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KAS DIENA ŠIMTAI 
ŽMONIŲ MIRŠTA IS BADO.

KAPITALISTŲ SPAUDA 
SLEPIA FAKTUS.

Bedarbiai miršta neturėda* 
mi ką valgyt, o laikraščiai
rašo, kad nuo, pneumoni-, m jeg^ Indijoj, vienam ku-

JO* ’ jnigui prisisapnavo toks pat
Kongresmanas Connery : sapnas, kaip tam bibliškam 

pereitą savaitę sukėlė Wa- Abraomui, kuriam Dievas 
shingtone didelį triukšmą,1 liepęs paskersti ir sudeginti 
kada pareiškė atstovų bute,' vienatinį savo sūnų dangaus 
jog dabartiniu laiku “Ame- garbei. Abraomas tečiaus 
rikoje kas diena žmonės savo vaiko nepapiovė, nes 
miršta šimtais nuo bado**, kaip tik užsimojo peiliu, 
Jis ragino Kongresą kuo- Dievas iš užpakalio sučiupo 
greičiausia paskirti valsti- jam už rankos ir sulaikė, 
joms $700,000,000 paskolų Bet Indijos kunigui Die-

Kunigas Papiovė 
Savo Vaiką.

Londono dienraš.“Times”1 
praneša, kad Adamalpeto

Stebukladaris 
Pakratė Kojas.

Burmoje indų kunigas Na- 
rasingha Swami norėjo pa
rodyt žmonėms tikėjimo 
galybę. Jisai tvirtino, kad

1 žmogus gali gerti nuodus, 
valgyt sugrustą stiklą ir ryt 
vinis, bet jeigu tik jis tikrai

bedarbiams šelpti 
Kadangi prezidentas Hoo-

vas dabar šitokio stebuklo 
neparodė. Per sapną jam

veris su savo republikonų1 pasirodė viena šventoji la- 
partija griežtai yra nusista- bai supykus, kad per du pa-
tęs prieš teikimą bedar
biams tiesioginės pašalpos, 
tai kongresmanas Connery 
reikalauja, kad Kongresas 
duotų bedarbiams pagalbą 
pavidale paskolos įvairioms1 
valstijoms.

“Bedarbių namuose kas 
diena yra randama lavo
nų”, kalbėjo jisai.“Tie žmo
nės miršta iš bado, neturė
dami ką valgyt, bet laikraš
čiuose skelbiama, kad jie 
mirę nuo pneumonijos ar 
šiaip kokios ligos.”

federalinė valdžia turėtų' 
pagelbėt valstijoms, kad jos 
galėtų organizuoti viešus 
darbus ir tuo budu duotų 
bedarbiams darbo, sako 
kongresmanas Connery, ku
ris įnešė Kongresan $700,- 
000,000 paskolos bilių. Val
stijos turėtų pasižadėt tą 
paskolą vėliaus grąžinti fe- 
deralinei valdžiai. Jo bilių 
dabar svarsto komisija.

Nedarbo klausimas Ame
rikoje kas diena darosi vis 
opesnis ir opesnis. Kapita
listų spauda stengiasi tikrą 
dalykų stovį slėpti kaip ga
lėdama. Kas diena skelbia
ma, kad tiek ir tiek tūkstan
čių darbininkų jau “sugrįžo 
darban”. Bet nepaduodama 
nei vieta. nei diena, nei 
kompanijos vardas, kur jie 

'■“sugrįžo”. Aišku, kad tai y- 
ra melas, skelbiamas tikslu 
klaidinti ir apgaudinėti vi
suomenę.

Kaip ilgai jie darbininkus 
galės mulkinti, parodys at
eitis.

staruoju metu vietos mies
tas nekėlęs jai jokių atlai
dų. Užtai ji pareikalavo, 
kad kunigas paaukuotų jai 
savo vienatinio sunaus krau
ju

Kunigo vaikas buvo jau 
12 metų amžiaus. Kelias 
dienas kunigas svyravo, ne
žinodamas ką daryti. Pa
galios nutarė šventosios 
“reikalavimą” išpildyt. Šių 
metų 3 vasario dieną jisai 
nupiovė savo vaikui galvą ir 
išlaistė jo kraują prieš tos

‘tikės, kad tie daiktai jam 
nekenks, tai ir nekenks. Jis 
rodė savo štUkas dideliuo
se tikinčiųjų susirinkimuose 
Kalkutoj, Madrase ir kitur. 
Matyt, jis juos kaip nors 
tenai apgaudavo, nes išlik
davo gyvas. Bet pereitą su
batą jo pasižiūrėti susirinko 
Ranguno mieste daug dak
tarų ir šiaip mokytų vyrų. 
Jie prižiūrėjo, kad jis jokių 
gudrybių čia nepavartotų. 
Jis išgėrė apie kvortą nuo
dų, paskui prarijo saują su
grusto stiklo ir keliatą vi
nių. Už dviejų valandų 
“stebukladaris” buvo jau 
nebegyvas.

šventosios altorių.
Po to jisai pranešė apie 

savo pasielgimą policijai ir 
parodė jai vaiką su nuplau
ta galva. Policija tuojaus 
kunigą areštavo ir uždarė 
kalėjiman. Dabar jisai yra 
kaltinamas žmogžudystėj.

AMERIKIETIS MOKINS 
RUSUS GYVULIUS 

AUGINT.
Pereitą sąvaitę Maskvon 

atvyko Robertas P. Lamon- 
tas, kuris turi Coloradoj di
delį gyvulių ūkį, 4r tariasi su 
Sovietų atstovais apie mok
slinį gyvulių auginimą Rusi
joj. Jeigu susitars, jis gal 
pasiliks Rusijoj ir mokins 
rusus gyvulininkystės. So
vietų valdžia nori užaugint 
tiek gyvulių, kad kožnam 
gyventojui galima butų 
duoti 100 svarų mėsos per 
metus. Lamontas sako, kad 
to pasiekti reikią 20 metų 
laiko.

RUSUOJ NĖRA DARBŲ 
ATEIVIAMS.

Maskva praneša, kad nie 
kas nevažiuotų Rusijoj dar
bo jieškoti. Ateiviams dar
bų Sovietuose nesą. Kas ti
kisi nuvažiuoti tenai į sve
čius, gauti darbo ir pasilikti 
tai apsiriks. Kas nėra iš 
kalno su Rusijos atstovais 
užsieny padaręs kontrakto 
dėl kokio nors darbo, tas 
jokio darbo negaus. Net iš
lavinti amatninkai, kurių 
Sovietams, labai stinga, nuo 
šiol nebusią prie darbų pri
imami, jeigu jie nebus 
tuo reikalu iš kalno susita
rę. -

Bayonnės Tautinin
kai Skundžia
Komunistus.

Brooklyno “Vienybė” ra
šo, kad Bayonnės lietuvių 
DLK. Vytauto draugijoje 
tautininkai su komunistais 
tiek susipyko, kad pasisam
dė advokatus ir traukia vie
ni kitus teisman. Iš “Vieny
bės” pranešimo sunku tei
sybę suvokti, nes ji visuo
met dalykus iškraipo kaip 
jai geriau patinka, bet kiek 
galima iš jos pasakojimų 
dasiprotėti, tai buvę maž
daug taip: senan draugi
jos valdybon buvo patekę 
komunistai. Dabar valdy
bon išrinkti tautininkai. Bet 
komunistai “pasiskelbė save 
teisėjais ir norėjo teisti 
draugijos narius, prašali
nant iš draugijos naujai iš
rinktą valdybą.” Už ką jie 
norėjo narius “teisti”,“Vie
nybė” nepasako. Ji tik pri
duria, kad komunistai ne
atiduoda naujai valdybai 
nei pinigų, nei turto, todėl 
tautininkai pasisamdę du 
advokatu ir užvedę prieš 
komunistus bylą, o tie advo
katai pasiėmę 6 policmanus 
ir nunešę komunistams pa
kvietimą į teismą.

Tai yra kvaila pasaka, 
nes visi žino, kad pakvieti
mų į teismą advokatai pa
tys nekuomet kaltinamiems 
nenešioja. Tą paprastai at
lieka konstebeliai. Bet aiš
kiai teisybę parašyti “Vie
nybė” nemoka.

NUSIŽUDĘS KREUGER 
NESUMOKĖJO LIETU

VAI UŽ DEGTUKŲ 
MONOPOLI.

Pasirodo, kad degtukų 
karaliaus Ivar Kreuger, ku
ris nesenai Paryžiuje nusi
šovė, buvo da nesumokėjęs 
Lietuvai $2,000,000 už pa
vestą jam degtukų monopo
lį. Lietuvos valdžia dabar 
pareikalavo iš jo kompani
jos, kad šita suma butų su
mokėta per 3 mėnesius: ba
landį, gegužį ir birželį. Ki
taip, busiąs atimtas jai mo
nopolis.

LENKIJOJ RIAUŠĖS.
Apskelbus Lenkijos dar

bininkams generalį protes
to streiką, tuojaus prasidėjo 
riaušės. Krokuvoj priėjo 
net prie kraujo praliejimo. 
Susirinkus didelei darbi
ninkų miniai, jos tarpan įsi
veržė policija ir sukėlė 
riaušes. Vienas darbininkas 
buvo užmuštas, o 120 areš
tuota. Laikraščiai Krokuvoj 
tapo uždaryti, kam kritika
vo kvailą policijos žiauru
mą. Žyviec’e taipgi vienas 
darbininkas buvo nušautas 
ir 3 sužeisti. Generalis strei
kas buvo apskelbtas kaipo 
protestas prieš įžeidžiantį 
darbininkus Įstatymą, kuris 
šiomis dienomis buvo išleis
tas.

PENNSYLVANUOS VAL
DŽIA PERKA GYVUS 

ZUIKIUS.
Pennsylvanijoj priviso 

labai daug zuikių, kurie 
naikina farmerių javus ir 
sodus, todėl valdžia paskel
bė, kad ji mokės po 50 cen
tų už zuikį, kas sugaus jį 
sląstuose gyvą ir pristatys 
game wardenui. Bet zui
kiams gaudyt reikia gauti iš 
valdžios specialus permitas.

NORĖJO NUMIRT “KAIP 
KRISTUS”.

Providence, R. I.— Prisi- 
skaičius tikybinių pasakų a- 
pie Kristaus mirtį, tūla Ja
nina Zabielskaitė čia išėjo 
iš proto ir nutarė numirt to
kiu pat budu, kaip Kristus. 
Užsidarius savo kambary, 
ji persidūrė sau kojas, ran
kas, o paskui suvarė peilį 
krūtinėn. Ji buvo nugaben
ta ligoninėn be sąmonės, 
Tai ve, prie ko veda religi
nis fanatizmas.

ČILI RESPUBLIKOJ PRA
SIDĖJO KOVA PRIEŠ 

BAŽNYČIĄ.
Čili respublikoj, Pietų A- 

merikoj, paskutinėmis die
nomis įsikūrė Anti-klerika- 
lų Draugija, kuri savo tiks
lu stato kovą su klerikaliz
mu ir bažnyčiomis. Ji ža
dėjo ramiu budu sustabdyti 
per Velykas visas pamaldas 
bažnyčiose, todėl bažnyčios 
buvo apstatytos policija, bet 
nieko ypatingo neįvyko.

STALINAS SERGA.
Šiomis dienomis iš Berly

no išvažiavo į Maskvą dak
taras Zondek, žinomas vi
durinių ligų specialistas. 
Nors savo kelionės tikslo jis 
aiškiai nepaskė, tečiaus 
Berlyne spėjama, kad jis 
buvo pakviestas Maskvon

ŽMOGUS SUDRASKĖ 
SAVE DINAMITU.

Griswold, Iowa.—Apie šį 
miestelį anądien sudrebėjo 
visa apielinkė. Vėliaus pa
aiškėjo, kad George Zappe, 
kuris užsiimdavo sprogdini
mo darbais, sudraskė save 
dinamitu į skutus. Spėjama,

gydyti diktatorių Staliną, kad pavartojo tam tikslui 
Apie Stalino ligą eina viso-,visą skrynią dinamito. Mo
kių paskalų. ‘ ‘tivas nežinomas.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
ISPANIJOJ.

Sevillės mieste katalikų 
kunigai su monarchistais 
paskutinę sąvaitę prieš Ve
lykas vaikščiojo gatvėmis 
su procesijomis ir nešiojo 
“panelės švenčiausios” pa
veikslus. Vaikščiodami mo- 
narchistai šaukė “šalin res
publika”. Žmonės pradėjo 
juos mušti. Įvyko keliose 
vietose riaušės ir keliolika 
žmonių buvo sužeista. Poli
cija 32 riaušininku arešta
vo.

PATVIRTINO MIRTIES
BAUSMĘ 7 JUODVEI- 

DŽIAMS.
Alabamos valstijoj perei

tą pavasari buvo pasmerkti 
miriop 7 jauni juodveidžiai 
už išgėdinimą dviejų balt- 
veidžių merginų prekių va
gone. Jie ginasi to prasižen
gimo nepapildę ir apeliavo i 
vyriausi valstijos tribunolą, 
prašydami mirties bausmę 
jiems panaikinti. Bet vy- 
•iausis tribunolas pereitą 
sąvaitę tą bausmę patvirti
no. Jų byla panaši Sacco ir 
Vanzetti bylai. Jų šalinin
kai tvirtina, kad buržuazi
nis teismas nori tuos juod- 
veidžius nužudyti tik dėl to, 
kad jie komunistai.

Šmugelninkai Metą
Ateivius Jūron.

Darbo Departamento se
kretorius Doak darė Kong
resui pranešimą, kaip jo de
partamentas kovoja su 
šmugelninkais, kurie slapta 
Įveža Amerikon ateivius. 
Šmugelninkai, jis sako, ga
bena žmones kontrabandos 
keliais, taip kaip ir degtinę. 
Už tokį įvežimą jie imą nuo 
imigrantu didelius pinigus. 
Bet jeigu jie pajunta, kad 
valdžios laivas juos vejasi 
ir pabėgti nebus galima, tai 
jie suvynioja tokius ateivius 
į ragažes, pririša po akmenį 
ir sumeta juos jūron.

Už slaptą įvežimą Ame
rikon šmugelninkai ima nuo 
$100 iki $1,300, sako Doak. 
Bet tuo viskas nepasibaigia. 
Jeigu šmugelninkams pasi
seka žmogų įvežti, tai pas
kui jie jį čia išnaudoja visą 
laiką. Jis turi mokėt jiems 
kas mėnesį nustatytą moke
snį, kitaip jie grąsina išduo- 
sią jį valdžiai ir jis busiąs 
deportuotas. Tai yra biau-

PER AUDRAS ŽUVO 359 
ŽMONĖS.

Pereitą sąvaitę per aud- 
as pietinėse valstijose buvo 

užmušta 359 žmonės. Ala- 
bamoj daugiau kaip 7,000 
hnonių liko be pastogės, 
les audros sugriovė jų na
mus.

Kongresas Nepajėgia 
Subalansuoti Biudžetą.

Kratos Philadelphi- hooveri^ šaukiasi 1 
jos Komunistuose. .. —-r- _. .
* Sako, gali nukenteti visas
Philadelphijoj pereitą są- Amerikos kreditas. Doleris

vaitę policija iškrėtė dvi ko- jau pradėjo kristi, 
munistų įstaigas, “Tarptau-1 vtinio Apsigynimo” ofisį ir, Pereitą Kongresas
“Proletarų Komunistų Cen- sumuse bilių, kuriuo Hoove- 
trą”. Pirmoj vietoj buvo su- no \ aidžia norėjo apdėti
imtas vienas ofiso prižiurę- ble<lnus. zT",es Par?av™? 
tojas, o antroj areštuoti 3 mokesniu (sales tax). Jai 
asmenys. Be to da policija buv0 smūgis netik pačiam 
paėmė beveik visą komuni-'Hoovenui, bet ir visai pini- 
stų literatūrą. Ypač ji uoliai gueeią klasei. Todėl kapita- 
rinko tuos tapenus, kuriuo- 5Pau?a PradeJ° staugti 
se kurstomi juodveidžiai Į>alp paze,stos v?llfa?' .k^ 
prieš valdžią. Philadelphi- Kongresas pasielgę taip 
joj dabar yra suimtas fr.“nepatntkiskai . Vietoj iš
laukia bylos 16 metų am- kraustyt darbininkams kise- 
žtaus juodveidis, William! n_,us’ dabar kapitalistai tu- 
Brown, kurį policija kalti- ires.pakratyt savo aukso 
na nužudymu 7 metu am- ““ ; deficitui
žiaus mergaitės, Dorothy tal bal5,al

Pats Hooveris dabar iš
leido atsišaukimą į visą ša
lį nurodydamas, kad kraš
tui dabar gręsiąs didelis pa
vojus, nes valdžios deficitas 
kas dieną vis augąs ir galįs 
pasiekti keturiu bilionų do- 
erių ($4,000,000,000). Jei
gu Kongresas nesurasiąs 
budo biudžetui subalan
suoti, tai nukentėsiąs visas 
Amerikos kreditas užsieny.

Ištikrųjų, valdžios defici
tas jau ir dabar atsiliepia j 
Amerikos kreditą. Ameri
kos doleris svetimose rinko
se jau pradėjo kristi prieš 
Anglijos svarą ir Francuzi- 
jos franką. Net čia pat na
mie, ant Wall Streeto, Ame
rikos valdžios paskolos bo- 
nai pradėjo kristi. Tai reiš
kia Wall Streetas pradeda 
njotis, jog gali prieit prie 
to, kad Washingtono val
džia nebeturės pinigų ši
tiems bonams išpirkti.

Šitaip sąlygom susidėjus, 
rodos, visų pirma reikėtų 
sumažint valdžios išlaidas. 
Visų pirma reikėtų nukirsti 
prezidento algą bent per 
pusę. Paskui reikėtų nuka
poti kitas aukštų valdininkų 
algas. Reikėtų sumažint ar
miją ir laivyną, ir panaikint 
arba nukapot visokias pen
sijas.

Bet ponas Hooveris neno
ri šito daryti. Darbininkai 
gali su savo šeimynomis ba
dauti. Bet karininkai turi 
būt gerai aprūpinti. Todėl 
ir savo atsišaukime į žmo
nes jisai pabriežia, kad Ka
ro Departamento išlaidų 
Kongresas neprivalo mažin
ti.

Kuo šita suirutė pasi
baigs, dabar sunku da nu
matyti.

Lutz. Komunistai išleido 
tam tikrus lapelius, kuriuo- 

rus “raketas”, ta smugelnin- se tvirtina, kad šita byla e-
kų organizacija.

Pasikorė Lietuvis 
Bedarbis.

Elizabeth, N. J. — Perei
tą sąvaitę čia nusižudė A- 
leksandras Bernotas, 43 me
tų amžiaus lietuvis. Jo duk
tė nuėjo sklepan ir rado jį 
tenai pasikorusį. Velionis 
išbuvo apie du metu bedar- 
bo, todėl manoma, kad tas 
ir buvo jo savžudybės prie
žastis. Našlaičiais liko 3 
vaikai.

KAPOS FEDERALINĖS
VALDŽIOS ALGAS.
Kongreso buto Ekonomi

jos Komitetas nutarė, kad 
visiems federalinės valdžios 
tarnautojams ir valdinin
kams, kurie gauna daugiau 
kaip $1,000 algos metams, 
turi būt nukirsta 11 nuošim
čių. Tuo budu iždo išlaidos 
busiančios apie $67,000,000 
metams mažesnės.

POPIEROSE SUDEGĖ 2 
VAIKAI.

Valleyfieldo miestely, 
Kanadoj, du maži vaikai 
apskirovė popieromis ir pa
degė jas, norėdami pama
tyt, kokios iš to bus “fonės”. 
Abudu sudegė. Tėvų nebu
vo namie.

ALASKOJ ŽEMĖ 
SVYRUOJA.

Pereitą subatą Alaskoje 
buvo žemės drebėjimas. Že
mė netiek drebėjo, kiek svy
ravo po valiai iš vienos pu
sės i kitą, tartum butų kas 
jos plutą lankstęs. Sugriuvo 
keliolika namų, o kaminų 
nubirėjo labai daug.

santi “frame-up”, ir platina 
tuos lapelius tarp juodvei- 
džių. Policija, matyt, pabū
go, kad sukurstyti juodvei
džiai nepradėtų kelti riau
šių, todėl ir užklupo komu
nistus.

LAWRENCE’O AUDĖJAI 
VĖL KALBA APIE 

STREIKĄ.
Generalinis audėjų uni

jos organizatorius Riviera 
nusiuntė Lawrence’o majo
rui skundą, kad audinyčių 
kompanijos ruošiasi už
krauti darbininkams dau
giau darbo, kad dalį žmo
nių galėtų atleisti. * Jeigu 
kompanijos tikrai prie to 
eisiančios, tai darbininkai 
busią priversti vėl streikuo
ti.

LENKAI IR VOKIEČIAI
PASIRAŠĖ PREKYBOS 

SUTARTI.
Po ilgų derybų, pereitą 

subatą lenkai su vokiečiais 
pasirašė prekybos sutartį, 
kuri gali padaryt galą eko
nominiam karui tarp tųdvie 
jų valstybių. Einant ta su
tartimi, lenkai pasižada su
mažint muitą ant įvežamų iš 
Vokietijos mašinų, o vokie
čiai sutinka lengvesnėmis 
sąlygomis įsileisti Vokieti
jon lenkų ūkio produktus.

REIKALAUJA $250,000 
UŽTAI, KAD IŠ LOVOS 

IŠKRITO.
Milionieriaus senatoriaus 

Brabanto pati apskundė 
New York Central gelžkelio 
kompaniją ir reikalauja 
$250,000 “atlyginimo” už 
tai, kad važiuodami miega
muoju traukiniu iškrito iš 
lovos.

40 PĖDŲ PO ŽEME RADO 
GYVAČIŲ LIZDĄ.

Grand Rapids, Mich.—
• Kasant žemę, netoli nuo čia 
Harold Hankel rado 40 pė 
dų gilumoje gyvačių lizdą, 
kuriame buvo 40 visokių ru
sių kirmėlių.

“GRAFAS ZEPPELINAS” 
GRĮŽTA NAMO.

Vokiečių oro laivas “Graf 
Zeppelin”, kuris šiomis die
nomis buvo nulėkęs pietų 

merikon, pereitą subatą
į išlėkė atgal namo.

AMERIKOS ELGETOS
Užplūdo Meksiką
Iš Meksikos pranešama, 

kad užėjus žiemos šalčiams, 
tenai prisirinko iš Jungtinių 
Valstijų daugybė elgetų. 
New Yorko bedarbiai, bu
vusieji aliejaus laukų darbi 
ninkai ir pasenę Hollywoo- 
do aktoriai dabar vaikščio
ja Meksikos miestų gatvė
mis ir prašinėja išmaldos. 
Meksikoj jiems tuo geriau, 
kad oras šiltesnis ir nereikia 
namų.

