000 pigiau negu vertas.

(5) FARMA. 4 AKRAI ŽEMĖS, 
prie State road. 18 mylių nuo Bos
tono, 200 vaisinių medžiu sodnas. 6
am barių namas, didelė barnė. Kai

na $3,500.
(6) 35 AKRŲ FARMA. 17 mylių 

nuo Bostono, 8 kambarių namas, di
lelė barnė, pars duoda pigiai arba 
nainys ant namo Bostone

Del platesnių informacijų kreipki- 
ės pas mus:
JOSEPH BALUSZAITIS
BOSTON REALTY TRUST CO 

317 E Street ir Broadway
South IListon, Mass. 

Telefonas So Boston 2732

r

i

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DALGIAU ŠILUMOS 
ir huną Mažian Pelenų.

BURTOM FURBER 
COAL CO.

10 High S t., Boston.
Tel. Hubbard 4422

♦«♦»*i♦»l(♦<il♦;
L

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

LIETUVYS

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

J. L PAŠAKABNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston.

Tel. Uoiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: »-« ir 7-9.

678 Mas*achu*ett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
W SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haynarket 0827

Somerset 204 4-J. 
Valandos: Noo 9 ryto iki 7 vsk.

Šventadieniais nuo 10 iki L

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa,

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET, 
(Kampas Broadasy) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2721

Namų: Talbot 2474.

Drg. J. Pakarklis serga.

šį panedėlį drg. J. Pa- 
karkliui padaryta operacija. 
Nors jis nesitiki dėl šios o- 
peracijos mirti, tečiaus jei
gu prisieitų su šiuo pasau
liu atsiskirti, tai prašo savo 
draugų didelių šermenų 
jam nekelti, verčiau pagel

bėti likusiai jo šeimynai. Jis 
guli Pondville Hospitaly, 
Norfolk, Mass. Aplankyti jį 
tenai galima tarp 2 ir 4 va
landos po pietų, išskyrus u- 
taminkus ir ketverkus; o 
vakarais, nuo 7 iki 8 kas 
vakarą.

7?

C
A

VICTOR RADIO
W MUZIKOS STEBUKLAS

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAULIU!

Victor švelnus priimtuvą*, perduoda visas muzikos 
ypatybes. Jus būdami šimtu* mylfy tolumoje, gau
nate originaliu* muziko* bakus.

JIS PERVIRSINA VISUS

Tai RCA Victor 9 tūbų sbperbeterodyne Radio 
su visomis žymiausiomis ypatybėmis. Pilno di
džio sudėtine Radio-Fono grifas... Fonografas ele- 
ktrikinis ir jis grojin* RCA Victor Ilguosius Re
kordus net penkiolikų minutų vienų pusę. Tai in
strumentas ir tokio iki šiol dar nesate matę. Už
eikite pasiklausyti jo ža Vejančios muzikos, jums 
tas nieko nekainuos.

RCA Victor KE-18

RCA Victor R 73 ' 
8-Tubų, Penkįų-Circuit T. R. F.

Radio-Phonograpli

įrengtas su Balso Kontroliuoto
ju ir visomis naujausiomis ypaty
bėmis. Priimtuvas parinktinšs ir 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. FonogTafo sudėtinė 
turi skirtingą balso paaukštinto jų 
ir nepakeičia tikrąjį balsų. Plačiai 
apšviestų rodyklę, įdėtas į valnrn 
veneruotą kabinetų ir papuoštas 
valnuto apdėjimais.

Kaina žemesnė už paprastų Ra
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėtų būtinai išgirsti.

Atėmė iš policijos snapsą su 
automobilium. Į Į

Valdžios sausieji agentai ! 
ir policija Chelsea mieste ! 
prarado užgrobtą degtinę irį! 
automobilį. Buvo taip. Po- ' • 
licija ir agentai kamantinė-! 
jo du areštuotus vyrus, ku- • 
riuos jie sugavo bevežant • 
munšainą. Tuo tarpu kas; • 
nors įsėdo į automobilį, sto-' j 
vėjusį prieš pat policijos! j 
stoties duris, ir nuvažiavo 
su visu grobiu. Sako, buvę 
apie 40 galionų degtinės.

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

Kiekvienam gyvenančiam Amerikoje svarbu žinoti at
sakymas j viršminėtus klausimus.

Mes patikrinam Tamstos atvykimą ir užtikrinam są
žiningą patarnavimą.

PERKAM LIETU VOS BONUS 
ir mokame aukščiausias kainas. Parduodame laivakortes 
Į ir iš Lietuvos patogiausiais keliais.

C. J. (VIESULĄ) WEISUL AGENTŪRA
j 365 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0620

Me« užlaikome ▼feokių Vaistų h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žo'ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiek oje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tas nusiunčiam ir per paštų At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Beg. Aptiekorios) 
1M DORCHESTER STRUTI

Kampas Broadway,
Sa BOSTON, MASS.

T«L 8a. Boston 2SJ9, 1171 Ir 171*.

LIETUVIŠKA
BUCERNE

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausia kainų Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Saey. 

China Boy Soy Sauce
Lietuviški skilandžiai ir ete. 

Visokį tavorų pas mus galit* gaut 
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKBT 

331 BROADM AY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0531

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

DR. J. LANDŽ1US-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
490 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Modeli* R-4
e

RCA VICTOR tikrai yra geriausias Radio už 
tą kainą. Jeigu norite įsigyt gerą Radio, užeikite 
pa* mus, jus tikrai sutaupysite ir gausite geriausią 
muziko* instrumentą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame 
brangiausiai.

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

i




