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KLAIPĖDOS BYLA SUJUDINO 
LENKIJĄ IR RUSIJĄ.

SOVIETAI NORĖTŲ 
PATARPININKAUTI.

Varšuva siūlo Lietuvai su
daryti bendrą frontą prieš 

Vokietiją.
Klaipėdos Įvykiai sujudi

no didžiausius Lietuvos kai
mynus. Maskvoje buvęs tuo 
klausimu net specialus So
vietų vyriausybės susirinki
mas, kur komisaras Krestin- 
skis skaitęs referatą apie ki
lusi tarp Lietuvos ir Vokie
tijos konfliktą dėl aplaužo
mo vokiečiams ragų Klai
pėdos krašte. Rusija norė
tų, kad tas ginčas butų iš
spręstas be Tautų Lygos, ir 
todėl pati pąsisiulė patarpi
ninkauti tarp Lietuvos ir 
Vokietijos. Komisaras Kre- 
stinskis buvo nuvykęs pasi
kalbėti šituo klausimu pas 
Lietuvos atstovą Baltrušai
ti Maskvoje ir pas Vokieti
jos pasiuntinį Dirkseną.

Lietuva su Maskvos pa
siūlymu tečiaus nesutikusi, 
nes Kaunas yra nusistatęs, 
kad Klaipėdos konfliktą 
spręstų tiktai tos valstybės, 
kurios yra pasirašiusios su 
Lietuva Klaipėdos sutartį, 
ir kad Vokietija, kaipo už- 
interesuota šalis, neprivalo 
šituo klausimu turėti baisa

Žinios sako, kad Lenkija 
taip pat susirūpino Lietuvos 
kivirčais su Vokietija. Žino
ma, Lenkija turi kitokių tik
slų. Ji pati turi daug nesma
gumų su vokiečiais. Todėl 
ji norėtų susitarti su Lietuva 
ir sudaryti “bendrą frontą 
prieš Berlyną. Sakoma, kad 
Lenkija jau pasiūliusi Lie 
tuvai užvesti taikos dery
bas. Pilsudskio valdžia tik 
norinti, kad Lietuva ati
trauktų nuo sienos savo ka- 
riumenę per 6 kilometrus, o 
Pilsudskis atitraukiąs savo. 
Abie šalim kariumenę ati
traukus, pradėt derėtis dėl 
sienų nustatymo.

Šitas sumanymas randąs 
labai krašto pritarimo len
kų armijoj. Bet kaip tose 
derybose turėtų but išrištas 
Vilniaus klausimas, tai iš 
lenkų pusės kol kas nieko 
negirdėt.Matyt, lenkai skai
to Vilniaus klausimą senai 
jau “išrištu’’ ir visai nenori 
apie jį kalbėti.

Reikia čia pažymėti, kad 
Lenkijos ir Rusijos susido
mėjimas Lietuvos kivirčais 
su Vokietija eina iš dviejų 
priešingų politikų. Rusams 
rupi, kad tarp Lietuvos ir 
Vokietijos butų geri santi- 
kiai, nes Lietuva rusams yra 
kaip ir tiltas į Vokietiją. 
Tuo tarpu gi Lenkija, kaip 
Francuzijos talkininkė, no
rėtų panaudot Lietuvą ko
vai prieš Vokietiją, o taip 
jau ir prieš Rusiją.

Lietuva, kaip nedidelė 
silpna valstybė, žinoma, ne 
gali aiškiai stoti nei vienoj, 
nei kitoj pusėj. Jai prisieina 
atsargiai taikytis per vidurį. 
Del to, matyt, ji nepriėmė 
Rusijos pasisiūlymo į tarpi
ninkes, ir vargiai ji pritars 
Lenkijos planams.

Kauno Policija Su
mušė Voldemarą.
Paskutinėmis dienomis 

Amerikos dienraščiuose pa
sirodė įdomių žinių apie 
Voldemarą. Kaip žinia, vol- 
demarininkai pradėjo leisti 
Kaune savo laikraštį, “Tau
tos Balsą”, ir agituoti už 
Voldemarą. Smeton minkai. 
įžiūrėję šitoj agitacijoj Vol
demaro pasiryžimą grįžti 
atgal į valdžią, todėl polici
jai buvę įsakyta Voldemarą 
areštuoti. Bet kai policija 
pas jį nuvykusį, jis nenorė
jęs pasiduot ir pradėjęs su 
policija muštis. Policija 
Voldemarą labai sumušusi.

Tokių žiniiĮ atėjo per 
Varšuvą. Kiek jose tiesos, 
sunku dabar pasakyti. Įdo
mus tečiaus dalykas, kad ši
tą įvykį patvirtina ir Ryga. 
Netik patvirtina, bet sako, 
kad tose muštynėse policija 
Voldemarą visai nugalabi
jusi ir lavoną kažin kur iš
gabenusi. Gandai apie šitą 
įvykę pasklydę jau po visą 
Lietuvą, bet aiškių žinių 
žmonės tenai neturį, nes 
cenzūra neleidžianti laikra
ščiams apie tai rašyti.

Somerset, Pa.— Šio aps
kričio valdžia išleido $37, 
kad sukolektavus iš S. Pet
rausko $5.25.

Second
SO. BOSTON, APRIL-BALANDŽIO 6, 1932 M.

Matter" February 23, 1906, at the Poet Office at Boston, Mass, under the Act of March 3, 1879.

Konferencija Duno
jaus Valstybėms 

Gelbėt.
Šią sąvaitę Ląndone susi

rinko keturių Europos vals
tybių konferencija mažiu
kėms tautelėms gelbėt. To
kių tautelių yra penkios: 
Austrija, Vengrija, Čeko
slovakija, Rumunija ir Ju
goslavija. Ekonominis kri
zis jas taip prislėgė, kad 
Anglijos valdžia sušaukė 
didesnių valstybių konfe
renciją, kad pasitarus, ar 
negalima kokiu nors budu 
surasti pagalbos mirštan
tiems kraštams. Konferen
cijoj dalyvauja Anglija, 
Francuzija, Vokietija ir Ita
lija. Francuzai siūlo sujung
ti tas 5 valstybėles į vieną 
agrarinį bloką”, nes tik su

sijungus ir panaikinus aukš
tus muitus galėtų atsigauti 
tarp tų valstybėlių prekyba 
ir žemės ūkis. Stambesnėms 
valstybėms rupi Dunojaus 
tautelių likimas dėl to, kad 
jos yra sukišusios tenai di
delių paskolų, už kurias da
bar nei procentų negauna. 
Jeigu tos tautelės paskelbs 
bankrotą, tai galės žlugti
sukišti joms visi pinigai.

Lietuvoje Pritruko
Pašaro Gyvuliams
Lietuvoje vargai kas die

na darosi didesni. Iš Bub- 
lelių valsčiaus pranešama, 
kad tenai išsibaigė vanduo. 
Per didelius šalčius vasario 
ir kovo mėnesiais, ištuštėjo 
šuliniai ir prūdai.

Be to, ūkininkai visur 
skundžias, kad išsibaigė gy
vulių pašaras.

Pirkti pašaro taip pat 
sunku gauti, be to, labai 
brangus. Esant gyvulių kai
noms pasakiškai žemoms ir 
trūkstant pašaro gyvuliai 
pjaunami maistui, nes par- 
luoti neapsimoka.

UŽSIDARĖ JAU 
BANKŲ.

..New Yorke leidžiamas 
bankininkų žurnalas,“Ame
rican Banker”, sako, kad 
bankų užsidarymas jau pu- 
ėtinai sumažėjo. Per kovo 

mėnesį užsidarę “tiktai” 40

540

bankų. Tai esą labai “ge-
ai , nes pirma užsidaryda

vę daug daugiau per mėne
sį laiko. Ir tas laikraštis pa
bodo, kiek iš viso šiais me
tais užsidarę bankų, 
sent:

Per sausio mėnesį 
Per vasario mėn.
Per kovo mėnesį 
Vadinasi, iš viso 

mėnesius šįmet užsidarė 
540 bankų, kuriuose buvo 
žmonių padėta $237,445,- 
000.

bu-

372 
128 

40 
per 3

DEPORTAVO 38 SVE
TIMŠALIUS.

Pereitą sąvaitę iš Provi- 
dence, R. I., uosto buvo de
portuota Europon 38 sve- 
imšaliai. Aštuoniolika jų 

buvo iš New Yorko, o kiti 
18 iš Naujosios Anglijos 
miestų. Dauguma jų buvo 
sėdėję kalėjime už visokius 

(šmugelius, todėl Amerikai 
, buvo “nepageidaujami”.
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Kaip Lietuva Naudo
jasi Hooverio Mo

ratorium.
Prezidentas Hooveris per

75,000 Mainerių Be 
Darbo.

Balandžio 1 dieną mink- 
_ štųjų anglių kasyklose pasi-

nai pasiūlė alianti, valsti-!^ 1,I!rl,ininkI<i s.“
hėmi Daliuosuoti Vokietija komPanlJ«mls- Unųa meS>- bems paliuosuoti Vokietiją n0 fUtan atnaujint, bet 
vienierioms metams nuo ka- . nij(į pareikįia;o di.
ro skolų mokėjimo. Alian-'. nu<i„i:mu tvžia
tai sutiko ir atidėjo visu S l" fcu nu^no w- 
tar p tautinių skolų mokeji- lfc kainą h. tu7pasirem(fa.

Už Merginas Kuni
gas Pateko Teisman

Londone teisme pereitą 
sąvaitę prasidėjo įdomi 
kun. Haroldo F. Davidso- 
no byla dėl jaunų mergaičių 
suvadžiojimo. Tūla Barba
ra Harris, 17 metų am
žiaus mergaitė, liudijo teis
me, kad šitas “dūšių gany
tojas” prisiplakė prie jos, 
vadino ją “brangiausia” ir 
“mano širdies karaliene”, 
nusivežė ją Paryžiun ir tu
rėjo su ja nemoralių santi- 
kių. Kad nukreipus žmo
nių nuožiūrą, klebonas liep
davęs mergaitei vadinti jį
dėde”.
Vyresnioji jos sesuo, Syl- 

via Harris, davė teismui pa
našių liudymų. Sako, kun. 
Davidson susieidavo su 
merginomis neva norėda
mas apsaugoti nuo nedory
bių. o tuo tarpu pats jas į 
nedorą gyvenimą įtraukda
vo. “Aš žinau, kad jis turi 
raktus nuo daugelio mergi
nų kambarių,” pasakė teis
me jo suvyliota Barbara 
Harris.

mą.
Tas skolų mokėjimo ati

dėjimas pavadinta Hoove-! 
rio moratorium.

Šituo moratorium pasi
naudojo ir Lietuva. Ji taip 
pat per vienus metus gali 
nemokėt ir nemoka savo 
tarptautinių skolų.

Pereitų metų 15 gruodžio 
Lietuvos iždas turėjo sumo
kėti Amerikai už skolą be
veik milijoną litų procentų, 
tačiau, pasinaudodamas 
Hooverio moratoriumu, 
šios sumos nemokėjo.

Šįmet sausio mėnesį Lie
tuva turėjo sumokėt 1,600,- 
000 litų skolos ir procentų 
Anglijai, bet taip pat nemo
kėjo.

Dabar. 15 birželio, Lietu
vai išpuola sumokėti 1,300,- 
000 litų skolų su procentais 
Amerikai, bet Lietuva ne
mokėsianti ir šitos sumos, 
nes Hooverio moratoriumas ziau 
galioja iki liepos mėnesio.

Taigi, ačiū Hooverio mo
ratoriumui, Lietuva galėjo 
atidėt vieniems metams 4,- 
800,000 litų skolų mokėji- saras 
mą.
Tečiaus moratoriumui pa

DETROITE DARBAI 
PAGERĖJO?

Kapitalistų laikraščiai 
skelbia, kad paskutinėmis 
dienomis Fordo automobi- 
•ių fabrikai Detroite prade 
jo geriau eiti ir jau daugiau 
darbininkų dirbą. Briggs 
Manufacturing Co., kuri ga 
mina Fordo ir Plymoutho 
automobiliams liemenis,per 
kovo mėnesį priėmusi 59 
nuošimčius daugiau darbi
ninkų. Bet Detroito miestas 
vistiek skelbia, kad bedar
biai iš kitur nevažiuotų te
nai darbo jieškoti, nes ir ant 
vietos daugybė darbininkų 
asa be darbo.

mos reikalavo, kad anglia-
i kasiai apsiimtų dirbti uz
mažesnį atlyginimą. Žino
ma, unija su tuo nesutiko, 
nes anglies kainą kasyklų 
trustas ir vėl gali pakelti.

Darbininkams nenusalei- 
džiant, anglies baronai už
darė kasyklas Illinojaus ir 
Indianos valstijose, išmes
dami tūkstančius darbinin
kų. Gi Ohio ir West Virgi
nijos valstijose angliakasiai 
apskelbė streiką. Iš viso ši
tose valstijose dabar pasili
ko be darbo apie 75,000 an
gliakasių, neskaitant Ken
tucky valstijos, kur jau nuo 
senai streikuoja apie 12,000 
mainerių.

Norėjo Užmušti Sta
liną ir Gorkį.

Maskvoje gauta iš Pary
žiaus žinių, kad rusų balta
gvardiečiai esą nutarę nu
dėti Staliną, Gorkį ir visą 
eilę kitų žymesnių bolševi
kų. Užsienio reikalų komi- 

Litvinos taipgi esąs 
pažymėtas užmušimui.

______ _____________ ~ Tuo tikslu baltagvardie-
sibaigus, šita suma vistiek čiai sudarė platų sąmokslo
turės but sumokėta, ir su
mokėti ją bus daug sun
kiau, nes tada prisidės jau 
nauji mokėjimai.

VENGRIJA JIEŠKO RA 
TYRUSIO BUDELIO.

Vengrijos valdžia paskel 
bė laikraščiuose, kad jai 
•eikalingas korikas, kuris 
turi pakankamai patyrimo. 
Senis budelis, Antony Ko-

Sovietų Rusija Pasnin- 
kauja, Pritruko Mėsos.7

SLA. REZUL-RINKIMŲ 
TATAI.

Iki šiol iš laikraščių patė- 
mytos rinkimų skaitlinės iš 
sekančių SLA. kuopų: 43, 
114, 134, 140, 260, 301, 304, 
320, 323 ir 325, viso 10 kuo
pų. Balsai paduoti sekan
tiems kandidatams:

Prezidentas: *
Bagočius.— 134
Gegužis — 98
Bačiunas — 60.
Vice-Prez.:
Mikalauskas — 187
Vokietaitis — 14
Mockevičius — 25.
Sekretorius:
Jurgeliutė — 141
Miliauskas — 47
Čekanauskas — 52.
Iždininkas:
Gugis — 179
Tareila — 92
Mažeika — 13.
Dakt.-Kvotė jas:
Bronušas — 124
Klimas — 66
Staneslaw — 95.
Iždo Globėjai:
Januškevičius — 150
Bakanas — 123
Stungis — 117
Raginskas — 52
Mockus — 98
Sekys — 24.
Tėmykit sekančiam

GYVULIŲ AUGINTOJAI 
TRAUKIAMI TEISMAN.

Maskva atranda, kad “Sov- 
chozuose” viešpatauja be

tvarkė ir apsileidimas.
Liaudies Komisarų Tary

ba Maskvoje išleido aštrų 
“ukazą” reorganizuoti visą 
gyvulininkystės pramonę ir 
šluoti laukan visus netiku
sius “sovehozų” (valstybi- 

Įnių ūkių) direktorius. Tele
grama iš Maskvos sako, kad

188 administratoriai jau pra

‘Ke-

•-

STRATOSFEROJ ŽMO
GUS LĖKSIĄS 600 MY

LIŲ į VALANDĄ
Chicagietis lakūnas 

Schroeder tvirtina, kad 
greitu laiku žmones galės 
lekioti orlaiviais po 600 my
lių į valandą. Bet tokio grei-

tinklą, kuris apimąs be
veik visą Europą. Gorkis tu
rėjęs but nušautas Italijoje, 
Litvinos Vokietijoj, Stali
nas Maskvoje, ir taip to- 
liaus.

LIETUVOJ SUDUŽO
PREKIŲ TRAUKINYS
Kovo 16 dieną Mažeikių 

stotin atėjęs iš Klaipėdos 
prekių traukinys susikūlė su
manevruojančiu garvežiu.

tumo galima pasiekti tik Šito
stratosferoj, kur oras daug' — * - —......-
skystesnis. Stratosfera pra
sideda už šešių mylių virš
žemės. Reikia tik padaryti 
tinkamą orlaivį su aklinai 
uždarytu kambariu, kur 
butų lakūnui oro ir šilimos.

JAPONŲ KARININKAS 
NUSIŽUDĖ.

Šanchajaus mūšiuose an
dai kiniečiai paėmė nelais-

buvo sudaužyti į šipulius, o 
4 pusėtinai apardyti. Pre
kės buvo išmėtytos po visą 
stoti

CHHICAGOJ SUGAUTA
6 BANKŲ PLĖŠIKAI.
Pereitą sąvaitę Chicagos 

policija užklupo ir suėmė 
vienam apartmente 6 bandi
tus, kurie esą išplėšę visą 
eilę bankų Illinojaus ir 
Wisconsino valstijose. Prievėn japonų karininką, ma- . . . .

jorą Noburą Kugą. Pereitą1-11’ ., a‘Va aPJ.e $15,000 pini 
sąvaitę kiniečiai jį paleido. 11 (1au£ gm^lų, būtent, L13
Nobura Kuga tuojaus nu- sautuvlb 4 revolveriai ir 12
vyko ton vieton, kur jis bu- fraVnin?u: ^le ISPje?? 6 
vo suimtas, ir perskrodęs ‘ Ill’n<>juj ’r apm tiek
sau pilvą mirė. Tai toks jau pat.JVisconsine, pagrobda-
pas japonus paprotys 
esi nugalėtas, nusižudyk.

jei mi iš viso apie $70,000 pini-
cu

leivio”numery naujas skait
lines. Šią sąvaitę balsavimai 
bus keliose didžiausiose 
kuopose, todėl pasekmės 
bus įdomios. Statistikas.

Triukšmingas Ang
liakasių Mitingas.
Shamokin, Pa. — Balan

džio 1 dieną mainerių unija 
čia minėjo 8 valandų darbo 
dienos įvedimo sukaktuves. 
Į Moose auditoriją susirin
ko apie 1,500 angliakasių. 
Susirinkimą atidarė United 
Mine Workers of America 
unijos sekretorius Kennedy. 
Jis buvo pradėjęs aiškinti a- 
pie unijos varus, bet “insur 
gentai” pradėjo šaukti, kad 
atsistotų distrikto preziden 
tas Brennan. Kaip tik jis 
atsistojo, tuojaus pasipylė 
jam visokie klausimai dėl 
nenusisekusio “insurgentų” 
streiko. Brennan yra smar 
kus kalbėtojas ir aistriai at
sikirsdamas jis iškalbėjo a- 
pie dvi valandas, bet į pa
baigą kilo toks triukšmas, 
kad be maž ko neprasidėjo 
muštynės.

šalinti, o 33 traukiami teis
man už “kriminalinius pra
sikaltimus.” Tie “kriminali- i 
niai prasikaltimai”, tai be
tvarkė ir apsileidimas gy
vulininkystės ūkiuose.

Dėl administratorių apsi- 
eidimo ir betvarkės tuose 
ūkiuose daug gyvulių išsti
po, o kurie užaugo, tie labai 
menkos vertės, ir todėl So
vietų Rusija šiandien turi 
pasninkauti be mėsos.

Sulyg valdžios nustatytos 
programos, gyvulininkystės 
ūkiai iki 1 balandžio dienos 
šįmet turėjo pristatyt val- 
džaii apie 64,000,000 svarų 
avienos, apie 44,000,000 
svarų sviesto ir 2,705,500 
svarų vilnų. Bet ūkiai nega- 
ėjo to pristatyt. Todėl Ma

skvos komisarai baisiai už
sirūstino ir įsakė šluoti lau
kan ir bausti visus netiku
sius vedėjus.

Nutarta įvesti inspekto
rius, kurie konroliuotų to
rius ukius ir žiūrėtų, kad 
darbas juose butų vedamas 
planingai ir kad nebūtų val
stybei nuostolių.

Dabartiniu laiku Rusijoje 
yra 1480 gyvulininkystės u- 
rių, kuriuose randasi 2,500,- 
)00 galvijų, 860,000 kiaulių 
ir 4,700,000 avių. Valdžia y- 
ra nutarus įkurti da 102 to
kių ūkių, tik jau netokių di
delių, nes mažesniuose u- 
riuose lengviau esą darbas 
sukontroliuoti ir tvarka pa-
aikyti.

Įdomus dalykas, kad si
jos reformos nutarta daryti 
kaip tik dabar, kada Mask
von atvyko Amerikos gyvu
lininkystės žinovas, Rober
tas P. Lamontas.

600 VYRU IR 3 MOTE
RYS NORI BUT BUDE- 

Mandžurijoj kiniečiai su-, LIAIS.
kilo prieš japonų įstatytą1 Laikraščiai praneša, kad 
valdžią ir užpuldami būriais Pragos mieste, Čekoslova- 
ardo valdžios įstaigas ir kijoj, esą paduota 600 vyrų 
muša valdininkus. Japonai ir 3 moterų prašymai, kad 
organizuoja visuotinį ofe- paskirtų juos į budelio vie- 
nsyvą prieš sukilėlius. tą, kuri jau nuo pereitų me

tu vra liuosa.

MANDŽURIJOJ KILO 
REVOLIUCIJA.

PERNAI BUVO 2389,860
ORO PASAŽIERIAI. KANADA TURĖS ŠĮMET 
Washingtono žiniomis, SUMOKĖT $55,000,000.

pernai Jungtinėse Valsti jo- Kanados finansų ministe- 
se 2,389,860 žmonių lėkė ris pareiškė parlamente, 
orlaiviais. Visi privatiniai kad šių metų pabaigoje Ka- 

arek, kardamas vieną žmo-orlaiviai padarę iš viso nada turėsianti sumokėti 
gų andai peršalo ir mirė. 141,729,100 mylių kelionės. $55,000,000 skolų.

