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Sovietai Kaltina Japonus 
Provokacijomis Nandžarijoj.

CARO GENEROLAI VEI
KIA SU JAPONAIS.

Charbino mieste buvo orga
nizuojamas užpuolimas ant

rusų konsulato.
Rusijos žinių agentūra 

“Tass” praneša iš Chaba- 
rovsko įdomių dalykų. Ji 
sako, kad japonų militaris- 
tai Charbino mieste daro 
pastangų išprovokuoti susi
kirtimą tarp Sovietų ir Man- 
džurijos vyriausybės. Esą, 
japonas vardu Yagi užsis
pyręs Charbino rtlieste, kad 
vietos kiniečių policija pa
darytų sovietų konsulate 
kratą, remdamosi tuo pre 
tekstu, kad sovietų agentai 
organizuoją teroristinius 
darbus prieš Kinijos Rytų 
Gelžkelį, kurį valdo bendrai 
rusai su kiniečiais.

Tas japonas Yagi, kuris 
reikalavęs tokio smurto 
prieš rusų konsulatą, esąs 
japonų militaristų agentas, 
ir reikalavęs, kad kiniečių 
policija niekam nesakytų, 
jog krata sovietų konuslate 
yra daroma japonų įsaky
mu. Bet Charbino policijos 
viršininkas atsisakęs šitą 
reikalavimą pildyt ir kratos 
konsulate nedaręs. Taigi šį 
kartą japonų provokacija 
nepavykusi.

Maskva sako, kad tero
ristai Mandžurijoj ištikrųjų 
veikią, bet jie esą ne sovietų 
agentai, o buvusieji caro 

generolai, tikrieji balta
gvardiečiai, kurie veikia su
japonų militaristų žinia.

Taigi išrodo, kad japonai 
nori įtraukti Sovietų Rusiją 
į konfliktą į karą.

Milicija Šaudo Strei
kuojančius Darbi

ninkus.
Prieš streikuojančius an

gliakasius Ohio valstijoje 
gubernatorius pasiuntė mi
liciją su kulkasvaidžiais ir 
karabinais. Šį panedėlį apie 
400 streikierių atėjo prie 
Somers kasyklos, kuri pri
klauso Goodyear Tire and 
Rubber kompanijai, ir no
rėjo neleisti darban streik
laužių. Milicija pradėjo šau
dyt ir trįs streikieriai tuoj 
krito sužeisti į kojas. Strei
kieriai tuomet pasitraukė ir 
treiklaužiai suėjo kasyk
lom

Susprogdino Trauki
nį su Japonų Ka

reiviais.
Apie 17 kilometrų nuo 

Charbino, pereitą subatą 
buvo susprogdintas ant ru- 
sų-kiniečių gelžkelio trau
kinys su japonų kareiviais. 
Daugiau kaip 50 japonų bu
vo sužeista ir 11 užmušta. 
Tokio laikraštis “Niši Niši” 
sako, kad sužeistų buvę 93.

Japonų kareiviai grįžo 
tuo traukiniu į Charbiną iš 
ablavos ant sukilusių kinie
čių apie Fanchengą. Ant

Bedarbių Riaušės 
Australijoj.

Australijos mieste Auck- 
lande pereitą sąvaitę buvc 
didelių riaušių. Bedarbiai 
pradėjo daryti gatvėse de
monstracijas, daužyti krau
tuvių langus ir plėšti mais
tą. Buvo sumobilizuota visa 
policija ir liuosnorių -pilie
čių rinktinė, bet įsisiūbavu
sių minių negalėjo suval
dyt. Pirmą dieną buvo su
žeista keli šimtai liuosnorių; 
ir 23 policmanai. Riaušės 
sustojo tik tada, kai išlipo is 
karo laivo jurininkai. Tai 
buvo 14 balandžio.

Ant rytojaus riaušės vė' 
prasidėjo. Miesto majoras 
uždraudė visokius susirin
kimus, bet niekas to nepai
sė. Raiti ir pėksti “tvarkda
riai” ėmė vaikyti žmones 
nuo gatvių; bet kai nuvarė 
iš vienos vietos, tai minios 
rinkosi kitoj vietoj ir vėl 
daužė langus ir plėšė krau 
tuves. Per dieną buvo iš
daužyta apie 50 didžiųjų 
langų stiklų. Riaušės tęsėsi 
iki vidurnakčio. Telegra
mos sako, kad apie 13C 
riaušininkų buvo sužeista ii 
300 areštuota. Policmanų 
buvę sužeista d a apie 20 
su viršum. Išdaužytų langų 
vertė apskaitoma į $500,- 
000.