VALDŽIOS DARBININ
KAI PRIEŠINSIS ALGŲ 

KAPOJIMUI.
Amerikos Darbo Federa

cijos valdyba išsiuntinėjo 
visoms federalinės valdžios 
darbininkų unijoms įspėji
mą, kad jos ruoštųsi į kovą 
prieš, algų kapojimą, nes 
Washingtone politikieriai 
jau kalba, kad algos turi būt 
nukapotos visiems, kurie tik 
gauna daugiau kaip $1,000 
metams. Bet prezidentui 
Hooveriui, kuris gauna per 
metus $100,000, politikie
riai nemano nuimti nei cen
to.



Xabaa Poslapis

VOKIETIJOS RINKIMAI,
SOCIALDEMOKRATŲ
TAKTIKA IR KOMU

NISTŲ LOGIKA.

Pora sąvaicių atgal Vo
kietijoj buvo prezidento 
rinkimai. Buvo pavojus, kad 
nelaimėtų fašistai. Jeigu jie 
butų laimėję, Vokietijoj ne
išvengiamu budu butų turė
jęs kilti savitarpinis piliečių 
karas, nes jų vadas, Hitleris 
viešai yra pasakęs, kad faši
stams valdžią paėmus, jų 
priešų galvos “voliosis dul
kėse”. Ir tas pats Hitleris 
dabar statė savo kandidatū
rą i prezidentus. Prieš ji ė- 
jo Hindenburgas.

Kokios gi taktikos šito
kiam atvejy turėtų laikytis 
Vokietijos socialdemokra
tai? Ar statyti savo kandi
datą, ar remti Hindenburgą, 
kad Hitleris nelaimėtų?

Hindenburgo socialde
mokratai nemyli. Bet jeigu 
jie neatiduotų jam savo bal
sų, tai Hitleris galėtų laimė
ti rinkimus ir tuojaus butų 
apskelbta fašistų diktatūra.

Taigi, iš dviejų blogų so
cialdemokratai nutarė pasi
rinkti mažesnį blogą; jie 
nutarė remti Hindenburgą, 
kad apsaugojus šalį nuo 
biaurios fašistų diktatūros

Ir socialdemokratų takti
ka pasirodė išmintinga, nes 
rinkimuose Hitleris gavo 
11,330,000 balsų, o Hinden
burgas 18,600,000, tik 5,- 
330,000 daugiau už Hitlerį. 
Socialdemokratai Hinden 
burgui davė gal apie 8,000,- 
000 balsų. Taigi, jeigu jie 
nebūtų jo rėmę, o butų sta
tę savo kandidatą, tai Hin
denburgas butų sumuštas ir 
Hitlerio fašistai šiandien 
gal jau kapotų savo prie
šams galvas.

Na, o kokios gi taktikos 
šituose rinkimuose laikėsi 
komunistai?

Komunistai nieko nepai 
sydami statė savo kandida
tą. Ir negana to, jie da ko- 
lioja socialdemokratus,

KOMUNISTŲ “TEIS
MAS” "GYVOJO RA2AN-

ČIAUS” PAVYZDŽIU.
“Keleivio” skaitytojai 

jau žino, kad bimbiniai ko
munistai buvo suruošę Phi- 
ladelphijoj “darbininkišką 
teismą” Pruseikai ir jo ša
lininkams.

Antras toks pat “teis
mas” vėliaus buvo suruoš
tas Brooklyne. Buvo teisia
mi tie patys “prasikaltėliai” 
ir ir vis už tuos pačius “nu
sikaltimus”.

Dabar trečias iš eilės toks 
“teismas” Įvyko Chicagoje. 
“Naujienos” apie jį rašo 
taip:

“Chicagoje toks pats cirkas 
Įvyko kovo 20 dieną Meldažio 
svetainėje, ši cirką surengė 
Andriulis ir jo kompanija, pa
naudodami tam tikslui Ameri
kos Lietuviu Darbininku Lite
ratūros Draugiją. Bet Chica
goje cirkas užvardytas ne žo
džiu “teismas”, ale diskusijo
mis, Strazdo ir Butkaus pa 
smerkimui...

“Well. nepraleido nė Grigai
čio, ‘Naujienų’, Dubicko, Ke- 
mėšienės, Seno Petro, Milerių. 
Kliuvo taipjau profesionalams 
ir biznieriams. Kliuvo visiems 
tiems, kurie nepritaria komu
nistų partijai. Andrulis tiek 
bumo josi, kad visus nepatin
kamus jam žmones prilygino 
šunims. Pasak jo, žmonės, ku
rie neina komunistų vadovy
bėj, reikalingi šiame pasaulyje 
tiek, kiek šunims blusos; mat, 
kaip blusos neduodą šuniui ra
mybės, taip ir Andrulis ir Ko 
neturi ramybės.

“Vėliau kitas kalbėjo, tai 
Andrulio sekėjas. Jisai ragino 
bimbinius-andrulinius ateiti 
Meldažio svetainę kovo 22 die
ną, kai Pruseika kalbės, ir jie 
jam Įrodysią jo klaidas. Atro
do, kad Pruseikai yra rengia
mos prakalbos, o Andrulio se
kėjai ruošiasi kalbėti. O gal 
dar ir aukų mėgins pasirinkti 
iš pruseikinių.”

Davatkų vierai palaikyti 
Romos katalikų kunigai tu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Havajietes Rodo Savo Miklumą Kareiviams.

Kai Amerikos laivyno manievrams pasibaigus karo laivas “New York” sustojo prie Ha
vajų salų. kareiviams palinksminti buvo pakviesta laivan keliatą havajiečių šokikių, kurias 
paveiksle galima matyt šokant savo tautinius šokius ant tam tyčia pritaisytų pagrindų.

gos tavo gyvybei — mirties 
dalgis aplink tave sukasi.“

Žinoma, kad pastangos 
uščios. Tautos Amerikoje 

tirpsta ir jų kalbos nyksta 
daugiausiai dėl to, kad jų 
čia niekas nevaržo ir ne
persekioja. Jeigu ateivių 
kalbos čia butų taip drau
džiamos, kaip dabar degti
nė, tai jos niekad neišnyk
ti-

Iš Plataus Pasaulio.
Australijos parlamentas j Estijoj, netoli Revelio su- 

nutarė uždėt areštą ant visų į degė 15 bedarbių, kurie, ne- 
South Wales provincijos j turėdami namų, miegojo su
pa jamų, nes šita provincija 
nesumokėjo $30,000,000 
procentų ant išleistų savo 
paskolos bonų.

No. 13, Kovo 30 d., 1932 ra.

Sukilėlio Kunigo 
Paskutinės Valandos

(Iš 1863 m. sukilimo Lietuvoj).

kam šie rėmė Hindenburgą. f* ištaisę “gyvąjį rąžančių 
Tik pasiklausvkit, ką rašo Kuno kartojimas niekad ne 
“Laisvė”: pasibaigia. Bimba, matyt

tuo pavyzdžiu mano įsteigti 
“socialfašistai sušilę darba- amžiną “teismą” pruseiki- 

vosi už ex-kaizerio berną Hin-|niams/
denburgą. Vokietijos Socialde
mokratų Partijos prezidentas 
Otto Wels ir kiti vadai masi
niuose mitinguose ragino savo 
partijos narius ir abelnai dar
bininkus balsuoti už Hinden
burgą. Jie šaukė rėkė, jog 
Hindenburgas esąs respublikos 
gelbėtojas, jog jis esąs ‘atspa
ra prieš civili karą’, buk jis 
taikiu budu išvesiąs Vokietiją 
iš dabartinės blogos padėties Į 
‘gerovę'.

“Ir tam socialfašistu blofui, 
tai socialistų atvirai, bjauriai 
išdavystei patikėjo plačios mi
nios Vokietijos darbininkų, tos 
masės, kurios dar tebėra už
nuodytos socialfašistu demago-| susipratimas 
gija. Tie darbininkai balsavo 
už Hindenburgą nesuprasda
mi, kad jie balsuoja už skurdą 
ir badą, už algų kapojimą, už 
pusiau fašistinę diktatūrą, 
pridengtą plonyte demokrati
jos skraiste”.

IR VĖL “NESUSIPRATI
MAS”.

“Naujienos” rašo:
“Pernai metais, kada pirmu 

kartu buvo išrinktas socialis
tas Racine miesto meru, vie
nas ‘mandras* musų tautinin
kas rašė savo partijos organe, 
jogei socialistų kandidatas te
nai laimėjęs tik ‘per nesusi
pratimą’. Bet pasirodo, kad 

ši kartą tame mieste socialis
tai sukirto savo oponentus 
penkiose ward'ose iš septynių. 

Vadinasi, vėl įvyko “ne-

ŠTAI, KAS NIEKAD NE
KLYSTA.

Tūlas žmogelis paklausė 
“Darbininko” redaktorių, 
kodėl vieni komunizmą pei
kia, kiti giria. Jis norėtų ži
noti, kurių pusėj tiesa.

Bet vietoj paaiškinti ką 
nors apie komunizmą,“Dar
bininkas” pasakė šitokį pa
mokslą :

“Ištvirkimą giria paleistu
viai, o dorieji juomi biauriasi. 
Vagys peikia teisingumą. Die
vo karalystės išplatinimui ant 
žemės darbuojasi Kristaus a- 
paštalai, o pragaro karalystės 
išplatinimui šėtonas šaukia sa
vuosius talkininkus. Tad vieni 
kitų darbus negali girti.

“Tamstos geriausias priete- 
lis ir mokytojas yra Katalikų 
Bažnyčia. Ji negali suklysti, 
nes pats Dievas saugoja ją 
nuo klaidos.“

Na, o kaip su pralotu Ol
šausku, kuris buvo tos ”ne- 
klaidingos” bažnyčios mo
kyto jum? Kodėl jisai su 
Ustjanauskiene suklydo?

MANO PASTABOS.
Ar jus, gerbiamieji, pa

stebėjote, kad lietuviška 
ekscelencija” kažin kur 

prapuolė? Lietuvos ponst- 
va, kalbėdama spaudoje a- 
pie savo Smetoną, šito titu
lo jam jau nekergia, bet ra
šo tiesiai: “Respublikos
Prezidentas, p. Smetona.”

Ekselencijos jau nebėra.
Turbut susiprato vyrai, 

kad ne pagal kumelką bal
nas buvo.

AMERIKOS LIETUVIAM 
LEMTA IŠNYKT.

Tūlas Jurgis Jonas gvil
dena “Darbininke” lietu
vybės klausimą Amerikoje.

[Pažymėjęs faktą, kad čia gi 
Maskvos fanatikams pik-lj11^ lietuvių vaikai lietuvis- 

ta, kad Vokietijos darbi- .M' jau nemoka ir lietuviškų 
ninkai klauso so<ialdemok-Pa'krascių neskaito, jis daro 
ratų, o ne jų. Už tai jie ko-p0^ isvaf»ą:
lioja socialdemokratus “so-| 
cialfašistais” ir kitaip.

Bet ištikrųjų komunistai 
tirėtų būt socialdemokra
tams labai dėkingi, nes jei
gu ne socialdemokratų iš
mintinga taktika, tai rinki 
mus butų laimėjęs Hitleris, 
ir komunistų kailis pirmuti
nis nuo to nukentėtų. Pir
mutinės galvos po Hitlerio 
kirviu kristų komunistų.

Tai ve, kokia tų fanatikų 
logika!

“Lietuvybė, kaip nudėvėtas 
švarkas, bus prašalintas ame- 
rikonizmo naudai. Musų jau
nimas elgiasi taip, lyg jų obal 
sis butų: ‘Mes plataus proto 
amerikonai. Jei esi Ryme, da 
ryk taip, kaip daro Ryme. Ne 
mums kištis į Lietuvą ir į lie
tuvybę. Tai seni laikai — tai 
seni žmonės, kurie labai mėg
sta ginčus. Amerika mums 
linksma, graži, naudinga šalis 
—čia visi lygus.’

“Lietuvybė! Tuščios pastan-

lindę Į šieną daržinėj. Ugnis 
kilo turbut iš pypkės.

Italijoje yra jau daugiau 
į kaip milionas bedarbių, Ra- 

Brucho anglių kasykloje j mindamas juos Mussolinis 
Čekoslovakijoj kilo gaisras J pasakė, kad ateinančią žie- 
kuriam žuvo 8 darbininkai, mą darbo busią visiems. O 

iki ateinančios žiemos gali
ma pabūt nevalgius. Tai fa
šistiškas patarimas.

Meksikos karo ministeri
ja užsakė 31 orlaivį armi
jos reikalams. Kaip tik Že
nevoj susirinko nusiginkla- IŠ 33 PAVOGTŲ 
vimo konferencija, tuojaus 
visi pradėjo ginkluotis.

Meksika nutarė depor
tuoti Amerikos rašytoją 
Jonathaną Starrą užtai, kad 
jis išgyveno tenai ilgą laiką 
ir ant galo pareiškė neturįs 
pinigų hoteliui užmokėti.

Per sausio ir vasario mė
nesius Argentinon atvyko 
vos tik 4.584 ateiviai, tuo 
tarpu kaip pernai per tuos 
du mėnesiu įvažiavo 17,- 
367.

Vokietijoj susekta fašistų
sąmokslas padaryt pervers
mą. Sutartu laiku turėjo 
prasidėti ant visų miestų fa
šistų puolimas. To puolimo 
tikslas turėjo būt neva kova 
su komunizmo pavojum, bet 
ištikrųjų fašistai norėjo nu
versti dabartinę valdžią ir 
paimti valstybės vairą į sa
vo rankas. Planas neišdegė, 
nes valdžia iš kalno jį suži 
no jo.

AUTO
MOBILIŲ POLICIJA 

SURADO 32.
Nashua. N. H. —šio mie

sto policija giriasi, kad per 
pereitus metus Nashvėje 
juvo pavogta iš viso 33 au
tomobiliai, bet ji visus sura
do ir sugrąžino savinin
kams, išskyrus tiktai vieną, 
kuris tebėra da nesurastas.

Tavo tiesa apie 
ttinso. Mary t— 
aš niekados ne
gaudavau taip 
skaisčių skal
binių iš mano 

skalbt u ve.

Nesenai Krokuvos uni
versiteto profesorius J. Val- 
ka-Hrineevičius, kilęs nuo 
Veliuonos, parašė knygą iš 
savo gyvenimo atsiminimų.

Toje knygoje ypač yra į- 
domus skirsnys apie 1863 
m. sukilimą ir nužudymą 
Kaune vieno jo svarbiausių 
vadų, kun. Mackevičiaus. 
1863 m. vasaros pabaigoje 
Kaunas virto tikra kariuo
menės stovykla. Saulei nusi
leidus namuose gesindavo 
šviesą, įvairus susirinkimai 
buvo uždrausti, o po 8 vai. 
vakaro niekam nebuvo lei
džiama išeiti iš namų...

Beveik kasdieną atvežda 
vo sužeistuosius ir belais
vius, netrukus prasidėdavo 
teismai, tardymai, tremda- 
vo dažnai net ištisas šeimas 
toliman Sibiran apgyven
dinti arba sunkiems dar
bams. Laikas nuo laiko ant 
neapstatytos tada aikštės 
šalia Petrapilio (dabar Uk
mergės) plento buvo atlie
kamos viešos egzekucijos 
sušaudant, arba pakariant.

Žmonių minia mačiusi 
egzekucijas reiškė savo pa
sipiktinimą prieš pavergė
jus rusus. Daug nuteistųjų 
atsisveikindavo su publika 
ir didvyriškai mirdavo. Vi
suotinas gailesys, verksmai 
ir dejavimai lydėjo tas žiau
rias egzekucijas, kariško or
kestro muzika nustelbti avo 
dejavimus, o kazokų nagai- 
cos išblaškydavo gailesčio 
apimtą minią.

Vieną rudens dieną sau
lei leidžiantis į miestą įėjo 
rusų kariuomenės būrys, 
garsiai dainuodamas ir 
smarkiai sukaudamas.

Tai buvo baudžiamoji 
ekspedicija grįžtanti iš kru
vino žygio ir vedanti sužei
stą, išbadėjus} bei sustingu
sį nuo šalčio pasidavusį ne
laisvėn sukilimo didvyrį, 
kunigą Antaną Mackevičių 
Visi sukilėlių būriai Kauno

gubernijoje buvo sumušti 
stipresnių ir geriau apgink
luotų reguliarinės rusų ka
riuomenės pulkų, o vadai, 
kuriems savo laiku nepasi
sekė pabėgti užsienin, turė
jo padėti savo galvas. Suki
limo vadų buvo visa eilė: 
Jablanauskas, Dlauskis, Ci- 
tavičius, Balys Kališka, 
Zigmas Sierakauskas ir ki
ti. Pagaliau atėjo ir Macke
vičiaus eilė. Žmonių minia 
lydėjo rusų varomą belais
vį... Tai buvo vidutinio ūgio 
ir amžiaus šatenas, ilga bar
zda, ilgais iki pečių siekian
čiais plaukais. Buvo užsidė
jęs aukštą žieminę kepurę ir 
ilgą, pilką sermėgą. Jis ėjo 
drąsiu žingsniu į visas pu
ses sveikindamosi.

Kelioms dienoms praslin
kus nusiėmęs kepurę su mi
nia atsisveikino, žegnoda- 
masis ir keldamas aukštyn 
rankas bandė kalbėti, bet 
jo žodžių nebuvo girdėti..

Vėliau žmonės pasakoda
vo, kad mirties sprendimą 
visai ramiai išklausė, tačiau 
kai kuriuos kaltinamojo ak
to punktus protestavo ir ėjo 
mirti taip drąsiai, kaip ir 
kovojo dėl savo krašto lais
vės. Eidamas mirties vieton 
nusiėmė skarelę ir pirštines 
sudraskė į šmotelius ir me
tė miniai į visos puses, o 
žmonės tuos šmotelius iš
gaudė lyg kokias relikvijas. 
Kilo didelis verksmas, deja
vimas ir keiksmas, išmeti
nėjimai nuožmiųjų rusų ad
resu, tačiau kazokų nagai- 
kos greit minią išvaikė, o 
kariškas orkestras ir būgnai 
stengėsi nustelbti pasmerk
tojo mirtin šauksmus ir žo
džius. Po to kun. Mackevi
čius drąsiai priėjo prie kar
tuvių ir taip žuvo tas pasku
tinis Kauno gubernijos su
kilėlių vadas, žuvęs už tė
vynės laisvę 1863 m. gruo
džio 28 d. 11 vai. ryto.

Bešalis.

PAVASARIS IR BIZNIS.
Šiais metais žiemos sezo-; profesionalais ir biznio į- 

nas daugeliui buvo nepa-i staigomis. Mums nėra rei-

“Vsiak durak duraeitsia 
po svojemu”, sako rusų pa
tarlė. Bet tai skirtumo neda
ro. štai pavyzdis. Sykį Ma
skvoj kilęs gaisras; komuni
stai ugnagesiai susirinkę 
mitingan ir paskyrę komisi
ją, kad ištirtų, ar užsidegęs 
namas priklauso buržujui, 
ar proletarams; ar jį verta 
gesint, ar ne. žinoma, pakol 
ištyrė, namas sudegė.

Lietuviai prie mitingų ne 
pratę, bet užtai jie mėgsta 
muštis. Ir štai, laikraščiai 
praneša, kad Jonišky aną
dien užsidegė linų fabrikas. 
Lietuviški ugnagesiai atva
žiavo ugnies gesinti ir pra
dėjo tarp savęs muštis. Fab
rikas sudegė.

Vadinasi ar šiaip kvailia- 
vosi, ar taip, vistiek bus 
kvailystė.

Pišt«liet«».

Žinios sako, kad bananų 
plantacijose Porto Ricoje 
sukilo vergai prieš Ameri 
kos kapitalą. Buvę jau 
smarkių mūšių su policija.

Ameriketis William Ha- 
ven praneša iš Maskvos, 
kad Sovietai stato tyruose 
naują miestą Magnetogors- 
ką, kur busianti įtaisyta 
plienui gaminti įmonė. Pla
nuojama per metus paga
mini 4,000,000 tonų plieno. 
Šita pramonė reikalausianti 
apie 200,000 žmonių, ir visi 
jie gyvensią naujame Mag- 
netogorske.

‘‘Maryt, ir kokios putos! 
Taip gausingos ir —

gailios...”
**^USIKAMAVUS su nublukusiom 

nesryvom putom, kaip linksma 
vartoti Rinso! Teisybė, Maryt, aš nei 
nesapnavau kad yra toks muilas. Jo 
tirštose, smetonuotose putose, purvas 
pranyksta! Drapanas išimu iš skalb-
tuvo balčiausias kokias esu mačiusi.

Taupo laiką—ir darbą
Išdirbėjai 40 garsiu skalbtuvių reko
menduoja Rinso. Geras taipgi ir rėč
koj. Išmirko purvą—sutaupo trynimų 
—sutaupo drabužius. Lininiai išsi
plauna taip baltai kad jų nė virint ne 
reikia

Puodukas už puoduką, Rinso duoda 
putų dvigubai daugiau už lengvosva 
rius, papurusius muilus—net kiečiau- 
siame vandeny. Stebėtinos putos dėl 
dišių mazgoji-
mo ir visai 
kitai valai. IĮ *
Gaukite D I- 
D E L J pa
keriu.

J

MILIJONAI VARTOJA RINSO
žlnktoi, skalbtuvėj ir diščias.

— Vėl Sugrįžau Darban
**AI kentėjai; -kaosmoA tačiau nekreipiau daug j tai. nes reikėjo

dirbti ir darbas .afcukyt. Vieną diena, takiau, atsibodęs rvtmetv negalėjau pasi- 
judint. f u aš pasiunčiau nupirkti man bonką P.\! \ -K.\ PElJ.ER IO ir
įtrynęs jį k<»; s kartus tą dieną > skandalas 1 ųa*. pradėjau jau<t»s taip kad
antrytojaus aš , d sugrįžau darban. Nėra r.«-Ko geresnio už I’iiin-EspeUerį.’*

(pasirašo) F. T*.. Brooklyn, N. Y.

™ PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Rinre

Per suvirs 60 metų tikrasis Enker . 
TAIN-E.VPEI IERIS gelbėjo ' darbi
ninkams "sugrįžti uŪ prie saro darbo.'* 
Sustingę sąnariai, skaudami nusbn’ai, 
skausmai pečiuose^ feumatiški gėlimai, 
strėndieglis, -ruraMfe 'r kiti panašus 
skausmai greitai pasnfaodg Šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ka PAT\FXPELLERTS padarė 
kitiems, jis padarjų t» pati ir jums.