ANGLIAKASYS SUDRA
SKĖ SAVE DINAMITU.

Pottsville, Pa. —Pereitą 
sąvaitę čia nusižudė Adam 
Custer, 55 metų amžiaus 
mainerys. Jisai prisirišo 
diržu gabalą dinamito prie 
savęs ir susprogdino jį. Di 
namitas sprogdamas sudra
skė jį į skutas.

VARŠUVOJ POLICIJA
MUŠA BEDARBIUS.
Apie 1,000 bedarbių Var 

šuvoj sasirinko ant gatvės ir 
užtvėrė tramvajams kelią 
Jie pareiškė nesijudinsią 
iš vietos, pagol negaus dar
bo. Policija pradėjo juos 
mušt ir išsisklaidė.

WASHINGTONE NUTEI
STA KALĖJIMAN 19 

KOMUNISTŲ.

Pereitą sąvaitę ties japo
nų ambasada Washingto- 
ne komunistai įtaisė de
monstraciją, protestuodami 
prieš Japonijos imperializ
mą. Policija juos suėmė ir 
19 jų teismas nuteisė nuo 
30 iki 60 dienų kalėji
mo, arba užsimokėti nuo 
$200 iki $300 pabaudos.

SUDUŽO PAŠTO ORLAI
VIS.

Ties Clevelandu pereitą 
sąvaitę laike tiršto ruko su
dužo pašto orlaivis, kuris 
buvo atlėkęs iš New Yorko. 
Lakūnas užsimušė.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Brodnicoje vieno dar
bininko žmona pagimdžius 
4 kūdikius, dvi mergaites ir 
du bernaičiu.

» .
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SANDARIEČIŲ “ISTORl- sta irgi nudūrei pro
KAS” SUSIPAINIOJO, j ge t0, faktas yra toks,
Tūlas F. Motuzas pra- kad SLA buvo Įskųstas ne 

dėjo per “Sandarą” aiškinti Bagočiaus, bet katalikų vei- 
svietui SLA. “istoriją”, ku- kėjo Adomavičiaus, kuris 
rią parašė socialistų šmeiži-. tuomet tąsė po teismus So. 
kas Astramskas. ‘ i Bostono lietuvių šv. Kazi-

Pasiremdamas šita “isto- miero Draugiją dėl jos nu
rija”, ponas Motuzas 13-ta- tarimo prisidėti prie SLA. 
me “Sandaros” numery Keršydamas Susivienijimui, 
šneka: jis tada ir apskundė ji val-

« j , t> •• . -• džiai. Šitų faktu sandarie-...del Bagočiaus turėjo su- .. . . ............ . ... . e • ičiu istorikas irgi nežino.snnemjimas saukti extra Sei- - 6
mą, kuris Bagočiu rado kaltu* Bet tai da ne viskas. Da 
ir ant visados ji iš susivieniji- lieka klausimas, kodėl SLA. 
mo buvo išbraukęs už tai, kad galėjo būt Įskųstas Massa-
jis nuskriaudė narį Staškuną. chusetts valdžiai ir kodėl S
Įskundė susivienijimą valdžiai LA prezidentas Živatkaus- 
ir dėlto skundo susivienijimas kas buvo areštuotas, kada 
per dvidešimts metų Mass. Į atvažiavo šiton valstijon už 
valstijoj buvo uždarytas: dėl-j SLA. agituot? Todėl, kad 
to skundo SLA. prezidentas SLA. šitoj valstijoj buvo ne
areštuotas ir teismams išleista 
daug pinigu.”

Apie Staškuno “nuskriau- 
dimą” mes čia nekalbėsime, 
nes tai jau perdaug nudėvė
ta tautininkų pasaka, kuri 
neturi nieko bendra su tei
sybe. Patys tautininkai 
Worcesterio seime pripaži
no, kad Staškunui buvo iš
mokėti visi pinigai ir niekas 
jo nenuskriaudė. Staškunas 
tiktai užmokėjo Bagočiui 
S83 už išlaidas, kokių pasi
darė laidojant mirusi Staš
kuno broli ir rankiojant iš
mėtytus nabašninko daik
tus, nes jis mirė važiuoda
mas Į Lietuvą. Tuos faktus 
visi jau žino. Ir jeigu tauti
ninkai su sandariečiais vis 
dėl to šitą nudėvėtą savo 
pasaką kanoja, tai tas tik 
parodo, kad rimtų argu
mentų prieš Bagočiu jie vi
sai neturi.

Bet ne apie tai mes čia 
norim kalbėti. Mes čia no
rim parodyt. kad “istori
kas" Motuzas nesupranta 
net toe Astramsko “istori
jas"'. kurią jis mėgina dės
tyt “Sandaros" -kiltyse. Jis 
ako. pavyzdžiui, kad "ex- 
tra" seimas išbraukęs Ba- 
gočfu iš Susivienijimo ne 
vien tik dėl Staškuno "nus- 
kriaudimo ", bet ir dėl to, 
kad Bagočius “Įskundė su
sivienijimą ir dėl to skundo 
susivienijimas per 20 metu 

Mass. valstijoj už
de! to skundo SL. 

A. prezidentas buvo areš
tuotas ir teismams išleista 
daug pinigu.”

Mes tuojaus pamatysime, 
kad šitas sandariečių "isto
rikas"’ visai nežino, ką jis 
šneka.

Visų pirma, faktas yra 
toks, kad tasai “extra sei
mas”, kuris Įvyko Wilkes 
Barriuose 1908 metais, bu
vo sušauktas ne “dėl Bago
čiaus”, bet dėl čarterio. Rei
kėjo taisyti čarteri. Tai 
vienas dalvkas, kur “istori- 
kas” Motuzas suklumpa.

Toliaus, tautininkai iš
braukė Bagočiu iš SLA. ne 
tame “extra” seime, bet pa
prastame seime, kuris Įvyko 
Worcestery 1909 metais. 
Vadinasi., ant šito punkto 
sandariečių “istorikas” irgi 
suklumpa.

Dabar paimkime SLA. Į- 
skundimą Massachusetts 
valdžiai. Kokiais metais tai 
atsitiko?

Tai atsitiko 1912 metais. 
Vadinasi, už trijų metų po 
to, kai Bagočius buvo jau 
tautininkų išbrauktas. O 
Motuzas, pasiremdamas S 
LA. “istorija”, aiškina 
“Sandaroj”, kad dėl to Į- 
skundimo Bagočius buvęs 
išbrauktas iš Susivienijimo.

Ponas Motuzai, ar gali 
tamsta išaiškinti, kokiu bu
du Worcesterio seimas ga
lėjo Bagočiu braukti dėl to 
Įskundimo, kuris buvo pa
darytas tik už trijų metų po 
seimo? Išrodo, kad čia tam-

legalė organizacija. Neiega- 
lė ji buvo nuo pat SLA. Įsi
kūrimo. Nelegalė dėl to, 
kad jos Įstatai nebuvo pri
taikyti prie šios valstijos 
reikalavimų. Na, o Motuzas 
pasakoja “Sandaroj”, kad 
Susivienijimas nebuvo čia 
užregistruotas per 20 metų 
dėl Bagočiaus skundo!

Ponas Motuzai, ar tamsta 
dabar matai, kaip skandali- 
škai tamsta susipainiojai 
bedėstydamas astramskinę 
“istoriją"!

Ar negeriau butų tamstai 
tą “istoriją” padėti i šąli, o 
pastudijuoti gerą “lemento- 
riu ?

“VILNIES”
RIUS GAVO LUPT PRU-

SEIKOS PRAKALBOSE.

šiomis dienomis Chica- 
goję kalbėjo Leonas Prusei- 
ka. Buvusieji jo draugai, 
"Vilnies” štabo komunis
tai, atėjo tų prakalbų ardyt.

“Naujienų” bendradar
bis, kuris teiravosi apie šitą 
"revoliuciją” pas svetainės 
savininką MeldažĮ, praneša
štai ką:

"Klausiau jo apie vakaryk
ščias prakalbas, kurias ‘Vil
nies’ redaktorius su savo 
draugais išardė. Meldažis sa
ko. kad tai buvęs ‘foni daly
kas’. kad vakarykšti draugai 
dabar vieni kitus už sketerų 
vadžiojasi. Del šventos ramy
bės. Meldažis sako, turėjau 
‘Vilnies* redaktorių mesti lau
kan iš svetainės, bet jis manęs 
taip maloniai pradėjo prašyti 
kad atvedęs iki durų vėl ji pa
leidau. Vėliau nežinau kas pa
šaukė policiją, ir dar jį buk ap
kūlė."

Ar “Vilnies” redaktorių 
apkūlė policija, ar Prusei- 
kos “sklokininkai”, aiškiai 
nepasakyta, bet kult jis vis
tiek gavo.

Ištikro, tai “foni daly
kas”, kad komunistai ardo 
komunistų prakalbas ir da 
apkulia vieni kitus.

LIETUVOJE KURIASI 
LAISVAMANIŲ ORGA

NIZACIJA.
“Lietuvos Žiniose” skai

tome šitokĮ pranešimą:

SOCIALDEMOKRATAI
NEPATENKINTI SAVO 

VADAIS?
Tokiu antgalviu "Lietu

vos Žinios” praneša, kad 
šiomis dienomis Kaune Įvy
kęs labai gausus socialde
mokratų susirinkimas, ku
riame pasireiškęs aiškus ne
pasitenkinimas partijos va
dais. Kalbėtojai iš susirin
kusių tarpo aiškinę, kad in
teligentai vadai nesirūpiną 
pakankamai darbininkų rei
kalais.

Bet užmetimai vadams 
buvo daromi, kaip rodos, be 
pamato, arba visai nesu
prantant dabartinės vadų 
padėties. Pavyzdžiui, buvo 
kritikuojama “Socialdemo
krato" redakcija, kam ji tal
pina nacionalistinius straip
snius. Bet dabartinėse są
lygose Lietuvos laikraščiai

Sovietu Karas su Japo
nija esąs neišvengiamas.

Penkiolika Metų Atgal Buvo 
Nuverstas Carizmas

Tokios nuomonės yra žy
mus Latvijos politikas ir 
buvusis ministeris Cielens. 
Rašydamas tuo klausimu 
latvių "Socialdemokrate”, 
jisai sako, kad japonų už
puolimas Šanchajaus mies
to, kaip dabar aiškėja, ne
buvo politinės strategijos 
žygis, t. y.. — Japonija ne
turėjo tikslo užimti Šan
chajų ir centralinę Kiniją, 
bet tai buvo karo demons-

Atmosfera Įsitempia, at 
siranda, o jei ne —sudaro
mas incidentas ir prasideda 
karas

Visos žymės yra, kad To
limuose Rytuose renkasi 
juodi debesys. Ar karas Į- 
vvks tuojau, ar jis prasidės 
tiktai po kelių mėnesių—ki
tas klausimas, bet karas be
veik neišvengiamas.

Išgelbėti Sovietų Rusiją 
nuo šio karo galėtų tiktai

tracija. kad pasiektų trijų i atidavimas Japonijai rytin. 
politinių tikslų: 1) Kinija i sričių ligi Baikalo (gal, pa
turėjo pripažinti Mandžuri-jvidale koncesijos), bet tai

“Vakar universitete buvo 
labai gausus studentų laisva
manių susirinkimas. Laisva 
manių organizavimo reikalu 
pranešimą padarė stud. Pel- 
džius. Jo pranešimo mintys: 
1) pilna sąžinės ir tikybos lai
svė, 2) bažnyčia nuo valstybės 
turi būti atskirta, 3) religijos 
dėstymas iš mokyklų turi būti 
pašalintas, o jei dėstoma, tai 
tik palyginamoji religija, 4) į 
vesti civilinę metrikaciją.

“Susirikimas buvo labai gy
vas ir daugelis studentų da
lyvavo diskusijose.

“Įstatai priimti ir nutarta 
tuojau įteikti rektoriui, kad 
patvirtintų.”

Laisvamanių organizaci
ją Lietuvoje bandė ir d-ras 
Šliupas kurti. Tik jis vadi
no ją kitokiu vardu —Etinė 
Draugija — ir, kaip rodos, 
ji neturėjo didelio pasiseki
mo.
Reikia tikėtis, kad studen

tų pradėtas darbas turės ge-

jos savarankiškumą, 2) rei
kėjo gauti sutikimas kitų 
valstybių, kad Mandžurija 
mtų perduota Japonijai ir 
3) gauti laisvas rankas 
prieš Sovietus.

Cielens toliau sako, kad 
didžiosios valstybės rimtai 
>esirupinančios karą su Ki
nija baigti ir jis tikrai bai
giamas. Tai daroma, esą, 
am, kad Įtrauktų Japoniją
karą su Rusija.
Ir tikrai, kai tik Japonijos 

karas su Kinija nutikta. 
Sovietų Rusijos konfliktas 
su Japonija auga.

Amerika, kuri anksčiau 
labai karštai pasisakė prieš 
Japoniją, matyt, gavo pasi
žadėjimų. kad nebus liečia
mi jos reikalai Filipinų sa
lose, kad gaus koncesijų 
Mandžurijoj, aptilo. Jos 
pastangos nukreiptos i tai, 
kad nuo savęs dėmėsi nu
kreipti i Rusiją, kurios kai
mynų Mandžurijoj ji tam
pa.

Sekamai Cielens aiškina 
prancūzų laikraščio “Popu- 
ler” samprotavimus, kam 
Japonija Europoj užsakė 
milžiniškoms sumoms gink
lu v

Japonijai, kuri pati turi 
karo fabrikų, o pinigų daug 
neturi, tiek ginklų prieš ki
nus nereikia; vadinasi, yra 
numatomas didesnis prie
šas, ir tas, kam taikomi šie 
iš Europos gabenami gink
lai, turi būti Rusija.

Maskvos “Izvestija” laik
raštis rašo, kad SSSR

nesuderinama su Rusijos 
prestižu, Rusija to nepri- 
leis.

Taigi, pranašaujama, kač 
Rytuose netrukus bus So
vietų karas su Japonija.

Apie tai rašo ir kita spau
da, kuri tą minti patvirtina 
dar ir tuo, kad Mandžurijo. 
organizuojami rusų balta
gvardiečiai pulkai, i kuriuos 
važiuoja rusai iš visų 
tų.

Berlyne Išdaužė Lie 
tuvos Konsulatui

Langus.
Susikirtus Lietuvos vai 

džiai su Klaipėdos vokie 
čiais, Vokietijos patriotai 
pradėjo keršyt Lietuvai vi 
šokiais budais. Visų pirma 
Vokietijos pirkliai pradėjo 
boikotuoti Lietuvos prekes 
Norėdami užtai atsilyginti,

Šių metų kovo mėnesy 
ųkako 15 metų nuo tų die

nų, kada buvo nuverstas 
Rusijos carizmas.

1917 m. kovo dienomis su
kilę Petrogrado kareiviai, 
darbininkai ir demokratinė 
inteligentija lengvai nušla
vė sutrūnijusią caro vergi
jos tvarką.

Caro valdžios neišgelbėjo 
nei jos gausinga policija, 
nei žandarai ir šnipų armi
ja, nei pagaliau, tukstan 
čiai kulkosvaidžių iš anksto 
pastatytų ant namų stogų.

Pasak vieno anglo, ste
bėjusio revoliuciją, caro 
valdžia kritusi kaip kad 
krenta supuvęs obuolys nuo 
obelies.

Nieks nė nebandė ginti 
visiems Įkyrėjusio despotiz
mo. “Carui ištikimi patrio
tai”, kurie nuolat siųsdavo 
jam sveikinimo ir pritarimo 
telegramas, kažkur dingo, 
lyg ūkai saulei tekant.

Petrogrado gatvės matė 
tik šimtus tūkstančių gink
luotų ir neginkluotų piliečių 
su laisvės vėliavomis, šau 
kiančių: “Tegyvuoja laisvė, 
tegyvuoja respublika!”

300 metų carizmas slėgė s 
rusų liaudį ir visų kitų tautų 
liaudis, kurioms lemta buvo 
atsidurti bendrame kalėji
me.

Atrodė, kad nėra tokios

nai. Jų aukos nedingo vel
tui. Atbudo ir plačios liau- 

ies masės.
1905 m. visų Rusijos tau

tu

Lietuvos patriotai ragina jėgos, kuri galėtų sugriauti1 v i « .. — — * 1 , • vtą kalėjimą ir išlaisvinti už
darytus jame šimtus milijo
nų žmonių. Caro prievartos 
aparatas buvo labai tobulas.

savo pirklius taip pat boiko
tuoti ir vokiečių prekes.

Galų gale šitos patrioti; 
kos rietenos priėjo prie to, , ,
kad Berlyne pradėta jaui50^ saugojo durtuvai, pa- 
daužyti Lietuvos konsulatui 'trankos ir kulkosvaidžiai, 
langus. Laikraščiai praneša, “Europos žandaras” — 
kad 16 kovo Lietuvos kon- carizmas, kaip tas rusų le 
sulato namas Berlyne buvo gendų plėšikas, sėdėjo “an 
apmėtytas akmenimis ir 1' septynių ąžuolų”, pastoda 

langas išmuštas. Policija mas kelią progresui ir kul 
suėmusi 3 jaunuolius ir ati- turai 
davusi juos teismui. Lietu- • Rusiją valdė 150 tuks 
vos atstovas Šaulys Berlyne tančių dvarininkų, “dvasios 
Įteikęs Vokietijos valdžiai aristokratai”, ir kitokie 
protestą dėl šito užpuolimo, “tautos vadai”. Jų “valdy- 
Vokietiios užsienio reikalų mo” rezultate, turtingiauužsienio reikalų mo

jau i ministeris atsiprašęs. jsias pasauly kraštas buvo
rūpinasi apsaugoti Tolimų-1 Iš trijų suimtųjų kaltu i amžina skurdo, bado ir epi 
jų Rytų savo teritoriją ir ten j prisipažino tik vienas šofe-'demijos karalija.

kariuo- ris Denkertas. Jis pasisakė Caro patvaldybė, totorių

labai dažnai turi talpinti 
straipsnius prieš savo norą. resnių rezultatų.
Pavyzdžiui, nesenai matėm
visuose Lietuvos laikraš
čiuose. taip pat ir “Social
demokrate”, Įdėtą Smeto
nos atsišaukimą “Į tautą”.
Tai buvo tuojaus po to, kaip 
jis išsirinko save “preziden 
tu” da septyneriems 
tams.

Mes gerai 
kad
nei “Socialdemokratas , sa
vo valia to šlamšto nebūtų 
spausdinę. Bet jie buvo pri
versti ji spuasdinti, nes ki
taip, butų nubausti.

Ar galima laikraščio re
dakciją kaltint, kad ji netu- tam tikslui salę slovakų ba
ri galimybės prieš smurtą žnyčios užpakaly. Bet kas 

nors Įskundė juos policijai.

Bimba Areštuotas 
Pittstone.

Pereitą sąvaitę Pittstone 
buvo areštuotas Antanas 

me- Bimba, lietuvių komunistų 
Į lyderis ir “Laisvės” redak- 

suprantam J torius iš Brooklyno. Apie 
nei "Lietuvos Žinios”, tai praneša

atsilaikyt?
Suprantama, kad ne.
O bet gi nežinančiam da

lyko gali išrodyt, kad re
dakcija, skelbdama tokius 
raštus, pataikauja valdžiai.

Taip pat gali būt ir su 
Partijos vadais. Mes žinom, 
kad Lietuvos Socialdemok
ratų Partij’os vadai iki šiol 
buvo rimti ir ištikimi dar
bininkų klasės gynėjai. Bet 
karo stovis ir einančios su 
juo represijos surišo jų ran
kas ir uždarė burnas. Jeigu 
jie pradėtų veikti taip, kaip 
norėtų jų kritikai, jie tuo
jaus butų visi sugrusti kalė
jiman ir butų uždaryta pati 
Partija.

Times”, kurio 
mums prisiuntė drg.

“Scranton 
iškarpą

Ma
kauskas.

Pittstono komunistai no
rėjo sušaukti vietos anglia 
kasių mitingą ir pasisaihdė

Da mitingas neatsidarė, o 
prie salės atvyko policija ir 
suėmė visus žmones, kurie 
laukė susirinkimo. Be to, 
policija pasiėmė visą komu
nistų literatūrą iš salės. Į 
policijos rankas pateko taip 
gi ir lietuvių komunistų agi
tatorius A. Bimba. Majoras 
liepė jį policijai laikyt. Su
laikytas taipgi tūlas Ra- 
mauskis (gal Ramanaus
kas) iš Port Griffino ir ita
las Luigi D’Antonio. Kitus 
visus paleido ir liepė į ko
munistų susirinkimus nesi
lankyti. Kurie buvo atvykę 
iš toliaus, tiems Įsakė tuo
jaus Pittstoną apleisti ir 
daugiau tenai nepasirodyt

koncentruoja savo 
menę.

O ten, kur dėl politinių i tui dėl “spaudimo” Klaipė 
ginčų koncentruojama ka- dos vokiečių ir paleidęs 14 
riuomenė, politinė strategi-Į akmenų. Bombų su savim vimams 
ja užleidžia vietą kariškai ir į neturėjęs. Kad patriotiš- Bet Vakarų Europos lai 
pasireiškia kariški planai, kais motivais jis tuos akme

nis i Lietuvos konsulatą

keršijęs Lietuvos konsula- vergijos laikų palikimas 
buvo griežtu kontrastu XX 
amžiaus dvasiai ir reikalą

Tada pradeda saviškai gal
voti generolai ir veikia pa 
gal savo logiką.

svės idėjos rado gerą dirvą 
Rusijoje. Pirmieji pradėjo

svaidė, teismas vistiek nu- • didvyrišką kovą su carizmu 
baudė ji 3 sąvaites kalėti. ! inteligentų pasiryžėlių bu

Užbaigiame Dabar
...Mama duos mums

.-ir Motina žino pataikyt j vyro širdi 
Jis žino. kad Mama tori geras receptas ir kad ji tarėjo už
tektinai patyrimo, ir supranta, kad geras receptas reika
lauja geriausią priprovę. Todėl ji perka BVDWEISER 
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žmonės bandė nuversti 
carizmą, bet tai nepavyko, 
nors caro režime buvo pra- 
aužta spraga ir caras buvo 
priverstas pasižadėti “su
šaukti liaudies atstovybę”,
)e kurios pritarimo negali 
juti išleistas joks Įstaty
mas”.