Sukilimas Mandžurį- 
joje Plečiasi.

Kaip žinia, Mandžurija 
yra šiaurinė Kinijos dalis. 
Japonai nesenai tą kraštą 
užėmė ir sucterė iš jo “ne
priklausomą” valstybę. Val
džia šitai valstybei buvo su
daryta iš parsidavusių japo
nams kiniečių. Kinija, su
prantama, tos “nepriklau
somos” valstybės nepripa
žino ir jos valdžią apskelbė 
Kinijos išdavikais. Dabar ir 
pačioj Mandžurijoj prasidė
jo prieš tą valdžią sukili
mas. Prie sukilėlių prisidėjo 
jau ir generolas Ma Čan- 
Šan, kuris nesenai buvo įta
riamas kaip japonų šalinin
kas. Sukilimas išsiplėtė po 
visą Mandžuriją ir jam pa
deda net kiniečių komunis
tai. Išrodo, kad japonams 
bus sunku Mandžuriją savo 
rankose išlaikyt.

Popiežiaus Priešas 
Vatikane.

Šiomis dienomis sukako 
50 metų. kaip mirė gafsusis 
Italijos revoliucionierius 
Garibaldi, kuris savo laiku 
buvo pakėlęs prieš popiežių 
Pejų IX kova ir buvo skai 
tomas katalikų bažnyčios 
priešas. Bet minėdama jo 
mirties sukaktuves, Italija 
J a bar išleido naujus pašto 
ženklelius su jo atvaizdu, ir 
taip su laiškais Garibaldi 
šiandien ateina į Vatikanu 
ir popiežius negali jo pra
šalinti.

WAT ERBU RIEČIŲ Sprogimas Sugriovė 
LIETUVIŲ BYLOS Valdžios Statomą

Rūmą.
Columbus, Ohio. —

Delinilcaitis nuteistas visam 
amžiui, Mikaitis gavo 20 Columbus, Ohio. — Pe- 
metų, o Bronė Blekienė nu- reitą sąvaitę čia įvyko bai- 

teista 1 metams bandė J sus sprogimas, kuris sugrio- 
nusižudyt.

Ženevos Konferencija Už 
Laipsnišką Nusiginklavimą,

ITALIJA REIKALAUJA
SKOLŲ PANAIKINIMO.

Vyriausioji Italijos fašis
tų taryba pasisakė už pa 

gelžkelio bėgių buvo pade-J naikinimą visų karo skolų ir 
ta sprogstamosios medžią- reparacijų. Mat, Italija yr? 
gos, kuri išmetė traukinį j pusėtinai Amerikai įsiskoli- 
aukštyn ir jis nusirito apie nusi, tai jai butų gerai, kad 
20 pėdų pakalnėn. Japonai tų skolų nereikėtų mokėti, 
kaltina dėl šitos katastrofos
sovietų agentus teroristus.
Bet Maskva sako, kad tai e- 
sąs veikiausia rusų balta
gvardiečių darbas.

AUSTRALIJOJ PALEIS
TA VIKTORUOS LEGI- 

SLATURA.
Viktorijos provincijos le- 

gislatura Australijoj parei
škė darbiečių vyriausybei 
nepasitikėjimą. Todėl vy-

PO RIAUŠIŲ NEWF0UN 
DLANDE RAMU.

St John’s mieste, New riausybė paleido legislatu- 
Foundlande, nesenai buvo rą ir paskelbė naujus rinki- 
kilusios didelės riaušės. Be- mus, kurie įvyks ateinantį 
darbiai išdaužė Parlamento mėnesį.
langus ir išvaikė valdžią.
Anglijos valdžia pasiun
tė laivu 400 kareivių 
pasiuntė-laivu 400 kareivių

CHICAGA PALEIDO 
1300 TARNAUTOJŲ.

Pereitą subatą Chicagos
iš Bermudos salos riaušėms majoras paleido apie 1,500 
malšinti. Bet kuomet karei- miesto tarnautojų, nes nesą 
viai pribuvo, New Found- pinigų jų algoms mokėti. Jų 
landė buvo jau ramu, tik paleidimas sutaupysiąs mie- 
langai stovėjo be stiklų. stui apie $115,000 į mėnesį.