JSc. ir 70c. Parduodamss visur
• Tikrasis INKARO

Mark

kenčiamas darbo ir pelno 
atžvilgiu. Viešpataujant be
darbei ir finansiniams kri- 
ziams, visur jautėsi pinigu 
trukumas ir todėl prisiėjo 
visokių nemalonumų patir
ti ir bėdų pergyventi.

Bet dabar viena didžiųjų 
bėdų jau pasibaigė, — tai 
žiemos šalčių ir nepasitiki
mo oro nesmagumai, šiltes
ni saulutės spinduliai, švie
sesnės ir ilgesnės dienos 
suteikia mums daugiau pa
togumų ir progų vėl kovoti 
už būvį.

Gyvenimas juk tai amži
no judėjimo ratas. Einame, 
dirbame, laimim ir pralai- 
mim; tai grožimės- savo 
nuopelnais, tai skaitom pa
klaidas, bet vilties nepra
randame, ir vėl iš naujo mė
giname, ir tiktai šitokiu ne- 
atlaidžiu pasiryžimu pasie
kiam savo tikslo.

Nelaimingieji yra tie, ku
riems pirmieji keli apsivyli
mai pakerta spėkas ir ūpą, 
Tokie silpnavaliai nežino, 
kad tik per nepasisekimus 
žmogui yra lemta tobulybę 
pasiekti. Kiekvienas nepasi- 
kimas juk yra brangi lekci
ja. Ir negalima visos gyveni
mo mokyklos pilnai užbaig
ti be visų jos lekcijų.

Kad musų veikimas butų 
pasekmingesnis naudinge
snis, tai reikalinga žinoti, 
kaip, būtent, turime veikti

Musų, lietuviškos išeivi
jos šeima yra gana skaitlin
ga ir savo tarpe ji yra gana 
gausi įvairiais talentais,

kalo kreiptis pas svetimuo
sius “geresnio patarnavi
mo” jieškoti, ar “geresnio 
pirkinio” klausti, nes visa 
tai galima gauti pas savuo
sius.

Pavasario sezonui atėjus, 
be abejo, daugeliui bus rei
kalinga pavasarinių daiktų 
pirktis, tai sau, tai savo šei
mynai, tai namams. Kitiems 
bus reikalingas įvairių a- 
matninkų patarnavimas. Da 
kiti turės savo pastogės ap
draudos reikalus pertvarky
ti. Visuose_atvejuose nepa
darysit klaidos kreipdamie
si pas lietuvį, suteikdami 
jam pirmesnę progą jums 
patarnauti.

Nuoširdžiai viens kitą 
remdami, lietuviai galėtų 
būti 100 nuoš. tvirtesni kul
tūriniai ir materialiai. De
ja, daugelis musu brolių, 
nesuprasdami savo pareigų, 
nuneša pinigus svetimiems, 
iš kurių jie niekad jokios 
naudos sau negaus. O turė
dami savo tarpe labiau pa
siturinčių brolių, nelaimin
gam atsitikime visuomet ga
lėsime drąsiai kreiptis prie 
jų ir jie tikrai pagelbės. Jei
gu visi busime “elgetomis”, 
tai jokios pagalbos viens 
pas kitą negausime.

Išnaudokime šio pavasa
rio sezoną taip, kad nei vie
nas musų centas nenueitų 
pro šalį, bet pasiliktų lietui 
vių šeimos ižde!

Lietuviai pas lietuvius!
Lietuviai—lietuviams!

R. ž—•.
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Km nieko nereikia 
To niekas

WORCESTER, MASS.
Apvogę SLA. kuopą, 
nybiniai” fašistai dar šmei 

žia nekaltus žmones.
Pasivadinęs “Korespon

dentu”, tūlas fašistas rašo 
27-tam “Vienybės” numery 
šitokią pasaką:

“Matyt, musų socialistpa- 
laikių tarnai jau SLA. dirba 
socialistų prezidentui Ba- 

gočiui.
“SLA. 318 kuopos fin. 

sekr. šimkonis vaikščioda
mas po namus, agituoja už 
Bagočiaus kandidatūrą į 
prezidentus. Aš manau, kad 
Worcesterio 318 kp. na
riai neklausys tokių ponų, 
kaip šimkonis. Eiliniai na
riai jau atskiria ir žino, kur 
gludai ir kur pelai.

“Ponas šimkonis nors 
jau gyvena VVorcestery 
daugiau 18 metų, bet pir
miau sėdėjo užpečky, tik 
dabar išlindo kaip yla iš 
maišo.”

Kad fašistai Bagočiaus 
bijosi, tai žinom jau visi. 
Bijosi, nes jam SLA. prezi
dentui tapus, jie negalė? 
kelti kopuose tokių orgijų, 
kaip padėkim Clevelando 
14 kuopoj, arba kaip pas 
mumis Worcestery.

Šimkonis vienok neranda 
reikalingu po stubas vaikš
čioti ir už Bagočių agituoti, 
nes jis ir be to žino, kad SL. 
A. prezidentu bus išrinktas 
tas žmogus, kuris yra dau
giau už kitus pasidarbavęs 
SLA. labui ir visiems Ame
rikos lietuviams, ir kuris ge
riau už kitus supranta orga
nizacijos reikalus; o tokiu 
žmogumi yra tiktai vienas 
kandidatas, tai advokatas 
Bagočius.

Dabar jau neužtenka to
kio prezidento, kurs tiktai 
sėdi ii- po paliudysimais ir

laitis, Žagaras. Baranaus-iateiti Į artimiausj susirinki-! BROOKLYN, N. Y. 
« • i kas ir kiti. Atsimenu, pasi- mą, prisirašyti prie jos ir I Kodėl “Vienybe^* 

Įtaikydavo pūgos ir šalčiai, visiems kartu dirbti už “so-
įbet Bagočiaus niekas nesu- cializmą. 
i lailtvdavn • ii c racdavA hiiHo «laikydavo: jis rasdavo būdą 
savo žodi išpildyti ir pribū
ti. O kokį atlyginimą už tai 
yra gavęs šimkonis, Baigo- 
čius ar kiti kalbėtojai? Ne
praustais veidais fašistai 
juos tik iškoliot moka per 

Vienybę”.
Musų SLA 318 kuopoj 

fašistai irgi pridarė kiaulys
čių. Buvę9 finansų sekreto
rius neatsiskaitė už narių 
mokesti su Centru, todėl 
prisiėjo rinkti komisiją ir 
daug nesmagumų pakelti. 
Centro sekretorei gal dar 
prisieis atsiųsti koki aniuo- 
lą sargą, kad sukolektuotų 
trukumus iš bonding kom
panijos. Betyrinėjant pasi
rodė, kad narių knygelėse 
mokesniai yra įrašyti, bet 
kuopos knygose—ne. Tūli 
tėvai už savo vaikus mokė
jo vieni per du metus, o kiti 
per metus. Bet į Centrą pa
siųsti tik pirmieji jų Įmokė- 
jimai, ir vaikučiai senai jau 
išbraukti. Tai vis darbeliai 
“V.” korespondentų, kurie 
norėtų savo draugus Gegu
žius ir Bačiūnus matyti Su 
sivienijimo Centre, kad se
nieji “papročiai” galėtų ir 
toliau gyvuoti.

K. P. Šimkonis.

nerimau
ja dėl SLA. rinkimų?
Musų fašistai dabar dau-

• *i i , • i • re"' giausia susirupine SLA. 
5“. Pildomosios Tarybos linki-

mais. Ir yra kuo, nes, kai o2 d. balandžio, “Our Civic
Hali”, ant Richmond Hill. girdėt, nuo Susivienijimo
Pradžia o v. vakare. Šitas > T. ir jų gj-vyb^
balius gal bus vienas is «e-priklauso. 0 a toi
riaušių, kokis yra šįmet bu- £a ?25 000 morgitius 
vęs. Rengimo komisija vi- r.y-bei” duotas. Tūlas lai- 
sus draugus ir drauges pn-k^ , kuomet pjWoIn3. 
ims maloniai ir prižiuręs, Tar‘ba nularž jka. 
kad visi butų pilnai paten- fauti ..vi bžs„ , ,
antį. * ...
Bill

mond Hill, “Our Civic Į sunkiai ir už visai mažą at- 
Hall”, ten pasimatysim, pa-Į lyginimą, bet bosai vis rė- 
sikalbėsim ir linksmai lai-kauja; “Tu, prakeiktas tin
ką praleisim; ant rytojaus giny, dirbk greičiau! Jei 
šventadienis, visi pasilsėsi- tingi dirbt, eik namo.” Tai 
me. Rengia LSS. 19 kuopa, darbininkam užmokestis už

Pasvirkalnietis tai, kad ne organizuoti į u- 
-------------- , niją.

DETROIT, MICH. Į Vietiniuose kapitalistų
Kaip eina. darbai automobi- dienraščiuose nuolat skai-

iiu fabrikuose.
Nesenai kapitalistų

sk<aitėm,
laik- 

kad For-

“gerėja”tom, kad darbai 
ta ir ta dirbtuvė šauksianti 
prie darbo 3,000 ar 4,000 
naujų darbininkų. Bet tairasciuose ___ ___

das t.i :aus sauksiąs atgal yra "melas nuo a iki Z. Jei- 
darbinm- kuri dirbtuvė ima naujų

nybės fašistukai pareb 
kad jie sugrąžinsią netik 

Taigi, brooklyniečiai, ne-1 dalį, bet ir visą paskolą, °t 
pamirškite 2 d. balandžio, naują morgičių paimsią iš 
Visi atsilankykite i Rich-Jbanko. Bet dabar pasirodo, 
mond Hill, o ten visi pasi- kad bankas neduoda tokios 
matysim ir pasilinksminsi- sumos ant jų “prapertės”, 
me. J. G. I kokį “Vienybė” turi iš Susi-

šia orkestrą lietuvių tarpe.

PITTSBURGH, PA.
įsikūrė Lietuvių Dainos 

Choras.
Pittsburgho lietuviai se

nai jau jautė trukumų dai
lės srityje, nes neturėjo to
kio choro, kuris galėtų pa
tarnauti visiems draugijų 
parengimams. Praeitais me
tais SLA 3-čias Apskritis 
buvo susirūpinęs choro įkū
rimu, buvo išrinkta net ko
misija ir buvo paskirta $50 
iš Apskričio iždo choro įkū
rimui. Bet komisija nieko 
nenuveikė, turbut dėl to, 
kad nekurie komisijos na
riai nenorėjo ar nemokėjo 
jaunimą prie darbo kviesti, 

šiais metais tuo reikalu

vienijimo. Todėl “Vienybė’ 
užėmė tokią poziciją —plū
sti ir šmeižti visus pažan- 

. . . .giuosius žmones, o brukti
savo romiškąjį dusių ga- Susivienijimui fašistus. Iš- 

nytoją. rinkus visus fašistus į Pildo-
Tarp musų Romos para- mąją Taiybą, “Vienybė” ti- 

)ijonų ir jų kunigo prasidė- kiši, kad tas morgičius bus 
o dideli manievrai, tartum jai “palecavotas”. 

ruoštųsi j didelį karą. Tiesą manau kad Susi-
pasakius, buvo jau ir keli | vieniiimo nariai fa_

W ILK ES BARRE, PA. 
’arapijonai subruzdo prieš

n. ... .. _. per pastą tiesiai į namus to-
< <> kiver Louge dirbtuvėje jQam darbininkui, kuris yra 
dirbsią 100,000 darbinmkų, pirmiau dirbęs toj dirbtu- . . ~
n-«nrbMą po 40 valandų vėj Nuo gatvės visai neima. P^ęjo rūpintis Camegies 
kas savaite, iki padirbs 1,- m . . , , , , ir Bndgevillės jaunuomenė.500,000 nauju automobilių.' Taigi be darbo yra dau- - 5 -

t ... . . gybe įvairių specialybių
Dabar pažiūrėsim, .kas darbininkų, vyrų ir moterų, 

iš tų visų skelbimų išėjo: kurie dabar alkani gatvėmis 
Lovo 8 d. ir vėliaus Fordas bastosi ir darbo jieško, bet 
atleido apie 30 nuošimčių neranda.
darbininkų, o likusiems pne, . , , Miesto majoro F. Murphy
darbo duotia dirbt vos tik įsakymu, policijos viršinin- 

valandas į są- j. Watkins kovo 16 d. 
vaitę. Tik tiek da gerai, kad turėjo atleist iš tarnystės 
pas lordą dirbantieji gauna 221 policistų. O likusiems 
algos ne mažiau kaip $6 už policistams užmokestis bu- 
8 valandų dieną. Fordo sianti sumažinta ir darbas

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių socialistų kuopa 

gražiai darbuojasi.
Bus vos tik mėnuo su vir

šum, kaip pas mus tapo at
gaivinta Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19-toji kuopa, o 
jau turėjo 3 susirinkimus ir 
draugai pilni ūpo ir pasiry
žimo vystyt kuopos darbuo
tę. Prie kuopos prisirašė 
jau 16 draugų, kurie grįžta 
prie socialistinio darbo su

... I vienijimo
astrus susirėmimai, nors Uz-Įšistams savo organizaciją 
muštų ir koliečytų kol kas nosies vadžioti. Rinki- 
da nesimatė. Pirmas susnar- muose kiekvienas pažangus 
timas-ivyko -J vasario, an*~ SLA. narys privalo atiduoti 
ras 28, o trecias 10 kovo. savo balsą už šiuos kandida- 

buvo tus: ant prezidento — F J.

naujos mados automobiliai nad auginta^. Taigi ir polic-
rio ilri uioi rlinnoi nansiGivVY. _ __ __ 1_____ ? 1 •!_ -da iki šiai dienai nepasiro- manams užeina blogi laikai
" fiSlK autol K?™ 12 diSLt±°H^
mobilių dirbtuvėse da blo- <^rL
giau negu pas Fordą. Di- : .Y’
džiumoj- darbinnikai tenai b-ereik£?:
gauna dirbti vos tik po 1, 2, 8ai Pa^^are perdaug
3 dienas savaitėje, ir tai tik nuobodu. Losimas uzeme 4 
po keletą valandų į dieną, valandas Žmonių buvo virs
Retai kuris uždirba daugiau Paren^1 a
kaip 25-35 centus į valandą. ^ave nuostolių.

išmokėjimų orderiais pasi- ja energija jr pagilintu j 
rašo, tankiausiai net 1ssjtlkinlmu, kad vien tik so- 

’ ;cialistu kelias yra tikras sumalamas ant ko rašosi (ki
taip mes neturėtume Mako-J
veeko, Devenio ir UzunanojyJ^ darbininku ke
paskolų ir neturėtume šim
tų tūkstančių nuostolių ant 
bondų). Reikia taipgi žmo
gaus, kuris netik pilnai su
prastų visus reikalus, bet 
kurs netingėtų pats dirbti ir 
mokėtų kitus prie darbo pa
skatinti ir savo sumanumu 
duotų reikalingas informa
cijas kuopoms ir jų viršinin
kams. O tokiu žmogumi ir 
vėl yra tiktai adv. Bago
čius.

Kaslink šimkonio visuo
meniško darbo, tai turiu pa- 
briežti, kad ‘“Vienybės” 
korespondentas dar košelę 
nuo mamos piršto valgė, 
kai Šimkonis jau dirbo kul
tūrinį ir organizatyvį darbą 
Amerikos lietuvių tarpe. Jis 
atvažiavo į šią šalį 1898 m.; 
nuo 1901 m. yra SLA narys, 
dalyvavo jau net 18-koj SL 
A. seimų kaipo delegatas 
nuo 40-tos kuopos. 1904 m. 
Šimkonis sutvėrė SLA 94- 
tą kp. Tumiers Falls, Mass. 
ir veikė kaip visų laikraščių 
agentas, kuomet visuomet 
buvo pavojaus nukentėt nuo 
tamsunų. Pasikvietęs tuo
met studentą Bagočių su
tvėrė dar SLA. kuopas 
Atholy ir Orange, Mass. ir 
pagaliaus suorganizavome 
Apskritį. Viskas ėjo gerai, 
kol Damijonaičio pirminin
kavimo laikais prasidėjo vi
sokios “tautiškos reformos” 

spendavimo bei kuopųir
draskymo orgijos. SLA tuo
met neteko apie 8000 narių. 
Pabriežti reikia, kad tai bu
vo Bagočiaus priešų “pasi
darbavimas”.

Vėliau, kai šimkonis ap
sigyveno Hoyloke, tuoj liko 
šv. Kazimiero dr-stės pir
mininku ir kultūrinis darbas 
prasidėjo visoj apielinkėj: 
kalbėjo Bagočius, Miehelso- 
nas, velionis Neviaekas, 
Smelstorius, Pruseika, Ake-

Seniaus socialistai čia vai
dino žymų veidmenį ne vien 
tik lietuvių darbininkų ju
dėjime, bet ir visuomeninia
me musų gyvenime bend
rai. Bet kilus darbininkų 
šeimynoj nesutikimams, LS 
S. 19 kuopa buvo paliovus 
veikti. Per keliatą paskuti
nių metų socialistinis judė
jimas Brooklyne buvo apsi
stojęs. Bet jį pavaduoti nie
kas negalėjo. Paskutiniais 
laikais pradėjo kilti iš dar 
bininkų tarpo reikalavimų, 
kad socialistų organizacija 
butų atgaivinta. Darbinin
kai, kurie iki šiol vis tikėjo
si susilauksią kokios nors 
vadovybės iš komunistų 
partijos, pasijuto apvilti.Jie 
pamatė, kad tolyn komunis
tai vis labiau skaidosi ir pe
šasi savo tarpe. Dabar visa 
komunistų darbuotė susiei
na į piktas jų vadų piovynes 
už vadovavimą ir mulkini 
mą minių. Darbininkai pa 
matė ir gerai jau įsitikino 
kad komunistai ne organi
zuoja, bet dezorganizuoja; 
ne vienija, bet skaldo darbo 
klasę. Nors jų partija labai 
menkutė, bet ir ta pati jau 
suskilusi frakcijų frakcijo
mis. Yra bimbiniai komu
nistai. pruseikiniai komuni
stai ir baltrušiatiniai komu
nistai. Panašių frakcijų yra 
ir tarp amerikiečių, ir tarp 
vokiečių, ir tarp pačių rusų.

Kuomet šitaip dalykai 
stovi, tai protaujančiam 
darbininkui niekas daugiau 
nelieka, tik stot į rimtą dar 
bą savo klasės reikalų gyni
mui. O rimtas darbas yra tik 
Socialistų Partijoj, kuri vi
suomet stovėjo ir stovi už 
darbininkų vienybę ir takti
šką veikimą. Todėl LSS 19 
kuopa kviečia visus savo 
buvusius ir naujus draugus

Apie 50 šeimynų _ __
nuvykusios į Scrantoną pas Bagočius; iždininko — K 
romiškąjį vyskupą pasitar-|F- Gugis: iždo globėjų—S. 
ti, ką reikia daryti su tokiu Bakanas ir G. J. Staungls; 
tunigu, kuris su parapijos | daktaro kvot. — Dr. LB.
valia visai nesiskaito ir Broniušas Į Detroite yra daugybė ma-
žmonių reikalavimų nepil- Bu* socialistu balius į žų dirbtuvėlių, kuriose dirb- 
do. Sako, mes įaita^m bą-

so. Kurgi sy . tų .yra.rengiamas Brooklyno bar didžiosios automobilių
Bet Romos vyskupas at- priemiesty Richmond Hill. dirbutvės mažai dirba, tai ir. v- to„ anffliški laikraščiai

sakė taip: puikus balius. Tai bus vie- tose mažiukėse dirbtuvėlėse' pašventė ^^dXs^ra
Bažnyčia yra mano, o nas is geresniųjų pasilinks-' (larbu nėra. Stovi uždarytos, ASndrn

jus tiktai randą mokat uz ją. minimų koki kada nors bu- arba labai mažai dirbama.
Aš paskiriu tokį kunigą, na. Muzikantai bus pii-mosį Krautvėse, viešbučiuose, 
kokį aš noriu, ir jus turit jo rūšies; jie gros lietuviškus ir ’ valgyklose vyrai ir moterys 
klausyt. Taigi važiuokit na- angliškus šokius. Bus už-dirba ilgas valandas už vi-Į 
mo ir darykit taip, kaip ku- kandžių ir minkštų gėrimų, gai mažą algą- —

Ku-Ku.

KENOSHA, W1S.

Brazių sūnūs Wiscon*ino 
Universitete pasiekė aukš

čiausios

symui Alkesandro Brazio 
pasižymėjimų Wisconsino 
Universitete.

Jaunasis Brazis (Braze)
______ , Reto, yra yra se”0 "Keleivi0” skaity-

nigas jums liepia. Dac oi. 1 Ir laikas labai parankus — daug jaunų merginų ir vyrų, platintojo, Kazio
Vadinasi Romos agentas |sul?at?-. įžanga irgi pamesti- ką dirba ‘ viešbučiuose ir Brazio (Brazevičiaus) su- 

nušluostė visiems nosį ir iš- nai 35c asmeniui-j valgyklose vien tik už vai- BUS- J° nepaprasti gabumai
išvarė. Ką musu katalikai I. Tai^ s.^atą visi Yra g}-
darys dabar, aš nežinau. I hvieciami atsilankyt į Rich- Nors darbininkai dirba

Su savo kunigu jie susipy 
ko dėl to, kad norėjo suži
noti, kiek 1931 metais jų j 
parapija turėjo pajamų, 
kiek išlaidų ir kiek pinigų 
pas kunigą liko. Bet kuni
gas atsisakė parodyt jiems 
parapijos knygas. Žinoma, 
tas įžeidės parapijomis, ir 
tuojaus prasidėjo maniev-1 
rai, kaip kunigą nugalėti.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

IMtAi < ___

Bet jie teisybės nesuras,] 
nes jų bažnyčia yra užrašy
ta airišių vyskupui, ir kuni
gas elgiasi taip, kaip vysku-j 
pu patvarkymai reikalauja. 
O tie patvarkymai sako, kad, 
parapijonys neprivalo žino-j 
ti, kiek kunigas pinigų pa
ima. Jų pareiga yra tik mel
stis ir nešti pinigus į kuni-l 
go mašną. Pinigų reikia Ro
mos trustui daug, nes reikia 
užlaikyt visą armiją vysku
pų, kardinolų ir visą popie
žiaus dvarą su 1,000 kam
barių, su gvardija ir kitais | 
paraliais.

Bet katalikams nėra rei-j 
kalo krauti pinigus Romos 
agentams ir kentėt užtai pa
niekinimą. Kas negali be 
kunigo ir bažnyčios apsieiti, 
tas gali prisirašyt prie tau
tinės parapijos, štai, Wil-| 
kes-Barriuoae yra jau susi
tvėrusi tautinė lietuvių pa-j 
rapija, kuri prie Romos teu- 
sto nepriklauso ir žmonių 
taip neišnaudoja. Čia viskas 
vedama prigimtoj žmonių 
kalboj ir kun. Valatka yra 
labai prieinamas ir sukalna- 
mas kunigėlis. Jisai dirbai 
lietuviams, o ne Romai.