Revoliucijos judėjimui 
atslūgus, carizmas sulaužė 
savo pasižadėjimą. Du Ru- 
ijos parlamentai, “dūmos” 

juyo išvaikyti ir rinkimų Į- 
statymas buvo pakeistas 
taip, kad i durnas kuoma- 
žiausia patektų liaudies rei
kalų gynėjų.

Ir vėl Rusijoj užviešpata
vo sauvalia ir neteisėtumas.

Kilo Europos karas. Ka- 
ai didžiausia nelaimė, bet 
ie yra lyg kvotimai valsty- 
)ės tvai kai. Įsivėlęs Į karą 
carizmas parodė. kad be 
nesąžiningų, nemokšų ge
nerolų ir išdavikų jis bemaž 
nieko neturi.

Karo nelaimės atidengė 
akis visai Rusijai ir staiga 
trenkė perkūnas karūnuotą 
tabą.

Viena akimirka buvo nu
verstas 300 metų tvirtai sto
vėjęs despotizmas.

Taip istorija baudžia be
pročius. •

Dievo pateptinių” val
džią pakeitė liaudies pasta
tytoji vyriausybė. Tuč tuo
jau buvo paskelbtos politi
nės laisvės, panaikinta mir
ties bausmė ir iš kalėjimų 
grąžinti visi nukentėję ko
voje su carizmu revoliucio
nieriai.

Caras buvo suimtas.
Laikinoji vyriausybė pa

skelbė, kad Rusijos likimą 
turės spręsti laisvai išrink
tas steigiamasis seimas.

Rusijos revoliucija iškė
lė taikos ir laisvo tautų ap
sisprendimo obalsį. Rusijos 
demokratija paskelbė, kad 
ji nenorinti svetimų žemių 
ir visoms pavergtoms tau
toms suteikianti teisę pa
čioms laisvai savo likimo 
klausimus rišti.

Taip Rusijos revoliucija 
paiiuosavo ir Lietuvą.

1917 m. kovo mėn. Lie
tuvos demokratijos spaudo
je matom nepriklausomybės 
suki: “Tegyvuoja Lietuvos 
Steigiamasis Seimas!”

Deja, Rusijoje laisvė ne
ilgai gyvavo.

Del laikinosios vyriausy
bės klaidų ir dėl liaudies 
tamsumo Įsigalėjo bolševi
kai.

Nusigandę revoliucijos ir 
žmonių laisvės, mūsiškiai 
tautininkai su kunigais pra
dėjo daryti sąmokslus pri
jungti Lietuvą prie Vokie
tijos. Vyskupas Karevičius 
net Berlynan važiavo pra
šyti, kad kaizeris paskirtų 
Lietuvai kuri nors savo ge
nerolą Į karalius. Lietuvos 
karalium buvo aprinktas 
Urachas.

Bet Rusijos revoliucijos Į- 
taka stipriai pasireiškė ir 
kitose valstybėse. Prieš kai
zeri sukilo Vokietijos žmo
nės. Ir kaizerio valdžia su
griuvo. Turėjo bėgti visi 
princai, pabėgo ir Urachas. 
Noroms nenorams, musų 
“tautos vadai” turėjo ap
skelbti Lietuvos respubliką.

Taigi Rusijos revoliucija, 
versdama caro valdžią, nu
vertė kartu ir Lietuvos pa
vergėją.

Gaila tik, kad dabar Lie
tuvą pavergė savi carukai. 
Bet liaudis nuvertė Rusijos 
carą, nuvers ir lietuviškus 
carizmo išdėlius.
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•kaito ir

Tas duonos AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas
Te niekas nepeikia

SSSMB
LAWRENCE, MASS. Ininko laisvė? Juk šitokios;šnektą, jam buvo pastatyta

Mizaros misijos.
Bimbiniai komunistai čia! 

buvo surengę savo Mizaraii 
misijas. Tiesa, jie vadina 
jas prakalbomis, bet ištik
rajų tai buvo misijos, nes

prievartos nerasite nei ka
pitalistinėj Amerikoj.

Buvo Mizara ir ant ūkių 
nuvykęs pažiūrėti, ar viskas 
tvarkoj. Šiur, viskas “okei”. 
Traktoriai auga kaip bara

keliatas klausimų. J. Urbo
nas jo paklausė sekamų da
lykų:

1. Kalbėtojas pasakei, 
kad Rusijoj turi teisę bal
suoti tik tie piliečiai, kurie

komunistai pradėjo duoti 
jam palengvinamų klausi
mų. Vienas komunistas at
sistojęs sako: “Ar tiesa, kari 
Rusijoj tu gavai vienų tik 
kopusių, o mėsos ir pieno tuH,na 
negavai, kaip Michelsonas

Mizara dabar yra tikras jų 
misijonierius. Jis važinėjasi 
iš vietos i vietą stiprindams 
smunkanti komunizmą, taip 
kaip “tėvas” Kazimieras 
Kapucinas anais metais va
žinėjosi po parapijas stip
rindamas nykstanti katali
kuose tikėjimą.

Mizara kalbėjo čia dviem 
atvejais. Pirmu atveju aiški
no apie Rusiją. Girdi, aš nu
važiavau kaipo ALDLD. de
legatas. Rusijoj mane pris
kyrė prie anglų delegacijos, 
atnešė dideli žemlapi, at

skleidė ir sako: štai jums vi
sa Rusija. Kur norit, ten va
žiuokit, kelionė už dyką. 
Nu, girdi, mes tuoj ir pasi
leidom (ar už pasileidimą 
Rusijoj nebaudžia?—Red.)

Mizara .apžiūrėjęs Sovie
tų dirbtuves, kasyklas, mo
kyklas ir visur matęs pen 
kių metų planus. Girdi, ma
čiau vieną mokyklą (turbut 
n orė j<> pasakyt vaikų prieg 
landą?), kur motinos atne
ša savo mažus kūdikius, pa
lieka ir eina dirbtuvėn dirb
ti. Visi dirbą, skubiną, ir 
vis pagal penkių metų pla
ną.

Mizaros akimis žiūrint, 
Rusijoj dabar progresas ir 
progresas visur. Sako, ar 
jus tikėsite man, kad net 
maži vaikai turi išsirinkę

vykai. Žmonės ant ūkių d,irįa naudingą darbą, bet i čia 13 kovo sakė?
džiaugiasi ir viskuo paten 
kinti, nes viskas tvarkoj.

Tečiaus kalbėdamas to
liau Mizara visą. šitą “tvar
ką” pastatė aukštyn kojo
mis. Jis norėjo parodyt, kad 
komunistų partija sparčiai 
auga, nes auga miestų pro
letariatas. O miestų proleta
riatas auga dėl to, jis sako, 
kad ūkininkai bėga į mies
tus šimtais tūkstančių. Nors 
viskuo “patenkinti”, te
čiaus bėga tūkstančiais.

Ir taip pripasakojęs viso
kių nesąmonių ir beveik vi
sas jas sumušęs, Mizara už
baigė pirmutinę savo temą. 
Bimbiniai tuojaus leidosi 
per salę su kepurėmis aukų 
rinkti. Be aukų komunistai 
negali apsieiti. Kad ir di
rt žiausis krizis, žmonės ne 
dirba, bet komunistai be 
aukų negali apsieti. Jie pa
imtų kad ir paskutini nikeli 
iš bedarbio. Socialistai jau 
kitaip daro. Kovo 13 dieną 
čia buvo LSS. kuopos pra
kalbos. Kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius drg. Michelso- 
nas. Salė buvo kupina žmo
nių, tečiaus aukų socialistai 
nerinko. Visas prakalbų iš
laidas jie padengė iš kuopos 
iždo.

Antroj temoj Mizara kal
bėjo apie komunistų sulip-

darbininkų Rusijoj yra tik 
18,000,000, kuomet visų 
Rusijos gyventojų skaičius 
siekia 160,000,000. Tai kas 
gi yra tie likusieji 142,000,- 
000? Ar visi jie buržujai ir 
popai? Ir ar visi tie milionai 
neturi balso?

2. Kalbėtojas pasakei, 
kari caro valdžią nuvertė 
komunistai. Gal paaiškin
tum, kaip jie galėjo tai pa
daryti, kad iki 1917 metų 
revoliucijos komunistų par
tijos visai nebuvo, o buvo 
tik socialdemokratai ir so- 
cialrevoliucionieriai ?

3. Kokiais faktais kalbė
tojas gali Įrodyt, kad Rusi
joj dabar yra vystomas ne 
valstybinis kapitalizmas?

PiTTSBURGH, PA. įpasakotų, dalyko nepermai- 
F. Pikšrio nesąmonės. nys.

-Vienybėj" ir “Sanda-'. Neturėdamas prieš kalbė- 
roj" tilpo p. F. Pikšrio ko- t0» Dargi jokių rimtų ar- 
respondencijos, kuriose jis ponas Piksns sąu-

avo draugą p. J. kl^1. net komunistų “Uis- 
„ „ „ Virbicką dėl sukėlimo truk-!!«. >5 Jos Pagalba nori
Krtai uno Lietuvos Nepriklauso- į™’?’ “ Pygis kalbėjęs 

- “bolševikiškai .
Bet “Laisvė” juk taip pat

Pikšris pasakoja Pie.^uo^’ . Putinui-
kokias nesąmones: k“*- Laisves korespon-
.'ttsirinkome minėti toset pra7

nepriklausomybės kalbos* didžiuma buvusi

klausia: “Ar tiesa, kad Ru- . ... „ .
sijoj žmonės turi stovėt prie, :-.‘J-? s \ .e-l^ vasano»
krautuvių ilgose eilėse. kad 3
gavus maisto, kaip Michel-
sonas čionai sakė?”

Mizara atsako, kad tai
esą ne tiesa. Sako, tik jeigu 
kartais atveža šviežios žu-
vieš, tai tada pasidaro žmo-,‘-į-jįj' iGrka?Ponui 
nių eiles. Reiškia, kada žu
vis nešviežia, tai eilių nėra.

Viena moteris pakilus
publikos sako: “Michelso- parginu neišeiti iš ribų 
nas sakė tiesą, nes aš pati Visų pirma noriu paaiš- 
buvau Rusijoj ir turėjau iš- kinti, kas yra tie “Mes” ir 
stovėt eilėj iki pusiaunak- ką tie “Mes” atstovauja 
čio. ' ’ ~ - -

“Met
Lipt!
paskelbimo šventę.
;nk;

Buvo iš komunistų, taip kaip Pikšris
nustatyta dienai pa- 

Dar
sako, kad viską padarėm 

Mes”. Anot “Laisvės” ko-
•nim tos tvarkos neprilai-:r 1̂ndento’.1ta,\.k«.mlunisltaį 
•kius, vakaro vedėjas turėjo i *?etik

iš; pilniausią teisę pastebėti, ir £ ^įbetoją Dargi.Mat,

pakol gavau šmoteli 
juodos duonos”.

Ant galo atsistoja P. 
Baumila ir sako: “Kalbėto
jas čia pasakojai, kad Rusi-

jie nori pasigirti, kad ir jie
Pittsburghe gyvuoja, taip
kaip tie fašistų “Mes”.

O faktas yra toks, kad to-
St-k ■ • ausw,^uJa ji publika, kuri dalyvavoPlivMUlghe. Tai Jia pats p. mlnpfnnna vnkarp neturi

tuojančių tautininkų, tai 
ir visi “Mes”. Jie atstovau
ja Pittsburghe tik Brookly
no ir Clevelando fašistų 
nuodegas. O ta visa publika, 
kuri dalyvavo Lietuvos ne
priklausomybės šventėje,

f __ _______ _ „_______netik kad nieko bendro ne
keičia savo taktiką ir , drapanų, nes Rusijoj jų kuri su tais “Mes”, bet dagi 
ramą taip, kaip moterys sa- i trūksta.” i pasmerkė jų atžagareivišką
vo sijonų madas. i šitie faktai pastatė Miza-!politiką ir nušvilpė nuo pa-

Mizara negalėjo atsakytiną kaip ant žarijų. Jis buvo grindų p. Virbicką už truk- 
nei vieno šitų klausimų. Jis J priverstas ir pats pasakyti, dymą p. Dargio kalbos ir 
mikčiojo, mikčiojo, bet nie- kad Rusijoj visko trūksta, neleidimą kalbėtojui kriti
ko neišaiškino. Vis kartojo, J Trūksta, girdi, nes ką So- kuoti Smetonos smurtinin- 
kad reikia dirbt “naudingą: vietai pagamina, tą parduo- kų. Tai kam da pasakoti ne
darbą”, bet koks tas darbas, Į da užsienio kapitalistams, sąmones apie kokius ten

4. Kalbėtojas kvietei vi-1 joj iabaį gerai. 6 štai mano 
sus dėtis prie komunistų kaimynas gavo iš Rusijos
pailijos.Bet pasakyk mums, iaįšką nuo savo giminės, ku-
kaip gali darbininkai 
prie tokios partijos,

dėtis
kuri ris rašo: kaip važiuosi Į Ru

siją, tai pasiimk užtektinai

, . , - minėtame vakare, neturiPtksns ir da trejatas fasis- nieko bendra nei gu
tais, nei su komunistais. 

Jeigu p. Pikšris ima “Lai
svės” rašymus už gryną pi
nigą, tai norėčiau jo paklau
sti, ar toji korespondencija, 
kuri anuomet tilpo “Laisvė
je” apie p. Pikšrio “užei
gą”, taipgi buvo teisybė?

Tėmytojas.

LOWELL, MASS.
iš Mizaros kalbos neišrado, 

kad jis buvo Rusijoj.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija čia buvo suruošus 
prakalbas 13 kovo. Kalbėjo 
Rokas Mizara. Kadangi 
prakalbas rengė pašalpinė 
draugija, tai visi tikėjosi, 
kad bus kalbama apie jos 
reikalus. Bet Mizara pori- 
jo apie matušką Rusiją. Pa
sisakė buvęs Sovietų res
publikoj apie porą mėne
sių, visko matęs, tai norįs 
pasidalinti Įspūdžiais. Kal
bėjo apie porą valandų, bet 
nieko nepasakė. Sprend
žiant iš jo pasakos, nesinori 
tikėti, kad jis butų Sovie
tuose du mėnesiu buvęs. 
Reikia abejoti, ar jis buvo 
tenai bent porą dienų. Jei
gu nors kiek buvo, tai Rusi
jos bolševikai turėjo labai 
prastai jį priimti, nes pata
rė niekam Rusijon neva
žiuoti.

savu komitetus ir mitUKuJ stistviemjimą
veda. Vieno tokio komiteto iG,rd!’ .?ufjo visos pastom 
pirmininkė, 4 metų amžiaus soc*aKa®sW-
merkite net nati Mivara kad Uždaryti musų SUSIVie-mergaite, net pati Mizarą ... 
sukritikavusi. Ji negalėjo n!įlmg-.Mes esame
atsistebėti, ' sako Mizara, ŠĮ”- ,turime aPie P^kis }uk'
kad mes tokie mokyti, o ne- Šančius narių ir 45 lukštam
mokam raškai kalbėti. c.,us P,ni«* Tal J™ tlk. P» 

sigynmas, nes visi gerai zi 
Nors "raškai” Mizara ne- no, fcad nesenai jie dar sa 

moka, ale kaip jau toks vo advokatams nebuvo už-
“mokytas” vyras, tai vistiek mokėję, 
viską matė ir suprato, kad Nepamiršo Mizara ir 
viskas tvarkoj. Vienas už- “sklokos”, tai yra, Prusei- 
veizda parodęs Mizarai di- kos, Butkaus ir kitų. Išvadi- 
delę audinyčią. Čia Mizara no juos oportunistais ir bai- 
irgi radęs viską tvarkoj, liais, klrie negalĮ kovoti už 
Audeklų esą priausta viso- darbininkų reikalus: ot, gir- 
kių. tik žiūrėt. Tik visa bė-!di, mes, bimbiniai, tai kas 
da esanti tame, kad tie au- kita: kad rėkiam, tai rė-

nepasakė.
Paskui jam buvo pastaty

tas da penktas klausimas: 
“Dešimts metų atgal jūsų 
čyfas Bimba sakė, kad Ru
sijos darbininkai visus inži
nierius ir kitus buržujus nu
varė ledų kirsti, o kitus iš
naikino. Bet dabar Rusija 
šaukiasi inžinierių iš užsie- 

kad padėtų šalį atsta-mo.
tyti. Ar čia nebuvo bolševi 
kų klaida?”

Į šitą klausimą Mizara ir

Šitokia užbaiga suplojo “Mes”, kad pridengus sa- 
Mizarą kaip blyną. Niekas vo draugo Virbicko neap- 
jam nei delnais nepliaukšto- galvotą išsišokimą? 
rėjo. Net patys komunistai O dabar noriu tarti ke- 
tylėjo. Už dyką vargšas tik batą žodžių apie tai, kaip 
savo liežuvi plėšia. (“Buvo iš anksto nustatyta

Socialistas, dienai tvarka.” Iš kur p.
Pikšris žino, kad nustatyta

DETROIT, MICH.
Jubiliejaus Balius su Kon

certu ir Teatru.
Balandžio 9 d., subatoje, 

Kliubas minės savo 22 me-

iš anksto tvarka, jei p. Pikš- 
iris nedalyvavo nei Draugi
jų susirinkime, nei Rengimo 
Komisijoj? Jei butų dalyva
vęs, tai žinotų, kad Draugi
jų susirinkime, nei Rengi-** * v • • • • • o _ _gi negalėjo atsakyt. Vietoj tų gyvavimo sukaktuves. Ta j m0 Komisijos susirinkimei i i • • i 1 •  ••   — V-- — 1 !•   . . , . • i

ALBANY, N. Y. 
Susivienijo dvi grupes.

Apie porą metų atgal, čia 
susitvėrė Jaunuolių Kliubas 
—“Lithuanian Glee Club”. 
Prie to kliubo priklausė 
jauni vaikinai ii- merginos. 
Ženotų i šį kliubą neįsilei
do. žinoma, tokio Kliubo 
vietos lietuviai nerėmė.

Kliubo tikslas buvo: spor
tas, muzika, šokiai ir lavin
tis lietuviškai kalbėt. P—lė 
Francis Danilevičiūtė, kliu
bo pirmininkė, pastebėjusi 
kad tokiam kliubui sunku 
išsilaikyt, paskatino jau
nuolius prisidėti prie SLA. 
235 kuopos. Prisidėjo jau 12 
narių, ir kalbama kad visi 
kliubo nariai prisirašys.

nutarė
teatrą ba- 

Casi-
mir’s salėje, Albany, N. Y. 
Visas pelnas nuo minėto ba
liaus bus sunaudotas palai
kymui namo. Namą kontro-

Bet grįžkime prie drau
gijos reikalų. Kai kas gal 
pasakys, kad Lowelly tur
but labai daug bolševikų y- 
ra, ir turbut jie kontroliuo
ja visą Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugiją, jeigu ji 
pasikvietė jų Mizarą Į kal
bėtojus.

Bimba toki dalyką sakė. non Highhway ir 25-tos ga-!reigas ir cenzūruotų kalbė- 
Tai buvo negudrus Mizaros tvės. Perstatyme dalyvaus! tojų kalbas, 
išsisukinėj’imas. Juk visi ži- Dramos dr-ja, koncertinę į o jeigu tie Pittsburgho 
no, kad niekas rašytų doku- dalį išpildys Ateities cho-}“Mes” susirinkę kur ’

dėklai ne Sovietų darbinin
kams. o užsienio buržu
jams: Anglijai, Francuzijai 
ir net fašistinei Lietuvai e- 
sąs didelis užsakymas pada
rytas. Viskas puiku. Sovietų 
darbininkai audžia buržu
jams puikiausius audeklus, 
o patys basi ir apiplyšę.

Mizara buvęs ir kasyklo
se. Tenai irgi viskas tvar
koj, tik jis pastebėjęs, kad 
labai daug tinginių esą. So
vietu kasyklose darbo va-

kiam! - Kurie tik su musų 
partijos kreiva linija nesu
tinka, tuos visus šluojame 
laukan.

Bet baigdamas Mizara 
visgi ėmė prašyti, kad visi 
“iššluotieji” grįžtų atgal, o 
Bimba jiems nuodėmės do
vanosiąs.

Pabaigus Mizarai savo

buvot
mentų iš kalbėtojo žodžių ras, vadovaujant Askaičiu-} nutarę uždėti kalbėtojams iiuos SLA. 285 kuopa. Visi 
nedaro, todėl tokių raštų tei. Dalyvaus taipgi ir at-j cenzūra ir neleisti teisybės kuopos nariai, t. y. visų lie- 
negali ir būt. Bimba čia tuo-letė Viktoria Balčiūnaite.;žodį pasakyti prieš fašistų tuvių vaikai, namą galės 
met sakė prakalbą ir visi Dedamos pastangos kad pa-; smurtą, tai su tokiu nutari- j naudoti sportui ir kitokiems 
gerai atsimena, kad jis taip rengimas butų kuopuikiau- niu nei Draugijos, nei Ren-'pasilinksminimams be jo- 
kalbėjo. sis. Tą vakarą prie Kliubo gįmo Komisija neturi nieko kio atlyginimo.

Pradėjus Mizarai šitaip bus priimami jaunuoliai bendro, ir todėl p. Virbicko | Tokia užeiga labai reika- 
bejėgiai painiotis, klausi- nuo 18 iki 25 metų už SI.00 pasielgimas buvo neteisė- linga, lygiai jauniems kaip 
mai jam pradėjo piltis iš vi- įstojimo. Jaunuoliai, pasi- tas. savavališkas ir nėra pa-i ir suaugusiems. Todel visi 
sų salės kampų. Kad išgel-naudokite šia proga. i teisinamas. Nors p. Pikšris! turime tą sumanymą pagal
bėjus savo “misijonierių’ A. Andriulis. • kažin kokių nesąmonių pri- išgalę paremti.