ve valdžios statomą ofisų 
namą, užmušė 8 žmones, a- 
pie 20 sužeidė ir pridarė a- 
pie $1,000,000 nuostolių. 
Sprogimui ivykus, daug 
darbininkų išlėkė per atda? 
'•us langus, o kiti buvo pa
laidoti po griuvėsiais. Iš 
pradžių buvo manyta, kad 
progimas įvyko nuo bom

bos. Bet pašaukti valdžios 
ekspertai pripažino, kad

Vokietijoj Uždaryti 
Fašistų Bataljonai.
Vokietijos prezidentas 

Hindenburgas pereitą są
vaitę uždarė Hitlerio fašis
tų bataljonus ir liepė polici- 
iai užimt visus jų barakus. 
Tie bataljonai buvo tikra 
kariumenė, turėjo savo uni
formą, turėjo kazarmes ir 
buvo tikras pavojus repub- 
likai. Nors viešai ginklų

bombos nebūta. Jeigu butų Hitlerio kareiviai nenešiojo, 
buvus bomba tai apie spro-:^ s}apta jie ginklavosi ir 
gimo vietą butų iššluota vi-! ruošėsi perversmą daryti. 
<a medžiaga. Dabar gi įsro-, jg vigO šituose Hitlerio ba
do, kad sprogimo spaudi- taljonuose buvo jau apie pu-.
mas buvo lygus po visą na
mą. Todėl spėjama, kad 
ekspliozija kilo iš dujų.

PRIĖMĖ BILIŲ ESA
MOMS ALGOMS PA

LAIKYT.
Washingtono Senatas už 

gyrė ir perdavė Atstovų 
Butui bilių, kuriuo reika
laujama, kad kontraktoriai 
paėmę kokį nors valdžios 
darbą, mokėtų savo darbi
ninkams dabar esamas al
gas.

CILI RESPUBLIKOJ AP
SKELBTA KARO STOVIS

Prezidentas Juan Esta- 
jan Montere apskelbė Čili 
respublikoj karo stovį ir už
draudė visokius susirinki
mus, kad nedavus buvusio 
diktatoriaus Ibanezo šali
ninkams susiorganizuoti. 
Santiago miesto gatvėmis 
jodinėja raiti patroliai ir 
neduoda žmonėms niekur 
susirinkti į būrį.

DA ŠEŠI BANKAI 
UŽSIDARĖ.

Pereitą sąvaitę Amerikoj 
užsidarė da 6 bankai. Iš 
seniaus užsidariusių keturi 
atsidarė. Kaip bankininkų 
organas “American Ban- 
ker” praneša, nuo Naujų 
Metų iki 4 balandžio Ame
rikoje iš viso užsidarė jau 
565 bankai, kuriuose buvo 
sudėta žmonių $242,255,- 
000 pinigų.

Pereitą sąvaitę Waterbu- 
rio angliški laikraščiai buvo 
pilni žinių apie skandalin
gas lietuvių bylas.

Jonas Delinikaitis, 37 m 
amžiaus lietuvis, kuris pe
reitą rudenį nušovė Joną 
Kvietkų ir sužeidė jo mote
rį, buvo kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžduystėj. Ji
sai prisipažino kaltu tik an
tro laipsnio prasižengime ir 
prokuroras su tuo sutiko.
Girdi, nors Delinikaičio nu
sikalstamas darbas yra la
bai aiškus, tečiaus atsižiū
rint į tą faktą, kad šaudy
mo metu jis buvo labai su
sijaudinęs, nuolatinis gir-

lsPaniia B*
žiūrint į tuos faktus reikia 
daleisti, kad jo protas nega
lėjo būt labai sveikas ir to
dėl galima skirti švelnesnę 
bausmę. Teisėjas paskyrė 
jam kalėjimą iki gyvos gal
vos. Kaip jau buvo “Kelei
vy” savo laiku rašyta, Deli
nikaitis nušovė Kvietkų dė
to, kad įtardavo savo mote
li susieinant su kitais vyrais 
Kvietkaus užeigoj.

Kita įdomi byla buvo Ka
zio Mikaičio, kuris kartu su 
kitais banditais pereitą pa 
vasarį išplėšė vieną banką 
Waterbury. Kiti kaltinin
kai buvo suimti, prisipaži
no prie kaltės ir nuteisti ka
lėjiman pereitą rudenį, bet 
Mikaitis vis gynėsi, kad jis 
tame plėšime nedalyvavęs 
Bet buvusieji jo sėbrai da
bar buvo atgabenti iš kalė 
jimo į teismą ir paliudijo 
kad Mikaitis yra taip pat 
kaltas, kaip ir jie, nes visi 
kartu plėšę. Pasiremdamas 
tuo liudymu, teismas dabai 
pasmerkė Mikaitį nuo 18 
iki 20 metų kalėjimo.