Wikes-barrietis.

EsseM Išdirbiniai Sukelia
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tukintos ir Virtos* 

Hemės, Dešros ir

Skilandžiai
(Kindžfakai)

VEAL-
LOAF

EssePI
Specialybė

FURČIAI
FRANK-

K1EKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerj.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySl

LAWRE1
714t

S WORCESTER
—■ Telefonas — 5*1806
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pradėjo reikštis jam dar 
high schoolę lankant. Uni
versitete gi jisai iškilo jau 
iš pirmų metų. Dar “fresh- 
manu” būdamas jis jau lai
mėjo Wisconsino Ldgisia- 
tui’os $100 stipendiją ir bu
vo išrinktas į Phi Eta Sig
mą, nacionalę garbingi 
moksleivių broliją. Dabargi 
medicinos fakultetas išrin
ko jį į Alphą Omegą Alphą, 
nacionalę garbės mediki 
organizaciją.

Tai yra aukščiausia gar
bė, kokią medicinos moky
kla gali savo studentui su
teikti. Iš viso Wisconsino 
Universitete šįmet tiktai ke
turi kiti medicinos studen 
tai galėjo šitokio pasižymė
jimo pasiekti.

Taigi garbė jaunam Alek
sandrui Braziui, garbė jo 
tėvams ir kartu garbė “Ke
leiviui”, kad iš jo skaitytoji i 
šeimynos auga tokie gabus 
ir pavyzdingi jaunuoliai .

Rep.

Pirmiausiai susiorganizavo 
Draugiškumo Ratelis, ir šio 
Ratelio pastangomis pradė
ta rūpintis apie chorą. Kovo 
10 d. buvo sušauktas susi
rinkimas (LMD. Svetainė- 
e), kui* dalyvavo apie 30 
aunuolių, ir vienbalsiai nu

tarta organizuot chorą.Cho- 
rui vardas duotas “Lietuvių 
dainos Choras”. Joną Se

nulį nutarta kviesti vado
vauti, nes jis yra vienas iš 
daugiausia patyrusių chor
vedžių Pittsburghe. Yra vil- 
ies, kad Lietuvių Dainos 
Choras turės gero pasiseki
mo tarp Pittsburgho lietu
vių dailės mėgėjų, nes prie 
o pritraukta visi gabiausie

ji Pittsburhgo ir apielinkės 
jaunuoliai ir jaunuolės.

Be to, Pittsburghe įsikiarė 
Lietuvių Radio Kliubas.Tas 
darbas buvo jau pradėtas 
kiek laiko algai, ir buvo iš
rinkta laikinoji valdyba. 
Kliubas rūpinsis lietuvių ra
dio pusvalandžio palaiky
mu, kooperuojant su musų 
menininkais, biznieriais ir 
draugijomis, kad tas musų 
radio pusvalandis tikrai 
tarnautų musų plačiajai vi
suomenei.

J pastovią kliubo valdybą 
jnėjo šie visuomenės veikė
jai: Pirmininkas S. Baka
nas, vice-pirm. D-rė J. T. 
Baltrušaitienė; sekretorius, 
Jonas Ormonas; iždinin
kas, M. Grinienė; skelbėjas 
P. Dargis; valdybos nariai 
Jonas A. Katkus, Jonas A. 
Kazlauskas, Geo. Vencius, 
Jos. Vencius ir A Mieliaus- 
kiutė. Nuo šios valdybos da
bar prigulės lietuvių radio 
pusvalandis Pittsburghe.

S. ’

WORCESTER, MASS. 
Senų Pagelbos Dr-ja rengia

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
P-as M. Markuli*, New York, N.Y., 

rašo ir sako: “Prieš pradėsiant imti 
Nuga-Tone aš buvau liesas ir silp
nas. Dabar aš esu stiprus ir sveikas. 
Nuga-Tone yra vienatiniai vaistai, 

kurie man pagelbėjo. Aš išgėriau dvi 
lmnkas. Dabar aš turiu gerą apetitą 
ir gerai miegu naktimis. Aš džiau
giuos, kad perskaičiau apie Nuga- 
Tone laikraščiuose. Kiekvienas turė
tų jį imti.”

Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą 
atsteigimo sveikatos ir stiprumo silp
niems, liguistiems žmonėms. Jis su
teikia naują spėką ir jėgą organams 
ir padaro jūsų miegą poilsingą ir 
atgaivinant). Nuga-Tone yra parda
vinėjamas aptiekininkų Jeigu aptie- 
kininkas neturi jo, paprašykite jj 
užsakyti iš savo urmininko. Jokie 
kiti vaistai negali užimti vietos 
Nuga-Tone

Po ilgo ir sunkaus darbo 
Senų Pagelbos Dr-ja gavo 
čarterį. Noriritieji pakenkti 
draugijai, buvo įskundę 
šteito valdžiai ir stengėsi 
sustabdyti čarterį. Tečiaus 
musų senelių priešai savo 
tikslo neatsiekė. Senų Pa
gelbos Dr-ja savo čarterį 
jau turi ir gyvuoja sulyg 
šteito tiesomis. .

Balandžio 3 d., 7:30 va
kare, draugija rengia vaka
rienę L. N. C. svetainėje, 12 
Vemon st. Tikietų kaina tik 
50c. šiuomi prašome visus 
Worcesterio lietuvius atsi
lankyt ir paremti musu se
nelius.

Apie dr-jos priešus, kas 
jie tokie buvo ir kodėl se
nelių dr-jai nenorėjo leist į- 
sikurti, pakalbėsime pire 
progos kitu kartu.

Sloan’s
liniment
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Ketvirtas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13, Kovo 30 d., 19C2 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ė
—Tegul bus pagarbintas, kuria jis tą bobą pasmau- 

Maike! gė.
—Sveikas, tėve. Kaip —O ar tas ne teisybė? 

jautiesi po Velykų? —Teisybė ar neteisybė,
—E, kokios čia Amerikoj bet apie dvasišką asabs 

Velykos, Maike! Nei pyra- taip rašyt nevalia. Žmonės 
gy, nei margintų kiaušinių, mislina, kad kunigai visi 
nei vendzytų kilbasų Gas- šventi, o kaip tokias žinias
padinė padėjo ant stalo 
porkčapo. bet kaip pasiro
dė, tai ir tas buvo nešven
tintas.

•—O ką tu žinai, tėve, kad 
jis nešventintas?

—Tai kas ji 'šventins, 
Maike, kad iš bučernės par
nešė tiesiai namo ir tuoj iš- 

-kepė.
—Bet Amerikoj, tėve. vi

skas daroma praktiškiau, 
negu .Lietuvoje. Šventint 
kiekvieną kąsni kunigui bu
tų perdaug darbo. Jis galė
jo pašventint visą kiaulę.

—Sei, Maike, kur tu ma
tei, kad kunigas šventintų 
kiaules?

—O kodėl jis negalėtų jų 
šventint?

—Todėl, kad tai butų iš
niekinimas šventinto van
dens. Kiaulė yra brudnas 
gyvulys, todėl ji negali būt 
šventa.

—Gerai, tėve, bet kuo
met kunigas šventina dešras 
ir kumpius, ar jis tada neiš
niekina šventinto vandens?

—Maike, po Velykų aš 
jaučiuosi šventadieniškai 
nusiteikęs, todėl nenoriu su 
tavim eit į dideli sporą. Ge
riau pasakyk tu man šiaip 
kokią nors na vyną. Ve, tu 
man žadėjai išklumočyt 
kodėl šventas tėvas vienas 
knygas draudžia skaityt, o 
kitas pazvalija. Taigi pasa
kyk, koks tarp tų knygų 
dyfrensas.

—Gerai, tėve, aš tau pa
aiškinsiu šitą dalyką seka
mu pavyzdžiu. Nunešk tu 
“Keleivį” į parapijos susi
rinkimą ir padaryk įneši
mą, kad parapija užsirašy
tų jį savo organu.

—Kibą tau galvoj nege
rai, Maike, ar ką, kad tokią 
rodą man duodi!
. —Kodėl?

—Juk kunigas mane is 
mitingo išmestų!

—Kodėl tu manai, tėve. 
kad kunigas mestų tave iš 
mitingo? Juk “Keleivis” la
bai geras laikraštis. Ir pats 
kunigas rastų jame labai 
naudingų sau dalykų,

—Ale ką tu šneki, Mai
ke. Juk tas

NAUJI RINKIMAI 
KLAIPĖDOJ.

Kaip žinome. Klaipėdos 
Gubernatorius Merkys pa
vedė sudalyti naują direk
toriją n. Simaičiui. Simaitis 
vra Klaipėdietis, mokyto
jas, nepartinis žmogus. Bet 
todėl, kad jis nepartinis — . .
iis pasirodė nepriimtinas kurl laiką į

TAMSUMAS BRANGIAI 
ŽMOGUI KAINUOJA.

Už 10 Metu Lietuvoj 
Busią Sovietai

1

Arba kaip čigonė apmovė 
amerikieti Strašinską ant 

12,000 litų.
_ __ Viršu-

Klaipėdos seimeliui, kuria- kaimą A. Panemunės 
me viešpatauja vokiškų par- valsčiuje, pas ūkininką (a- 
tijų lyderiai. merikoną) Juozą Strašins-

Kovo 23 d. Simaičio nau-k3 atėjo čigonė ir pasisakė, 
ja direktorija prisistatė Sei- kąd ji esanti gyvulių ir žmo-1 
mėliui ir Simaitis perskaitė nkJ ligų daktarė, o beto, iš 
savo deklaraciją. Vokiškų vieno cenU) galinti padalyti 
oan i.ių dauguma pareiškė tūkstantį litų. Be ko kita či- 
Simaičiui “nepasitikėjimą”, gonė pradėjo mesti kortas ir 
Einant Klaipėdos statutu, ■ pasakė, kad jis turis daug 
tokiam atsitikime yra tik Pmigų jr laimingas,
dvi išeitys: arba Simaičio bet jei jos butų nesutikęs, 
direktorija turėtų rezignuo-, ^i butų miręs, 
ti. arba gubernatorius tu- j
rėtų paleisti seimelį ir pa-j 
-kelbti naujus Seimelio rin
kimus. ' Paskui čigonė Strašinskui

Pirmas kelias čia buvo liePė atnešti savo pinigus, 
aiškiai negalimas. Seimelio kuriuos ji padvigubinsianti, 
lauguma jau parodė, kad ji Strašinskas tikėdamas čigo- 
nori grąžinimo Boetteherio,• n®s žodžiais, atnese iš kitoj

Už tą talismaną Strašins
kas čigonei pridėjo dar 100 
lt. Vėliau paaiškėjo, kad 
tas talismanas — sudžio
vintas bulvės šmotukas.
Ir vanduo stiklinėje užvirė.

Paskui Strašinskai čigo-

Komunistų laikraštinin
kas Radekas papasakojo į- 
domių dalykų latvių dienra
ščio “Jaunakas Žinias” re
porteriui Ženevoje. Rade
kas yra atvykęs tenai su So
vietų delegacija į nusigink
lavimo konferenciją. Nors

Burtai su pinigais ir 
grabnyčia.

kųstis, kad kaimy
nai ant jų esą pikti, matyt, jjg įjūri j viską komunistiš
užkerėję gyvulius, nes dve- ________ __________
šią. Prašė čigonę, kad ji jų .
gyvulius atkerėtų. Čigonė Kaip ŽmOUU Pardū- 
sutiko padarvti irtai: ji pa- -V, v
ėmė stiklinę vandens, iškė-į SdVO Vyr(Į UŽ
lė prieš saulę ir, Strašins- -----------
kams nematant, kita ranka Vienas amerikiečių kore- 
spaudė sušlapintą nosinę: spondentas praneša is Mas- 
nosinė spaudžiama čirškė, kvos šitokią žinią: 

i o Strašinskai manė, kad iš į Jeigu kas sako, kad re- 
tikrųjų vanduo stiklinėj už-, voliucija nedavė Rusijos 
virė. L ž tai čigonė irgi pa- moterims laisvės, tai tegul į- 
ėmus honorarą. Įsitėmija faktą, kad Sovie

tuose dabar moteris gali 
parduoti savo vyrą, ir nie-Čigone gerai uždirbu* susi-į 

dėjo auksinius dantis.arba na^kvrimo tolvtraus kambario 1.100 doleriu ir! ,7' 7 7“." 77 Jkas jai negali to uždrausti.
P • - ,itų Gavus tiek pinigų, čigone,jam asmens. Tai reikštų,1 litų ir paaave cigo- 

kad Berlynas ir toliaus tu- nei. Čigonė pinigus paėmė 
retu šeimyninkauti Klaipė-1 suvyniojo į popien, paskui 
dos Krašte. Pasiliko todėl i pakulas. Strašinskas su 
antras kelias — paleist Sei- žmona tą įysulį nunešė į 
mėli ir skelbti naujus rin-

pradeda skaityt, tai išvirsta 
į bedievius ir nebeduoda 
ant apieros. Vedluk to. Mai
ke, kunigai ir neduoda ka
talikams bedieviškų raštų 
skaityt.

—Reiškia, jie bijosi, kad 
katalikai nesužinotų teisy
bės apie dvasiškuos darbe
lius, ar ne taip, tėve?

—Šiur, Maike, kad taip.
—Taigi tuo pačiu tikslu, 

tėve, ir popiežius draudžia 
katalikam tulus raštus skai 
y t. Yra net labai garsių ra 
sytojų, kurių raštai yra po
piežiaus iškeikti ir uždraus
ti. Tuo tarpu yra labai daug 
literatūrinio šlamšto, kuri 
ištikrųjų turėtų būt uždrau
stas, tečiaus bažnyčia jo ne
draudžia. nes kunigams nie 
ko nekenkia, o kartais net ir 
padeda jų bizniui.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
taip daug žinai, tai išviro- 
zyk man nors vieną garsų 
rašytoją, katro raštus šven
tas tėvas yra uždraudęs ka
talikams skaityt.

—Gerai, tėve, tu turbut e- 
>i girdėjęs apie pagarsėjusį 
rusų rašytoją Tolstojų.

—Jes, Maike, aš jo vardą 
girdėjau da bandą Lietuvo
je ganydamas. Sako, kad 
jis labai gražiai rašo ir Die
vą pripažįsta.

—Taip, tėve. Bet popie
žius yra uždraudęs jo raštus 
katalikams skaityt. Jis už
draudė taipgi Rubakino ra
štus skaityt. Uždraudė len
kų Niemojevskio raštus. Už
draudė garsaus francuzų ra
šytojo La Franso raštus ir 
visą. eilę kitų.

—Palauk, Maike, aš jų 
neatsiminsiu. Aš eisiu pa- 
jieškot popierio, o tu man

susidėjo sau auksinius dan-‘

kimus, kas ir padaryta. 
Seimeliui pareiškus nepa-

tis. Kitus pinigus čigonė ati
davus savo meilužiui čigo
nui Jokūbui Janavičiui.

kieti ir idėie į skrynią užra- Janavičius tapęs vienas 
- . .. « y tuitingiausiu čigonų ir įkino, o raktą pasiėmė čigo
nė. Strašinskiui čigonė įsa savo tautiečius ėmęs iš auk 

što žiūrėti.
njai, Simaitis išsiėmė ir čia nios su degančia grabnyčia ^knuTrogeT hU0VęS1S 
pat perskaitė gubemato- 11 ^knnios nedanne-,
riaus pasirašvtą aktą apie ? metą čigone žadėjo Kaip susekta apgavike
Seimelio paleidimą ir naujų ateiti ir i>imti padvigubin-j čigonė.
rinkimų paskelbimą. |tus Pm7.guf- , ,.*,•! Prie Jonavos apsistojo ei-

Nauji rinkimai bus apie , ktrasm.'k.!. buvo katan-; gOnaj jr broliai Janavičiai
. d. gegužės. Bėgyje šių kas_.lr mycios galybei iiarp <aVęs ėmė smarkiai
šešių sąvaičių galima laukti tlkeJ°; Ji> su grabnyčia pne; mu5tjs negalėdami pinigų
iš vokiečių pusės smarkios £kpnio> įu-tisąnakų /y?50’J pasidalinti. Vienas iš antro
duju atakos” — propagan- °.zn}01?a 'aik8c10Ja lr dziau-! reikalavęs 6,000 lt., kuriuos 
----- masi. kad raktos dvasios e- antrojo meilužė esanti pa_

grobusi iš vieno amerikono 
nuo Rumšiškės.

-įtikėjimą naujai Direkto-’M per naktį prie tos skry- 
• • • •* nins riPOMnpia frr^nnvpi^

dos prieš Lietuvą užsieninėj S138.1; ka(J P!k^?s dvasios e 
spaudoj. Bus pilna ne tik 8anci°s is Rieties įsgaudy-
iškreiptų, bet ir visai pra- A . . , ,
manytų žinių apie Lietuvą.’ Vz patarimą darbo pira-
Vokiečiai norės kiek gale- dzių 16 Strasinsko
darni sugadint Lietuvai ge- Pa^me 1 lt.:> *
•ą vardą pasaulvje. Ši “nuo-* Atėjo sutartas laikas, ka- 
dingų duju ataka” jau pra-'da čigonė turi ateiti su rak- 
.idėio itais ir skrvnia atrankinti, o „

Štai,' “New York Times'o” "<onėsf vi) ^TvVvfktoriU TlTi-
koresėondento pranešime iš k?>. ™tare kad svarbu tik Viktonja Oriavi-
Beriyno (kovo 23 d.) sako- P1"1^ ^igubinti, o is-

Vnlrtoiia /Jioioliai imti jis ir vienas su žmona asmeny oe oino nusiaiy-ma, k*d Vokietija oficialiai .. p . kalta atnlėšė tačiau kaltininkus sunku 
orotestavo Kaune. Londone £alJS- ra>ieme .Ralt3- atPle£e h ti čigonai
Romoi ir Parvžiui Drieš skr>mią ir ziun — ne cento mn o surasti, nes čigonai noinoj ir raryziuj pi ies . • - . ... nn nuokalnes savo gyvenamos
Seimelio paleidimą. Protes-' -7 Peia- tik Kažkokie po- ir bastos noto notoj vokiečių vyriausy- P,enal ^™tul™oti. m^Ss ir kremti
bė tvirtina, kad Simaičio Stebuklingo advokatas. pasraliau nrieš Dat nauius 
paskvrimas, kaip ir Seime- „ . ... , . ’ raganau pne. pat naujus
iio paleidimas, esą nesude- -B.e n0'° tur?tl ,da?Pa.u Pollc,y,ai paVko tlas
rinami su Klaipėdos statu- Strasmteturejo ir Balmkais, Lkmęrges apsk.,
tu. Vokiečiu notoje esą rei- kltP relk?lli: >'? tuos čigonus surasti. Tačiau
kalaujama Ii Didžiųjų Vai- k?‘.m-v.na!> Čigone p^iza- Strasinsko pinigų ne cento 
rtvbiii (Anglijos. Francuzi- d.eJ“ T Sla™. reikale Stra- nerasta.
itį. Italijos ir Japonijos)-, jnskm padėti Ji davė jam Vadinasi per tamsumą 
kurios prirašė su Lietuva ??ebukhngą šaknelę, kurią žmogus palydėjo daugiau
Klaipėdos sutarti, kad jos ,ePe..W.°!: ™- ,kalp 12'0W 1,t* .
•užsiimtu prašalinto Boett-|tu ,k'?eniluJe laikyti. Kišene- čigonė pasodinta j Kauno 

cherio reikalu" Tarptauti-1 J.P 'ąikydamas šaknelę stra- sunkiųjų darbų kalėjimą, o 
niam Teisme Hagoj. Taipgi ?!n£*
reikalaujama, kad jos nelei- S1^S" 
stu Lietuvai daryti neteisė-

Kitos čigonės apie tai iš- 
girdusios, tas kalbas pas
kleidė ir Jonavoj.

Policija vėliau nustatė, 
kad ta apgavikė, kuri

Šitoks įvykis dabar buvo 
Podolsko miestely, apie 25 
mylios nuo Maskvos, ir tai 
buvo pranešta per vietos 
radio, turbut kaipo pamoka 
kitoms moterims.

Šita pora dirbo vietos au
deklų dirbtuvėj, buvo jau 
apie 30 metų amžiaus ir tu
rėjo trejatą mokyklos am
žiaus vaikų. Žmona nesenai 
susitiko seną savo draugę, 
kuri dabar mokytojauja, ir 
jos pradėjo kalbėtis apie 
šeimynišką gyvenimą. Tuo
met mokytoja ėmė skųstis. 
Aš, sako, labai norėčiau iš
tekėti, bet negaliu susirasti 
vyro. Jums, kurios dirbate 
dirbtuvėse, bepiga ištekėti, 
nes susieinat su žmonėmis 
ir galit pasirinkti sau vyrą 
kokį norit.

Ir mokytoja pasiūlė savo 
draugei 100 rublių dovanų, 
jeigu ji suras ir prirodys jai 
vyrą. Tiesa, 100 rublių da
bar turi tik 5 dolerių perka
mąją galę, bet Rusijoj jie 
visįri skaitosi šimtas rub
lių.

Taigi šita moteris nutarė 
parduoti tai merginai savo 
Ivaną. Ji suvedė

komis akimis, vis dėl to ne- 
prošali bus su jo pažiūromis 
susipažinti.

Kalbant apie nusiginkla
vimo klausimą, latvių kore
spondentas pareiškė, kad 
Latvijos pozicija konferen
cijoj nesanti lengva. Latvi
jai kariuomenė esanti rei
kalinga, kad ji galėtų apsi
saugoti nuo galimų Sovietų 
Rusijos puolimų. Į tai Ra
dekas atsakė: “Jei kas bi
jo, tai čia niekuo nepagel
bėsi. Bet aš Tamstai sakau: 
ši baimė nėra pagrįsta. Mes 
neturime nė mažiausio no
ro užpulti Latviją. Mes tu
rime daug svarbesnių dar
bų, negu Latvijos okupavi
mas. ,Kai kas sako, kad 
mums reikalingi jūsų uos
tai. Kas per kvailybė! •Uos
tas uostu pasilieka, nežiū
rint to, kam jis priklauso. 
Paimsime pavyzdžiui Vo
kietiją — jai galėtų būti pa
lankus Rotterdamas. Bet ar 
Vokietija dėl to Olandiją 
užpuolė ir ar ji kada nors 
tai manė daryti?

“O Gruzija, p. Radeke? 
Čia juk gana neginčijamas 
užpuolimo atsitikimas”, — 
pastebėjo latvių laikraščio 
korespondentas.