K0DELG1 JI NEIŠTEKA
A. S.

landos neilgos, bet tinginiai 
ir tų nenorį išdirbti. Štai 
pavyzd is. Eina Mizara su 
bosu per kasyklą ir susitin
ka jauną vyrą einant namo. 
Bosas tuojaus jį sustabdė: 
“Kur eini, Vanka?” Van- 
ka paaiškinęs einąs name, 
nes apsirgęs. Bet užveizda 
pradėjęs prašyti, kad eitų 
atgal dirbti. Kaip, girdi, iš- 
rodys? čia, sako, atvažiavo 
delegacija iš buržuazinių 
valstybių pažiūrėti, kaip 
mes dirbam, o tu eini na
mo! Ką jie apie mus pasa
kys parvažiavę namo! Pra
dėjus šitaip bosui kalbėt, 
Vanka apsisukęs ir nuėjęs 
atgal prie darbo.

Mizara tuojaus suprato, 
kad tas Vanka, tai didelis 
tinginys. Tokie tinginiai 
kenkia penkių metų planui.

Bet ką gi Mizara žino, 
kad tas žmogus buvo tingi

KOKI PL’II<V NAM-i MAGDUTĖ 
TURI—IR KOKS MIELAS KŪDI
KIS! Aš TIK VIENA Iš SENŲ 

DRAUGIŲ NEŽENOT.A. IR 
JAUČIUOSI LYG... LYŠNA

nys? Ar jis jį egzaminavo?
Gal jis ištikrųjų sirgo. O 
jeigu taip, tai pasirodo, kad 
darbininkas ir sirgti Sovie
tuose nagali. Užveizdai lie
piant, jis ir sirgdamas turi 
dirbti. Tai kur gi čia darbi-

t A J • .* a a n • * •
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TĄ VAKARĄ
KAIP RETAI ALDUKS BEAT
SILANKO! JI PAMISLIJO. JIS 
IŠRODO GANA ABEJOTINAS! 

PIRMIAU TAIP NEBUVO.

per 'Donisr^'

RYTĄ MET—TIESA!
JI GERAI ATRODO. 
NEIŠRODO TŲ METU. 
BEI’ KOPEI. JI TAIP 

NEATSARGI SL'
“B. O." (PRAKAITU)?

“B. ©."^(kuno kvapas) Aš TAM 
NETIKIU. BET—

Už TAI ALDU- 
KAS TUR BŪT

Reikia pasakyti tiesą, 
kad Lovvelly iš viso yra 4 ir 
pusė bolševikų, o draugija 
turi apie 100 narių. Taigi 
jie negali musų draugijos 
kontroliuoti. Bet dalykas y- 
ra toks, kad draugijos na
riai į politiką nesigilina ir 
todėl komunistams pasiseka 
sąvo planus pravesti. Taip 
jie įpiršo draugijai ir savo 
agitatorių. Jiems pavyko 
tas padaryt da ir dėl to, kad 
Rokas Mizara daugeliui yra 
žinomas kaipo sandarietis, 
nes nesenai da su jais dar
bavosi. Lėšų padengimui 
komunistai sakėsi surinksią 
aukų. Ir aukas prakalbose 
jie rinko. Aš tečiaus neabe
joju, kad jie ateis ir draugi- 
jon lėšų prašyt, nes žino, 
kad draugijos ižde pinigų 
da yra.

i Tiesą pasakius, tai komu
nistams niekas daugiau ir 
nerupi, kaip tik pinigai. Ir 
apie darbininkų reikalus jie 
kalba tik dėl to, kad gavus 
iš darbininkų pinigų. Pats 
Mizara išsireiškė, kad iš 
Maskvos jie pašalpos savo 

! laikraščiams negauna, ir 
jiems gręsia dabar bankro
to pavojus. Taigi, kad tas 
gazietas palaikius, bolševi
kai gudriai politikuodami 
pravedė nutarimą pirkti jų 
gazietų Šerus draugijos iždo 
pinigais. Ir žmonės, kurie 
už tokį sumanymą balsavo, 
turbut užmiršo ar visai ne
žinojo, kad leisti drauguos 
pinigus komunistiškų laik
raščių Šerams yra priešin
ga valstijos įstatymams, nes 
tie pinigai yra sudėti ligo
nių pašalpai. Jeigu kas iš 
narių apskųstų, draugijai 
butų bloga. L. S. ir D. Drau
gijos nariai turėtų sykį ant 
visados pasakyti tiems ma- 
klioriams: Šalin nuo drau
gijos iždo!

Klausytoja*.

“KELEIVIO“ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

Štai Teisybė Apie “B. O.’’
(Ktino kvapo)

AŠ TUR6JAI' VARTOT I.IEEBI OY 
SENIAU: Aš JAUČIUOSI DABAR

LABAI ŠVARI IR STEBĖTINAI 
ATGAIVINTA. IR KAIP SKAISTI

MANO MYAIZDA!

‘ B.0.” PR Aš A LI N T A S -1. AIM f:

MUSŲ SUSIŽIEDAVIMAS 
NET! R BŪT ILGAS. BRANGI

NE, ALIU K

N>;: VIENAS NĖRA SAUGUS! Jei mums ir 
atrodo, kad mes mažai prakaituojam, l»et 

odos skylutės išleidžia kvortą dvokiančių atma
tų. kas dieną. Kad ir mažas kūno kvapas, kiti 
sreit patėmina. Bukit atsargus—vartokit Life- 
buoy! Jo gausios, pareinančios puots išvalo odos 
skylutes—prašalina visus “B. O.” vargus. Pa
gelbsti apsaugot sveikatą, numazgoja bakterijas 
nuo rankų. Jo malonus “extra-svarus'’ kvapas
pranyksta beplaunant. ♦

Pagražina Veidą
įtrink veido odą kas vakarą su 
Lifebuoy švariom, švelniom pu
tom. Tada nuplauk. Lifebuoy 
yra priimnus odai—užlaiko vei
do odą švelnia, jauna, skaisčia.
Produktas Lever Brothers Co.

Frank I^vinskas.
3950 D SU Delroit. Mkh.

K. G. Umežis 
5605 So. Throop sU

Chkago, III.
Jie yra “Naujienų“ kontes- 

tantai, renka prenumeratas, 
apgarsinimus ir 1.1. Jie taipgi 
užrašo ir “Keleivį“.

Pairusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Siauraprotis 
Ir Pasaulio Darbiiinltai.
Per Pasaulinį Karą, kuo-' { 

met pragariškos ugnies lie-j!
FAŠISTŲ PROVOKACIJOS

J
i žuviai laižė visą žemes pa-f
įvirsiu, kuomet perkūniškas Faš irtų taktika kovoje su iš SLA. seimo Chicagoje ir 
kanuoliu trenksmas judino wvo politiniai* priešais yra žinodamas Tamstos demok- 
civilizaciją jš pačių pamatų u P*ti kaip irjezuitų—tik- ratinį nusistatymą ir visuo- 

slas pateisina priemones. “* J v ~meninį darbą, kreipiuosi i
lezuiiitai turi savo obal- JUS’ kad pasistengtumėt pa- 

gelbėti šioje nelygioje de-

ir kuomet Belgijos, Franci- 
jos ir Lietuvos laukai buvo
nukloti jaunų vyrų lavo- s|: tikslas pateisina priemo-
nais, tuomet tautininkų nes v mokratijos kovoje su Laetu-

Musų fašistukų saujelė 
irgi stengiasi vadovautis 
aukščiau minėtu obalsiu, y-

vadai aiškino žmonėm, kad. 
Dievas ir Tauta to reikalau-' 
ja. Kuomet milijonai tin
kamiausių vyrų buvo ati- patingai tada, kai jie mato, 
traukti nuo produktyvio kaf{ juodmarškiniškam

vos fašistais.”
“Vienybė” per savuosius

gavusi ?į mano laišką, pa
skelbė mane esant “tėvy
nės išdaviku” (kas reiškia 
ne fašistuojančiu).darbo, nuo verkiančių ku- bizniui kas nors nepritaria. ne /asistuojančiu) 

dikių. motinų ir žilagalvių Beveik metai laiko, kaip !lgai n<Telk.eJ° Pa'
tėvelių: kuomet bado šmė- fašistinė “Vienvbė” ir “Dir- ^kmių. Parodžius tie
kia gręsė visą žmoniją nuo va” įmė man/ “<r-»,4Untr’ nybes” šmeižtui, tuoj pas 

nušluoti.žemes paviršiaus 
tai tautų vadai vis dar tikri
no. kad Dievas ir Tauta te 
reikalauja. Bet jau dabar 
jie susirūpino. Tas patrioti
škas siaurapročių tautinin
kų sukurtas pragaras net ii 
didžiausiam patriotui pasi
rodė per baisus. Tautų va
dai suprato, kad žmonės ne
norės ilgai tikėti jų nudėvė
toms pasakoms apie patrio
tizmą. Tuomet jie pradėjo 
kitokias pasakaites pasakot 
darbininkų minioms.

Jie pasakojo, kad šis ka
ras esąs jau paskutinis ka-

garbinti
avo puslapiuose.

Maždaug per 10 mėnesių
aš nebuvau Amerikoje, o

mane Berlyne pradėjo lan- 
’ kytis Liet. žvalgybininkai, 
prisimetę esą politiniais e-

zėliaus užimtas darbu nega- migrantais, tačiau tų ponų 
iA- , .au; lankymosi tikslai ir asme-lejau sekti jų šmeižtų, te- į.- naaixkxift
riaus paskutiniuose nume-! * ’ ir • Kadangi yra žinoma, ką

Lietuvos žvalgyba sau neiš
laiko ir kuo ji re-

riuose patėmijęs, jog “Vie
nybė” net giriasi, kad tie jų Jt1/.1“'
šmeižtai esą per “stiprus ■ - , ..__hi : miasi kovoje su demokrati-atremti , sumaniau netik i- „.„„i,.,*.: v 4. ;• nes minties žmonėmis, su-
plačiau nušviest/ ikaitan ' Pratau- kad >*«“ jau čia- 

atimam krašte. Vokieti-
kui, dėl kurių musų fašisti-’™’ ramybes man nedu«la 
nes vuodegos taip nervuoja- 
si.

—Na, Maike, tai aš ir vėl 
atėjau pas tave pasikalbėti.

—Gerai, tėve, aš galėsiu 
tau papasakot daugiau apie 
tuos raštus, kuriuos bažny
čia draudžia
skaityti.

—Veidiminut, Maike! Pe
reitą sykį tu man sakei, kad 
šventas tėvas draudžia 
mums tiktai gerus raštus 
skaityti, o blogų nedrau
džia. Aš pasakiau apie tai 
zakristijonui, tai jis sako, 
kad tai esąs šliuptarnių iš
mistas. Taigi aš noriu, kad 
tu, Maike, išvirozytum man 
su faktais, kokius raštus tu 
rokuoji blogais, o kokius ge
rais. Mat, aš nenoriu būt už 
zakristijoną d ūmesnis. Vy
čių generolas turi daugiau 
žinot, negu parapijos dženi- 
torius.

—Tas man patinka, tėve. 
Visados stengkis daugiau 
už kitus žinoti, tada niekas 
tavęs už nosies nevadžios.

—Na. tai kaip su tais ra
štais, Maike?

—Gerai, tėve. aš tau tuo
jau duosiu keliatą pavyz
džių. Tu gal girdėjai kada 
nors apie Koperniką?

—Šiur, Maike! Kaip aš 
Telšiuose kalvystės moki
nausi. tai ant musų ulyčios 
gyveno vienas žydas kepur
ninkas. Su jo padalyta ke
pure aš da ir Amerikon at
važiavau.

—Tu manęs nesupratai, 
tėve. Aš kalbu ne apie ke
purninką, bet anie Koper- 
ninką.

—O kas jis per vienas?
—Kopernikas, tėve, buvo 

vienas iš tų. kurie pirmuti
niai pradėjo skelbti, jos 
musų žemė yra apskrita ir 
sukasi aplink saulę. Bažny
čia tuomet laikėsi tos nuo
monės, kad žemė yra plokš
čia, kaip didelis blynas, ir 
kad ji stovėjo vietoje, o 
saulė aplink ją sukosi. Taigi 
Koperniko mokslas priešta
ravo bažnyčiai, ir popiežius 
nutarė Koperniką užtai nu
bausti. Jis liepė Kopernikui 
visus savo raštus sudeginti 
ir paskelbti viešai, kad jis 
klydęs manydamas žemę e- 
sant apskrita. Bet Koperni
kas ir mirė, o nuo savo te
orijos neatsisakė. Ir moks
las vėliau įrodė, kad ne Ko
pernikas klydo, bet popie
žius. šiandien, tėve. net ir 
parapiiinėse mokvkiose vai
kams yra aiškinama, kad 
žemė yra apskrita. 0 popie
žius, pats klaidingas būda
mas, norėjo Koperniko raš
tus sudegint. Čia, tėve, tu ir 
pats suprasi, kad tai buvo 
pasikėsinimas ant gerų raš
tų.

—Olrait, Maike, o kokie ras. Jis padarysiąs galą vi- 
tie siekti raštai, ką bažnyčia -iems kitiems karams. Kad 
katalikams nedraudžia? darbo milžiną labiau įtiki-

—Tokių yra labai daug, nūs, tautų mekleriai sutvė- 
tėve, bet aš tau paminėsiu rė Tautų Sąjungą, 

katalikams j tik vieną, tai “Garsas, ar- Jie vaizdavo Tautų Są- 
ba baisybės Dievo sūdo”. Ji jungą kaipo “Taikos Dei- 
buvo išleista Lietuvos kuni- vę”. vienoj rankoj laikančią 
gų ir platinama tarp tam- žibintuvą, kuris rodo tiesos 
šių kaimiečių. Aš mačiau tą kelią, o antroj rykštę, kuria 
'lamstą ir Amerikon atvež- baus tas tautas, kurios neis 
tą. - tiesos keliu.

—O kodėl tu, Maike, sa-‘ Tautininkai bandė tomis 
kai, kad tai šlamštas? pasakomis užmigdyt kylan-

—Todėl, kad ji klaidina tį darbo milžiną. Tečiau vi- 
tamsius žmones. Prisiskai- *am pasauliui aišku, kiek 
tęs šitokių raštų, tamsus Tautų Sąjunga yra verta ii
žmogus neišvengiamu budu ką ji nuveikė per praeitą mas kvotos eilės numerio.
turi apsirgti velnio liga. Pa-' dešimtmetį. Japonijos smur- -------1------ ”—1------ *-
tamsy jis bijosis ir sklepan tas Chinijoj dar aiškiau pa-
nueiti. kad raguočius jo ne- rodė. kad Tautų Sąjunga y- 
pagrobtų. i ra tiktai muilo burbulas.

—Olrait, Maike, o ka tu Japonų smurtas ir Tautų 
rokuoji anie “Davatkų Ga- i Sąjungos tuščios kalbos pa- 
dzinkas?” Ar tai geras vei- rodė. kad Pasaulio Kara4 
kalas, ar ne? nebuvo paskutinis karas.Ja-

—“Davatkų Gadzinkos”,įponas patriotas eidamas 
tai juokingų dainų knyge-j plėšti Chiniją taip drėbė 

lė. Nors ji nieko nepamoki- purvu į tos “Taikos Deivės’ 
na. bet ji turi tą gerą pusę, i baltus rubus. kad ji visa'pa- 
kad pajuokia davatkų tam-' juodo. Jos žibintuvas užge- 
sumą. Kas mėgsta juoktis irjso ir jos rykštė iškrito iš 
turi laiko, tam šita knygelė rankų. Plačiosios pasaulic

itai ko galima tikėtis tėvy- 
.nėn sugrįžus! Todėl, pasi-

19*6 metais aš atvvkau i dėkojant fašistinės “Vieny- 
™ bės” provokacijoms, į Lie-

bus čia

šioje salyje. Sulig emigraci
jos įstatymu, šioje šalyje 
jalėjau gyventi laikinai, ta

riniai emigrantai ir kaip jie 
atsirado.

Lietuvos politinės emigra-
čiau man'apsivedus, sąlygos ^^iS^e^rt 
persikeitė ir aš, kaipo Ame-ldzl° Į? Jasistmis peryers-
rikos pilietės vvras £ravau‘mas- Fasistal Paem? I savo 

lr/JZvkT’ iiv tom rankas valdžia ir neturėda-pirmenvbe kvotoje, tik tam - •
ukram'laikui reikėjo apleis-'™, gj^ntojų Pntanmo, ga
li šią šalį. kad paskui galė- leJO la,k^‘? ,k )K«elba 
įus įvažiuoti jau kaipo kvo-Į ’
dntem. Tuo tikslu Lš išva- ?a' ?- a’“
žiavau ir nėr 10 mėnesiu ’?vede karo stovl’

rSSLo mi visas demokratinesgyvenau Berlyne, Jaukoa- or-
ganizacijas, o spaudą pave
dė lenkiškam aficieriui cen-

•ėjau progos sueiti.pažintin ^IsirinkimTt’Sta^ 
;u Lietuvos politiniais em.>- laisvė, liairiies politi-

Gyvendamas Berlyne tu-

suteikia smagaus pasiskai
tymo.

—Sei, Maike, aš girdėjau.

darbininkų minios aiškiai 
tai mato. Bet jos laukia,kad 
prietarų ir patriotizmo ru-

kad Lietuvoj yra išleista kai dar daugiau prasiblai- 
ny^a apie pralotą Olšaus- vytų. o tada pradės pasaulic 

ką. Ką tu apie ją mislini? 1 politika tvarkyti pagal vė- 
—Aš jos nemačiau, tėve.įiiausius mokslo patyrimus ir 

bet aš manau, kad ji turi derinti žmonijos gyvenimą 
būt nebloga. i prie naujausių technikos

—A rtu galėtum man ją \ laimėjimų. A. P. G.
gauti? i ____; ______ r___

—Ne, tėve, tu geriau pa- J 
nrašvk savo klebono, kad ’
jis tau ją išrašytų. i ’

—Olrait. vaike, aš patra ‘
jysiu.
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RIAUŠĖSE UŽMUŠTA 15 
ŽMONIŲ-

Telegramos sako, kad 
Guaca mieste, Kolombijos 
respublikoj, tarp liberalų ir 
konservatorių partijų šali
ninkų Įvyko riaušės, kuriose 
buvo užmušta 15 žmonių. 
Sužeistų skaičius tikrai ne
žinomas.

TAURAI IŠSILAUŽĖ IŠ 
GARDO IR PUOLĖ 

ŽMONES.
Okiabomos valstijoj, Pon- 

ca mieste, suerzinti penki 
taurai (buffalos) išsilaužė 
iš gardo ir puolė susirinku
sius žmones. Penki asmenys 
buvo sumindžioti.

Iš Meksikos pranešama, 
kad San Lorenzo miesto 
tarp katalikų ir protestonų 
fanatikų Įvyko muštynės, 
kuriose katalikų minia pa
grobė ir nužudė protestonų 
kunigą Rafaelą Camposą.
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grantais. Jų tarpe sutikau ir 
tokių, su kuriais sykiu au
gau, lankiau mokyklą ir sy
kiu dirbome organizacijose. 
Susipažinęs &u politinių e- 
Tiigrantų tikslais ir veikimu, 
stengiausi, kiek galėjau, 
jiems pagelbėti; pasisten
giau suteikti jiems man ži
nomų Amerikos lietuvių 
veikėjų adresus, su kuriais 
jie galėtų užmegzti ryšius, 
ir gauti paramos. Taip pat 
nuo savęs parašiau keletą 
tauškų tiems asmenims, ku
rie save skaito neva demo- 
kratais-sandariečiais. štai 
mano laiško ištrauka, dėl 
kurios fašistų“Vienybė” su
kėlė riek daug triukšmo: 

“Gerb. Tamsta: 
“Pažindamas Tamstą dar

DAINELĖ — DEL TAVĘS.

Paėmęs aš kankles, jų stygas užgausiu. 
Pritardamas linksmą dainelę užtrauksiu 
Dėl tavęs, dėl tavęs, mano mylima,
Dėl tavęs teskamba gražiausia daina!
Nors toli nuo tavęs, šaly svetimoj.
Bet jausmai vis kužda jaunutėj šie loj 
Dėl tavęs, dėl tavęs, mano mylima.
Dėl tavęs dainuoju gražiausia daina!
Nors skurdą ir vargą aš kenčiu čionai.
Bet tave mylėdams dainuoju linksmai,
Tr vien tik dėl tavęs, mano mylima.
Teskamba jausminga ir linksma daina!
Be tavęs pasaulis man tuščias, nykus, 
Aptemęs išrodo net melsvas dangus;
Bet tu tiktai viena, mano mylima.
Tu mano paguoda, tu džiaugsmo diena.
Aš skrisčiau pas tave, jei sparnus turėčiau, 
Atskridęs aš tave meiliai glamonėčiau 
Ir tarčiau meilingai: “Mano mylima,
Tu laimės aušrelė, tu džiaugsmo diena!”
Kiek daug pasakyčiau tau savo vargų,
Kiek daug tau išliečiau ir širdies skausmų, 
O tu prisiglaudus, mano mylima,
Jaustumei kaip plaka man širdis jauna.
Bet toli nuo tavęs aš, mano brangioji, 
Skamba tiktai stygos ir daina jautrioji—
Dėl tavęs, dėl tavęs, mano mylima,
Dėl tavęs teskamba gražiausia daina!