Trečia sensacija, tai Bro
nės Blekienės byla. Ji buvo 
areštuota kelios sąvaites at
gal dėl namo padegimo. Iš 
pradžių ji gynėsi, bet perei
tą sąvaitę teisme prisipaži
no kalta. Ir ten pat teisme j 
išsiėmė bonkutę kažin ko
kio skystimo, užsivertė ją 
išgėrė ir tuoj krito anl 
grindų vaitodama, kad i 
jau miršta. Policija tuojau; 
nugabeno ją ligoninėn, kur 
jos viduriai buvo išplauti i1 
manoma, kad ji pasveiks. Ji 
buvo nuteista kalėjiman 
vieniems metams.

sė miliono vyrų. Kada faši
stai darydavo demonstraci
jas, tai tie bataljonai sau
godavo savo demonstrantus 
nuo komunistų užpuolimų,

vnliiinlne Žulsni- o kai komunistai sušaukda- lOUUClįOS &UKUK- VQ mitjngus<taį Hitlerio ka
tUVeS. reiviai juos užpuldavo. Dėl

T • •__ to Vokietijoj nuolatos įvyk-
.'p JgyvJ P " davo kruvini susirėmimai, 

reių sąva tę švente v,.nų kiniuos dažnai būdavo 
metų revoliucijos sukaktu- H Sakoma, kad
ves. Po visą sali buvo įskll- fašistu armiios išlaikv- 
mingos parodos, didžiausi

Hitlerio partijai apie $25,- 
000. Daugelis bataljoninin- 
kų gaudavo netik maisto 
bet ir namus, ir kišenpini
gių. Iš kur Hitleris tiek pi
nigų gaudavo, tikrai negali
ma pasakyt, bet yra spėja
ma, kad jį finansavo stam
bus Vokietijos kapitalistai, 
baronai ir kitokie didžiūnai 
Kovai su šitais juodašim
čiais respublikos ir demok
ratijos šalininkai Vokieti jo; 
turi sudarę priešingą orga
nizaciją, kuri vadinasi 
“Reichsbanner”. Sakoma, 
kad ji turinti per milioną 
narių. Taigi Hitleris dabar 
pyksta, kad jo bataljonus 
valdžia uždarė, o “Reichs- 
bannerio” neuždarė. Jis sa
ko, kad šitoks valdžios pa
sielgimas su jo bataljonais 
dar daugiau sustiprinsiąs 
fašistų judėjimą Vokietijoj 
ir kai bus 24 balandžio Pru 
sijos parlamento rinkimai 
jo partija tikrai tuos rinki
mus laimėsianti

susirinkimai ir prakalbos. 
Vakare buvo leidžiamos į 
padanges visokios ugnys, 
griežė muzika, žmonės dai
navo ir šoko džiaugdamie
si. kad metai atgal buvo su
griautas karaliaus sostas, 
padalyta galas diktatūrai ir 
Įkurta laisva, demokratinė 
•espublika.

Japonai Boikotuoja 
Tautų Lygą.

Tautų Lyga buvo paski- 
rusi iš 19 narių komitetą, 
kad nustatytų laiką, kada 
Japonija turi ištraukti savo 
kariumenę iš Šanchajaus a- 
oielinkės. Bet Japonijos vy
riausybė Įsakė savo delega
cijai Ženevoj tą komitetą 
boikotuoti ir jo posėdžiuose 
visai nedalyvauti. Komite
tas debatavo, debatavo ir 
ant galo nutarė, kad jis nie
ko nutarti negali. Japonų 
ginčas su kiniečiais palikta 
jiems patiems išrišti.

SUČIUPO DU TROKU SU 
DEGTINE.

Portland, Me.— Pereitą 
nedėldienį prohibicijos a- 
gentai čia sučiupo du dide
liu troku, kurie vežė 400 
keisų ir 34 bačkutes degti
nės. Visa šita Dievo dovana 
esanti verta apie $70,000. Ji 
buvo ką tik atvežta laivu ii 
sukrauta į trokus. Butlege- 
rių laivas pabėgo. Su tro
kais suimti 5 vyrai.

SILKĖMIS UŽSIKIMŠO 
KANADOS UPĖS

Kanados pakraščiuose 
prasidėjo silkių nerštas 
Britų Columbijos upėse pa 
sirodė tokia daugybė silkių 
kad mažesni laivai negali 
pro jas praeiti. Gyventojai 
traukia jas iš vandens grėb
liais, šakėmis, semia mai
šais ir kašėmis. Neršto meti 
silkės visuomet veržiasi 
jūrių į pakraščius ir
Drieš vandenį visais upe
liais.

u 
eina

San Franciscos mieste šį 
panedėlį buvo paskelbtos 
naujos statybos darbininkų 
algos. Visiems nukapota 26 
procentų atlyginimo.