“Gruzija mums 
atsakė Radekas. 
tas yra, taip sakant, pačios 
Rusijos viduje. Ir. be to, ten 
sukilo musų draugai ir ati
davė tą žemę Į musų rankas, 
ji strateginiu atžvilgiu įei
na į Sovietų Rusiją. Ne, ši
tas pavyzdys čia netinka. 
Jus galite būti visai ramus: 
Latvija mums nėra reika
linga!” Toliaus paklaustas, 
kaip jaučiasi Ženevoj Rade
kas, tarp kitko, pasakė: 
“Europa stovi ant bedugnės 
krašto. Visur krizė ir nepa
sitikėjimas, nedarbas ir ne
laimės. Ir ką ši Europa da
ro? Ar ji nori susijungti, 
kad bendromis pastangomis 
pašalintų pavojų? Ne. Ji tu- 

juodu į ri kitų rūpesčių: ji susirupi- 
nus dėl kažkokio Klaipėdos 
Boetteherio, lenkai žiuri ne
apykantos pilni į vokiečius, 
vengrai agituoja prieš če-

s kenkė”, 
“Šis kraš

kiekvieną bylą išlo- byla perduota valstybės gy
nėjui prie apj^. teismo.

tus įtakos busiančiuose rin
kimuose.

Čia pat paleidžiama aiš
kiai sufabrikuotos žinios: e- 
są “iš Kauno tenka girdėti”, 
kad Lietuvos vyriausybė 
rengiasi pasiųsti Klaipėdon 
burius Lietuvos piliečių ir 
tuojaus suteikti jiems bal
savimo teisę busiančiuose 
rinkimuose.

ši Berlyne sufabrikuota 
žinia yra geras pavyzdys

Augina Jauną Liūtuką.

jų vardus užrašysi, kad aš politinių šmeižtų, kokių bus 
galėčiau išmokti juos ant i užsienių spaudoje daug 
pometies. daugiau bėgyje sekančių
- ------------------------------------! šešių sąvaičių.

Lov. elly, Mass., pereitą Ispanijos _ provincijoj O-
sąvaitę buvo nuverstas Sa- rense kilo darbininkų strei-. 
co-Lovvell audeklinės kam*- kas kaipo protestas, kam 
nas, kurio pastatymas kas- valdžia sustabdė darbą ant 
tavo $22,000. Jis buvo vie- gelžkelio. Streikas apėmė 
nas aukščiausių kaminų Lo- visą provinciją ir daro val-l

Keleivis”, taijwelly, bet audeklinei užsi- džiai daug nesmagumo. Dėl 
bedeiviška gazieta. Kaip Įdarius, liko nebereikalin- jo rezignavo jau net 43 
Lietuvoj buvo praloto OI-gas. Darbininkai paliuosavo miestų valdybos. Naktimis 
šausko sūdąs, tai “Keleivis” plytas iš apačios, ir kaminas streikieriai sprogdina dina- 
aprašė visą jo provą, išdėstė nuvirto tokiu smarkumu, mitu telefono ir telegrafo 
visus jo darbus, pasakė net kad visam mieste sudrebėjo stulpus. Policija suėmė jau 
kaip ilga buvo tą .virvė, pu žemė.

krūvą ir visi trįs sutiko su 
tuo planu. Buvo nutarta, 
kad Ivanas paimtų su pir
mutine savo žmona divorsą 
ir apsivestų sų mokytoja. O i kus ir Lt. ir Lt. Ir kada eina 
vėliaus, kai mokytoja į va- kalba apie nusiginklavimą, 
lias Ivanu pasidžiaugtų, jis tuomet girdima: labai ge- 
turėjo ją divorsuoti ir iš ■ rai, bet tenusiginkluoja ki- 
naujo vesti pirmutinę savo.ti...”
žmoną. , Radeko nuomone, ne-

Tečiaus atsitiko taip, kad į daugiau kaip už 10 metų vi-
Ivanui mokytoja patiko ge- sa Europa busianti jau ko- 
riau, negu pirmoji žmona, ir! munistinė. Taigi ir Latvijoj, 
jis atsisakė ją divorsuoti. jr Lietuvoj, ir kitose Pabal- 
Tuomet pirmoji žmona nu- tės valsvtbėse busią Sovie- 
ėjo pas jį į namus, įtaisė tai. Vadinasi, Rusijai nėra 
“skandalą ’, kaip rusai sa- jokio reikalo eiti Baltijos 
ko, ir kreipėsi į teismą, kad uostų imti jeigirji ir norėtų 
tas panaikintų Ivano jung- nes tie uostai patys prie 
tuves su ta mokytoja. Teis- Rusijos prisidės, 
mas betgi jos skundą atme- . . .
tė ir dagi išbarė ją, pareikš- ..T1^ V!^‘nv ^vemarija pa- 
damas, kad ji parduodama £1Į,ksianti buržuazine, nes 

f savo vyrą už pinigus pasiel- ku[°rius subėgs išvyti
Į gė tikrai buržujiškai: prole- 1S vlsur buržujai.
tarų respublikoj niekas ne- Bet Lietuva, Latvija ir 

j turėtų pinigo branginti, y- Lenkija gali virsti komunis- 
pač negalima pinigo statyti tinėmis valstybėmis visai 
aukščiau žmogaus vertės. greitu laiku. Tai prįgulės 

Ir taip dėl 100 rublių šita nuo Vokietijos. Jeigu tik 
moteris neteko savo vyro. Vokietijoj valdžia pateks į 

‘ Bet faktas vis gi lieka, kad komunistų rankas, tai bur- 
moteris Rusijoj turi daug žoazinems valstybėms Pa- 
laisvės, jeigu ji gali savo vy
rą parduoti.

baltėj bus galas. Nes negali
ma nei manyti, kad tokios 
mažos buferinės valstybėlės 
galėtu išsilaikyti tarp dvie
jų milžiniškų komunistinių 
valstybių.

Taip galvoja komunistes 
Radekas. Ar taip bus, tai 
parodys ateitis, čia nepro- 
šali bus atsiminti, kad pa-

Cbicagos ligoninėj slaugė maitina 5 dienu liūtuką. Jis čiulpia 
17 žmonių su bombomis. į pien9 bonkutis kaip kūdikis.

TOMO MOONEY MOTI
NA SERGA.

p
Detroite po prakalbų pe

reitą sąvaitę apsirgo Mary 
Mooney, 84 metų senukė, 
kuri kalbėjo tenai viešame 
susirinkime dėl jos sunaus, .....
Tomo Mooney, paliuosavi- 5au.I,n? revoliuciją komuni
nio. Tomas Mooney sėdi ka- sta> Panašavo jau apie 15 
Įėjime jau 16 metų, ir nors at«a1.’ 0 nesimato 
visi žino, kad jis nekaltas, da lr slandlen- 
kapitalistinė valdžia jo ne- Gali taip pat būti ir su ši- 
paleidžia. tuo Radeko pranašavimu.
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Viename Buenos Aires 

restorane, Argentinoje, tar
navo lietuvaitė Peikevičiu-

Statement of the Ownership įįį(įį į£n DttT0 Muill ^cn ^uvo tokio- sąlygos, 
“ “ kad mergina prieš kelis mė

nesius pamišo ii- konsulato 
pastangomis padėta valdiš- 

Buvęs Amerikoje kunigėlis kan be protn. m, n. Restorano 
pabėgo su jauna mergaite, savininkas pasisamdė tar- 
suviliojo ją, išvijo, o dabar na:, i kitą lietuvaitę, kuri
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“Dienos Naujienos” pa

po kiek lakio, negalėdama 
į pernešti neapsakomos būk
lės, ėmė rodyti pamišimo 
ženklus.

Prie uosto žolėse guli keli 
tūkstančiai bedarbių, jų

253 Broa.iuay, So. Boston. Ma s. --Kaune gyvena daugeliui tarpe per oUO lietuviu: jų
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Known bondhoiders, mortgagę. jis baigė Kauno dvasišką žilę ir pamišę, 

and others security holders. holding eptntTlitr*t niiil/Pši Ppfvttni-j per reni, or uore of totai au .nt •»« ^eminariją^ moKesi reuapi-
bonds. mortgages, or other ■wunt« IlO dvasinėj akademijoj, pa-
“Non* skum išvyko j Ameriką ir

ten buvo kunigu.
“Ten gyvendamas įsimy

lėjo jauną amerikietę, kuri 
išsižadėjusi tėvų su minimu 
kunigu atvyko Lietuvon.

“Iš karto, kol p. D. D. gy
veno vargingai, viskas buvo

By J. G. Gegužis, Bus. Man 
Sworn to and subscribed before nte 

March 29, 1932.
••'ortunatus J Bagocius, Nm.-iry 

Public. My coram. exp Feb. 10, 103 J.

surakino ir nutildė

Rosario uoste pasiskandi
no lietuvis J. Spurgas, 24 
m. amžiaus. Sakoma, kad 
jis tai padarė pamišęs. Il
gesnį laiką buvęs be darbo/ Aštrus šalčiai paskutinėmis dienomis 
vaikščiojęs pagal uostą ap- Niagaros upės kroklį. 
driskęs. ---------------------------------------------------

Audra Užmušė Daug 
Laukinių Arkliukų.

North Carolinos pakraš- bet kai Paba^ė
ty yra daug laukinių arkliu- L,et«VG« umverstete bu
kų (ponief). Legenda sa- sanitarinių mokslų skyrių

Kas Mums Rašoma.

FRANCUZUOS MOTE
RYS DA NEGALI ie. a L.

R Al $ĮIQTI įSLA. 140 kuopos balsavimo
Francuzijos parlamento- panamės,

žemesnysis butas 299 bal-į Kovo G d. SLA. 140 kuo
dais prie 127 atmetė suma- pa turėjo mėnesinį susirin- 
nymą, kad moterims butų kimą ir balsavo kandidatus 
pripažintos balsavimo tei- į į SLA. Pildomąją Tarybą, 
sės. i Balsavimo pasekmės to-

-------------  J kios: t

vienoj gimnazijoj 
kalbos mokytojo

hvo žmoną pravarė, 
ar ji gyvena varge, 
vyras nepriima, o pas tėvus

Hams pavvko išplaukti ant tV ”e^aJj- nesT 
salų arba į krantą. Kadangi D.- D- Pabeg0' kad
smiltynuose tenai žolės nž- vie"as .mus« •"'■y^iteto 
daug; o žiemos būna labai P-ofesonus, senę jų semtos 
šiurkščios, tai iš šaunių Arą- draugas, ją šelpiamo p. D. D. 
bijos žirgų pasidarė dabar- va£s‘° su Panaitėmis, 
tintai nuskurę maži arkliu- Tal vei kaip elgtasi do-

ko, kad jie yra kilę iš Ara
bijos arklių, kurie keli šim
tai metų atgal buvo vežami 
laivu į Ameiką, bet laivas 
sudužo ir kai kuriems ark-

įr gavo 
lietuvių 
vietą, sa\ 

įbai

kai, kurie niekam nepri- ros” mokytojai ir “meilės
klauso ir gyvena kaip lauki- artimo" skelbėjai! 
niai žvėrys. Per buvusią da-
bar audrą jų buvo labai ISplCSC YJlSCOtlSlTlO 
daug užmušta. Žvejai randa Banką

Pereitą 
išplėštas

negyvų arkliukų čielais tu
zinais. I Deelvan, Wis.

--------------- ' savaite čia buvo
Paskalai Apie “Re- State Bankas, iš kurio plėši 

•• tf r n • • kai nusmese S (,000. Uzpuo-
VOllUClją L krauto]. limas buvo labai nepapras-

Bukarestas sakosi girdė- ^as- Plėšikai nuvyko į banke 
įęs iš kaikurių Rumunijos prezidento Toppingo na- 
kaimų Rusijos pasieny, rni?s ^a .1S vakaro. Jt° išbuvo 
kad Ukrainoj prasidėjusi Pne J° J° zmon°s per visą 
“revoliucija”. Taslako mie- naktį, viską valgydami ir 
stely verbų nedėldienį į- Sardami. Is ryto, pnes pat 
vykęs “kruvinas nedėldie- banko atsidarymą, jie pn- 
nis”. Sovietų kareiviai šau- rakino pne sienos jo zmo- 
dę į moteris iš kulkasvai- n^az^ dukterį, o jį pati 
džių ir daug jų “išskynę”, pasisodino automobiliun ir

Šitiems paskalams tečiau nusivežė į banką. Tenai lie- 
nereikia tikėti, nes jie sako, P® atidaryti banko duris u 
kad Ukrainos gyventojai atrakinti seifą. Kai pasiėmę 
sukilo savo bažnyčių ginti. Pimgus piestai bego lau- 
Verbų nedėldienį Taslako kan, tai į banką atėjo jau č 
miestely raudonarmiečiai tarnautojai. Plėšikai pagru- 
pradėję griauti “dievo na- mojo jiems revolvenais n 
mus”, žmonės užsistoję už ?usedę į vogtą automobilių 
bažnyčias, ir dėl to karei- nuvažiavo savo keliais.
viai pradėję juos šaudyt. 1 AiinuAC ?nvn yye

Taigi išrodo kad tai yra * ^.R AUDRAS ŽUVO 27„ 
klerikalų paleistas paskalas.' ZMONĖS.
Prieš Velykas, kada tam- Uzpereitą nedeldienį, 20 
sus žmonės pasidaro karste- kovo, oficialiai pas mus 
sni fanatikai, yra geriausia prasidėjo pavasaris. Iki šio 
proga supiudvti juos prieš Raitėsi žiema. Bet lyg ty-
“bedievius”. Todėl, matyt, Cia- Per V1S3 z,en?3 bVV0. slb 

ir buvo paleista šita pasaka t?’ ? pavasariu užgriuvo 
apie “revoliucija” Ukrai- purkšti žiema. Naujoj Ang- 
noj lijoj Verbų nedeldienį ir

Kiek mums yra žinoma, Panedėlį siautė didelės pu- 
Sovietų valdžia bažnyčių JT. auc^ros, o pietinėse 
negriauja, bet jas griauja valstijose baisios būtys si 
patys žmonės. Bažnyčia ir vėtromis. Ita panedeho va 
dvasiškija Rusijoj buvo karo buvo užmušta jau 2 o 
tvirčiausia caro parama, to- žmones. Daugiausia nuken- 
dėl žmonės jos nekenčia tejo nuo, audrų Alabamos 
kaip didžiausio savo priešo. vaitoja? kur žuvo 2-0 asme- 
Todel negalima tikėti tiems n^: Northporto mieste te- 
paskalams, kad žmonės pra- nai nugriauta apie 300 na- 
dėjo tenai tas bažnyčias mų Nuostoliai bus didziau- 
ginti. Čia turi būt kunigų f1.- Sužeista apie 2,o00 zmo-
propaganda, daugiau nieko. niV; ._______ , Bostono audros neuzga-

KLAIPEDOS KRAŠTO vo> bet oras ir ^a labai žal‘ 
SEIMELIS PALEISTAS.
Washington, D. C.— “El

tos” pranešimu iš Kauno,

Chicago, III.—Šiomis die
nomis čia apsivedė Petras’ 
Lapenis su p-le Olga Brau-j 
niute. Buvo gražios vestuvės1 
ir Peoples Furniture firma 
pasveikino jaunavedžius 
oer radio. Davatkoms tas 
nepatiko. Bet kas gi paiso 
davatkų. Vestuvninka*.

Frackville, Pa. — Nuo
Naujų Metų čia pradėjo už
darinėt visas anglių kasyk
las. Jeigu kurie maineriai ir 
dirbo da po 2-3 dienas į są 
vaitę. tai ii- tuos paleido.Da 
bar čia šimtai bedarbių.

A. Kundrotas.

Lawrencc, Mass.— Nors 
nedarbo prisDaustas, bet 
siunčiu Maikio tėvui ant 
)atų porą dolerių, nes oras 
dar šaltas, tai senis gali ne
ateiti į mano stubą.

K. Paltanavičius.

TRINER1O 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšime, blogo ape
tito. kvaitulio, nemiego. Vi

sose aptiekosA

KELEIVIO“ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

tas. Šiomis dienomis snigo 
sniegas.

BUTLEGERIS UŽSISAKĖ 
18 DIDELIŲ AUTOMOBI

LIŲ.
Stamforde, Conn., buvo 

areštuotas tūlas Pope už 
degtinę, kurios pas jį rasta 
už $250,000. Jį suėmus pa
aiškėjo, kad palyginamai 
11 uimpu laiku jisai yra užsi
sakęs 18 brangių automobi
lių po 16 cilinderių. Tai ve, 
kas šaindien uždirba Ame
rikoj gerus pinigus-

MANO KRATINYS.
Rašo Lukšių Juozas.

Frank Lavinskas.
3950 D SL, Detroit. Mich.

K. G. l'rnežis 
5605 So. Throop st.,

Chicago. III.
J.e yra “Naujienų” kontes- 

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

PAJIESKOJIMAL

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

N&umiestiečiui. — Tams
tos korespondencijos iš 
Calgaiy, kurioj tamtsa pole
mizuoji su “Vėjo puštalie- 
tu”, ištisai talpinti negali
me, nes yra perdaug asme
niškumų ; paminėsime tik 
tas jos vietas, kur kalbama 
apie bedarbius. Prašome 
rašyt ir toliaus. Formalumų 
jokių nereikia, tik reikia 
laikytis ^teisybės ir vengti 
privačių žmonių reikalų.

J. Yuraškai.—Maikio tė
vas atsisako tokį klausimą 
aiškinti.

E. LozoskiuL — Grąžina
me su paaiškinimu.

Ten Buvusiam. — Gaila, 
<ad tokie dalykai atsitin 
<a, tečiaus rašyti apie juos 
aikrašty butų nepatogu, 

nes tai grynai šeimyniški 
reikalai.

Pajieškau dėdžių Simono. Petro i’ 
Jono Smuikių. Seniau gyveno E 
U’hately. Mass . dabar nežinau kur 
jie randasi. Malonėkit atsisaukt arba 
kurie ž:no kur jie randasi, ma’onė'- it 
pranešti. f 13)

AUGUSTZ\BLAWSKI
74 Cottage St, Bridgewater, Mass.

SIMONAS SEILIUS (Augustino 
sūnūs) Balbieriškio parapijos, Su

valkų gub.. ir Simonas Mickevičius, 
Putrišių kaimo, Suvalkų gub., malo
nės atsišaukti, arba kurie žino kur 

J ieško

12 baisų už Bagočių į 
12 balsų už Jurgeliutę 
12 balsų už Gugį 
12 balsų už S. Bakaną 
12 balsų už G. S. Stungi 
12 balsų už Dr. Bronu&ą.

U p in išleis. 

AGRONOMAS
FETER J. KI SAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (2S>

<!M E. 71h su S«. Bmtou.

PARSIDUODA FARMA
KARMA, 57 akeriai žemės, namas 
kambarių, elektrikos šviesa, vana,

toiletas, šiluma, telefonas; 4 melžia-' 
mos karvės, 'jaunas bulius, pora ark
lių ir mašinerija, 4 vištininkai, yra 
miško; visai arti prie šteito kelio. 
Parsiduoda už $4000.

Virden, I1L— Čia yra vie
na anglių kasykla, bet ji 
stovi uždaryta, todėl darbų 
visai nėra. Aš pats nedirbu 
jau du metai. Bet Maikio tė
vui vistiek siunčiu dolerį 
ant Velykų. J. Totoraitis.

ŠIRG0~irNTĖTŲ7
BET JAU PAGIJO
VARTODAMAS^ TIKTAI 
KAZELLS BOTANICAL 

CO. GYDUOLES.
Ignas Gužauskas. 425 Beeds Avė. 

Oayton, Ohio, rašo taip:—Sirgau per 
'2 metų su kietais viduriais, viską 
'šmėginau. bet nebuvo pasekmių. Ant 
jalo parsitraukiau iš Kazelis Bota- 
’ica! Co. baksiuką žolių arbatos, tik 
>use jos išvartojus mano viduriai pa
sveiko. Todėl aš rekomenduoju vi- 
;jems ir meldžiu įdėti į laikraščius.

Tokių laiškų mes gaunam šimtus, 
Musų krautuvėje galima gauti gyduo- 
iu nuo visokių ligų. pavyzdžiui: 
s’-ilvio nematinio. nenoro valgyti, 
trėnu ir pečių skausmo, patrūkimo. 
iusulio(asthma), peršalimo, skausmo 
>o krutinę, reumatizmo, plaukų slin
kimo. pleiskanų, šlapinimo iovoje, nuo 
nervų—išgąsčio, priemėčio, galvos 
skausmo, ir šimtai kitokiu gyduoVu. 
"*arašyk nuo ko nori. prisiųsk 1 dol. 
Mes pasiųsime didelį baksų gyduolių 
r vieną baksiuką pridėsime dovanai. 
!el vyrų ar moterų, ypatingai jaunų 
noterų, kurių veiklumo čia negalima 
minėti. Visada rašvk taip:

KAZELI/S BOTANICAL CO. 
Herb Specialist 

108 W. BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Negali Būt 
Sumuštu

NELAIMĖ ANGLIŲ KA
SYKLOJ JAPONIJOJ.
Nakasaki prefektūroj, Ja- 

sprogimas anglių 
užmušė 10 darbi-

Klaipėdos Direktorijos pir
mininkas Eduardas Simai
tis 22 kovo perskaitė Seime- 
liui deklaraciją. Daugumos A

”ink” ir 22 -kiai “

dos gubernatoriaus dekretą, 17 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
kuriuo Seimelis paleistas ir GELŽKELIO NELAIMĖJ, 
nauji rinkimai paskirti po Pereitą subatą Rumuni- 
sešių sąvaičių. joj susikūlė du keleiviniai

Pasiuntinybė traukiniai. Nelaimėj sužeis-' 
ta 17 asmenų.

Budw<
MALT

L. Pruseika smerkia Bim
ha ir vi«ta himhini rpntrn'->ie randasi, prašau pranešti. Jieškc oą ir visą oimoiių centro, sesao AIejIa gejįjotė-Ragalskienė. 
biurą, bet garbina Rosijos Turiu svarbų reikalų. (13)
diktatūrą. Reiškia, bučiuoja
tą rykštę, kuri jį patį plaka.
Kur čia logika?

MRS HELEN EAGALSKIS 
Crar.e Avė. Scranton, Pa.

VINCAS DZIUGIS. Jauneikiškių 
kaimo. Gruzdžių valsčiaus. Šiaulių 
apskričio, išvažiavo 1907 melais j 

Po to garsaus seimo Chi- Amerika, ir 1930 m jis buk gyvenęs 
. ™i Shenandoah, Pa. mieste. Jis paliko<-ae,OJ anais metais Bago-, fmona su 5 vaikais iš kurių seniau- 

Čius kalbėdamas NorW00de Šias 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, Uruguav.

pareiškė bolševikam: “Vy
rai, nebūkite piemenys. Juk 
Am. lietuviuose žalios me
džiagos yra įvalias, tiktai 
dirbkite ir organizuokite. 
Kam jums norėti to SLA. 
miliono, kurį ne jus vieni 
sųdėjote?” Ir, kaip girdėt, 
bošlevikų Susivienijimas 
jau turi keliatą tūkstančių 
narių. Reiškia, Bagočiaus 
žodis stojosi kunu ir gyvena 
tarpe musų.