Prisiuntė A. Kučinską*.

nės teisės buvo atimtos. Tik 
ligi 1930 metų karo lauke 
teismai (kurie susideda iš 
ignorantų teisės srity kari
ninkų) yra išnešę 100 mir- 
rie savanoriais kariavo už 
laisvą Lietuvą. O kiek kovo
tojų yra nužudyta be teis
mų? Prisiminkime tik Tau
ragės kruvinąsias fašistų 
skerdynes. Po 17 gruodžio 
perversmo užteko tik nepa
tikti bet kuriam fašistukui, 
kaip tuoj buvau įtartas ii 
turėjau keliauti i Varnius 
ant smetoniškos duonos.To- 
kia valdžios organų sauva
lė link demokratų ir sociali 
stų privertė daug žmonių 
apleisti Lietuvą ir jieškoti 
laikinai prieglobsčio kitur. 
Tuo budu susidarė gausi 
politinė emigracija. Ji turi 
būti ir yra priešfašistinių or- 

} ganizacijų Lietuvoje pagel- 
} bininkė, ypatingai spaudos 

žvilgsniu. Ji turi atlikti tai 
kas Lietuvoje dėl teroro y- 
ra neįmanoma.

Fašistinė “Vienybė šve
pluoja, kad Berlyne emi 
graik ams esąs nereikalin
gas socialistinis laikraštis, o 
jeigu jie leidžia “Kovą” 
tai ji turinti būt “plečkaiti- 
ninkų” organas, užlaikomas 
Varšuvos pinigais. Ponai 

5 fašistai, gal jus esate skaitę 
apie Liet. spaudos draudi 
mo laikotarpį, kada lietu 
viams buvo uždrausta netik 
spausdinti gimtąją kalba 
knygas, bet jas ir platinti. 
Tada musų tautos budinto
jai buvo priversti kraustytis 
užrubežin, (į tą pačią Vo
kietiją, kur šiandien gyve
na jau Nepriklausomos Lie 
tu vos polit. emigrantai) ir 
ten spausdino lietuviškas 
knygas, laikraščius, o iš ten 
slapta nešdavo Lietuvon ii 
platino liaudy, nežiūrint į 
caro išleistus drakoniškus 
įstatymus.

Šiandien istorija pasikar
toja. šiandien savi carukai
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uždraudė Lietuvoje laisvą Tautų Sąjungai skandalin- 
spaudos žodį. Todėl jį rei- gą notą dėl emigrantų vei
kia spausdinti Berlyne ir kimo užsienyje, pažymėda- 
vėl reikia gabent slaptai iš mas, kad patys svarbesnie- 
užsienio, kad žmonės reng- ji — “nesugriaunami” ar- 
.ųsi ir dabartinio Lietuvos gumentąi busią pranešti 
caro Antano I-ojo ragus vėliau. Ir kaip tik tuo laiku 
nulaužti, kaip buvo nulaužti Plečkaitis vyksta Vokieti- 
Mikalojui II-jam. jon, aiškindamasis turįs te-

Ponams fašistams, taip nai slaptų pasitarimų (žino- 
kaip carui Nikolaškai, ne- ma, su Liet. faš. žvalgyba), 
patinka politiniai emigran- Praslinkus nekuriam laikui, 
ai ir jų spauda. Jiems ne- einant T. S. posėdžiams, 

□atinka ir Amerikos lietu- Rugsėjo mėnesy, vokiečių 
vių laisva spauda. Bet jiems policija suima Plečkaitį su 
galima pasakyti Italijos e- sprogstamaja medžiaga. Ir 
migrantų vado “Liberte” “Liet. Aidas” N. 204, 1929 
•edaktoriaus žodžiais, štai metų, jau skelbia: štai, ne- 
<ą: sugriaunami faktai paro-

—Atminkime, kad fašis- dyti T. S. 
tinio režimo prislėgtos tau- Kitame to paties laikraš- 
os neturi dabar spaudos čio numeryje pranešama, 
galinčios atstovauti jos jau- jog du Liet. valdininkai iš
maus ir idėjas. Laisvos tau- vyko Vokietijon patirti Ple- 
os neturi politinių emigran- čkaičio asmenybės. Reika- 
ų. Laisvuose kraštuose nė- lausią išduoti jį Lietuvai.

krašto/ Nespėjus spaudai paskel- 
^gt.kltur, l užsieni uz savo bti aukščiau minėtus įvy. 
politinę idėją kovoti. Ten, klus, Voldemaras jau meta 
vur yra spaudos, įsitikini- y Sąjungą, nelaukia net jo 
mų ir ^litines kovos laisve, notos &^aretymo ir kuo_
.en politine emigiacija ne_ oreičiausia važiuoja Lietu- 
ralima. von

Vienintelis būdas panai-. Kurie sekė šiuos įrvkius.
emigraciją, aįškiai iš šio Plečkai^o žy

mu žmonėms pi- |gj0 pamatė, kad jis buvo 
įeunes teises, remiantis .provokatorius ir gudriai už- 
smonių rinktos atstovybes kuoUg Voldemaro a-

kinti politinę 
ai sugrąžinti 
ietines

šieptais įstatymais.
Fašistų vuodegos iš “Vie- 

įybės” ir “Dirvos” pastogės 
žadina politinius emigran- 
us “tėvynės išdavikais”, 
iurie dirba Lietuvos priešų 
įaudai ir gauna užtai pini- 
?ų-

Imant fašistiniu mąstu, 
ai “tėvynės išdavikais” y- 
•a beveik visi lietuviai, iš- 
kyrus tik saujalę fašistų. 

Štai kaip rašo Lietuvos ofi
ciozas “Lietuvos Aidas” 
(nr. 60, 1929 m.):

“Lietuvos priešų pinigai 
□pozicinėj Amerikos betu
riu spaudoj yra labai bran
dinami.”

Bet Amerikos lietuvių 
•pauda yra beveik visa opo
zicinė. Opozicijoj yra “Ke- 
eivis”, “Naujienos”, “Tė- 
zynė”, “Sandara” 19 beveik 
visi katalikų laikraščiai. 
Taigi, pagal fašistų “Aidą”, 
visi šitie laikraščiai yra pa- 
aikomi Lietuvos priešų pl
ūgais, visi jie “tėvynės iš- 
lavikai”. Visa Amerikos 
ietuvių visuomenė, kuri 
:uos laikraščius skaito ir 
platina, taip pat turi būt 
‘tėvynės išdavikai.”

Lietuvoje visi socialde- 
nokratai, liaudininkai ir 
katalikai taip pat prieš fa
šistus nusistatę. Taigi ir jie 
uri but“tėvynės išdavikai”.

Bet jeigu kuone visa lie
tuvių tauta nusistačiusi 
□ries fašistus,tai kas per vie
ni tie fašistai? Ar ne bus 
tik jie patvs tėvynės išdavi
kai?

Tie, kurie eina prieš Lie
tuvos diktatorius, yra tikri 
Lietuvos gynėjai, vistiek ar 
jie gyvena Lietuvoje, ar e- 
migravę Berlynan, ar kitur. 
Ir jeigu atsiranda emigran
tų tarpe koks judošius, tai 
jis ne ju draugas, bet-fašis- 
ų įrankis.

Tiems, kuriems teko dirb
ti priešfašistinį darbą ir 
'<artu sekti Liet. fašistų vi
daus ir užsienio politiką, ir 
Voldemaro taktiką, negalė
jo likti jokios abejonės 
kad neva politinis emigran
tas, Jeronimas Plečkaitis, y- 
•a lietuviškas Azefelis. To
kią išvada stengiasi nugin
čyti liet. fašistai; jie skel
bia, jog Plečkaitis esąs “len
kų agentas—tėvynės išda
vikas”.Ir tokie esą visi poli
tiniai emigrantai, visi so
cialistai. Bet šitas fašistų 
blofas senai jau išaiškintas 
ir jų ruošta provokacija iš
kilo aikštėn 1929 metais. 
Kada Voldemaras pasiuntė

gentas, ir kad jis ėjo su 
bombomis tuo tikslu, kad 
davus Voldemarai tą “ne
sugriaunamą argumentą”, 
kad Lietuvos politiniai emi
grantai Lenkijoj organizuo
ją terorą.

Visi dabar laukė, ką tars 
jo didenybė Voldemaras. 
Tačiau jis staiga sugrįžęs 
pareiškė, kad nereikia ir 
kalbėti apie Plečkaičio iš
davimą Lietuvai; jis manąs 
pareikalauti Plečkaičio tik 
tada, kada šis atliksiąs savo 
bausmę Vokietijoje. Gi Lie
tuvos žvalgybininkai išvykę 
patirti Plečkaičio asmeny
bės. visai nepaskelbė savo 
kelionės rezultatų.

Dabar kila klausimas, ko
dėl Voldemaras nepanorė
jo Plečkaičio išdavimo ir 

kodėl jis suėmęs skvernus 
dūmė iš Ženevos? Nes ži
nojo. kad išgavus Plečkaitį, 
ii reikėtų sušaudyti. Be to 
Voldemaras gerai žinojo, 
kad ir Plečkaitis išduoda
mas Lietuvai ir žinodamas, 
kas jį Liet. lauktų, gali at
skleist paslaptis ir tuo su
kompromituoti Voldemarą 

n*e tik Lietuvoj, bef ir Žene
voje.

Plečkaitis jau nuo pat e- 
migracijos pradžios veikė 
taip, kad kompromitavus 
demokratijos šalininkus. 
Rygos kongrese jis (kaip 
vėliau paaiškėjo) buvo Vol
demaro žvalgybos agentas 
ir privedė patį kongresą 
prie skilimo ir suirutės. Vė
liau paaiškėjo, kad Plečkai
tis tarnavo ir krikščionių 
žvalgyboj, kuomet jie buvo 
valdžioje. Kuomet emigran
tai ėmė nuo jo šalintis, Pleč
kaitis pradėjo šmeižti ir 
provokuoti Pildomąjį Emi
grantų komitetą, ardyda
mas organizacijos discipli
ną, todėl Liet. Pol. Emigr. 
Vykd. Kom. jau 1929 m. 
Kovo 28 d. (dar prieš jo su
ėmimą Vokietijoj) išmetė 
įį kaipo provokatorių iš sa
vo organizacijos.

Taigi iš aukščiau paduo
tų faktų matome, kad Pleč
kaitis ir fašistų kompanija 
buvo sudarę biaurų “sky- 
mą” kovai su savo politi
niais priešais, bet šitam pla- 
tui neišdegus, negarbingai 
baigė savo dienas tiek Pleč
kaitis, tiek Voldemaras. 
Tokiais keliais eidami, ne- 
kitaip užbaigs savo dienas 
ir musų fašistukai iš “V.” 
ir “D.” pastogės.

Paul Dargi*.
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Į iždo globėjus, už S. Ba- 
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Komitėtas:

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

Kūeškojimal

Pe»ktas Puslapis

ORAS- 
apanas. ar 

PRANEI TA1P. TIKRAI TA 
padaro tryni. 
Mas, net ged

i

ir piršlybų derybos prade- prašalintas iš SLA. 
tos ir atsakymas nuo jauni-1 Kad šitą aigumentą var- 
kaičio gauta, kuris teirauja- to ja fašistų vuodegos iš 
si, kiek nuotaka (draugija) “Vienybės” ir “Dirvos”, tai 
turi narių, kokio amžiaus, o netiek įdomu. Bet keista, 
svarbiausiai, tai kiek turi pi- kad i vieną rapą su jais pu- 
13 ign. Piršliai suteiks jauni— čia ir sandariečiai, kurie de- 
kaičiui visas žinias ir tada dasi neva demokratijos ša- 

Pubiic. m y comm. exP. Feb. io, U39. iaunikaitis pasakys savo sa- lininkais.
MirėD-roKUmo Tikri demokratijos šąli-

Sesuo. Tačiau seni Šviesos Drau- įninkai negali šitokio argu- 
. mento prieš Bagočių vaitot, 
nes jo prašalinimas iš Susi
vienijimo apie 20 metų at- 
;al buvo neteisėtas smurto

mios nariai pnesmasi to-i 
Philadelphia, Pa.—Kovo kioms jungtuvėms. Sako,

30 dieną, 4:30 vai. po pietų, dabar, kol komunistų “Su- 
Temple Uniyersity ligoni-^vienijimo” čarteris da nė-!2^,"'tori atliko "slapta 
nej, po sunkios smegenų- ra užregistruotas, tai susi-' - - ~
galvos ligos, mirė Joana vieny t nesunku: bet kada 
Klimiutė, D-ro E. G. Klimo reikės čarteris įrųgistruoti,

UŽ KURIUOS KANDIDA
TUS REIKIA BALSUOTI

sesuo apie 25 metų am
žiaus. Palaidota pereitą su- 
bata. Laurel Hill kapinėse.

Lieka nubudę broliai, gi
minės, pažįstami ir tėvai 
Lieti^oje. J. V. Grinius.

Susivienijime dabar eina 
aštri rinkimų kova. Fašistai 

usimokinę vadinami tuo- būtinai norėtų pravesti į S 
met “tautiečiai”. LA. Pildomąją Tarybą savo

Lietuvoje beveik tokiu f politikierius. Tam yra dvi 
pat budu fašistai nuvertė įrjabai svarbios priežastys:

išlygas būtent kad visi na- pašįino g prezidento vie- viena, jų Brooklyno orįa- 
l lygas, outent. Kad \i. i na tQS p_ra Grinių. nas tur; nasiskolines iš SI A
riai pereitų per daktaro eg-i R t ^‘„darie^iai D-ro Gri- Sr X Pas.lsKo.n“f?ls 
ramina ir kad viri nariai1 . saR^anetiai 19-10 yf1- Š2o,000. Jeigu J SLA. cent- zaminą n Kad vu na!iai:niaus dėl to nesmerkia. ra Dateks nefašistai tai iie 
Xaflm“nSd“i!"™TSaV jie kaltina smur-
bu?įe“kitiem svS tln“kKS’ ku™ » nuverte- .atmokėti; antra. Saviem?

Taigi negalima ir Bago- jimas yra stambiausia Ame- 
čiaus kaltinti dėl to, kad rikos lietuvių organizacija, 
susitariu?! klika nešvarių o negarbina Lietuvos dikta-

tada valdžios apdraudos 
departmentas pastatys savo

KAPOCIA1, mano dėdės Petras, 
ilikolas. Raidynas, ir teta Jieva Ka- 
počienė, paeina iš Skirktiškės kaimo, 
Prier.ų parapijos, Marianipolės 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
3-127 Emerald avė. Chicago, III.

ANTANAS MATULIS, kaimynas, 
paeina iš Kalvelių kaimo, Veprių 
vaisė.. Ukmergės apsk. Turiu labai 
svarbų reikalų anie jo broli Julijų 
Matulį pranešti Taipgi Burokiutės— 
paeina iš Ruriškių ( ?) kaimo, Deltu
vos vaisė. Kas žino kur jie randas, 

Įprašau pranešti arba pats lai atsi- 
! saukia. (14)

JUOZAS ŠARKA ..........
1855 Fullum St, Montreai, Canada

ANTANAS ZUIKEVIČIA. paeina] 
Vartelių kaimo, Vilkaviškio apsk., į 
Suvalkų gub, seniau gyveno Bra-1 
dock. Pa. ir prigulėm prie šv. Petro 
ir Povilo Dr-stės. Kas žino kur jis] 
dabar gyvera. prašau pranešt jo ad
resą arba pats lai atsišaukia. Mirė Į 
jo brolis Pranas ir paliko daug tur- Į 
to. Jieško jo brolis.

PETRAS ZUIKEVICIUS ..
1763 E. 65-th St., Cleveland, OhioĮ

SEKANTI 
SKALBIMĄ k“, k ’«AKSK1

dabar laikys
giau. Aš
Rl^so— VARTOJU

’fA MLUty 
; mes—iAITĖM 

TAUP1N kad su-
a TRYNIMA

-PUIKU! 
marški
niai at

rodo 
daug 

baltesni

/J

VOKIETIJOJ BUS ANT-; bus perseni,
RI RINKIMAI. i ta nebeleis prigulėti, ir ųe 

Balandžio 10 dieną, atri 1,asiI'ks išėsti iš draugijos,
nanti nedėldieni Vokieti- 1° Per desetkus metų su- . . .nanų neae oienj, vokieti pinigai pasiliks ko- i politikierių pasalino ji iš tonų; jeigu } SLA. centrą
joj bus antras prezidento i Sm.ivieniiimo. nateks demokratinio nusi-
rinkimas, nes pirmu kartu 
nei vienas kandidatas ne 
gavo absoliučios balsų di-' 
džiumos. Antru kartu ren
kant absoliute didžiuma jau 
nereikalinga, užteks papra
stos didžiumos. Spėjama, 
kad laimės Hindenburgas.

MOTINA UŽMUŠĖ DUK
TERĮ IR PATI NUSI

ŽUDĖ.
Mandan, N, D. — Tūla 

Andersonienė, 47 metų mo
teris, čia nušovė savo 21 
metų amžiaus dukterį, kuri 
lankė universitetą, ir pankui 
pati nusišovė. Manoma, kad 
šitos tragedijos priežastis 
buvo netinkamas dukters 
elgesys.

AMERIKOJ PERDAUG 
SLAUGIŲ.

Amerikos slaugių orga
nas, “American Journal of 
Nursing”, paskelbė raportą, 
kuris parodo, kad profesio
nalių slaugių (trained nur- 
ses) Amerikoje yra daugiau 
negu reikia. Bendrai imant, 
kiekvienai slaugei dabar iš
puola tiktai 215 dienų dar
bo per metus. Kitaip sakant, 
150 dienų per metus reikia 
išbūt be uždarbio.

munistams. Taigi komunis 
tams siūloma kitokį būdą. 
Jiems sakoma štai kas: Wa- 
terbuiv yra apie 8.000 lietu
vių,-didelė ju dalis neorga
nizuota ; taigi eikite per sta
bas ir kalbinkite juos prisi
rašyti prie jūsų darbininki
ško “Susivienijimo”. Gi 
Šviesos Draugiją palikit ra- 
mvbėj. Mes čia pinigus su
dėjom ir norim turėti sau 
ant senatvės šiokią-tokią 
apsaugą.

Komunistai nepratę pa
tys organizuoti, nes tai per
sunkus darbas, o prie to pa
sekėjų negauna. Ot, kas ki-* 
ta gatavą organizaciją pa
sigrobti, * o ypač jeigu yra 
pinigų!

Šviesos Draugija gyvuoja 
nuo 1906 m. Ji turi savo 
knygyną, o pirmiaus būda
vo prenumeruojama ir visi 
lietuviški laikraščiai, buvo 
rengiamos diskusijos, pas
kaitos ir 1.1. Vėliaus įvesta 
pašelpos skyrius, $9.00 į są- 
vaitę ligoje, ir pomirtinė pa- 
simirusiems. Mėnesinė mo
kestis 75c. Pirmiau draugi
ja buvo neprigulminga nuo 
partijų, bet dabar ją kont
roliuoja komunistai.

Sklokininkas.

Susivienijimo. pateks demokratinio nusi
Sandariečiai sako, kad statymo žmonės, tai Smeto-

Bagočius buvo nusikaltęs. na ir vėl negaus paramos. 
Nusikaltęs prieš ką? s Bet jeigu SLA. centras pa- 
Prieš SLA. konstituciją? tektų į fašistų rankas, tada 
Jei taip. tai kokiam bu- *r ^5,000 paskoloj ne-

tent konstitucijos paragra- relketų grąžinti, ir SLA. or
tui jis buvo nusidėjęs? Ko- £anas . Tėvynė galėtų kas 
dėl sandariečiai ir tautinin- ‘tautos
kai to nepasako? į vadą Smetoną.

Pasirodo, kad nėra tokio' Šitais sumetimais vaduo-
SLA. įstatymo, nėra tokio damiesi, fašistai ir brukasi į 
nutarimo, prieš kuri Bago- SLA. 
čius butų nusikaltęs? Prieš Bet SLA. nariai privalo 
susivienijimą jisai nenusi- žiūrėti, kad tie smurto gar. 
kalto Jisni nuskaito tikta! bintojai į organizacijos 
pnes tautiečių politikie- centrą savo nosies neikištu. 
rius, kad gavo daugiau bal- Kiekvieno pažangaus SLA‘ 
sų už jų kandidatą ir buvo nario pareiga yra balsuoti 
išrinktas SLA. prezidentu, už demokratinio nusistatv- 
Jie skaitė Susivienijimą sa- mo kandidatus, būtent: *
vo “locna susaide”, o jis, .__________
būdamas socialistu, užėmė ........___
joje prezidento vietą. Ne- } 
gana to, jis da erzino juos } 
oasirašydamas ant SLA do- J 
kumentų raudonu rašalu. Į 
Raudonos spalvos jie ne- J 
kentė kaip velnias savo mo- } 
tinos. Raudona spalva tada { 
reiškė kovą už laisvą Lie- 
uvą, kovą prieš caro val

džią, o musų “tautiečiai” 
tada buvo ištikimi “caro 
burdingieriai”. Dėl to jie ir •

ANTANAS TRAKN1S, švogeris ir 
sesuo Marijona Abromavičiūtė—Tra- 
knienė. pirm 30 metų gyveno Penn- 
sylvanijos šteite, dabar nežinau kur 
randasi. Prašau atsisaukt arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkite pra
nešti, busiu dideliai dėkingas. (16) |

KAZYS ABROMAVIČIA,
10730 Wentworth st, Chicago, III. |

JULIUS JANKAUSKAS, kuris at-J 
važiavęs iš Lietuvos apsigyveno So. 
Bostone ir apie 1916 m. dirbo South Į 
Bostono cukernėje. Turiu labai svar
bų reikalą. Prašau atsišaukti, arba Į 
kurie žino kur jis randasi malonėkit | 
oranešti. (16) f

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

APSIVED1MA1.
Patogus vyras, 42 metų ir jau per] 

29 metų gvvanašiiauja. Moka gerą ] 
amatą, su kuriuo gali gyventi bile 
kuriam šteite, šiais laikais uždirba ] 
apie $40 į sąvaitę. Doras, gerai atro
do. protingas ir norėtų susipažint su 
dora. gražiai atrodančia mergina ar 
našle tarpe 35-40- metų amžiaus. Su 
nirmu laišku prisiųskit ir fotografi
ja. kurią reikalui esant grąžinsiu. 
J.K.S. 185 Silver st So.Boston, Mass.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu; (26)

198 E. itb St.. So. Boston. Mass.

GARDI

Hame ir Dešra
»

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

į EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
pasiuto prieš Bagočių. Dėl 
to jie ir prašalino jį iš SLA.

Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

$20365,000 ISPANIJAI 
ŠVIESTI.

Ispanijos Steigiamas Sei
mas paskyrė $20,365,000 
švietimo reikalams. Tai pra
stos žinios kunigams. Nes 
kaip žmonės apsišvies, jie 
rankų “dvasiškiems tėve
liams” nebučiuos ir pinigų 
jiems neduos.

Kur tik jus neisite, 
jus rasit šią salyklą 
tautos numylėtinę

COOLIDGE UŽMOKĖJO
$2,500 UŽ ŠMEIŽTĄ.
Buvusis Amerikos prezi

dentas Cootidge sakydamas 
anuomet prakalbą per ra- 
dio užgavo vienos draudi
mo kompanijos agentą. Tas 
tuoj buvusį prezidentą teis
man. Dabar Coolidge turėjo 
viešai jį atsiprašyti ir prie to 
da sumokėt $2,500 už nepa
matuotą šmeižtą.

TEATRE SUDEGĖ 9 
ŽMONĖS.

Zagrebo mieste, Jugosla
vijoj, judomųjų paveikslų' 
teatre kilo gaisras ir 9 žmo- j 
nės sudegė mirtinai, o apie 
40 apdegė. Į

Tukintos ir Virtos 

Hemas, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

i

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt. 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

Bandykit Saugia* Putas
Bus Baltesni Skalbimai!

TAUPYK drabužius—čėdyk save—su K;nso-

"" s- -

1, tik Rin»

VtX .p-vuotu. daiktk. kviteanc
L , «ka’»btuviu rekomenduojaIšdirbėjai 40 garsių sfcad*» ^„ių. Gaukit 

Rinso dėl augumo ir bal^ vartojant
. DIDELI namini Paketu}; _biskutis duoda daug 
1 Rinso dėl dišių ir visai valai
Įurštų, smetonuotų Brothers Co-

Cau>bridge, Mass.

Rinso
1

bliude-

Kumitis Atrastas 
Kaltu Plėšimuase.

Pereitą penktadienį Wil- 
kes-Barriuose prisaikintųjų 

teismas pripažino A. Kumi- 
tį iš Edwradsvillės kaltu įsi- 

, laužymu ir pavogimu auto- 
mobiliaus, nors pats Kumi- 
tis tvirtina, kad jis šitame 
prasikaltime nedalyvavęs. 
|Jam gręsia nuo 20 iki 40 
metų kalėjimo, nes sykį jis 
jau buvo už plėšikavimą 
baustas. Suimti dėl to pa
ties automobiliaus pavogi
mo keturi kiti banditai pri
sipažino prie kaltės, tečiaus 
visi jie tvirtina, kad Kumi- 
Itis su jais nedalyvavęs. Tarp 
prisipažinusių vienas yra 
pavarde Joseph Ruškovski, 
kuris gali būt arba lietuvis, 
arba lenkas.

NORITE ŽINOT
raIit ^aut už RYKĄ “My» 

ską Krystalą”. su kuriuom dasi; 
nosit savo Ateitį ir Laimę ir viską, 
norėsit. Rašykit tuojfcjus indėdar 
kelias štampas paaiškinimui. Adi 
suokit;

PRACT1CAL SALES COMPAN’ 
1219 N. Irving Avė., Desk. 9,

CHICAGO, ILL

SomZ/i Ashland 
GriU Inn

Joe Martin-Martosevičias 
Lietuvis savininkas

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų jsigčrhaų 

Paranki užeiga smagiai praleist' 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, IUL

PARSIDUODA FARMA
35 akeriai žemės, 8 rūmų namas, 

[puiki barnė, yra miško, puiki vieta 
prie šteito kelio. Parsiduoda pigiai 

Į už $3,500.
KITA FARlftA turi 175 akerius 

| žemės, namas puikus, barnė gera. že
mė gera, viskas gerai auga; didelis 

[sodas, kas metą gauna už obuolius 
l$1000 Didelis bargenas. parsiduoda 
už $6,500. Daugiau žinių norint,

Į klauskite per laišką.
FARMA, 57 akeriai žemės, namas 

|8 kambarių, elektrikos šviesa, vana. 
Itoiletas, šiluma, telefonas; 4 melžia- 
Įmos karvės, jaunas bulius, pora ark
liu ir mašinerija, 4 vištininkai, y-a 
miško; visai arti prie šteito kelio.

| Parsiduoda už $4000.
W. BURKE

208 Front St., Exeter, N. H.!

NORIU MAINYT PRAPERTU ant;
I Fa r mos. Lotas 55 pėdų pločio ir 180! 
ilgio; viena stuba mūrinė, 9 ruimų, 
antra medinė, 5 ruimų; viduryje ga
ražus. Viskas įrengta, porči^. said- 

1 vokai cimantuoti. Prapertė randasi 
Clinton, Indiana. Norinti dargiau 

[žinių, klauskite laišku ar ypatiškai. j
(16) I

GEORGE BAKAS 
1319 Addiaon St.. Chicago. Hl- ]

PARSIDUODA KRIAUČIŲ STORAS
Per ilgus me^us išdirbtas biznis, j 

darbo yra pakankamai, pragyvenimą 
galima padaryti, bet aš neprityręs 
tame darbe, negaliu apsidirbti. Ge
ras kriaučrns gali daryt puikų gyve
nimą. Parduodu labai pigiai. Apie- 
linkė gera, apgyventa vokiečių, airių 1 
ir amerikonų. Vieta patogi, randa pi-, 
gi. Vien tik reikia kriaučiaus kad i 
galėtų dirbti. Atsišaukit greitai nes 
man reikalas išvažiuot į kitą miestą. 
Kreipkitės tiesiog į storą.

V. W. GERRON

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-re Margelio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3-121 So. Halsted Street, 

CIIICAGO, ILL.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vodystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašų; 
G. LEVESK1S. 1X36 W. 12tk ak. 

Los Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras
piškas plunksnas ir pūkas.

G varantuojam Patenkinimų.
Kaldros jr patalai, Materijas Sliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIE’S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

56 Chauncey Street. Boston, Maan. 
Kampas Bedford St., netoli Wa*h- 
ington SL ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.
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Korespondencijos

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Draugystės Bankietas
Lietuvių Auditorijoj Mo

tery Apšvietos Draugystė 
nesenai surengė vakarienę, 
kad pažymėti 25 metų drau
gijos gyvavimo sukaktuves.

Vakarienė pavyko gerai. 
Publikos buvo daug ir net 
dviem atvejais teko vaka
rienę duoti.

Programas susidarė iš 
dainų ir kalbų. Dainavo p- 
nia A. Zabukienė, St. Rim
kus, Z. Želviutė ir Ivanaus
kaitė. Gal daugiausia aplo
dismentų susilaukė St. Rim
kus ir Zabukienė, kai jiedu 
dainavo duetą.

Kalbėjo draugijos pirmi
ninkė, p-nia A. Miščiukai- 
tienė, kuri nušvietė nuveik
tus draugijos darbus per 25 
metus.

Po jos kalbos prabilo ir 
svečiai: Dr. Malkelis, Dr. 
Dundulis, p. Valančius, p. 
Vaidila ir kiti. Vakaro ve
dėja pakvietė pasakyti ke- 
liatą žodžių ir seniausias 
šios draugijos nares, pp. AI. 
Olišauskienę ir Katkevičie
nę, kurios 25 metai atgal tą 
draugiją Įkūrė. Jos pažymė
jo, kad sunkus buvo darbas 
tais laikais organizuoti mo
teris Į draugiją, nes da ir
vvru tada mažai buvo to- •> *•
kių, kurie matė draugijų 
reikalingumą.

Visi kalbėtojai ir kalbėto
jos linkėjo šitai draugijai 
ilgu metų.

Naujų narių Į draugiją i- 
sirašė šiame bankete 11. Po 
vakarienės ėjo šokiai, ku
rie užsitęsė iki vėlybos nak
ties.

Senas Petras.

ikų šventės? Juk išjuokimui 
i tarptautinės darbininkų 
i šventės Lietuvoj fašistų dik
tatūros Įsakymu buvo šven
čiama 1-moji Gegužės kai- 
įpo “tautinė šventė”, o tuo 
i tarpu socialdemokratams ir 
i darbininkų unijoms buvo 
griežtai uždrausta tą dieną 
švęsti. Taigi išrodo, kad 
kauniškis fašizmas per mu
sų Tarybą bando pirmos 
gegužės apvaikščiojimą iš- 
naudot Smetonos naudai. 
Dėlto “Ateities” Choras tos 
smetonuotos tarybos kvie
timą ir atmetė.

“Ateitiečiai” sako taip: 
“Draugijų Tarybai būtinai 
reikėtų patarnauti, jeigu ji 
negarbintų tautininkų dik
tatūros. Bet kuomet ji gar
bina Lietuvos žmonių engė
jus, mes tarnauti jai nega- 
Jim”. A. Bačėnas.

DETROIT, MICH.
“Ateities” chorais atmetė

“Tarybos” pakvietimą.
Kovo 19 d. ” Ateities’ 

Choras buvo surengęs ma
žiuką, bet gražų pasilinks
minimo vakarėli. Svečių bu
vo nedaug, nes viešai nebu
vo skelbiama. Tik asmeniš
kai buvo sukviesti draugai 
ir pažįstami.

Vakarėlio programas su
sidėjo iš šokių, dainų, už
kandžių, kalbų ir pasikalbė
jimų. Kai svečiai vakarienę 
suvalgė, “Ateities” choras, 
vadovaujant drg. A. Anc- 
kaičiutei, sudainavo “Už 
vargdienius”, “Eisiu pas 
mergelę” ir “Musų rytojus”.

Ant rytojaus buvau nuė
jęs pasižiūrėti ir pasiklausy
ti “Ateities” choro pamokų. 
Dainininkų susirinko virš 
40 ir jiems neblogai vyksta 
dainos.

Pertraukoje choro pirmi
ninkas drg. A. Gegužis per
skaitė Detroito Lietuvių 
Draugijų Tarybos kvietimą 
dainuot pirmos dienos ge
gužės apvaikščiojime. Kvie
timas vienbalsiai atmesta.

Atmetimo priežastis yra 
ta, kad toji Taryba yra ren
gus jau du viešus susirinki
mus, ir viename tų susirin
kimų ant fašistinio “arkliu
ko jodami per Kauną į Vil
nių”, garsiai šukavo: “Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim!” Antrame gi su
sirinkime kėlė iš numirusių 
žemaičių koriką Vytautą ir 
garbino Lietuvos naktinių 
smurtininkų despotizmą.

Abiejuose susirinkimuose 
Lietuvos tarbininkų ir vals
tiečių vaikams buvo užda
rytos burnos. Tylėk ir klau
syk, ką sako fašizmo gar
bintojai, o jei nepatinka, tai 
išeik laukan!

Šįmet ta pati fašistuojan- 
ti Taryba rengia Pirmos 
Dienos Gegužės apvaikščio
jimą. Tai kokis jos yra tiks
las: pasipelnymas, ar išjuo
kimas pasaulinės darbinin-

AKRON, OHIO.
Rezoliucija prieš Lietuvos 

teisinus.
SLA. 198-tos kuopos me

tiniam susirinkime, iaikvta- 
me čia sausio 10 d. 1932 
metų, buvo pakeltas klausi
mas apie SLA. garbės narį 
Dr. J. šliupą, kuris dabarti
niu laiku gyvena Lietuvoje. 
Neatsižvelgiant kur Dr. J. 
Šliupas gyventų, jis yra 
mums arti prie širdies, nes 
jo nuveikti darbai tarp mu
sų išeivijos Amerikoje bus 
visuomet branginami. To
dėl mes, SLA. 198-toji kuo
pa, laikytame virš minėtam 
susirinkime, plačiai apkal
bėję Dr. šliupo bylą dėl jo 
parašytos knygutės “Tikri 
ir Netikri Šventieji”, kuri 
Amerikoje per daug metų 
buvo viešai platinama ir 
skaitoma, bet Lietuvos teis
mams pasirodė neleistina, ir 
jie nubaudė D-rą Šliupą dėl 
tos knygutės išleidimo ne- 
itk pinigine pabauda, bet ir 
kalėjimu, visa tai apsvarstę 
mes atrandame, kad Lietu
vos teismai savo žiaurumu 
Įžeidė netiktai D-ro Šliupo 
asmenį ir sumindžiojo spau
dos laisvės principą, bet pa 
darė gėdą visai Lietuvos 
respublikai civilizuoto pa 
šaulio akyse.

Reikšdami D-rui šliupui 
giliausios užuojautos, me? 
protestuojame prieš Lietu

vos teismų nežmonišką se
nelio Šliupo persekiojimą ir 
piktinamės spausdinto žo
džio varžymais. Musų ma 
nvmu. šitokie teismai civi 
lizuotam kraštui netinka.

Ši rezoliucija buvo pri
imta SLA. 198 kuopos susi
rinkime vienbalsiai. Jos ko 
pijos nusiųstos Lietuvos Pa
siuntinybei Amerikoje, Lie
tuvos teisingumo ministe 
riui Lietuvoje ir lietuviu 
spaudai Amerikoje.

Rezoliucijos komisija:
V. T. Neverauskas,
B. Verseckas.
P. Yurgelis,
N. Trumpikas,
A. Papeika.

pija jautėsi gerai stovinti. 
Nupirko šalia bažnyčios ke
lis sklvpus-ir rengėsi pasta
tyt vaikams mokyklą. Nu
pirko taipgi puikų namą 
klebonijai, kurioje gyveno 
kun. Haiaburda. Bet pasi- 

’rędė, kad kaip bažnyčia, yra 
•vyskupo nuosavybė, taip tie 
1 sklypai ir klebonija yra 
i kun. Halaburdos nuosavy
bė. o pavapi jonai • pasijuto 
nieko neturi už savo sunkiai 
uždirbtus centus. Kunigas 
išvažiuodamas iš Camdeno 
lotus pardavė, o kleboniją 
užrašė savo buvusiai gaspa- 
dinei. kuri ir šiandien tenai 
tebegyvena ir parapijonams 
rodo špygą per kišenių. Pa
rapijonai šnairuoja, kad ji 
jų name gyvena, bet nieko 
negali padaryt, nes patys 
kalti, kad davėsi kunigui už 
nosies vadžiot.

Pastaruoju laiku pas mus 
privyso daug jaunų vagilių. 
Vaikėzai po 13-15 metų ku
rie Lietuvoj da kiaules ga
nytų, o naktį ramiai mie
gotų, čionai niekeno ne
valdomi per naktis bebo- 
maudami lenda i namus, i

krautuves ir vagia viską, 
kas tik jiems papuola, ypač 
eigaretus, kendes, keiksus, 
pinigus ir automobilius.

Camdenietis.

MORRISON, W. VA.

Neapsakomos kapitalistų 
gudrybės.

Musų anglių kasyklos 
kompanija čia Įvedė gazą 
anglim sprogdint ir tuoj nu
mušė 10 centų mokesnio 
nuo vagonėlio anglių. Sako, 
dirbsit kas diena,, tai vis
tiek uždirbsit neblogai. Bet 
padirbus porą sąvaičių, ka
syklą uždarė. Darbininkai 
pradėjo lįst i ašis, kad ne
turi duonos. Kompanija, ži
noma, to tik i)- laukė. Ji ati
darė kasyklą ir numušė d a 
15 centų nuo vagonėlio. Da
bar už karą anglių mainerys 
gauna tik 45 centus. Duoda 
neva 3 gazo šuvius ant karo 
anglių ir nuima užtai 10 
centų, bet anglį reikia kirs
ti daugiausia rankomis. 
Kompanijai geras biznis, o 
darbininkams skriauda.

J. S.

pas jegamastį Robiną visai 
nesimato. ~

Lai būna mirusiam musų 
broliui lengva Kanados že
melė, o kun. Bobinui 
Dievas apšviečia protą ir 
suminkština užkietėjusią 
širdį.

Parapijon&s.

MONTREAL, CANADA

Kaip kun. Bobinas elgiasi 
su bedarbiais.

Tūlas parapijonas čia jau 
treti metai nedirba ir žmo
gus yra materialiai nukritęs 
ligi paskutinio laipsnio.

Pora mėnesių atgal jis 
gaudavo iš miesto per savo 
kleboną Robiną šiokią- to
kią pašaipą. Pašalpa pas 
mus duodama tokia tvar
ka : miestas skiria tam tikrą 
sumą pinigų Šv. Vincento 
D-jai, o ši išduoda tuos pi
nigus parapijų klebonams, 
kurie ir šelpia savo bedar
bius.

Kanados Lietuviai
MONTREAL, KANADA

Viešas paklausimas 
lyderiui

CAMDEN, N. J.
Nėra kuo pasigirt.

Musų apielinkė šiuom 
kartu neturi kuo pasigirti. 
Orai visą kovo mėnesi buvo 
labai prasti. Velykų šventes 
lietuviai praleido labai ra
miai, mat, nėra darbų, tai 
nėra ir pinigų pašumyt. Jur 
gių pašalpinė draugija jau 
eina silpnyn, nes senieji na
riai mažėja, o naujų nepri
sideda. Tas pats darosi il
su musų jurgine parapija 

į Jau nekurie parapijonai iš
ėjo iš kantrybės ir norėtų 

perdirbt parapiją iš rymiš
kos i tautinę, tik nežino 
kaip tai galima butų atlikti, 
nes bažnyčia jau užrašyta 
vyskupui.

Keletas metų atgal para-

viams, buk aš dirbąs ne dėl 
idėjos, o už pinigus.

Ne, drauge Stukai, mano 
TZ .■ . idėjos tamsta už pinigus
Komunistas Stukas ke- nenupirksi. Aš negarbinau 

nuošė susirinkimuose Y1^- įr negarbinsiu diktatūros, 
ai stengėsi įkalbėti lietu-, vig^iek ar ji stalinska, ar 

viams, buk as ir drg* Janau-' smetoniška, nes esu tvirtai 
skąs ...esamJ‘ „ ‘darbininku . įsitikinęs, kad kur nėra de- 
pnesai . Peržengęs visas , mokratijos, tenai viešpatau- 
žmonisKumo ribas, jisai kalėjimai ir teroras,
vadino mus politinėmis q kai tarns(a kitus vadini 
prostitutėmis ir viešai tvir- “pOlitinėmis prostitutėmis”, 

mudu dirbam neitai tas pavadinimas geriau- 
^ėĮjdėJOS' bet uz pinigus. . sja tįnka tamstai pačiam. 

Todėl siuomi viešai rei- nes pastovumo neturi. Sto- 
kalauju xad Stukas įrody- • jaj Lietuvos kariumenėn sa- 
tų. is kokių šaltinių tuosvanOriu (kaip pats sakai) 
pinigus mes gauname. Pra- mušti bolševikų, o šiandien 
ome paskelbti sąskaitas. stataisi bolševizmo apašta- 

Tuo. tafPu trumpai }u> Kas gj» gajj pasakyt, kad
paaiškinsiu, kodėl komunis-. papUtus kitam vėjui, tams
tai lieja savo .tulžį ant ma-įa nepradėsi pirkliauti da 
nęs ir kitų draugų. Montre- kitokiomis idėjomis? O kas 
ale yra susitvėrusi Simų ir taip daro, tam kaip tik ir 
Dukterų Draugija, kurios tinka “politinės prostitutės” 
tikslas yra šeplti savo nanus vardas
ligoje ir kituose nelaimin
guose atsitikimuose. Ši 
draugija turi kasoje apie 
$1,000. Užuosdami tuos pi- 
nigus.komunistai negali nu
rimti. Jiems rupi kaip nors 
tą tūkstantį pasiglemžti sa
vo politinei propagandai.
Stukas nėra šiton draugijon 
Įdėjęs nei sudilusio cento; 
jis nėra nei jos narys; bet 
vis dėlto jis retkarčiais at
eina į susirinkimus paverk
ti. kad draugija duotų jam 
aukų. Mat, jis žino, kad 
draugijoj yra jo šalininkų, 
tai tie tuojaus ir rėkia, kad 
reikia “darbininkiškiems 
reikalams paaukot.” Vie
name susirinkime komunis
tai stengėsi pravesti da di
desnį savo šmugelį. Jie no
rėjo, kad visa Sūnų ir Duk
terų Draugija taptų kokios 
ten jų politinės organizaci
jos nariu. Tai buvo tiesiog 
užsimojimas pasigrobti dr- 
jos iždą.

Suprasdami kokia tai bu
tų draugijos nariam skriau
da, aš, draugas Janauskas ir 
kiti ėmėm protestuoti. Mes 
gindami draugijos reikalus 
nurodėme, kad draugijos 
pinigai yra sudėti narių pa
talpai ligoje ir negali būti 
naudojami jokiems kitiems 
tikslams. Ir todėl priešino
mės, kad musų draugija ne
taptų kokios-komunistų or
ganizacijos skyrium. (Ko
munistų organizacija Ka
nadoj dabar yra uždrausta, 
todėl dėtis su jais yra net 
ir pavojinga, nes valdžia ga
li uždaryti draugiją ir kon
fiskuoti pinigus.—Red.)

Taigi dėl to, kad aš gy
niau draugiją nuo komunis
tų, “tavoriščius” Stukas 
pradėjo mane šmeižti susi
rinkimuose ir aiškinti lietu-

nistu Stulnri.

Ar to tamstai užteks?
P. Liaukevičius.

MONTREAL, KANADA.
Mirė Bronius Lenkaitis.
Po ilgo? ir sunkios ligos, 

14 kovo čia mirė Bronius 
Lenkaitis, 47 metų amžiaus 
lietuvis, gimęs ir užaugęs 
Lietuvoje, Suvalkų rėdyboj. 
Kanadoj išgyveno apie 30 
metų.