WILKES-BARRIUOSE
SUDEGĖ ZDANAVIČIŲ 

DUKRELĖ.
Pereitą subatą Wilkes- 

Barrių ligoninėj mirė nuo 
apdegimo Zdanavičių 2 me
rų amžiaus dukrelė Lilija-jį Taryba I-mame Pennsyl 
na. Mergaitė žaidė apie ug- vanjjos distrikte traukia sa 
ni netoli savo namų ir uzsi- vo teisman tuos vadus, ku 
degė jos suknelė. Pakol at- rje nesenai buvo apskelbę 
oėgo žmonės, ji taip apde- “nelegalų”angliakasių strei- 
?ė, kad nuvežta ligoninėn ką Lackawanos ir Luzernos 
tuoj mirė. 'apskrityse. Tarp kaltinamų

'jy yra ir keliatas lietuviui 
HARTFORDE POTVINIS. būtent, Juozas Kalvaitis iš

Pereitą sąvaitę labai pa- Dickson City,Mikolas Urbo- 
tvino Connecticut upė, kuri navičius ir kiti. Kalvaitis at 
eina pro Hartfordą. Dėl pa- sisakė į unijos teismą stoti 
kilusio vandens East Hart- Atsisakė taip pat ir keliatas 
forde turėjo užsidaiyti vie- kitų. Unijos taryba turbu 
na mokykža ir kai kurios prašalins juos užtai iš uni 
šeimynos buvo priverstos jos. Bet iš unijos busią pra 
kraustytis iš savo triobų. šalinti visį kurie tik prisi

--------------- dėjo prie to streiko. Tas
KINIEČIAI UŽMUŠĖ 20 streikas buvo apskelbtas dė 

JAPONŲ. darbo sulyginimo visose ka
Šanchajaus žiniomis, Liu- syklose, bet unijos vyriau- 

ho apielinkėj pereitą nedėl- sybė to streiko neužgyrė, 
dieni įvyko tarp kiniečių ir nes jis laužęs padalytą su 
japonų kareivių susirėmi- kompanijomis sutartį, ir to
mas. .......................................

Mainerių Unija Tei
sia Savo Insurgen

tus".
Mainerių unijos Pildomo

RUSIJA SIŪLO SUMA-
ŽINT ARMIJAS PER 

PUSĘ.

Ispanija ir Turkija sutiktų 
visiškai nusiginkluotu

Tarptautinė nusiginklavi
mo konferencija Ženevoj 
debatuoja jau nuo vasario 
mėnesio, bet iki šiol nepa
darė jokio nutarimo. Tik šį 
panedėlį delegatų didžiuma 
jasisakė už laipsniško nusi
ginklavimo rezoliuciją.

Šitą rezoliuciją konferen
cijai patiekė Belgijos, Švei
carijos, Čekoslovakijos, Da
nijos, Norvegijos, Estoni- 
;os ir Urugvajaus delega
cijos, vadinasi, mažųjų val
stybių atstovai.

Siūlomas toj rezoliucijoje 
planas reikalauja mažinti 
ginklavimąsi ne ant syk, bet 
aipsniškai, po truputį kas 

metai. Kad šitas žygis butų 
visų valstybių pildomas, tai 
tokį nusiginklavimą turi nu
statyti tam tikra valstybių 
sutartis.

Anglijos, Japonijos ir I- 
talijos delegacijos šitokiam 
danui pritarė, bet Rusijos, 
Turkijos ir Ispanijos atsto
vai jį kritikuoja. Jie stoja už 
uojautinį pasaulio nusigin- 

klavimą.Vokietijos atstovas 
tfadolny taipgi kritikavo ši- 
ą planą, kad jame nerei
kalaujama radikalio gink- 
luoties sumažinimo iš pat 
pradžių.

Sovietų Rusijos delegatas 
Litvinovas pasiūlė pagerini
mą prie to plano. Jisai rei
kalauja tuojaus sumažinti 
per pusę visų valstybių ar
mijas, kurios turi daugiau 
kaip 200,000 kareivių. Ar
mijos tarp 200,000 ir 30,- 
000 kareivių turėtų būt su
mažintos 5 nuošimčiais, o 
žemiau 30,000 vyrai — vi
sai neliečiamos. Toks pat 
mąstąs turėtų būt taikomas 
ir prie laivynų.

Turkai, ispanai ir vokie
čiai pritaria Litvinovo pa
gerinimui, bet didžiuma jam 
priešinga. Lenkai ir francu- 
zai stoja už laipsnišką nusi
ginklavimą, nors savo šir
dyse jie ir visai nenorėtų 
nusiginkluoti.