KAPOCIAI, mano dėdės Petras, 
Mikolas, Raulynas, ir teta Jieva Ka- 
počienė, paeina iš Skirktiškės kaimo 
Prienų parapijos. Mariampolės apsk 
Seniau gyveno Shenandoah, Pa., da
bar nežinau kur randasi. Prašau at 
sišaukti, arba kurie žino kur jie da 
bar gyvena, malonės pranešti. (15)

JOE BABRAVIčIA
3427 Emeraid avė. Chicago, III

ANTANAS MATULIS, kaimynas 
paeina iš Kalvelių kaimo, Veprių 

>T , • ..... valse.. Ukmergės apsk. Turiu labaiNekune musų veikėjai, svarbų reikalą apie jo brolį Julijų 
apsidirbę čia Amerikoj, už- Mat.u’’ £rįncštj. .Ta.’P^i,B?roki^—z .j. i • i • paeina is Runskių (?) kaimo, DeltųSlgeiClC Steigti IniSVHS kapi“ vos valse. Kas žino kur jie randas 
nes Lietuvoje, KupiŠky.Su- • pranešti arba pats lai< ^atsi
manymas gal ir neblogas. £-au ia juozas šarka 
liktai turėtų būti ne laisvos, 1S55 Fullum St., Montreal, Canada 
bet^proletariškos kapinės ir
turėtų būti įtaisytos ant ra
tų, kad galima butų važinė- Pajieškau apsrvedimui vaikino, 
ti po visą Lietuva. Juk lais- butl? "era:? v>T?s-.n.e kaz'^in* • i*-. -ir ' 1 as. Aš esu našlė, vidutinio amžiaus,Vai numiręs pi olėtai a> Ma- įau+ybės lenkė, galiu kalbėti rusiškai 
1 iampolėj nei pėkščias, nei <a'PŠi kiek angliškai. Kuris OO- 

-• i -tr • v • retu arčiau su manim susipažintivažiuotas į Kupiškio Kapi- rašyti man 
nes nenukeliaus.

APSIVEDIMAI.

Cbicagos bimbinių “Vil- 
!ny” Abekas giriasi, kad 
p 917 m. Amerikai paskel- 
į bus, naujokų registraciją, 
' jisai stojęs už registraciją. 
Tai mat, kokis urra patrio
tas tais laikais buvo Abe- 
tkas. O dabar jau bimbinių 
i “bolšaja šiška”. Be to šitas 
įbimbinis giriasi, kad Vladi
vostoke būdamas jisai norė
jęs įstoti į KoPako armiją, 
bet Kolčakas jo nepriėmę?. 
Bet kaip pakliuvo nabagas 
į raudonąją Trockio armiją, 
tai davai bog nogi į Ameri
ką. Ot, kaip tūli žmonės 
moka patys save nusimas- 
kuoti!

A. PAWLAK 
1251 Droullard Rd. E. Windsor, 

Ont. Canada.

1 De!ei Lindbergo beibės 
išvogimo kilo didžiausia 
sensacija Amerikoje. Bet 
kuomet tūkstančiai -motinų 
sūnų krinta karo laukuose, 
tai tame nieko naujo, ro
dos, kad taip ir reikia.

PRANEŠIMAS
Inman T rust Co.

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

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

ARTHUR GUY
Bankų Komis ionierius, Valdyto- 
j,is Inman Trust Company, sulyg 
General Laws, Chapter 167.

“Keleivio” skaitytojui. —
<omunistinis “Susivieniji

mas” leidžia savo laikraštį, 
“Tiesą”, kurio 13-tame nu 
mery pereitais metais tilpo 
to “Susivienijimo” finansų 
apyskaita. Sulyg tos apys- 
iaitos, pereitų metų 1 liepos 
dieną jų “Susivienijimas” 
turėjo kasoj apie $28,000. 
3et iš tos sumos turėjo būti 
atmokėta daug visokių sko- 
ų. Kaip jų finansai stovi 
dabar, mes neturime žinių

Vysk. X. M. Žukauskui—
Tamstos bažnyčios tvarkra- 
štį gavom, bet nežinom, ko
kiu tikslu jis buvo mums 
prisiųstas, todėl nieko su 
juo ir nedarėm.

J. Bilevičiui. — Visas ne
sunaudotas korespondenci
jas redakcija naikina, jeigu 
nėra prie jų reikalavimo 
grąžinti jas atgal. Prie tam
stos korespondencijos to
kio reikalavimo nebuvo, to
dėl ir ji buvo sunaikinta. 
Bet jegui ji ir nebūtų sunai
kinta, dabar jau vistiek ji 
butų pasenus.

Lukšių Juozui. —Jūsų vė
liausio straipsnio dėl laisvų 
kapinių steigimo Lietuvoje 
nedėjome, nes nemanome, 
kad šitą darbą reikėtų truk
dyt. Gana jau to, ką Lietu
vos klebonai* jam priešinasi.

J. Steponaičiui. — Tams
tos “Padėkos žodžio” dėl 
dovanotų knygų negalėjom 
tuojaus įdėti, nes neturėjom 
atliekamos vietos.

Choristui. — Tamstos ko
respondencija apie Montre 
alo lietuvių kleboną Bobiną 
ir jo garažą tilpo jau 10-tam 
“Keleivio” numery. Taigi į 
antros tuo pačiu reikalu ne
dėsime.

Zidoriui Miliui. —Tams
ta rašai tiesą, kad kapitaliz
mas slegia darbo žmogų 
visam pasauly. Bet čia ne' 
velnias kaltas, o patys dar
bo žmonės, kad jie nemoka! 
susiorganizuoti ir paimt pa- 
sąulį į savo rankas.

K. Š. —Laikraščiui netin
ka.

G. J. Kazlauskui. — La
bai ačiū už žinutes. Bet pra
šom nepykti, jei kartais šį- 
tą sutrumpmam. Tas prisi
eina kartais daryti dėl to, 
kad kitiems raštams pada
rius vietos.

FARMA PARSIDUODA 
PIGIAI.

60 akeriai, gera vieta statyt van
deninį malūną, saidę daryt ir lentas 
piauti. Vanduo turi didelę spėką^ nes 
ubėga dvi upes ir gali varyt di

džiausią dirbtuvę. Galima užbudavot 
tvenkinį (damą) nuo vieno kaląp iki 
kitam 300 pėdu. 15 akerių žemės yra 
viduryje vandenio, yra kalnas ir dai- 
i sala, puikiausia vieta piknikams ir 
šokiams. Upėse yra daug visokių žu- 
• ių. Namas 12 rūmų, miesto elek
triką, aplink namą apsodinti me
lžtai, puiki vieta užvesti užeigą ir 
;eso steišiną. Didelė barnė, nauji 
budinkai, ant namo ir barnės išvesti 
perkūnsargiai. Visokie įrankiai ir 
našinos apdirbimui žemės, galvijų 
10, vištų, ančių, 500 obelų medžių, 
100 grašių, 30 pyčių, 20 slyvų, 20 
vyšnių, bliuberių, agrastų, serbentų 
raudonų, vynuogių daugybe ir kito
kių uogų. Yra daug riešutų medžių 
ir puikus miškas storų budinkams 
medžių ir 2000 kortų malkų. Paikus 
rožių darželis, 55 pėdų stulpas ve
tavai, yra vandens prūdas dėl ančių 
r žąsų, o kitas čysto šaltinio van- 
luo žmonėms nusimaudyt. Du ežerai 
matosi per langą. Žemės pirmos ru
si es, laukai lygus. Dvi minutes nueit 
/aikams i mokyklą, į aukštąją mo
kyklą veža busas. Bučeris važiuoja 
iu kartu į sąvaitę, su duona važiuo
ja kasdieną. Aplinkui yra 11 mies
telių, arčiausias viena mailė, o to-
iausias 12 mailių. Iki treino ir ka-
-ų tik dvi mailės.

Tik 3 minutes nueit iki šteito ke
lio. Kas tą farmą įsigys tai tikrai 
turės puikų gyvenimą. Dabar ge- 
iausias biznis tai farma, kiti biz- 
tiai puola, bankos užsidaro ir žmo
nų turtą kapitalistai susigrobia, bet 
irt farmos galima gyventi gerai. Aš 
įoriu važiuoti į Lietuvą, parduosiu 
pigiai. Todėl pasiskubinkit pama

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

Seyi

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

žinių, klauskite laišku ar ypatiškai.
(16)

GEORGE BAKAS 
1319 Addlson St., Chicago, IIL

PARSIDUODA FARMA
35 akeriai žemės, 8 rūmų namas; 

luiki barnė, yra miško, puiki vieta 
»rie šteito kelio. Parsiduoda pigiai 
jž $3.500.

KITA FARMA turi 175 skėrius 
:emės, namas puikus, barnė gera, že
mė gera, viskas gerai auga; didelis 
sodas, kas metą gauna už obuolius 
$1000. Didelis bargenas, parsiduoda 
už $6,500 Daugiau žinių norint, 
klauskite per laišką. (14)

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

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mysti- 

šką Krystalą”, su kuriuom _ dasiži- 
nosit savo Ateitį ir I^iimę ir viską, ką 
rtirėsit. Rašykit tuojaus indedami 
kelias štampas paaiškinimui. Adre- 
suokit: (10)

PRACT1CAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. 9, 

CHICAGO, ILL.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martnsevičiua 
Lietuvis savininkas 

lengvą Skanių l'žkaadžią 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Are. 
CHICAGO, ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margelio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt., be lan
kymo mokyklos Rašyk antrašu; 
G. LEVESKIS, 1336 W. 12th eU 

Loo Angeles, Calif.



KELEIVIS. SO. BOSTON No. 13, kovo au d., 1332 m.šeštas Puslapis

« tą, mielai bus priimtas. 
Taipgi manoma pasodin

ti Darželyje po medį atmin
čiai visų musų Amerikoje 
buvusių ir esančių kultūri
nių organizacijų.

DETRO1T, MICH. imininkas liepė tą svečią Į-į Prisidėti gali aukoms- 
Prie Fordo dirbtuvės išrodė lei^ ir’ sudavęs kujaliu į1 pinigais kas nori. Šis Palie

ka ip tikri revoliucija. stalą, paprašė narių, kad vi- lis yra pirmas toks dalykas 
si atsistotų “svečią” pa- Amerikoje ir pasaulyje. ie- 

... . gerbti. Well, sustoję lau- mės plotas yra nemažas ir
ves -i bedaroiai puvo užimi-.gįiim j,. tėmijam, kas gi čia1 užima vaizdingą vietą: 
šti ir daug sužeista, tečiaus:^a^ar per vienas tas prasideda iš pakalnės, eina

•svečias”. Ogi žiūrim, atei- i nestatų kalnelį, o viršuje 
lyguma. Viršuje bus stato
ma Gedimino stulpai ir pa

.ors pi.’e Fordo dirbtu

teko ir policijai i kaili.
Vienas draugas is Detroito Ra komunistas Karolius 
mums rašo: “Jus turėtumėt> Krasnitskas, kuri vvaterbu 
matyt, kaip gerai ginkluota {riečiai pajuokdami “majo- 
ir žiauri Fordo policija :ru*' vadina. Burnas užsiėmę 
bėgo nuo bedarbių per l?u-Į nariai prunkščia juokais, 
kus. Net juokas ėmė žiūrint pats save išsirinkęs ii- tik
iš šalies. Kapitalistų laikra
ščiai apie tai r.erašo, nes 
sarmata jiems. Fordo poli
cijos viršininkas Bennett, 
kurio įsakymu ne vienam 
darbininkui galva buvo su
skaldyta, irgi gavo para
gauti, kaip gardus yra gu
zas kaktoj.

“Bedarbių demonstracija 
buvo rami, pakol policija 
nesukėlė riaušių. Bet kai 
Fordo pasamdyti galvažu
džiai parodė šautuvus ir la
zdas, tada minia pakėlė 
kumščius, akmenis ir ply
tas. Nors kapitalistų spauda 
sako, kad policmanų buvę 
tik 40, ištikrųjų jų buvo a- 
pie 400. ir vistiek jie nega
lėjo alkanų bedarbių suval
dyt

“Kovo 8 diena buvo la
bai šalta ir putė smarkus 
vėjas. Kai policija pradėjo 
mėtyt į bedarbius gazines 
bombas, tai vėjas pradėjo 
pusti gazus ant pačios poli
cijos ir daugiau kenkė pa
tiems Fordo bernams, ne
gu bedarbiams. Išrodė kaip 
tikra revoliucija.

“Apie 4 valandą po pietų 
Fordo bosai jau pradėjo 
šaukti pagelbon federalinę 
kariumenę iš Fort Wayne, 
bet gavo atsakymą, kad 
Fort Wayne tik tada siųs 
kariumenę, kada gaus Įsa
kymą iš Washingttono. Po
no Fodro agentų neklausė.

“Fordas po to apstatė sa
vo dvarą privatiniais savo 
kareiviais ir kulkasvai- 
džiais, bet sakoma, kad ir 
taip apsisaugojęs bijojo na
mie nakvoti, slapta išvažia
vo kitur.

“Detroite yra apie 100,- 
000 bedarbių. Jeigu visi 
vieningai apgultų Fordo ka
ralystę, tai narsus jo gynė
jai iš baimės sušoktų į 
Rouge upę.” F. L.

save atstovaudamas, šitas 
“diligatas” pareiškia, kad 
Kliubas turėtų išrinkti ke
lis vyrus jam i pagelbą au
kas rinkti kokiems ten 
“darbininkiškiems reika
lams.” Ir tas instrukcijas 
kliubui palikęs, “majoras” 
Krasniskas užismovė kepe- 
liuši ant ausų ir išėjo lau
kan. Ir tuo viskas pasibai
gė. Bimbiniai dabar vaikš
čioja nosis nuleidę ir tyli.

Dar noriu pranešti, kad 
VVaterburio Lietuvių Prog
resyvių Draugijų Sąryšis 
nutarė vykdinti Lietuvių Pi
liečių Politiško Kliubo su
manymą organizuoti bedar
bių šelpimą. Sąryšis tą dar
bą jau pradėjo ir varo pir
myn. Išsiuntinėjo laiškus Į 
visas lietuvių draugijas 
Waterbury, kad išmiktų po 
2 ar 3 atstovus ir atsiųstų Į 
Sąryšio susirinkimą, kuris 
Įvyks 14 balandžio po No. 
103 Green St., 7:30 vai. va
kare. Ten suėję delegatai 
išdirbs bedarbių šelpimui 

planus ir budus.
Geo. J. Kazlauskas

minklai, apačioje gėlynams 
vieta. Ilgis apie 300 pėdų, 
plotis apie 288 pėdų. Iš vie
no ir iš kito galo Darželio 
eina bulvarai, taip kad vi
sada Darželis bus matomas 
praeinančių ir pravažiuo

jančių.
šis Darželis bus Lietuvių 

atmintis Clevelandui ii 
giems laikams. Prie darbo 
susidėjusius organizacijos 
turi jau virš $1,200.

Atidaryti darželis mano
ma ši pavasari, dalyvaujant 
Lietuvos ministeriui, konsu
lams ir organizacijų atsto
vams.

K. S. Karpavičius.

pardavę gyvulius, mėsą per
ka iš krautuvių. Parduoda
mas kiaulę farmeris gauna 
po 3 centus svarui, o kai 
nori nusipirkti “porkčap- 
sų”, tai jau turi mokėti po 
28 ir 30 centų svarui.

Parduodamas karvę, far- 
merys gauna po 2 centu už 
svarą, o kai nori nusipirkti

KANADOS
LIETUVIAI

CALGARY, ALTA., 
KANADA.

Sunki bedarbių padėtis.
Tūlas “Vėjo puštalietas”

jautienos, tai turi mokėti po 7-tame “Keleivio” numery
26 ii- 28 eentus svarui.

Kazy* Kolito.

ALBANY, N. Y. 
Šiurpulingas atsitikimas.

Šiomis dienomis čia bu
vo toks atsitikimas. Juozas 
Gaidamavičius Įlipo į aukš
tą medį, prisirišę prie šakos

rašo: “Lietuvių čia nedaug 
ir beveik visi nedirba, gy
vena, taip sakant, ant “ka- 

!žiemos duonos’.”
Turiu pasakyti, kad tas 

“Vėjo puštalietas” neturi 
supratimo apie bendrą dar- 
binnikų ir bedarbių padėtį, 
jeigu jis taip lengvai juo-

virvę, antrą jos galą užsirišo kiuja apie tuos žmones, ku 
sąu ant kaklo ir šoko že- rle &auna 1S valdžios pašal

pa.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

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

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

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61........... '. 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

žingsnis Prie Šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23.................. ............lOe.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

WATERBURY, CONN.
Bimbinių komunistų Šerai 

draugijose krinta.
Waterburio lietuvių drau

gijos pradeda bimbinius ig
noruoti, nes lysdami prie 
kiekvienos progos žmonėms 
į akis ir kaulindami iš be
darbių dolerius, jie visiems 
jau įsipyko ir nusibodo. Ne
senai jie siuntinėjo po lietu
vių draugijas dvi komunis
tiškas davatkas ir ragino, 
kad draugijos išrinktų ir 
nusiųstų po du delegatu į 
kokią ten jų “konferenci
ją” dėl bedarbių šelpimo 
Hartforde.

Lietuvių Piliečių Politiš
kas Kliubas buvo išrinkęs 
du nariu ir pasiuntė pažiū
rėti, koks ten jų tos “kon-

CLEVELAND, OHIO
Apie Clevelando lietuvių 

kulturini darželi.
Daugelis Amerikos lietu

vių interesuojasi, koks bus 
tas Clevelando Lietuvių 
Kultūrinis Darželis, kuri 
cleveland iečiai ruošiasi Į 
steigti. Tai dalykas maž
daug tokis:

Lietuvių Darželis yra vie
nas iš keliolikos įvairių tau 
tų darželių, kuriems mies 
to valdyba pavedė po su
virs akrą žemės viename iš 
vidurmiesčio parkų. Parko 
žemė kaip žemė kituose vi 
suose parkuose, bet kožnai 
tautai kuri tik nori įsireng
ti Darželį, pavelyta įrengti 
jį sulyg savo tautinės dva 
sios: ne sulyg miesto valdy
bos nurodymo, bet sulyg 
savo tautinio skonio, Įde
dant savo tautos švietėjų 

paminklus, savo tautinius 
medžius ir gėles ir išvedžio- 
jant takus sau tinkamomis 
figūromis. Tą viską, tiesa, 
pirmiau reikia duoti miesto 
valdybai užtvirtinti, nes ji 
turi s?’’o taisykles.

Miestas duoda darbinin
kus viso plano-projekto iš- 
dirbimui Darželyje, tik pa
tiems reikia užsimokėti už 
tą, ką atneši ir Įdedi Į Dar
želį: paminklus, gėles, me
džius, ir t.t.

Lietuvių Darželio projek- 
tan ineina Gedimino Stul
pų pavidalas, priešakyje 
stulpų bus pastatytas Dr.

1931
kat

savi-

ferencijos’" tikslas. Sugrįžę į Basanavičiaus biustas, ku
rie delegatai pranešė, kad iri gamina Kaune ir padova- 
jų “konferencijoj” dalyva-'nos Clevelandui Lietuvos 
vo vien tiktai New Yorko j vyriausybė ar Šiaulių Są- 
žydeliai ir jų tkislas buvo;junga
ne bedarbių šelpimas, bet
Rusijos diktatorių garbini

mas. Reiškia, bimbiniai me
lavo žmonėms ir kliubui 
padarė da keletą dolerių 
nuostolių. Bet užtai perei

tam Kliubo susirinkime ko
munistų šėrai visai nusmu-

Darželio užžiura ir ap
sauga paties miesto žinioje.

Takų šonais bus įvairių 
gėlių gėlynėliai.

Tinkamuose pašaliuose 
Darželyje bus palikta vie
tos paminklams kitų musų 
tautos kulturnešių (ne kar-

ko. Ir komunistai pasiliko .žygių). Jeigu kas norėtų 
ant juoko. Štai kaip. Susi-Į padovanoti Darželiui Dr. 
rinkimui jau baigiantis sve-iVinco Kudirkos biustą, ten 
tainės prižiūrėto jas prane-, jam bus vieta. Kas rastų le

sė, kad už durų randasi ko-į šų padovanoti Darželiui 
kis tai asmuo ir prašosi į Simano Daukanto ar kitų 
vidų kaipo “diligatas”. Pir- musų kultūros nešėjų bius-

myn. Toks baisus kritimas „. A. . ,
nutrenkė jam kaklą ir žmo- , Ęei^ia žinoti, kad Kana- 
BUS atidavė Dievui dūšia i!1^ -Yra tūkstančiai tokių ne- 
žernfc nepasiekes. : laimingų, kurie yra pnvera-

>ti prašyt pašalpos iš val- 
Šitos tragingos mirties i džios, ir ne visi da gauna.

priežasties buvo šeimyniška į Vien Caigary mieste yra. __ __
nesantaika. Gaidamavičius 2,500 nevedusių, apie 3,500' toj «»u^ša»no. šioje knygoje telpa net 
>uvo vedęs su lenke, kuri vedusių vyrų ir apie 400 72 ’1)zlan Bambos apy****”. «»*«. 
gero gyvenimo buvo nema- merginų, kurie gauna pa
čius ir mėgdavo gerti. Iš to šalpą. Ar tai mums reikia iš 
tilo nesutikimai, kurie pasi- jų juoktis? Ne! Jie visi to- 
baigė vyro savžudyste. Gai- kie pat žmonės — darbinin- 
damavičius buvo doras žmo- kai, visi nori dirbti ir gyven- 
gus ir gėrimo negalėdavo ti, bet dėlei visapasaulinio 
pakęsti. Liko pora mažų krizio ir esamos supuvusios 
vaikučių našlaičiais. systemos — darbų nėra!

Korespondentas Naumiestietis.

WATERBURY, CONN.
Pranešimas tiems, kurie pir 

ko Laisvose Kapinėse 
sklypus.

Lietuvių Suvienytų Drau 
gijų Laisvojo Kapinyno 
valdyba nutarė atsišaukti į 
tuos draugus, kurie yra nu
sipirkę tame Kapinyne skly
pų, bet išvažiavo iš Water- 
burio ir paliko savo žemę 
kapinėse be jokios priežiū
ros. Tiems draugams valdy
ba praneša štai ką:

Kapinyno valdyba 
metais yra nutarus, 
kožnas sklypo (loto)
ninkas, vistiek ar jis išva
žiavęs toliau, ar Waterbury 
gyvena, privalo užmokėt $ 
metams už kapinių aptaisy 
mą ir prižiūrėjimą. Matote 
•eikia užlaikyti darbininkai 
oer vasarą, tai pasidaro Iš
laidų. Dabar lietuvių kapi 
nėse dirba miesto darbinin 
kai, tai reikia jiems pirkti Į 
raukius ir reikia juos paga- 
ląst. kas irgi kaštuoja.