Velionis paliko didelia
me nuliudime mylimą žmo
ną, Veroniką, 15 metų am
žiaus sūnų Edvardą ir 12 
metų dukrelę Eleną. Tai bu 
vo linksmo ir gero budo 
žmogus. “Keleivis” buvo 
jo mylimas draugas ir jo 
stubą lankė ilgus metus 
Daug, daug metų velionis 
priklausė prie D. L. K. Vy
tauto kliubo ir buvo jo išti
kimas narys. Tad kliubie- 
čiai norėjo palydėti jį į ka
pus pasipuošę kliubo ženk
lais. Bet kadangi kun. Bobi
nas yra priešingas kliubui ir 
bendrai visiems, kurie eina 
už tautą, tai uždraudė kliu 
biečiams lydėti mirusį su 
ženklais, išrasdamas kliūtį, 
kad ant ženklo nėra kry
žiaus. (Kliubo ženklas vie
na pusė su D. L. K. Vytauto 
paveikslu, o antra su juodu 
kaspinu, lydėjimui mirusių 
narių). Tečiaus kaip keli 
metai atgal Kliubas paau 
kavo bažnyčiai $500 vertės 
arfiotą, tai kunigas tuomet 
nežiūrėjo kryžiaus ant kliu
bo ženklų.

Bet nežiūrint Bobino pro
testų, kliubiečiai, nors ir be 
ženklų, skaitlingai susirin
kę palydėjo į amžįnastį sa
vo mirusį narį, Lenkaitį, 
parodydami tikrą žmoniš
kumą ir artimo meilę, ko

KNYGOS GAUNAMOS "KELEIVIO” 
KNYGYNE.

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

dija. Parašė 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 ypa'os. 
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., pusL 23................ lOc.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 
, . . ... _ nės. Daugiau juokų, negu Ameri-
1931 m. lapkričio men., koj munšaioo. šioje knygoje telpa net

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

Bobinas sustabdė kalba 
mam parapijonui pašalpą, 
pareikšdamas, kad jis ne
gaunąs daugiau pinigų pa
šalpai. Atsidūręs kebliau
sioj padėty, kreipėsi prie 
nešeimyninių žmonių šelpi-

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliuciofiieriškos, tautiškos, humo-

_ i. ristiškos ir laisvamaniškos. Visosmo komiteto. šita> komite-1 skambios, visos geros. Tinka vise
tą? patarė bedarbiui kreip- kienos apvaikšėiojimams, baliams, 

„1 koncertams ir tt. Antra pagerinta
tl? Į SaV O tautos, kleboną, O | iaį<>a. So. Boston, 1914 m............. 25c.
klebonas turįs prašyti pini

;o?

Žemė ir Žmogus. labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1912 m , pusi. 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 tt...................................... 15c.

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

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

Kodėl Aš Netikiu į lHevų? — 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 labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 70 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; <2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina........................... $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persėsi atydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus .senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip JRsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga
rų. Paraše Robert G. lngersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- 
lapių ....................................... .. 25c.

bedarbis kreipėsi atgal prie Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
ldehnnn ir išna^flknini surinkli i kelias die‘ra\O Kieoono ll ISpasaKOJO I visų veislių gyvūnus, kurie gyve- _ . _ _ -

tam Viską, ka pareiškė įam'na išsimėtę po visą žemės kamuolį? Vienas maistas duoda daugiau spėkų
minimo komitetas Po to! ^‘P tuO:= Ryvunu* prastoj kitas mažiau Delko žmogui reikiaseipimo Komitetą?. ro TOi arkoj. sutaipinti* kur ėmėsi -cukraus, druskos ir lutų panašių da- 
Bobir.as pradėjo šelpti savo tiek vandens, kad visų žemę apsem-;lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si

tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip tuos klausimus suprasi tiktai iš sios 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausinių, į kuriuos negali

iš šv. Vincento Draugi- 

Gavęs tokių informacijų.

bedarbius.
Nesenai buvo lietuvių pa

rapijos susirinkimas ir kilo
Kaina 15c.

kaip jis žmonėms kenkia.

klausimas apie bedarbių; atsak?‘ ^‘’kamgaa, yra nuosakiai
šelpimą. Niekas nežinojo, 1S, Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
kur gaunami pinigai pašai-ifs?klas; kas sakinys—tai naujas ku-
pai. Tūli turbut mane, kad Įmoksiąs nuo pradžios iki galo. Kai-
kunigas iš savo kišeniaus na ..................................... 25c
duoda. Tad į šią diskusiją į
siKiso minėtas bedarbis ir 
paaiškino susirinkusiems, 
kokia tvarka šelpiami be
darbiai ir iš kur gaunami 
pašalpai pinigai. Tasai be
darbio pareiškimas apibėrė 
Bobiną kaip žarijomis, 
nors bedarbiui nei į galvą 
neįėjo, kad Bobinas dėl pa
raitytos teisybės taip užsi
maus. Iš tos dienos Bobinas 
sustabdė tam žmogui pašal
pą ir parodė didžiausi pik
tumą. Neįsileido net klebo
nijom kuomet bedarbis 
kreipėsi maldauti jo atleidi
mo.

Nerasdamas kitos išei
ties, bedarbis kreipėsi prie 
Šv. Vincento D-jos, papasa
kojo jai dalyką ir tapo pri
skirtas prie vienos prancū
zų parapijos, gavimui pa
šalpos, tik reikėjo tai para
pijai pristatyti savo klebono 
parašą, kad jis to bedarbio 
nešelpia. Bet Bobinas tokio 
parašo nedavė. Tik per ilgą 
maldavimą ir rankų bučia
vimą kun. Bobinas sutiko 
duoti jam pašalpą, bet su ta 
sąlyga, kad bedarbis duotų 
jam savo parašą, kad jis yra 
Bobiną įžeidęs, nors įžeidi
mo jokio nebuvo, apie ką 
gali paliudyti visi parapijo
nai, buvusieji parapijos su
sirinkime. Bedarbis buvo 
sutinkąs išpildyti Bobino 
prievartą, bet sužinoję apie 
tai seni parapijonai, kurie 
geriau žino savo klebono 
“naravą”, patarė tam žmo
gui tokio parašo neduot, sa
kydami, kad gavęs tokį 
parašą, kunigas gali jį pa
tupdyti į šaltąją. Montreale 
kunigai labai įsigalėję, tai 
teisybės čia nerasi.

Tai ve, kaip elgiasi “du
sių ganytojai”.

Pelėda.

TR1NERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užMikinštMO, Mėgo ape
tito, kvaitafie, nentiego. Vi-

Tabakas.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

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

staus laiku. Parašė I.ew Wallaee.
472 pusi. ....................................... $2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina............................ ................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu- Į tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
retų perskaityti kįkvienas vyras, tė- kaip namie, tap ir susirinkimuose. _
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad , Pusi. 32 ..........................................15c.
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- „ . ...... . . ,
papultu į tokių kunigų globų. Parašė! ,r Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
kun. Geo. Towsend Fo\ D. D., su- t. gražios eiles, daugybė straipsnių, 
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.‘juokų, ,r tt. Puikiai iliustruota.

9o pus............................ ................  2oc.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, , . . *

historijos, etnografijos, geografijos, Lietuvos Respublikos Istorija ir Zem* 
astronomijos, aritmetikos medicinos lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
visokiu patarimų apie sveikatų, bu- j spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
dus gydymosi, vaistus. įvairiu nuro- Į kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
dymų amatninkams. ūkininkams, dar-' <)žių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
žininkams. šeimininkams ir kitiems. H*uc’ja paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
Iš įvairiu šaltiniu surinko J. Laukis. I Los paliuosuota iš po caro valdžios įr 
Chicago, Iii. 1911 m., puslapi; 392. kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Apdaryta ....................................$3.00 į Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis

I parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta Į apskri- 
.. -c™-,., y— —čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi

Araerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir

talizmas. Kaina .......................... 25e.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
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 August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame "klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................... $2.00
Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.—

Raukius 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 krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su'"fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir,pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsdnas. PusL 95.............. 35c.

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 .... $1.00 
Ilrutais audeklo apdarais .... $1.50
Lytiškos Uffoe ir kaip nuo jų 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................... 28e.
Bea-Her. — Iitoriika apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Law
Wailace. 472 puti....................... >2J>8

a. Šioj knygutėj ttipa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jot tin

ka deklamacijom n dainavimui, kaip
namie, tam ir ausirinkimuoM. 
Pusi. 32...........................................lfc.
Gilia ir StraipmU. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 96 pust..............................Ne.

SVEIKATA
, TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pematmės žinios id Anatomi
jos, FizMogijos fa* Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
263 Brondwny So. Boston, Ma«$.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PASIBAISĖTINAS ATSI-1 
TIKIMAS.

Maldutiškio vienkiemy, 
Smalvų valsčiuje, Zarasų 
apskrity, -užsidegė Zarasų 
miškų urėdijos namas, ku
riame -gyveno girininkas 
Maželis Jurgis 60 m. amž. 
ir jo tarnaitė Stankevičiūtė 
Zosė 17 m. amžiaus.

Žmonės subėgę gesinti 
gaisro, rado savo kambary
je šaliku pasikorusį girinin
ką Maželi, kurio rankos, 
kojos, krūtinė ir 
buvo subraižyta ilgomis, 
negiliomis žaizdomis. Tar
naitės tuo laiku nerado, nes 
jos kambarys buvo apimtas 
liepsnos ir įeiti buvo negali
ma. Tik po gaisro rastas 
tarnaitės lavonas visai su
degęs. Pirmutiniai atbėgę 
gaisro gesinti žmonės matę 
tarnaitės kambary sukrau
tas ir degančias malkas, iš 
kur matomai ir buvo padeg
tas namas. Įtarimų, kad tai 
butų padaryta plėšimo tik
slu — nėra. Spėjama, kad 
viską bus padaręs girinin
kas Maželis: nužudęs tar
naitę, padegęs namą ir pats 
pasikoręs, nes padarius jo 
lavono skrodimą, gydytojas 
nustatė, kad jis buvo ne
sveiko proto.

LIETUVA SU LENKIJA 
APSIKEIS POLITINIAIS 

KALINIAIS?

ATVAŽIAVO TAURA
GĖN IR PASIGĖRĘS 

PASIKORĖ.
Šiomis dienomis Taura

gėn atvažiavo su reikalais 
ūkininkas Povylas Nauba- 
ris iš Varlaukio kaimo, 
Skaudvilės valsčiaus. Atli-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
A. Lapinskui. — Kiek pie 110 svarų, Švedijoj apie 

mums žinoma, Amerikoje i 94 svarus, ir taip toliau; bet1 >• 1* X I J *1 . • • .

T . , , i kęs pas notarą visokius rei-
Lenkų spauda praneša, nuėjo su kaimynais

kad lenkai maną apie vidurį gjmjnėmis pietauti. Be-
kovo menesio daryti konfe-; pįeta.Udami gerokai įsigėrę, 
rencijas su lietuviais pasi- Naubaris išgėręs apie pus- 
keisti polit. kaliniais. Jei antr0 pusbutelio spirito.Va- 
konfeiencijos atsiektų saio,^ reikėjo važiuoti trau- 
tikslą, rašo lenkų Pau^a»; kiniu namo iki Eržvilko sto- 
lenkai gautų 72 kaliniu, ku- įjes j stotį gjo su kaįmynais'
ne sėdi N. Lietuvos kalęji- bet pakeliui atsiliko. Priė- 
muose uz įvairius politinius • £rfe ?toties namo ma_ 
nusikaltimus. Kiek lietuviai ^^0 ieitį vidumi, bet 

smakras Kauta’ tuo tai pu dai nezi-i &u — nežinia
nia" kurios durys. O po langais

rramciiq p ach iiuicę apie 2 su viršum metrų 
BKA IL1NKb' ; duobė aptverta pusės met-

MINIMAS. : ro aukštumo geležiniais gro-
Y ienas amerikonas I., at- teliais. Matyt, Naubariš 

t^rkęs 1 Tauragę ir išsiėmęs Įanga palaikė durimis ir į- 
is pašto atsiųstus iš Amen- įengė j duobę. Apsiaustas 
kos pinigus užsimanė pasi- ;UŽkTiuv‘o griežinio grote- 
-mksmmti. Nuėjo išsigerti. vįrbo> patg staiga krito 
tia tuojau pi įsistatė links- £emyn> galva trenkė į ce- 
ma pana. Netrukus jis pa- mentįnę sieną, parvertė kur
cT.°’1. i.kaC AH^e^.P111?^. lę ir taip stačias pasiliko 
Skandalas. Atbėgo j polici- į kybotį Tas maždaug atsiti 
ją.Bet pinigų nebera. k0 apįe g valandą vakare, o

Tai jau nebepirmas 
tas.

STATYS NAUJUS 
TILTUS.

šiemet Šiaulių apskrity 
busią pastatyti penki nauji 
gelžbetoniniai tiltai: Šiau
lių—Šiaulėnų vieškely, per 
Šušvės upę 17 metr. ilgumo, 
Šiaulių — Pakapės plente 
per Dubysą, ties Juškaičių 
kaimu 17 metrų, Šiaulių— 
Lygumų vieškely per Sila- 
džio upę, ties Sereikių kai
mu 8 metrų, tame pat vieš
kely per Kruojos upę, ties 
Bylaičių kaimu, Šiaulių— 
Smilgių — Gruzdžių vieš-

SUKAKO 5 METAI, KAIP 
TAUTININKAI IŠSPROG

DINO "LIETUVOS 
ŽINIAS’’

Kovo 11 dieną ‘‘Lietuvos 
Žinios”ir “Lietuvos Ūkinin
kas” minėjo 5 metų “suka 
ktuves” nuo tos dienos, kaip 
tautiški smurtininkai Kau

ne išsprogdino “Varpo” 
spaustuvę, kur spausdinosi 
tiedu valstiečių liaudininkų 
laikraščiai.

Tautiškoji žvalgyba pik- metr j, mo kiekvienas.
tadanų nesurado , nes ji į __________
nenorėjo juos surasti. BetįAPV0GĖ SAVODRAU- 
Lietuvos žinios tikis, kadį GES ,R iŠVAŽiAVO. 

visgi ateis tas laikas, kuo-, §iauHų gyventoja š. pa- 
met tų chuliganų vardus ga- savo gery draugių vie- 
!įm.a,^us- J!e?21 paskelbti. nos suknelę, kitos — pliuši- 
Tai bus, zmoma tada, kai nę apykaklę ir išvažiavo *į 
tautininkų prie valdžios ne-įĮ^aun^ Draugės pasiskun

stoties žandaras rado taip 
pasikorusį apie 12 valandą 
nakties.

Greit pašaukė gydytoją 
ir bandė gaivint, bet nepasi 
sekė atgaivinti.

Naubaris pasiturįs ūki 
ninkas, turėjo žemės apie 40 
ha. Paliko našlę žmoną ir 
du vaiku, vieną 7 metų, ki
tą 9 metų amžiaus. Turėjo 
skolų, norėjo parduoti že
mės 6 ha.

Rytojaus dieną traukiniu 
giminės parsivežė namo.

kely per Kulpės upę, ties 
Stutkunų kaimu ir šekščių 
—Stačiūnų vieškely per

SURIŠO TĖVĄ VIRVĖ-i NEI GYVULIU. NE! PINI-’
MIS IR SUMUŠĖ. GŲ.

Jerdauskių kaime, Telšių Akmenė-. valse. Kesių 
apskr., nakties metu pas V. kaimo gyventojai Fridrik-
Beržanskį pradėjo laužtis 4 >onai (žmona ir vyras) isis- x ,. ... ... .. - ... ■ . . -
jo sūnus: Liudas, Simona.-, lodino pik švabinskui ir už!1?*1? pradžiamokslio lietu-1,tikras metrinis centneris tu- 
Vladas ir Silvestras. Tėvas, -kolas teismo antstolis ap-įVi^ kalboje nėra. :ri 100 klg. arba 220 ame-
pabugęs plėšikų, neįsileido.1 rašė jų gyvulius — karves. - - .. . . ^rikomskų svarų. Pats cent
Sūnus jėga išlaužė duris ii Bet Fridriksonai pasiskun-
įsiVeržė vidun. Tuo tarpu dė neturi kuo gyvulius šer

Juodrankiui. —Nors min-, nerio vardas rodo, kad jis 
čių yra gražių, tečiau poezi- turi susidėti iš šimto dalių, 

tėvas spėjo per kitas duris ši. Tada valdžia davė *jiem ^a oehibai vykusi, ši kartą Kai dėl pašto ženklelių rin- 
išbėgti pas kaimynus. Įsi- i pinigų, kad pašaro nupirktų nedesime.
veržę sūnus išstūmė basą,-ir iki varžytinių užareštuo- r . . , . XT .. ,. _ ... . n ,.
vienmarškinę savo seserį j tas karves šertų. Tačiau, Nega hma je. Tas sportas vadinasi
Eugeniją Gricienę su dviem' Fridriksonai, pinigų gavę. suPaisyt Įautiskų matų filatelija, o žmones kūne 
mažais vaikais ant sniego. Huos išleido, o karves parda- arba svarsčių, n^s jie netik-juo uzsiima-filatelistai.

Sugrįžus tėvui su dviem kė. Už toki .-auvaliavima s1^ Pavyzdžiui, Bremene Bet praktiškos naudos is f 1- 
kaimvnais, sūnus* kaimyne taikos teisėjas juos nubau-' vartojamas centneris turi atelijos nėra. Tai yra tik 

‘ dė po 3 mėn. arešto kiekvie- 127& amenkomskų sva- tam tikrų mėgėjų žaislas,
na. Fridriksonai nepasiten- DamJ°J ir Norvegijoj a-1 daugiau nieko, 
kino ir apeliavo Į Šiaulių

išvaikė, tėvą surišo virvė
mis ir smarkiai sumušė. Pa
likę visą kruviną tėvą sūnus 
išėjo. Tas viskas, kaip kal
bama, įvyko vien dėl to, 
kad tėvas laikė pas save iš
tekėjusią dukterį. Įvykio 
reikalu vieton buvo nuvy

kusi policija: surašytas ata
tinkamas aktas ir paduotas 
Plungės taikos teisėjui 
skundas.

NUŠAUTAS VILKAS PA
VIRTO Į ŠUNĮ.

Zapyškis. — Vienas Me
džioklės Draugijos narys, 
pamatęs Dievogalos kaimo 
laukuose lakstantį “vilką”, 
arklius pasikinkęs išvažiavo 
jį gaudyti. Ir kaimo ganyk
lose “vilką” nudėjo. Tokį 
neprietelių nudėjus ir na
mo parvežus, visas kaimas 
rinkosi už nuneštus šunis ir 
avis atkeršyti. Kad vilko 
šermenis daugiau pagarsė
tų, “vilkas” buvo atvežtas į

kimo, tai juos renka netik 
Lietuvoje, bet ir Ameriko-

apygardos teismą. Teismas 
taikos teisėjo sprendimą 1 
patvirtino.

MIEGODAMAS PERSI
ŠOVĖ

“Versailles” viešbutyje 
Tauragėj nakvojo Tauragės 
girininkijos sargas J. B. At
sigulė nenusirengęs ir kiše- 
niuje turėjo, brauningą. Ry
tą apie šeštą valandą vartė
si ant kito šono, brauningas 
krito iš kišeniaus, B. griebė 
laikyti, netikėtai paspaudė 
ir kulka perėjo per petį. Nu
vežtas į ligoninę. Gyvybei 
pavojaus nėra.

Ar namu darbas raišu padarė

ka daryti
Nepaisant kaip blogai jautiesi, turi 
atsikelti, turi per visą dieną dirbti. 
Vienu budu gali užbaigti skaudė
jimą, vienu budu vėl liuosai dirbti.

Zinai kaip saulės šviesa įkaitina 
kūną ... kaip Įšiver;< į kūno celes. 
Sloan’f tveikas kirstis tave suiitdins. 
Dasieke skaudėjimo šaknis ... ji 
išvaro. Gauk švšegią bonką šiądien, 
35 centai.

DEL PRASTO BIZNIO 
PASIKORĖ ŽYDAS

PIRKLYS.
Žagarės miestely, savo

ATĖMĖ 845 LITUS IR 5 
KILO LAŠINIŲ.

Mažeikių ap., Urvikų km.! 
nežinomi piktadariai, viela; 
atrakinę užraktą, apvogė 
šio kaimo gyventoją Paskie- 

Zapyškio miestelį, kur rin-'nę atimdami iš jos 845 li
kosi daug smalsuolių vilkelį tus pinigų ir 5 klg. lašinių, 
palydėti. “

Kuro jos upę taip pat po 8 į gyvename bute prie pečiaus 
ant vinies šaliku pasikorė 
vietinis prekybininkas Ban- 
delšteinas Joselis, 52 metų 
amžiaus. Velionis paliko 
pačią, krūvą vaikų ir neiš
pirktų vekselių. Savižudy- k 
bės priežastis, tai pašliję 
dabartiniu metu prekybi
niai reikalai, tą dieną nega-

SULAIKĖ PINIGŲ 
PADIRBĖJĄ.

Kauno turgavietėj pil. 
Vaitkevičius mėgino įduoti 
netikras monetas. Vaitkevi
čius kaltinamas tų monetų! 
padirbinėjimu. Pažymėti- ’ 
na, kad Vaitkevičius pasi-! 
turįs žmogus, anksčiau turė 
jęs net savo malūną.

!dė policijai. Pranešta Kau-'Įėjęs išpirkti poros vekselių 
no policijai, kad sulaikytų. 2,000 litų sumai.

Tik vienas senas 
medžiotojas, Klimauskis, 
daugelį vilkų matęs, iš to 
vilko juokėsi, kad perdaug 
juodas ir kad kiti ženklai 
ne vilkiški. Medžioklės na
rys atkirto, kad ir vilkų vi
sokios rųšies yra, ir užsiplie- 
kęs arklius pas fotografą 
nuvažiavo.

Bet kai vieno ūkininko 
vaikai apraudojo savo “či
goną”, kuris “vilku” tapęs 
ir ganyklose nudėtas, tuo
met visi suprato, kad nušau
tasis yra ne vilkas, o tikras 
šuo. Dabar Medžioklės 
Draugijos narys tikrai su
mišo, nes visi sako, kad 
šuo, o jam ir iš fotografijos 
rodosi tikras vilkas.

Išeidami keletą kartų iššo
vė, ir prigrąsino nužudysiu, 
jei praneš policijai.