Lietuvos balso konferen- 
ijoj nesigirdi.

Prohibicijos Klausi
mas Eisiąs Referen

dumui.
Sprendžiant iš Washing- 

tono žinių, ateinančiuose 
prezidento rinkimuose vei
kiausia bus leista balsuo- 
tuojams pasisakyti ir prohi
bicijos klausimu. Manoma, 
kad republikonų partijos 
platforma irgi busianti “šla
pia”, tai yra, šita partija jau 
stosianti už prohibicijos at
šaukimą. Demokratai be
veik visi prohibicijai prie
šingi. Taigi išrodo, kad pro- 
hibcija ilgai jau negyvuos.

PILSUDSKIS SUSIRGO 
RUMUNIJOJ.

Pilsudskis buvo išvažia
vęs Egiptan sveikatos taisy- 

Grįždamas namo dabar............... . . .. ... ti ...._______________
Kiniečiai giriasi, kad dėl streikas buvo skaitomas jis Rumunijoj susirgo ir tu-

jie nudėję 20 japonų. “nelegalus”. rėjo atsigulti.
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Kairas Puslapis

WASH1NGTONO VY
RIAUSYBĖ MATO KRI

ZIO PABAIGĄ.
Washingtone dabar da

romos didžiausios pastan
gos atgaivinti šalies bizni, 
kad visi turėtų darbo ir pi
nigų. Tik bėda, kad niekas 
tikrai nežino, kaip tai pada
ryti. Tūli Kongreso nariai 
atkakliai agituoja už dole
rio infliaciją. Jie pataria 
duoti kareiviams $2,400,- 
000.000 bonusą.Valdžiai to
kią sumą pinigų atmušus ir 
išdalijus buvusiems karei
viams, pasidarytų labai 
daug pinigų apyvartoj. Do
lerio vertė tada galėtų nu
kristi iki 20 centų. Tai reik
štų, kad proporcionaliai tu
rėtų pabrangti visi daiktai. 
Namai, žemė ir kiti dalykai 
turėtų pašokti dvigubai ir 
trigubai. Nors pinigai butu 
pigus, bet žmonės turėtų jų 
Į valias ir visiems butų “ge 
ri laikai".

Taip aiškina kareivių bo- 
nuso šalininkai.

Bet Hooverio administra
cija tokiai dolerio infliaci
jai nepritaria ir griežtai yra 
nusistačiusi prieš kareiviu 
bonusą. Hooveris pereitą 
sąvaitę pareiškė, kad eko
nominis krizis Amerikoje 
jau pasibaigęs ir nuo šiol 
dalykai eisią Į gerąją pusę.

Kad daugiau žmonių ga
lėtų gauti darbo, preziden
tas Hooveris siūlo Įvesti 5 
dienų darbo sąvaitę. Jis pa
taria Kongresui šitą planą 
priimti visupirma federali
nės valdžios darbininkams. 
Jo apskaičiavimu, Įvedus 5 
dienų sąvaitę, valdžiai rei
kėtų nuo 30,000 iki 35,000 
daugiau darbininkų Jis 
mano, kad paskui šitas pla
nas turėtų būt pritaikytas ir 
prie visos pramonės.

Tuo pačiu laiku Federal 
Reserve pradėjo pirkti iš 
bankų valdžios paskolos 
bonus, palmosuodama tuo 
budu kreditą. Bankai turė
dami daugiau liuosų pinigų, 
galės daugiau skolinti žmo- 
nėms.Šituo valdžia tikisi at
gaivinti bizni ir sugrąžinti 
“prosperity.'’

loji, kuri norėtų visą svie
tą išbadyt, tik ragų neturi.

Kaip degloji negali išba
dyt svieto, taip ponas Lopa
tas su savo klapčiukais ne
galės sulaužyt SLA. narių 

valios.
Vietoj daryti žioplus nu

tarimus prieš Bagočių, SLA 
291 kuopa turėtų išnešti re
zoliuciją prieš savo lyderi 
adv. Lopatą, per kurio apsi
leidimą Devenis nunešė Su
sivienijimui keliasdešimts 
tūkstančiu doleriu.

KELEIVIS, SQ. BOSTON

Kur Audra Sunaikino Pašto Orlaivį. .'•JS IX -

Siaučiant didelei audrai su sniegu. Ohio valstijoj sudužo pašto orlaivis, kuris lėkė iš New 
Yorko i Clevelandą. Lakūnas irgi užsimušė, čia parodyti sudužusios mašinos liekanos.
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aip Išrodo Ispanija 
Be Jėzuitų

Kai Ispanijos žmonės nu-' žmones siundyti prieš nau- 
vertės karaliaus ir jo gene-į ją valdžią.