Lietuvių Laisvos Kapinė: 
išrodo labai dailiai ir veda
ma pavyzdinga tvarka Ka
pinyno knygose. Sklypų sa 
vininkams yra padalyti jau 
tam tikri “dytai”, ir jeigu 
kas tokio “dyto” da nėra 
gavęs, tai tegul prisiunčia 
seną savo “rasytę,” o nuo
savybės dokumentas jam 
bus nusiųstas i namus.

Visi sklypų savininkai 
maloniai prašomi priduoti 
sekertoriui savo tikrus ad 
resus ir kartu prisiųsti po 
dolerį. Raštininko adresas 
šitoks:

Kazys Vasiliauskas,
11 Congress ave., 
Waterbury, Conn.

BLACK CREEK, WIS.
Farmeriai, kurie nemoka 

ant farmų gyventi.
Šioj apielinkėj yra kelia- 

tas lietuvių ūkininkų, bet 
ne visi jie moka ant farmų 
gyventi. Imkime tokį pa
vyzdį. Aria žmogus žemę 
miške ir nulūžta botkotis. 
Vietoj r.ueit miškan ir išsi- 
piaut botkoti, toks ūkinin
kas palieka arklį ir plūgą, o 
sėdasi į fordą ir važiuoja 
miestan botkočio pirkti.

šitoks ūkininkas dirba ir 
šventom dienom, ir per lie
tų, o su darbais vis atsilikęs, 
nes nemoka dirbt.

Kitas giriasi, kad jo kar
vės daug pieno duoda, bet 
iis užmiršta, kad tas pienas 
jam nuežmoka už tuos mil
tus, kuriuos jis sušeria kar

Džian
nės.

Spyriai.— Ir kitos fo- 
Daugiau juokų, negu Ameri-

pasikalbėjimai, humorisiiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi......................... ... 25c.

Monologai ir DeklamacijoK. šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
i siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
• lijos prietarų naikintojas. 72 pus-
: lapių 25c.

*

•f

PATAIKĖ DALGIS I AKMENĮ
Jaunas kunigiukas sakė pa

mokslą ir labai barė moteris, 
kad jos nemoka vaikų auginti. 
Išeinant jam iš bažnyčios, priė
jo apysenė moteris ir pradėjo 
protestuoti:

—Ką tu čia. snargly, nori 
mus mokyt, kad tavo panosėje 
da pienas nenudžiuvęs.

Kunigėlis pakėlė savo kamžą 
ir su pasididžiavimu sako:

—Moteriške, kada aš šitą rū
bą turiu ant savęs, tai aš esu 
2000 metu amžiaus.

—Eik jau. eik! — atsakė mo
teris.— Nei vienas asilas taip 
ilgai negyvena.

*

f
PATSAI KABOTŲ.

Da caro laikais, vieną kartą 
ėjo pasivaikščioti poetas Puški
nas ir caro brolis. Caro brolis 
žinojo, kad ėjo su poetu, todėl 
paprašė Puškiną, kad jam pa
sakyt sudėtines eiles. Puškinas 
tuoj ir pradėjo: “Jūsų didybe, 
matote aną stulpą, ant kurio ka
bo liktame? Kad vietoj tos lik- 
taraės pakabinus carą. tai caro 

Į pavaldiniams butų laisvė.”
Caro brolis biskį patylėjo ir 

sako: "Ponas Puškine, jei tam
sta nebūtum Puškinas, ir jei aš 
nebūčiau prašęs pasakyti eiles, 
tai tamsta pats kabotum ant 
to stulpo.”

Ar Buvo Visuotina* Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
i na išsimėtę po visa žemės kamuolį?

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė mergina Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pasi...................... Jftc.
Kunigų Celibatas-— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterjs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

žemė ir Žmogus. laibai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Ragai E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 na, pasi. 63 ............... 25c.

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

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

Lietuvių Šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

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

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

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

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

žmonių lopšinė. Knyga laitai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1 f Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; 43) iaetuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi 32............................ Iftc.
HiMiįa Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius ntio- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijys šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina........................... .. ... ?1.<M
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę.— laibai įdou&ųs senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščia* Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos." Pa rašė Z. Aleksa. 46 pusi. 16c
llelko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir driko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraas. druskos ir kitų itanašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimas suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-miss. 
Kaina................................. ............. l5c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. .........................................$2.60
Lytiškos Ligas ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiurėta ir pagerinta laida.
Kaina ........
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

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

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

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1965 metu revoliucinės Lietuvos

NAUJIENA TAUTININKAMS
Štai naujas faktas, kad musų 

tauta stovi aukščiau netik už 
lenkus, bet ir už amerikonus. 
-Jeigu ne lietuvių kalba, tai a- 
merikiečiai ir susikalbėt nega
lėtų. štai musų grynai tautiški 
žodžiai, kuriuos amerikiečiai 
kas dieną vartoja:

Art, bet, bus. buk, eit. et. 
kart. kits. lot. lips, lis, lak. 
maut, mus. sėt. siut ir t.t.

Kojų Vincas

NĖRA PAVOJAUS. 
Karininkas naujokui: — At

simink, kad čia parakas su
krautas. Buk a-sargus. Syki 

čia jau buvo sprogimas. Dvyli
ka žmonių užmušė.

Naujokas:— Dabar tokio pa
vojaus nėra.

Karininkas:— Kodėl?
Naujokas:— Tai kad mudu 

čia tik du esava.

PERTR1 MPA PAŽINTIS.

—še tau! Jei nepažįstamas, 
tai pagriebęs nebučiuok!

—Taigi aš ir norėjau į pažin
ti sueit.

AULAI PIRM PADŲ.
—Atsiprašau, ar aš negalė

čiau gauti pinigų už puspadžius, 
vėms, ne? pieną dabar pri- kuriuos prie jūsų batų prika- 
rieina beveik už dyką mies- bau?
tų kompanijoms atiduoti, j —Ne, gerbiamasis, tavo eilė 

Dabar farmeriai parduo- dar neatėjo. Pirmiau aš turiu
da savo karves ir kiaules, o užmokėti už pači u statos.

..JĮ BAIMĖ IŠGELBĖJO.
—Tamsta sakai, kad iš visų

sudužusio orlaivio pasažierių tik 
tamsta vienas išlikai sveikas. 
Kokiu gi budu tamsta išsigel- 
bėjai?

—Matai, aš j tą orlaivi bijo
jau sėsti.

—Kodėl Adomas buvp su
tvertas pirma negu Jieva?

—Todėl, kad ir vyras turėtų 
nors kiek laisvės.

visokiu patarimu apie sveikatą, bu- • spėkos vede kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaio gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip jf išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ____$1.60
Drūtais audeklo apdarais .... $1 56

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........ ........................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kode! turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.
Socializmas ir Religija. laibai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m , pusi. 24...............10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus t 

Be!>el. vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalioje tame svarbiame klausime. 
Pasi. 429, 1915 m................. .. $266

LytUkaa Ligas ir kaip nao jų 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, oerziursta ir pagerinta lai- 
<da. Kaina ........................................

__ Istoriška
Kristau* laikų. Parašo 

W*Haca. 472 pusL...............
I-eagvaa Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- BRčl ir StraipaniaL Šioj knygoj talpa 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra 2$ gražios eilės, daugybė straips- 
padkiinta ir pagerinta laida. Sutaisė I u»U. jookų, ir tt. Puikiai ilius- 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c. I truota. 9$ paaL ................................gfe

Law

.. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PnsL 32................ .............................lic.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ia Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdary ta.
Kaina 22.50 

KELEIVIS
2S3 Broadvray So. Booton, Maas.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir 12 Lietuvos Laikraščių.)

DU KARTU NUMIRĖ, O
DABAR LIGONINĖJ 

GYDOSI.
Kuitavėnų v. Pažirsiu k. 

Pranas Stašaitis pavogė iš 
Bazilionų m. gyventojo Ge- 
ležinio 2 lenciūgus. G. pa
traukė Stašaitį teisman. Pas 
Šiaulių taikos teisėją turėjo 
būt nagrinėjama byla. Tei
smo dieną atvyko kaltinto
jas ir liudininkai, bet nesi
matė kaltininko. Vietoj jo 
atnešė policijos valdininkas 
P. mirimo metriką ir prane
šė, kad Pr. Stašaitis Šiaulių 
ligoninėj mirė. Byla numa
rinta.

* Važiuoja kartą G. per mi
šką ir pamato Stašaiti. Per
sižegnoja, peržegnoja' Sta
šaitį, sukerta kumelaitei ir 
nuvažiuoja.

Pranešė policijai. Vėliau 
paaiškėjo, kad Stašaitis gy
vas. Ligoninėj mirė kitas 
tokia pat pavarde.

Stašaitis pasikaria. At
vyksta policija, pakaruok
lis guli. Apžiūri ii- išvyksta. 
Žmona pamačiusi besika- 
riantį vyrą nupiovė virvę. 
Policijai išvykus, Stašaitis 
atsigavo, padėkojo žmonai 
už išgelbėjimą. Apylinkėje 
pasklido gandai apie pasi- 
korėlį.

O Stašaitis tuo tarpu va
žiuoja į Šiaulių ligoninę pa- 
sigvdyt, nes virvė jam ka- 
kaklą perpjovė; be to da, 
krisdamas nuo virvės jis 
prasimušė galvą.

Šiauliuose užeina vienas 
policininkas į ligoninę. Su
sitinka prieangy Stašaitį. 
Policininkas lyg nusigando, 
jis buvo matęs Stašaitį pa
sikorusį.

Stašaitis juokėsi iš polici
ninko, paskui pasakojo sa 
vo korimosi istoriją.

MERGINA IŠTEKĖJO UŽ 
VOGTO VYRO.

Šilavoto valsčiuje panelė 
A. G. mylėjosi su gretimo 
kaimo kavalierium J. K., už 
save jaunesniu. Sako, vasa
ros vakarais minėtoji p-lė 
vyriškais drabužiais apsi
rengus ateidavo pas K. gu
linti ant tvarto. Vyriškai 
apsirengdavo bijodama, 
kad nepažintų jaunuolio 
motina.

Paskutiniu laiku žmonės 
pradėjo šnekėti, kad panelė 
G. turėsianti kūdikį. Moti
nos prigrasintas K. atsisakė 
ją vesti, nes ji turėjo ir dau
giau panašių kavalierių. Bet 
kiti jos meilužiai visą kaltę 
suvertė ant nepilnamečio K. 
Vienas merginos draugas 
tada nuvažiavo pas jos mei- 
užį K. ir prikalbėjo jį va

žiuoti į p-lės G. tėviškę, čia 
aunuolis buvo gerokai nu

girdytas ir girtas nuvežtas 
me šliubo. Jo mama ir ne- 
apsižiurėjo, kaip mergina 
pavogė iš jos sūnų.

REVOLVERIS VIENOJ 
RANKOJ, PEILIS KITOJ.

Šiaulietis Garbauskas at
sikėlęs 3 vai. ryto rengėsi 
kelionėn. Nuėjęs virtuvėn 
kažko ieškojo. Žmona atbu
dusi paklausė: “Ar nereikia 
tau padėti”. Bet Garbaus
kas vietoj atsakymo, vienoj 
rankoj laikydamas peilį, ki
toj revolveri, puolė ant žmo
nos. Nutraukė antklodę. 
Žmona sugriebė už revolve 
rio ir pradėjo šaukti. Tada 
Garbauskas dūrė jai peiliu, 
bet atbėgus motina Garbau 
ską išvijo. Jis išbėgęs lauk 
šovė du kart pro langą vi
dun. Paskui pasislėpė.

PARDAVĖ SVETIMĄ 
ŽEMĘ.

Vienas žulikas Kaune 
pardavė 9 hektarų sklypą 
svetimos žemės ir paėmė iš 
pirkėjo 2,500 litų rankpini
gių. Vėliau paaiškėjo, kad 
pardavė ne savo žemę. Jis, 
kaip Lietuvos kariuomenės 
savanoris, šį sklypą buvo 
gavęs, bet žemės reformos 
valdybą nutarimą nepatvir
tino ir sklypas jam buvo at
sakytas.

BANKROTAVO 2 FIR
MOS.

Kauno apygardos teismas 
pripažino bankrotu stambią 
Kauno manufaktūros fir
mą “Lietanglas”. Firma yra 
akcinė bendrovė brolių Ja- 
fet ir kitų. Deficitas siekia 
per 800,000 litų. Į konkurso 

Į valdybą paskirti prisiekę 
1 advokatai Beilinzonas ir 
Goniondski. Akcinė ben
drovė , Baltijos tranpsorto 
draugija, kurios direktorius 
Greblingas neseniai dėl fi
nansinių sunkumų nusižu
dė, Įteikusi Kauno apygar
dos teismui prašymą, kad 
dėl pablogėjusių prekybos 
reikalų neįstengia mokėt 
skolų, todėl prašo ją pripa
žinti bankrotavusia.

Rašytoja Mary Rinehardt sa- 
cosi pagavusi šitą 125 svarų žu
vį ant meškerės. Ji sako, kad 
baigiant jai tą žuvį traukti prie 
aivo, užpuolė riklys (šarkas) ir 
iškando tos žuvies pilvą. Ar jus 
tam tikėsit?

3 ŠULINIUS PRIPYLĖ 
ŽIBALO.

Kauno priemiesty, Žalia
jame Kalne, jau kuris laikas 
gyventojai neturi vandens. 
Tie, kurie turi šulinius, nau-

UGNAGESIAMS BESI- I 
MUŠANT, JONIŠKY SU-į 
DEGĖ LINŲ FABRIKAS.

Jonišky užsidegė Lietu
vos žemės ūkio koperatyvų 
sąjungos linų apdirbimo

dojasi tik patys, bet retas' fabrikas “Gagintojas”.Gais- 
kuris duoda kaimynam vėl- ras kilo iš mašinų skyriaus 
tui, dažniausia reikalauja ir greit persimetė į gretimus 
mokesčio. i skyrius. Ugniagesiai atvyko

šiomis dienomis Ukmer-‘2O min. gaisrui prasidėjus, 
ges plento šulinių savinin-'Dėl stokos vandens nieko 
kai pastebėjo, kad i jų šuli- į negalėjo veikti. Vanduo bu
lius pripilta žibalo. Kaipįvo atvežtas dviem garve- 
paskum paaiškėjo, piliečiai -žiais, bet vienas garvežys
kuriems sulinių savininkai 
nedavė vandens, norėdami 
itkeršyti, pripylė žibalo. 
Nukentėję šulinių savinin
kai apie tai pranešė polici
jai.

TRYS ŠŪVIAI J MOTERĮ, 
VIENAS 1 SAVE.

Raguvos valsčiuje, Kazi- 
mieravos kaime įvyko žiau- 
ios žudynės. Žekonis trims 

šūviais nušovė savo buvusią 
tarnaitę ir pats nusišovė .

Pernai pas jį tarnavo gra
ži mergina. Juodu norėjo 
tuoktis, bet protestavo gi
minės ir motina. Prieš už
gavėnes susivedė su kita 
mergina. Bet su tarnaite bu 
vusia mylimąją negerai bai
gėsi. Tapo motina. Ji ėmė 
<albėti apie kūdikio išlaiky
mą. Žekoniui nemalonu, 
žmona išmetinėja. Nuėjo 
pas mergaitę. Ją rado tvar
te. Paleido į nugarą šūvį. 
bet ji dar gyva, paleido an
trą—gyva. Trečią į krutinę, 
šis atėmė gyvybę. Žekoni: 
nubėgo daržinėn ir nusišo
vė. Namie rastas laiškelis, 
kuriame prašo tinkamai už
laikyti jo žmoną.

BATSIUVIU MEMORAN 
DŪMAS VVRIAUSYBEI.

Šiaulių batsiuviai neišlai
kydami konkurencijos su 
fabrikais ir didesnėmis ba 
tu siuvvklomis, savo dirbtu- 
vėles turės uždaryti. Jie ren 
gia vyriausybei tuo reikalu 
kažkoki memorandumą.
NUSIŠOVĖ JAUNUOLIS.

Žagarėje nusišovė iš re
volverio Vladas Žalys, 21 
metų amžiaus jaunuolis. 
Priežastis nežinoma.

SUKAPOJO PUSBROLĮ.
Padubysio v. Užkalnių 

km. Stasys Povilaitis kirviu 
nužudė pusbrolį Povilą Ma
žuli. _

DEL MEILĖS DVI MIRTIS
Raguvos valsč. Kazimie 

ravo k. Jonas Žakonis revol 
verio šuviu nušovė Marijo
ną Meškaitę. Žakonis parė-

KAUNO KALĖJIME į- 
GRIUVO LUBOS.

Kauno sunkiųjų darbų 
talėjime, vienoj politinių 
kalinių kameroj, šiomis die
nomis įgriuvo lubos. Žmo
nių nelaimių išvengta tik 
atsitiktinai, nes tuo metu 
kaliniai buvo išvesti bulvių 
skusti. Kameroj buvo likęs 
tik J, Karosas, bet laimei 
jis buvo kitame kameros 
krašte. Sakoma, kad Įgriu
vęs gerokas lubų gabalas.
RADVILIŠKIEČIAI NORI 

KARIAUTI.
Radviliškis. Jaunuoliai iš

girdę, kad Latvijoj ir Esti 
joj yra agentai, kurie sam
do į Japonų —Kinų frontą 
savanorius ir brangiai atly
gina, jie domisi ar yra tokių 
agentų Lietuvoje.

INŽ. JAKIMAVIČIUS . 
ESĄS SUGAUTAS.

Gyvendamas Kaune inž. 
Jakimavičius apgavo labai 
daug lietuviškos “ponst- 
vos”. Sakoma, kad išviso jis 
apmovęs visokių “tautos 
vyrų” ant kokių 200,000 li
tų. Paskui dingo. Dabar 
Kaune gauta žinių, kad lat
vių policija sugavusi ji Ry
goj. Galimas daiktas, kad 
jis biis išduotas Kaunui.

BITININKYSTĖS 
MUZIEJUS.

Bitininkų draugija 
kutiniu laiku pradėjo aktin
gai veikti. Provincijoj Į- 
steigta 18 skyrių, į kuriuos 
pasiųsti instruktoriai aprū
pina užinteresuotus reika
lingomis žiniomis. Sužinota, 
kad bitininkų draugija 
Kaune rengia bitininkystės 
muziejų, kuriame bus iš
statyta įvairiausių bitinin
kystei reikalingų dalykų, 
f LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ.

Ankstivam keleiviu keliavi
mui i Lietuvą švedų Amerikos 
Linija, Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjunga Amerikoj ren
gia ekskursiją, kuri išplaukia 
gegužės 10 d. 3 vai. p. p. moder
niškuoju nauju motorlaiviu 
kungsholm.

Išplaukianti šia ekskursija 
nuvažiuojama į patį gražiausią 
laiką Lietuvoj — pavasaris. 
Važiuodamas šia linija Tamsta 
paremsi savo uostą, nes švedų 
Amerikos linija palaiko nuola- 
tin* susisiekimą laivais per iš
tisus metus su KLAIPĖDA.

Antra Ekskursija i Lietuvą 
išplaukia motorlaiviu Grip- 
shdm, liepos-30 d. 1932.

Švedų Ąjpeokos linijos lai
vai plaukioja i Europą per išti
sus metus. Kokiomis dienomis 
laivai išplaukia, tėmykite musų 
skelbimus lietuvių laikraščiuo
se.

VL P. Mučinskas.
Š.A.L Liet. Skyr. vedėjas.

pa.=

UŽ VILKĄ 25 LITAI.
Į Marijampolės turgų vie

nas ūkininkas atvežė par
duoti nušautą vilką. Apie 
vežimą visą laiką sukosi 
daugybė žmonių. Vilką už 
25 litus nupirko vienas kai
lių pirklys.

nukrito nuo bėgių.
Iš Šiaulių buvo atvažia

vęs savanorių ugniagesių 
draugijos automobilis su 
vandeniu.

Dėl gaisro neteko darbo 
apie 100 darbininkų.

Pažymėtina, kad ugnia
gesiai tarp savęs buvo pra
dėję muštis ir pašalinius 
žmones trankyti kumščiais.

Padaryta keli šimtai tūk
stančių litų nuostolių. Fab
rikas priklausė “Lietūkiui”.

Septintai Puslapis

FINANSŲ M1NISTER1O 
PADĖJĖJAS.

Arthur Ballantine, kuri Hoo
veris paskyrė buvusio iždo sekre- 
toraius padėjėjo Millso vieton. 
Mills užėmė Meliono vietą, o Mel
ioną Hcoveris išsiuntė Anglijon 
ambasadorium, nes Kongrese 
prieš ji buvo keliama didelė by
la.

Švedų Amerikos Lilija
2 EKSKURSIJOS

I LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj
IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgą >

Naujais Motorlaiviais 
KI NC.SHOLM ir GRIPSIIOI.M 
Gegužės 10 ir Liepos 3(1 d.

TREČIA KLASE 
$157 Į Klaipėdą ir atgal $157 
$220 Turistine Klase $220 
Tiesiog per Atiantiko Vandenyną 
ir šiaurės Jurą tame pačiame 
motorlaivy. Lietuvos keleiviai iš 
Švedijos i KLAIPĖDĄ per Iš vai. 
nuvežami populiariu švedų Ame
rikos Linijos laivu S. S. Borgbolm 
tiesiog į Klaioėdą. Klausk specia
liu lietuvių kalba ekskursijų cirku- 
liorio!
Informacijų, laivu išolaukimų ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentą arba:
Swedish American Line

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

UŽMUŠĖ IR MĖSINĖJO 
PUSBROLĮ.

Padubysio vals. Užkal- 
inio k. nežinia dėl kokios

APRAŠO DAUG ŪKININ
KŲ.

Iš Eržvilko ateina žinių, 
kad ten krizis palietė daug 
ir pasiturinčiai gyvenančių 
ūkininkų, šiomis dienomis 
Eržvilko apylinkėse atsilan
kė anstolis ir aprašė ne tiki priežasties Stasys Povilaitis 

kirvo smūgiais nužudė pus-!kai kuriuos eilinius ukinin-
broli Povilą Mažiulį. Užmu
šęs pradėjo mėsinėti, piau-
styti lavoną. Kalbama, kad Tokių įvykių ypač pasi
nis pamišęs. i taiko daug šiaurės Lietuvoj.