Švedą Amerikos Linija 
2 EKSKURSIJOS

4 LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentą Sąjungos Amerikoj
iš YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgą)

SLOAN'S Liniment

I LIETUVA
Per Havre, ant Greito Expreso Laivo

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

Balandžio 29 vidurnaktį

PARIŠ LAIvAYETTE
Gegužės 13 vidurnaktį BALANDŽIO 16 D.
Birželio 11—Birželio 29 Gegužės 21 d.

3-čia Klase į Klaipėdą ir atgal $125
Informacijų ir vietų klauskite pas mus agentas.

tJreneh.

421 Boylston St., Boston. 19 State St. New York

KELEIVIO”

NUSIŠOVĖ STUDENTAS.
Kaune nusišovė techni

kos fakulteto studentas Os
karas Hiršas, 22 metų am
žiaus, studentų korp. ”Ar-j 
menia” narys. Hiršas gulė-į 
damas lovoj, iš revolverio* 
persišovė galvą ir buvo tuo-! 
jau nugabentas miesto ligo-' 
ninėn, kur neužilgo ir mirė. į

Spėjama, kad Hiršas nu-j 
sižudė dėl nelaimingos mei-j 
lės ir nesisekimo moksle —Į 
neperėjęs į kitą kursą.

Keliaukite su Lloyd : ' "‘ ■Įx < ■ į

R LIETUVAb
Tas Reiškia:

iy* . GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KELIA- Į

VIMAS PER JURAS
i'fcSp PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ llRy ■

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN i LIETUVĄ / r-

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

i LLOYD
252 Boylston Street, Boston • " :3

t PUSŠEŠTO ŠIMTO NAU
JŲ BYLŲ.

Kelmes apylinkę prisky- 
irus prie Šiaulių apygardos. 
Kauno apygardos teismas 
persiuntė Šiaulių apygardos; 

į teismui apie pusšešto šimto 
tos apylinkės bylų.
PALEIDOIŠKALĖJIMO.

Šiomis dienomis parėjo iš; 
kalėjimo buv. Komercijos 
mokyklos mokinys Vincas 
Paulauskis, nuteistas iki gy
vos galvos, kaltinamas dėl 
atentato prieš Voldemarą. 
Išsėdėjo apie 3 metus. Pa
leistas vasario 16 proga.

Naujais Motorlaiviais
Kl NGSHOLM ir GRIPSHOLM 
(,egužės 10 ir Liepos 30 d.

Nupigintos Laivakortės 
į Klaipėdą:

Ten Ten ir atgal 
Trečia Klase S 76.00 $126.00
Turistine KL $107.00 $176.00
Tiesiog per Atiantiko Vandenyną 
ir šiaurės .Jurą tame pačiame' 
motorlaivy. Lietuvos keleiviai iš 
Švedijos i KLAIPĖDĄ per 18 vai. 
nuvežami populiariu Švedų Ame
rikos Linijos laivu S. S. Borgholm 
tiesiog į Klaipėdą. Klausk speeia- 
lio lietuvių kalba ekskursijų cirku- 
liorio!
Informacijų, laivą išplaukimą ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentą arba;
Svvedish American Line

10 State St.. Boston. Mass 
2! State St.. Ne» York. N. Y

CUNARD LINIJA

«

Oftol NUPIGINTOS tU lo LAIVAKORTES
VISOSE KLASfiSfc VAŽIUOJANT J LIETUVĄ, IR J ARI PUSES ŽEMIAUSIOS KAINOS:

Trečia klase į Klaipėdą .... $ 75.50 į abi puses $125.50 
Turistine klase į Klaipėdą $ 96.00 į abi puses $163.00 
Cabin klase į Klaipėdą...... $118.00 į abi puses $218.50

" IŠPLAUKIMAI
S S FREDERIK VIII — 
S.S. UNITED STATES — 
SS. FREDERIK VIII —

— BALANDŽIO 23 D.
— — GEGU2SS 14 D.
— — GEGUŽĖS 28 D.

Ir sekančiuose išplaukimuose kainos nebus padidintos visu vasaros sezonu. 
Užsisakykit laivakortę pas arčiausią vietinį agentą, arba^

Ruošiamos keturios di
delės Ekskursijos, to
dėl kiekvienas, kuris 
žada keliaut į Lietuvą, 
turėtų pasinaudot že
momis laivakorčių kai
nomis ir dalyvaut by 
kurioj šių ekskursijų.

SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
New York: 27 WhitehaH Street

PRANEŠA, KAD

NUPIGINA laivakortes ant 20%
ant visu laivakorčių—išskiriant Trecia Klase iš Europos i 
Ameriką, ir ant apmokėtų iŠ aupšto laivakorčių SAol
(Prepaid Tiekets) bus numažinama .....................IV Įo
Mintaė nupiginimas bus ant visu {garlaivių priskaitant ir 
tris milžinus ekspresinius

BERENGARIA AQUITANIA
MAURETANIA

Pasinauriokit šia nepaprasta proga ir aplankykit savo gi
mines Lietuvoj, gal kitos tokios progos, kaip šita, nebus.

Tas pats garsus Cunard patarnavimas ir geras valgis 
visose Klasėse, bus palaikomas taip pat, kaip ir pirmiau.

Paskilauskit savo vielinio agento, arba galit laišku at- 
,4 gL. f atsikreipti rašant lietuviškai, tiesiai į
dll

CUNARD LINE

1932 METAMS
Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 

Eilių, Juokų ir Paveikslų.

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

Šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

BOSTON ---------
CHICAGO -------
MiNNEAPOLIS 
SEATTLE -------

248 tVashington St.
-130 N. U Šalie St. 
-123 S. 3rd St 
-1402 3rd A ve.

SAN FRANCISCO
WINNIPEfi ----------
IIAL1FAN -----------
MONTREAL --------

Market St.
Main St.

-51 Upper Water St 
-909 St. Antoine St.

33 Stale Street
BOSTON, MASS.

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 Broadsray, So. Boston, Mass.

• i
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BIMBININKŲ KERMO
ŠIUS NUĖJO į SKYLĘ.

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 lipų- Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valanda*: 2—4 p. p.; 7—8:3* vak. Tel. S. B. 2712.
41H» EAST BR()ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

koto. Aš visgi linkėčiau,! 
kad rimtesni ehoriečiai pa- 
siliuosuotų nuo šitokios va
dovybės ir vėl pasirodytų su 
didesniais parengimais, kai 
seniau.

Beje. pastebėjau, kad šio

Prasta Laisvės Choro vado
vybė baigia jį varyt nuo 

koto.
Pereitą nedėldieni, vaka

re, Lietuvių Svetainėje vie- koncerto programe garsinos 
tiniai bimbininkai turėjo sa- viso labo tik du biznieriai, 
vo kermošių. Programe bu- Trečias pagarsinimas buvo 
vo pažymėta, kad tai esąs vienos fašistinės spaustu- 
Laisvės Choro metinis kon- vės, kuriai bimbininkai nuo- \ 
certas. Ištikrųjų tai buvo lat duoda spaudos darbus, ‘ 
paprastas bandymas darbi- nors jie sakosi buk prieš fa- 
ninkus išnaudoti. Vos Įėjus šistus kovoju. Reiškia, vie- 
į svetainę, jau buvo bruka- naip sako, o kitaip daro. 
ma “literatūra’’, kaulija- Dainininkas.
mos aukos ir visokių “cetli- --------------

Prasidėjo Filipiakienės by> 
la dėl vyro nunuodijimo.maz-'

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

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

teiks stebėtinų palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovų. Tada gali būt pasekmės blogos Turėkite vi
sados nuo šalčiu vaistų savo šamuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiame jums į 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

kų” pardavinėjimas, 
nieko jie nepelnijo, 
žmonių išviso buvo 
daug apie 100 asabų, 
kaitant visus

“Sandaros” žioplumas. Lietuvių M. Žinyčios žinios.

Kai kurie vietiniai sanda- Nedėlioję. April 10 d.,
, . iečiai stebisi, kad jų orga- 1932, 11:00 vai. ryte, Įvyks

• vt choio nanus IT nri^š to? nas ‘‘Sandara” taip žioplai mokslinis pamokslas temoj:
w lotus programo dalyvius. panedel. artojo pnes te- -ltautg. Kevas ir žmofu, _ ReJv.
Tai jau antras is eiles pa- -g <M tavovyro nugala- k veikim?- Tame laikraš. B F Kubilius.
rengimas, su kuriuo bimbi- bimmo. Jo> vyras, Wladys- £7 ,.1>wx , 
ninkai nuėjo i skylę. law Filipiak. mirė dar 1929

Pirmiausia buvo' sulošta metų rudenį ir buvo palai- tvirtžti> nes pasta. Bankieta^ Kalbėtojas
vienayeiks. Komedija “Ap- dotas be jokių kliūčiųBet laiku jieras 4dėk b >(Jv F j Bagočirn,
bekonus . Sulošta neblo-po jo mirties vienas dakta- J r •
gai, ypač gerai vaidino N. ras pranešė valdžiai, kad tu-
Januška. Bet tai labai ma- Jas laikas atgal Filipiakienė Kazmauskas- ir Mockus... O Žinyčios Orkestrą 
zos vertes yeikaliukas ir bin usi pas jį ir prasius1 su- ne ti nesšie <<vei. svie<;iu> su muzika b. daino_
koncertams Jis. netinka. Y- • J kėjai” yra daugiau “vieny- mis. Įžanga 50c., vaikams
pac netinka bimbimnkams. aiškinusi um daktarui taip. b>iai„-fašjsta^ san- 25c. '
kurie dedasi save esant di- mano vyras yra džiovinta- darieiiai. vadinti ------------------------------------^-1 /via v • — »»a-v 1 V V V V a-v V z“, V V ' L" O I 9* LT 7 I 1 VY /APV V ’ 9^ iŠ ' ' * -

ty tilpo pranešimas, buk Nedėlioję. April 10 d., 
sandariečiai pradedą jau at- 6:45 vai. vak. įvyks Pavasa-

vadovauti tokie “žymus vei- Rev. A Grybe, ir Rev. P.
Ias laikas atcal Filitriakienė ^ėjai » kaip Paulauskas, Palčius. C horas Ateitis ir ia> laika* algai mipiaKiene K-„mailivoc ir n n.-L-o=tro vaišins

deliais “revoliucionieriais”, kas ir vistiek ilgai negyvens.
proletariško meno” auklė^ o aš jį apdraudžiau ant ^“dauSrune^žioSa Čia PERKAME BONUS 

tojais ir tu Jame nieko dar- $10.000, tai geriau, kad jis « to daro ‘ “77-----  „ ,

JSS SaUTK s“ “S į-Si į« -kS

dar choru jį vadina. Lietu- apdraudos pinigus. žymėjo. n L“ • “5^*- nos kursą. Tuojau praneš-Dabar jie prisishe- kRe mums< kok^Boną

Sunkiai serga F r anas 
Ražėnas.

Jis gyveno Raynham, 
Mass., dabar randasi The 
Moore Hospital, 167 New- 
bury St., Brocktone. Jam 
buvo padaryta operacija ir 
guli ligoninėje. Draugai, 
kurie arčiau gyvenat, nuva
žiuokite jį aplankyti.

Statybos darbininkai priė
mė 15 nuošimčių algos

sumažinimą.

šešios statybos amatnin- 
kų unijos Bostone nutarė 
priimti 15 nuošimčių mažes
ni atlyginimą už darbą. Tai

R
C
A

... . a- ^rirdS Mtoki dalvka Prie fašist* Bet “Sanda' ir kiek vra prie jo kuponuvoj ubagai prie bažnyčių daiy^, ra„ nd tQ nežino Todėl ir K ek \ia prie jo kuponų
daug geriau gieda, negu valdžia palaidotą Filipiako protinpi sandariečiai ir sa-*
Laisvės Choras. Šiek-tiek kuna lskąse ir padare lavo- £ - — - - °rrvnaia
geriau pasižvmėio kvarte- no skrodimą. Jo organuose žioDlėio
tai. ’ • rasta pusėtina doza arsem-i F _

jų “Sandara’ su-
Rep.

pasiulymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus.

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

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

erykų

Neblogai pagrajino smui- ko- Filipiako žmona tuojau _ »«*riT<7A o A 
ka p-lė A. Velvekiutė. Jei buvo areštuota ir dabar tei- LiIGlUVA rA- 
lavmsis ji toiiau, tai gali ta- siama už žmogžudystę. Jj, VEIKSLUOSE, 
pti gera smuikininke. tun dvi mergaites, viena t , --------

Adelė Mickevičiūtė su- kl^ ^etų amžiaus., Seredoje, Balandžio 6 d., ~
dainavo keletą dainelių bis- Abidvi jos dabar sėdi teis- nu0 7:30 vakare, Lietuvių1 Nuo dabar ant ceveryky 
ki ueriau neen seniau su- n?e \r ziuredai?os į motiną Svetainėje, E ir Silver Sts., skrybėlių, marškinių ir kai 
dainuodavo. IPo apsivedi-ĮvlsJ> laiką verkia- So. Bostone, bus pirmą kart drų numušam 25 nuošimtį,
mui, matomai, jos balsas su- ~ ~ rodomi Nauji Krutanti Pa-
stiprėjo. Tik keista, kad ji 2rno^’s sudege skiepe (veikslai, ką tik parvežti iš 
vis dar panelės vardu dabi-į Cambridge’uje buvo toks Lietuvos. Rengia Lietuvių 
naši. i atsitikimas. John Robbins Piliečių Draugija. Visus

Armonika pagriežė tūlas nulipo sklepan užtaisyti ug- prašome atsilankyti ir pasi
jaunąs italas. Tai buvo ge- nį krosnyje. Tuo tarpu skle- gėrėt puikiais paveikslais, 
riausias programo numeris, pe kilo gaisras apie laiptus.1 Komitetas.

Iš eilės sekė mandalinų i Robbins pasitraukė į kitą
orkestrą, kurią galima buvo galą skiepo, kur mažiau bu- 
tik matyti judant, bet jo- vo durnų Tuo tarpu ugnis 
kių mandalinų ten nesigir- užtvėrė jam išėjimą ir jis 
dėjo. Tai buvo juokingiau- sudegė.
sias programo numeris.. ---------------

SOUTH BOSTONE
Parsiduoda Bouling Alleys, 8 alleys 

su geriausiais įrengimais, geriausioj 
vietoj ant Broadway, nėra kompeti- 
cijos. Kaina $1000. Kreipkitės tuo
jau: V. Rymkus. 332 W. Broadway. 
S®. Boston. Tel. S. B. 1662.

Pirm griešiant, Ignotas Ku
biliūnas pasakė “spyčių” a- 
pie šią orkestrą. Girdi, tai. . 
stebėtina orkestrą, vos 4 ?on.e’,
pamokas turėjusi, tik šio- J L? Chiswick . 
mis dienomis sutverta, o jau *aiku valgomųjų daiktų 
koncerte dalyvauja! žiunujkraHtuvėn lnėJ0 plėšikas,

Dienos laiku apiplėšė 
krautuvę.

po
rd..

I Vienos šeimynos nasjas namas.
prie Roslinda'e: 5 kambariai ant vie- 

j no flioro, naujausi įtaisymai, 2-jų 
karų garadžius. 12,000 pėdų žemės, 

numeriu kaina $3500. V. RYMKUS. 332 W. 
dieno*5 ^rnat*wa-¥- Boston. Tel. S B. 1662

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

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

Montello, Mass,

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius (laik
ius, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broa4way So. Boston 

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

kacl tai ta pati orkestrą, ku
rią drg. R. židžiunas per 
keletą metų mokino ir jo iš

atkišęs revolverį nuvarė į 
užpakalinį kambarį mer
giną pardavėją ir vieną vai-

mokintus muzikos dalykus k3. pirkti, abudu te-
skambino. Reiškia, Ignotas na? užrakino, paskui pasiė-
labai negražiai apsimelavo. Į ls ka?c?s lsė.i°-

Jam išeinant, krautuvėn 
Mandalmų nesigirdėjo j jnėjo du pirkėjai. Plėšikas

todėl, kad armonika ir pia-|tuo tarpU revolverį buvo jau 
nustelbė. Armonika j |gjkjgęg ^išeniun ir jie jo vi-

Msiska1 netinka prie tokios i?aj nenužiurėjo. Išeidamas 
orkestros. O jau tas jos va-į jis da užkalbino juos. “Kas 
das. koks tai nususęs žyde-g-a]j būt, kad krautuvėj 
lis, buvo tikras sorkimnkas.įngra nej

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

912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip
Jis vos sprando nenusisuko; ““Inrfįo Sfo’ram L*“voje-. Kuric n<,rite tortti
ant “stalčiaus”. Ir rankomis;1, Tu0 terpu užrakinta par. cardzm r. 
ir kojomis jis dirigavo , praveja pradėjo daužyt du- 
l^artais net susukdavo ui,'n-g^ jr atėję žmonės ją išlei- 
U1 ’. Ant galo, jam belin-j Plėšikas buvo jau pra-
guojant, uždanga nusileidois.-xfli:npg
ant sprando ir pririetė na- ________________
bagą veik iki. pat grindų

gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACIJA
365 Seccnd SU So. Boston.

- — - ■ —

AUTOMOBILISTAI
GARLAIVIŲ LINIJOS PI

GINA LAIVAKORTES.
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions
Žmonėms buvo juoko.

Reikia pripažint, kad pas
bolševikus dar yra medžia
gos ir chorui ir orkestrai. ___
Daug paramos jiems šutei-įti laivakorčių kainas. Uni- *r apipentiname. Darbas gva- 
kia rimtesni jų talkininkai,'ted States Lines, kuri iki rantuojamas ir kaina pigiausia, 
kaip Zavis su pačia, And- šiol vasarai visuomet pa- Vieta vadinasi (.)
riuliunas, Šmitas, Merkeliu- keldavo kainas, dabas 20! STEVE’S REPAIR SHOP i 
tė, Januška, taipgi dabar nuošimčių numušė. Olandų 565 Eighth st. So.Boston, Mass. 
naujai prisidėjęs Juodaitis linij’a paskelbė jau antrą Tel. So. Boston 2351-R 
ir kiti. Bet netikęs Kubilių- nupiginimą. Cunardo linija Steve Janeliunas, savininkas, 
nų ir Bal čių vadovavimas ! sakosi turėjusi $2,113,239 pirmiau buvęs Broadway Ga- 
bąigia chorą nuvaryt nuo nuostolių per 1931 metus, [rage vedėjas.

Stoka biznio privertė gar- ir Generatorius. Ištaisome su- 
laivių kompanijas nupigin- lankstytus fenderius ir bodies

LIETUVIŠKA
BUČERNE

li žl ai kome goriausi) 
parduodame pigiausia 
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegą*—Chop Suey. 

China Bov Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

tavor* fr 
Mė

PRANEŠIMAS
Inman Trust Co.

Visiems žmonėms, . kurie 
turi prieš Inman Trust Com- 
pany, Cambridge, Massachu
setts reikalavimus, dabar po 
valdyba Bankų Komisionie- 
riaus.
_ Jums šiucmi yra praneša
ma sulyg tuolaikinių General 
Laws, Chapter 167, Section 
28, kad priduotumėt savo 
reikalavimus prieš minėtą 
trust kompaniją, Komisionie- 
riui ir padarykit legališką 
priparodymą apie tai kamba
riuose Inman Trust Compa- 
ny, 759 Massachusetts Avė., 
Cambridge, Massachusetts, 
prieš 1 d. Birželio, 1932.

ARTHUR GUY
Bankų Konrisionierius, Valdyto
jas Inm2n Trust Companv, sūlyg 
General Laws, Chapter 167.

reiškia, namų statyba bus 
jau pigesnė.

Medforde prohibicijos a- 
gentai suėmė didelę degti
nės dirbtuvę, kuri buvo įtai
syta po numeriu 141 Bow- 
doin st

Užpuolė banko troką ir iš
plėšė $2300.

Šį panedėlį Roxburyje du 
ginkluoti plėšikai užpuolė 
State Street Trust Co. ban- 

į ko troką, išplėšė $2,800 . ir 
j susėdę į savo automobilių 
pabėgo. Užpuolimas įvyko 
ant Vila gatvės, pačiam vi
durdieny.

VICTOR RADIO
W MUZIKOS STEBUKLAS

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE,
JIE GYVENA SU PASAUUU!

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

JIS PERVIRS1NA VISUS

RCA Victor KE-18
Tai RCA Victor 9 tūbų Superheterodyne

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

Stalomodelis Superhetero- 
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

ŠTAI JUMS DIDŽIAUSIA PROGA

1932
JAM LYGAUS 

NĖRA

Septynių tūbų Saperhetero- 
dyne, tari Micro Balso Kon
troliuotoją. Pentode ir Super 
Control Radiotrons.

Tokio puikaus Radio už 
taip žemą kainą iki šiol da 
nebuvo.

RCA Vietoe 
Medei R-6

RCA VICTOR tikrai yra geriausias 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. MASIUON1S
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 9847

ToL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOM!
2-4 ir 7-9. 

s ir ftventadioatals
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD ST. 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. MARCUS
18 MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 6t»6 gydoma 
jei reikalas.

281 Hanover į»t., Boston, Mass. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

OPTOMETRISTAS]
LIETUVYS

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

J. L- PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadnay. So. Boston. Maus.

Tel- Uaivorsity 9464

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Rnom 22. BOSTON 
TsL Haymarket 0827

Somerset 2044-J.
Valaa J sa: Nuo 9 ryte iki 7 vak.

Breaiadieniais nuo 10 iki 1.

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BROADWAY. tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
visokių Vaistų h 

Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La- 
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nushmčiam ir per paitų. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorins) 
199 DORCHESTER STRRVT. 

Kampas Broadvvsy,
80 BOSTON. MASS.

TsL Sa. Baatsa 2629. 2172 Ir 9799

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias

317 E STREET, 
(Kampas Broadmay)

SOUTH BOSTON. MASS. 
TsMonas: South Boston 2722

Naam: Talbot 2474.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St,
TaL Habterd 4422 
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