STALINAS KVIEČIA 
TROCKĮ GRJŽTI RUSI

JON.
Instanbulo turkų laikraš

tis “Džumhuriet" pereitą 
sąvaitę paskelbė žinią, kad 
Leonas Trockis, kuris da
bar gyvena Turkijoj, gavęs 
nuo Stalino iš Maskvos pa
kvietimą grįžti Sovietų Ru
sijon atgal.

Jei tas tiesa, tai mūsiškiai 
komunistai, kurie vadino 
Trockį “revoliucijos ske- 
bu”, dabar turės vėl jį gar
binti kaip šventą revoliuci
jos patroną.

Bloga tiems žmonėms, 
kurie beveik su kiekviena Į 
mėnulio atmaina turi keisti 
savo “revoliucinius tė-

KAIP EINA SOCIALDE
MOKRATŲ DARBAS 

LIETUVOJE
Kovo 13 dieną Kaune į- 

vvko vietos socialdemokra
tų organizacijos metinis su
sirinkimas, kur komiteto 
pirmininkas drg. Žiugžda 
padarė platų pranešimą a- 
pie partijos darbuotę. Jo 
pranešimą “Socialdemokra
tas" atpasakoja taip:

“Partijos pagrindinis veiki
mo uždavinys yra plėsti or
ganizacinę Įtaką. Praeitais 
metais organizacija tiek savo 
narių skaičiumi, tiek Įtaka 
i darbininkų mases žymiai su
stiprėjo. Organizacija padarė 
6 susirinkimus. Vienas susi
rinkimas. kuris buvo šauktas 
1 gegužės, buvo neleistas.

“Per šiuos metus santykiai 
tarp narių ir komiteto buvo 

itin glaudus. Nariai savo pa
reigas atlieka stropiai.

“Partijos komitetas darė 
daug pastangų, kad atgaivintų 
Lietuvoje profesini darbininkų 
judėjimą. Nors po didelių var
gų. bet vis dėlto padaryti šis 
tas pavyko. Dabar Kaune mes 
jau turime profesines sąjun
gas. kurios savo narius skaito 
šimtais“.

Be to, socialdemokratai 
pradėjo organizuoti darbi
ninkų sportą prie socialde
mokratinio jaunimo sąjun 
gos “žiežirbos", aktingai 
dalyvauja ligonių kasų ta
rybose ir rūpinasi bedar
biais.

Vienu žodžiu, socialde
mokratai šiandien yra rim
čiausia organizacija visoje 
Lietuvoje, nes remiasi pla
čiausiomis žmonių masėmis 
ir eina kartu su viso pašau 
lio darbininkų Internacio
nalu.

Bet mes abejojame, kad 
tautininkai galėtų su rim.- 
tesniais sandariečiais sueiti 
vienybėn, nes pirmieji nori 
būt žvalgybos agentais o 
antrieji šnipo amatu pikti
nasi.

KALĖJIME ESANTI GE
RIAUSIA RAŠYTOJAMS 

VIETA.
Kaune leidžiamos ‘'Die

nos Naujienos" ramina ra
šytojus ir laikraščių redak
torius, kad kalėjimo jie per
daug nebijotų, nes—

“Kalėjime geriausia vieta 
kūrybai, ten niekas netrukdo, 
gali susikaupti ir rašyti, kiek 
tik nori”.

Brooklyno “Vienybės" 
redaktoriai sako, kad jiems 
butų didžiausia garbė būti 
žvalgybos agentais, o “Die
nos Naujienų" redaktoriai 
garbina kalėjimą.

Kaip sau norit, fašistai 
kraustosi iš galvos.

zius

LOPATOS KUOPA DARO
SĄMOKSLĄ PRIEŠ 

BAGOČIŲ.
SLA. 291 kuopa, kuriai 

bosauja adv. Lopato, pada
rė prieš Bagočių šitokį nu
tarimą :

“Jei jis bus balsavimu iš
rinktas SLA. prezidento parei
goms. tai seime neleisime jam 
užimti prezidento vietos už 
praeity jo padarytas SLA. 
skriaudas.“ (“Vienybės“ Nr.
45.)

Tos kuopos susirinkime, 
kartu su pačiu Lopatų, buvo 
išviso 8 nariai, ir jie nesi- 
sarmatija sakyt, kad jie su
trempsią tūkstančių SLA. 
narių valią!