KULTURA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

kus, bet taip pat Gudavičių, 
pulk. Gedgauską ir kitus.

i
I#

■
■ '

J#

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN * EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN J LIETUVĄ 

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

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą

tiKELEIVIO”

LIETUVOS PILIEČIAMS
PASAI IR VIZOS DYKAI 

Kreipiama domė i didesni susi
rupinimą Klaipėdos uostu.
Sulyg naujos Užsienio pasų ir 

vizų taisyklės, Lietuvos pilie
čiams pasai ir vizos bus duoda
mi dykai.

Skandinavų Amerikos Linija 
Įgijo didžiausio populiariškumo 
1930 metais, kuomet su Oficia
li Lietuvių Vytauto Ekskursija 
tiesiog i Klaipėdą išplaukė di 
džiausiąs lietuvių skaičius, ko
kis niekados pirmiau nėra iš 
plaukęs iš Amerikos. Ji be per
traukos palaiko savo Įsteigtąj 
visą kelią vandeniu ir yra vie
nintelė linija, kuri teikia tiesio
gini susisiekimą tarp Klaipėdos 
ir Kopenhagos, savo modemiš 
kiaušiu, su naujausiais patogu 
mais. garlaiviu “VISTULA“.

Nėra reikalo išvardinti tų vi 
sų tobulų patogumų ir paranku 
mų, kuriuos Skandinavų Ameri 
kos Linija suteikia lietuviams 
keleiviams keliaujant į Lietuvą 
arba iš Lietuvos. Tūkstančiai 
lietuvių, kurie važiavo šios lini
jos laivais, visi yra patenkinti 

Dabar yra tvarkomos didelės 
ekskursijos, todėl kiekvienas, 
kuris žada keliaut Į Lietuvą tu
rėtų pasinaudot žemomis lai
vakorčių kainomis fr dalyvauti 
bile kurioj Skandinavų Ameri
kos Linijos ekskursijų.

Lietuvos gyvenimas be savo 
uosto, butų kur kas blogesnis, 
todėl keliaujant lietuviams i 
Lietuvą reikėtų paremti tas i- 
staigas, kurios Klaipėdos uostui

Vykstantiems Lietuvon 
ĮSIDĖMĖTINA!

KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
i KLAIPĖDĄ per Copenhagą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir

Vizos Dykai

PIRMOJI
GEGUŽĖS 14 D.

laivu
‘ UNITED STATES*’ 

LIETI VOS VYČIU 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI
GEGUŽĖS 28 D.

laivu
“FREDEREK VIII”
AMERIKOS LIETUVIU 

EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

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

jęs namo savo daržinėj nu
sišovė. Spėjama, kad dvi teikia daugiausia pelno, 
mirtys įvyko dėl meilės. J. F S.

TRECIOJI
BIRŽELIO 18 D.

laivu
“UNITED STATES”

L. D. S. ir “DARBININKO" 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis 
Šv. Koko parap. Vikaras. 

KETVIRTOJI 
LIEPOS 2 D.

laivu
“FREDEREK VIII”

Rengia
Žymesnieji Lietuvių laikraščiai 

“Vienybė” "Naujienos’’ ir 
“Dirva”.

Visos pastangos bus pašvęstos 
padaryti kelionę atmintina ir 
pilna įvairumu ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose.

Reikalaukite nuo savo agen
to laivakortės ant

S( ANDINAV1AN 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall st. New York City 
21S Wasliington st. Boston, Mas# 
13® No. l.aSalIe st. Chicago. III.
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Nereikia daug Įrodinėti, kad į riai Y. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus • Vac. Biržiška. VI. Lašas, Vaba- 
tik tuo atveju turės pilnos tei-1 las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
sės nešioti tą vardą, jei jis seks Į gelis kitų.
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir ku- 

! rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą toki įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslini bei kul-

“Kultura” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-

i turini progresą pilnai galima tik į kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
(turint atatinkamą vadovą, ku-ĮPr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit.
! ris greitai ir aiškiai apie viską'Taigi, “Kultura” talpina ne tik 
j mus informuotų, kuris ne tik in-į moksliškus straipsnius, bet ir
• formuotų, bet ir pats kartu eitu : apysakas, eilėraščius, kritikas.
; su tuo progresu, už ji kovoda- • Amerikietis, noris pažinti nau- 
. mas ir ji ugdydamas. i jąją lietuvių literatūrą, neras
Į Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
' teturi tik vieną toki tobulą in-!jo. kaip “Kultura.”
J formatorių apie visus mokslo ir! «Kaltura” ?avo išvaizda ir su- 
i literatūros naujuosius laimėj:- j tvarkymu yra visai modemiška 
. mus, apie visas žmonijos pro-, įr prįĮygSta geriausiems tos ni-
• greso pastangas ir užkariavi-; -jes užsienio žurnalams. “Rui
mus, tai jau devinti metai ei- ;fura” vra pažangus žurnalas, ji

skleidžia laisvą mintį ir kovojanantis Lietuvių žurnalas “KUI 
TURĄ.” “Kultura.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra i 
gausiai ir puikiai iliustruotas i 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį angliškus žurnalus, bet jie 
(Keleliais (54 puslapių storumo j Dualiau, sužinoti, kad
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” į Kultura plačiai rašo ir apie 

, j Amerikos gyvenimą. Tikrai kul-,

su reakcija. “Kultura” yra tikra 
to žodžio prasme kultura.

Amerikiečiai daugiausia skai-

komplektas sudaro apie 800 pus 
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- apsieiti be 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul-: “Kultura,” tas toks vertingas 
turą” vis dėlto yra tikrai rimtas Į žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur-’rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. :«» Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso- Aušros a L 15, Šiauliai, Lithuania

!turingas lietuvis negali jokiu 
‘Kultūros.”

_________

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

Opa, opa, upa, lipa, 
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.
Mokesti galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už kalendorių.
“KELEIVIS"

253 Broadway, So. Boston, Mass.

—



Aštunta* Puslapis KELEIVIS, so. BOSTON No. 13, Kovo 30 d., 1932 m.

Vietines Žinios
~ | Apvogė profesorių Hartą.

Pereitą sąvaitę Camb- 
, ridge’uj buvo apvogtas pro
fesorius Albert Bushnell
Hari. Jis važiavo Washing-

_ _____________ Įtonan ir turėjo susipakavęs
A n ta ii*» Masaitis krisdamas “Darbininko” redaktorius du baksu. Išsinešė jis juos 
laiptais persiskėlė galvą. per plauką tik neužmuštas laukan ir pasidėjęs prie du- 
„ .. .......................... kalėjime. rų sugrįžo į vidų pasiimti

oModuli Lietuvos laikraščiai pra- kitų daiktų. Kada jis atėjo
sta Antanas Masaitis. 40 kad Kauno sunkiuju su kitais dalykais, jo palik-
metų amžiaus lietuvis iš j * - • “ - *—

redaktorius, bai svarbus jo rankraščiai ir

Slepia deportuojamos 
komunistės ligą.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad South Bostono airių 
ligoninėj guli Edith Berk- 
man’iutė, pasižymėjusi per 
paskutinių Lawrenee’o au
dėjų streiką komunistų agi
tatorė. Del to streiko val
džios agentai ją suėmė ir 
uždarė East Bostono kon
centracijos punkte, iš kur 
jie nori ją degutuoti. Bet 
ji tenai sunkiai susirgo ir 
slapta buvo perkelta ligoni-

į Pavasaris atnešė žiemą.

Iki šiol Bostone žiemos 
beveik nebuvo. Bet kai atė
jo pavasaris, pasirodė tikra 
žiema, šios sąvaites pra
džioje prisnigo apie 3 co
lius sniego ir pusėtinai pa
šalo. Tokio šiurkštaus oro 
nebuvo per visą sausio mė
nesi. Po naujų metų buvo 
pradėjus jau žolė žaliuot ir 
vietomis žydėjo gėlės. Šian
dien gi viskas užklota snie
gu.

Lietuviai ant operacijos.
So. Bostono lietuvis Juo

zas White, profes. ir biznie
rių dr-jos iždininkas, perei
tą sąvaitę staiga susirgo 
“apendiku” ir jam buvo pa
daryta operacija. Ligonis 
pradeda jau sveikti. Taipgi 

Į girdėjom, kad tulžies ope
racija padaryta M. Palta
navičiui, kuris guli miesto 
ligoninėj. R.

120

vių kliube, iš kurio išeida- -Darbininko
mas paslydo ir nusivertė jgrjuvo anądien lubos. Visi užrašai. Vagims tie dalykai ngn Imieraciios komisio 
stačia galva trepaiszemy£ gti kaHniai tuo fcifcu buvo neturi jokios vertės ir jie/kom*10

draugai pakele jį, įvede įgvarvtĮ bulvių skusti, bet veikiausia,- išmes juos kur 
atgal j khubruimi ir pasodi- j K • bu*o ,ik vjdu. nors šiukšIyne. 
nę kėdėn paliko vieną pati. • b. tik ,dauk * mikes _/----------je 

gyvas.Kada subatoj po pietų jie 
atėjo kliuban, jie rado Ma-
saitį dai tebesėdintį toj pa Žukauskas gavo $10,000 me dabar vra svarstoma by 
etoj kėdėj Jis išrodė lyg uz- * užmult‘ dukUrį , d , R „ paiik(H 
migęs, bet žadindamas ne- ‘d t.“sikėiė Buvo pašauktas dak- „ š! Middlese.v turtų. Kun Broun buvo
taras, kuris apžiurėjo ji ir Supenor Civtl teismas pri- Readmgo katalkų sv. Ago- 
pasiuntė Brocktono ligoni- P?a“° Stas1.". Žukauskui tos parapijos klebonas tr 
nėn. Tenai paaiškėjo, kad S10'000 aUygnumo uz jo lo onsilupo is b.ednų žmonių
Masaitis turi perskelta gal- am.zla“s dukterj, kurt daug pinigų. Bet mirdamas 
va T- s: ~__LlAK buvo užmušta 7mnnome nona liko

Peštynės dėl kunigo turtų.
Middlesex apskričio teis-

nierka Mrs Tillighast įsakė 
ligoninei nieko apie šitos 
merginos ligą neskelbti. Bet 
komunistai sužinojo, kad 
Berkmaniutė serga džiova, 
ir pasiuntė i Washingtoną 
reikalavimą, kad butų pa
skelbtas daktarų raportas a- 
pie Berkmaniutės sveikatos 
stovį.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki i d., nuo 7 iki S rak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Parvažiavo namo, bet namų 
jau nerado.

Akaby Markarian ir Jo- 
seph Hovaginian su savo 
šeimynomis Watertowne la
bai nusistebėjo, kuomet grį
žę namo rado vietoje savo 
dviejų šeimynų namo tik 
krūvą pelenų. Jiems neesant 
namie, kilo gaisras ir viską 
sunaikino.

faino*” už nudažymą 
šunie*.

East Cambridge distrikto 
teisme tūlas Edvvard Bow- 
ley tapo nubaustas $20 už 
tai, kad uždavė dažuotu še
pečiu šuniui per snukį ir 
prikrėtę jam dažų į akis. 
Bowley piešant iškabą ant 
Mass avė., atbėgo šuo ir ė- 
mė kasytis į jo iškabą. Pen- 
torius užpykęs kirto jam še
pečiu ir užtai dabar turės 
užmokėti pabaudą.

ŠOKIAI

Rengia Pašelpinė Dr-stė 
“Liaudis”, Balandžio 2 d., 
Subatoje, nuo 7:30 vakare. 
Kampas Atlantic ir 4th Sts., 
įžanga: vyrams 35c., mote
rims 25c., vaikams 10c.

Malonėkite dalyvauti!

Tr nanždoli iie hVivn *>uvo uzinusia automobi- jis tiems žmonėms nepaliko
dar be įmonės. ' Daktarai liaus neIaimėJ; Žukauskas nei skatiko.Jis nepaliko nie-
mano, kad jis gali mirti. f™ Paprastas darbo žmogus ko dagi savo giminėms. A-

’ ir gyvena Wobume, netoli pie $60,000 jisai paliko Bo-
Bostono. Automobilius, ku- stono jėzujitams, o kitką 
ris užmušė jo dukterį, pri-!vienai moteriškei. Todėl jo 
gulėjo tūlam Weissui. riminės kreipėsi į teismą ir

PERKAME BONUS

Nauja* skilimas bimbinin
kų tarpe.

Vietiniai bimbininkai ga-,
vo žinių iš Brooklyno kad Lietuvių M. Žinyčio* žinios 

Laisves pastogėj reiškiasi j-v • < -i i «naujas krizis,— atsirandan- ‘ -1 edeiioj, Apnl-Bal. 3,
ryto, įvyks

“Jėzus

reikalauja jo testamentą su
laužyt, o turtus padalyti tei
singai. Jėzujitai tam prie
šinasi ir kova kas sykis da
rosi vis aštresnė.ti kita frakcija bimbininkų 1932, 11 vai, 

tarpe. Bimba buvo užsigei- Kan?Up Pan?okslas. 
dęs išjoti Taurą-Vidika iš R^’liuciomeriu, Vakare 
“Laisvės” redakcijos, bet ' vai. įvyks labai gen
Mizara su savo šalininkais pa^toj, balandžio 10 d.| Siaučiant smarkiai aud

Per audrą išplėšė Dorches
terio banką

&to?SdoseS£elbėrioVlT^ 19^2’ ^30 val- vak- hyks rai su lietum, anksti ao pa- 
Si ?aba“Sig^o Bimbl £ Pavasarini, Ban- i pėdelio n, Dorchesteno

savo pasekėjais 
mobilizuoja spėka

ir dahar actai »u geru muzikaliu Savings Banką, kuris ran- 
„ nn*o« m i programų. Įžanga 50c ir 25c dasi ant Washington stree- 

zartainkus. Taipį K 'aikams- ! netoli Codman *'

ketas su

i j xt v i --- j v - --------------------------------------;bėgo 3 ginkluoti vyrai, lie-kad Nevv Yorko žydeliai su Reikalingas Kambary*. Įpė visiems pakelti aukštyn 
Bimba priešakyje ruošiasi! Vier.am žmogui, netoii Forest Hill ..„„Vac <ni<rraih£ anip -
atkraustyt “Dailv Worke- ar Ma-upar Gardine kuri sutiktų ranKas,.gra P

,.T '. _ ., , . paeamint vaisi, atsiliepkit laišku. • 100 DinigU IT paDegO.Laisves spaustuvę ir Stanley Pocius i
Laisvę” gal pakeis “Daily __ so^ Boston, Mass. 1 šiomjs dienomis South
Workeriu”, kuriam prade- Bučernė ant Pardavimo Bostone sudegė albanų ba- 

jo labai nesisekti. Tas gali Geroj vietoj, biznis išdirbtas, vie- žnvčia. Savo altorių su 
iššaukti naują “vainą” ir. t3er^z'nrta lie^vį,ų Galima šventa Traice albanai da- 
skilimus, nes daugelis bim- '502 Eiįhth st. South Boston. Mass. bar perkėlė į lietuvių komu-
bininkų yra tam priešingi.--------------------------------------'-------------------------' ------

Rep.

n” i

Ar tuii Lietuvos Boną? 
Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą giynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus. 

Musų krautuvė atdara ir
vakarais iki 9 valandai. 

Parduodam laivakortes ir
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat-

Nuo dabar ant čeverykų 
skrybėlių, marškinių ir kai
lių numušam 25 nuošimti.

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Sav.
678 No. Main Street, 2 

Montello, Mass.

I <

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

912 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.

Ne dyvai, kad “Daily Wor- 
keris” kojas krato.

Lietuvių komunistų kliu
ban ant Broadway ateina 5 
kopijos “Daily Workerio”, 
kurį kliubo nariai turi išpla- 
tinti. Tam tikslui yra nus
kirti 7 komunistai ir kiek- _ . .... . - .
vienam jų uždėta pareiga ,7“^ V'S" ,sd,rbys<:,ų A”' 
padieniui ši darbų atlikti: į.om us
vienas turi išparduoti 5 ko-:’ ... . . . - ,_
pijąs vienų dienų, kitas tiek tankstytu!. bodies
pat kitų dienų ir t.t. Bet jie ,r aP>l)ent!"ame- Dartos 
štai kokiu budu tą savo ga- 
zietą platina — iš savo kiše- 
niaus kiekvienas užsikoma 
už penkis egzempliorius, o 
“Daily Workerį” sukiša i 
bačką arba į pečių. Esą, tai 
lengviausias “platinimo” 
būdas. Vienok ir šis būdas 
jiems pradeda būti per sun
kus, nes iš savo kišeniaus 
pinigų daugiau jie mokėti: 
jau nenori. Matomai, taip 
daroma ir kitur su “D. W.” 
platinimu, nes jis jau senai 
šaukiasi greitos pagelbos ir 
nuolat skelbia, kda galįs ne
užilgo kojas pakratyti.

AUTOMOBILISTAI
isų išdirbysčių Au- 
Sutaisom Ignitions 

ir Generatorius. Ištaisome su- 
erii

Darbas
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

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

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

nistų salę ir tenai savo pa
maldas laiko.

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonas ir rekordus.

315 E St. prie Broadvray Sa Boston
(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

LIETUVIŠKA
BUČERNE

SVUžlaikome
parduodame pigiausia 
*os visuomet šviežio*
Pigiai šviežių diegų—Chop Saeg. 

China Bov S<įr Ssaee 
Lietuviški skilandžiai ir e*e. 

Visokį tavorą pas mus galilsgaut 
pigiai ir gerą.

3. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKCT*

.331 BROADWAY. SO. BOSTON 
Telefonas: So, Boston #551

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis !
(REINYS)

Li ETŲ V IS G YI) YTOJ A« 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėliomis ir furmtudiaatata

nuo 10 iki 12 rr»<
278 HARVARO ST.
(kampas lr.man st.)

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

* Specialistas slapty ir kronišky ligy
moterų ir vyry. kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

261 Hanover St-, Boston, Mana. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo » ryto iki 8 vakaro.

{ Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų.

OPTOMETRISTAS',

R
C
A

VICTOR RADIO
W MUZIKOS STEBUKLAS

Kaip gyvena Vadapalas ir 
Kurkulis Rusijoj.

Teko kalbėtis su vienu as
meniu. kuris nesenai sugrį-j 
žo iš Rusijos. Ten jis buvo i 
suėjęs Skibirdį, Antaną Va-; 
dapalą ir Petrą Kurkulį, 
kurie kadaise gyveno South 
Bostone ir buvo veiklus so
cialistai. Kurkulis tūlą lai
ką dirbo “Keleivio” redak
cijoj. Sako, jie ten turi gana į 
gerus darbus ir jiems neblo
gai sekasi. Vadapalas buvo 
vedęs rusę moterį, bet da- į 
bar yra persiskyręs. Pir
miau jis dirbo prie kruta
mųjų paveikslų teatruose, o 
dabar yra anglų kalbos per-’ 
kalbėtojas-vertėjas. Kurku
lis dirbąs prie rusų laikraš
čio ir rusi.>Kai eiles rasąs. į 

Ren 1

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

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

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

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

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

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS ’

KAM MOKĖTI 
REN0Ą?

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

’ėsite puikiai gyventi ir nereikės ren
ta mokėti. Turime labai gėry namų. 
earmq ir biznių, kurių savininkai yra 
lėl įvairių priežasčių priversti gret
ai parduoti Todėl, dabar yra auksi- 
lią progų pasinaudoti aplinkybėms.

(1) BANKA PAĖMUS UŽ MORT- 
TECIŲ. parduoda 3»jų šeimynų. 12 
kambarių namą ir 2-jų automobilių 
garažų—naujausios mados su mo- 
iemiškoms vigadoms, gražiam Bos
tono priemiesty. vienas fėras nuo 
Bostono. Namas kaštavo pabudavoti 
514,000 — parsiduoda tik už $7000. 
Lengvos išlygos.

(2) CITY POINTE ant plačios ga
tvės — 2-jų šeimynų, 10 kambarių 
lamas su visoms vigadoms ir garu 
šildomas; garažus dėl 4 automobi
ly. Kaina $7ftO<i_$1000 įmokėti.

(3) ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas po 
J ir 4 kambarius su skalbynėm, ga
ni, elektra, ir toiletais. Vertas $5000, 
parsiduoda už $2009; tik $1000 įmo
kėti.

(4) PRIE COLUMBIA ROAD. — 
dviejų šeimynų namas, O ir 7 kambl
iai, viskas naujausios mados. Par- 
;iduoda už $5000 pigiau negu vertas.

(5) FARMA. 1 AKRAI ŽEMĖS, 
prie State road. 18 mylių nuo Bos
tono, 200 vaisinių medžiu sodnas. 6 
kambarių namas, didelė barnė. Kai
na $3,500.

(6) 55 AKRU FARMA. 17 mylių 
nuo Bostono, 8 kambarių namas, di
lelė barnė, parsiduoda pigiai arba 
mainys ant namo Bostone.

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

317 E Street ir Broadvay
South Boston, Mass. 

Telefonas So Boston 2732

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

A mertcan Lunch
Persikelia Naujon Vieton, po num.

354 Broadicay South Bostone
Viskas naujai įrengta

Maistas Geriausias ir Šviežus
Kainos prieinamiausios.

Lietuviški valgiai dideliame pasirinkime.
Kviečiame visus atsilankyti į musų naują vietą.

P. KULIKAUSKAS, Sav.

Mes užlaikome visokią Vaiatą h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų

Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausiu patarnavi
mu ir teisingas patarimu Vais
tu nuaiunčiam ir per paštą At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekoriaa) 
1M DORCHESTER STRBHT.

Kampas Broadvray,
SO- BOSTON, MASS.

T«L 8«. Boaton tOt. >17$ Ir 1799.

LIETCVYS

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

J. I,. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadsay, So. Boston, Maoa. j

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 19 iki 1.

Tel. So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitaroa.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADM'AY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAUTUS
Veda visokias provu.

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas:* South Bostoa 2711

Namų: Talbot 2474.

j

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADM’AY SOUTH BOSTON, MASS.

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAUUU!

Victor švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos 
ypatybes. Jus būdami šimtus mylią tolumoje, gau
nate originalius muzikos balsus.

JIS PERVIRSINA VISUS ~

KCA Victor RE-18
Tai RCA Victor 9 tnbą Superheterodyne Radio

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

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

Rad io-Phonograph

Įrengtas su Balso Kontroi-uoto- 
ju ir visomis naujausiomis ypaty
bėmis. Priimtuvas parinktinis ir 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. Fonografo sudėtinė 
turi skirtingą balso paaukštintoją 
ir nepakeičia tikrąjį balsą. Plačiai 
apšviestą rodyklę, įdėtas į valnut 
veoeruotą kabinetą ir papuoštas 
Vainuto apdėjimais.

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

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

Modelis R-4

RCA VICTOR tikrai yra geriausia* Radio už 
tą kainą. Jeigu norite įsigyt gerą Radio, užeikite 
pas mus, jus tikrai sutaupysite ir gausite geriausią 
muzikos instrumentą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame 
brangiausiai.

GEO. MASOJONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.