Anot lietuvių liaudies po
sakio, tai lygiai kaip ta dęg-}kulturingumo

NORĖTŲ SUVIENYTI
SANDARIEČIUS SU 

FAŠISTAIS.
Tūlas P. P. Jaras rašo 

“Vienybėj", kad tautinin
kai su sandariečiais pešasi 
be reikalo. Kad tautininkų 
spauda šmeižia“Naujienas’ 
ir “Keleivį", tai p. Jaras vi
sai nesistebi, nes tai esanti 
kova tarp dviejų griežtai 
priešingų srovių. Bet jis ne
gali suprasti, kodėl “tautiš
kai” nusistatę žmonės ima
si už plaukų.

Jis sako:
“Vieni apsivainikavę demo- 

kratybės gerbėjais ir jos pa
laikytojais, kitus vainikuoja 
diktatūros garbintojais ir jos 
rėmėjais. Ir taip kova eina 
Už ką? Už nieką, nemokėjimą 
ar tai nenorėjimą vieni kitų 
suprasti.

“Tas begalinis ir bereikalin
gas politikavimas užkariavo 
visą lietuviškąją laikraštiją, 
taip kad laikrašty jau nedaug 
liko vietos naudingiems ir pa
mokinantiems raštams.’“

Todėl jis siūlo “tautiškų" 
laikraščių redaktoriams su
šaukti suvažiavimas ir pa
daryti “ugadas".

“Vienybės" redakcija 
pritaria savo bendradarbio 
sumanymui, nes ir ji pripa
žįsta, kad tautininkų laik
raščiams “reikia daugiau

“LIETUVOS ŽINIOS” SU
PYKO ANT “SOCIALDE

MOKRATO”.
Tarp “Lietuvos Žinių” ir 

“Socialdemokrato" pagedo 
santikiai. Liaudininkų dien
raštis neteisingai aprašė so
cialdemokratų susirinkimą. 
Jis pripasakojo, kad tame 
susirinkime pasireiškė dide
lis nepasitenkinimas Parti
jos vadais; kad iš Socialde
mokratų Partijos pradėję 
bėgt darbininkai, ir tt.

Tikrumoje gi nieko pana
šaus nėra ir “Socialdmok- 
ratas" tuos “Lietuvos Ži
nių" korespondento prasi
manymus užginčijo ir kartu 
pastebėjo, kad skleisti to
kias pletkas negražu.

Dėl šitos "S-to" pastabos 
“L. Žinios" labai įsižeidė ir 
atšovė, kad “S-to” “peštu
kai" visai be reikalo prie jų 
kimba.

Mums gi rodos, kad peš- polemika Ir Kritika.
.tuko vantas geriau tinka
į tam, kuris pirmutinis prade- ČIGONIŠKA TAKTIKA, 
da peštynes. O šitam ateiti- cieoni5ka uktika vl, 
tame pirmutines ginčą pra- žinonla. Daok č.igonei 
dėjo Lietuvos Žinios . savo delno paburt ir ge-

rai jai užmokėk, tai ji pri 
pasakos tau gražiausių kom 
plimentų. Bet nieko jai ne 
duok, tai ji tave iškolios ir 
pasmerks pikčiausiais žo
džiais

Lygiai tokios taktikos lai 
kosi ir bimbiniai komunis
tai. Duok jiems savo pūslėtą 
delną ir tikėk jų “varožy 
mams", kad Rusija yra dar
bininkų tėvynė, kad piati- 
letka puikiai sekasi, kad 
Angarietis yra šventas, kad 
Kapsukas yra proletariato 
apaštalas, kad Bimbos lini
ja nėra kreiva, kad revoliu 
cija jau pribrendusi ir ryt- 
poryt bus nuverstas kapita
lizmas, ir už tuos “varožy- 
mus” da paaukok į kokį 
nors kiaurą bimbinių fon
dą, tai kad ir juodžiausis 
butum žmogus, jie tave iš
kels į padanges. Busi ir ko
vingas, ir revoliucingas, ir 
susipratęs ir pavyzdingas 
revoliucionierius.

Bet buk tyriausios sąži
nės žmogus, buk nuoširdus 
proletaras ir draugas, o ne
duosi bimbiniams į ranką 
pažiūrėt ir nieko jiems ne- 
paaukosi, tai jie tave iš
dergs, iškolios, kaip toji či
gonė. Busi prakeiktas niek
šas, judošius, provokatorius, 
darbininkų išdavikas, ir tt.

Dėl šitokios taktikos či
gonų niekas nekenčia,, visi 
nuo jų šalinas. Taip pat pra
deda jau visi šalintis ir nuo 
bimbinių. dėl šitokio jų bu
do čigoniškumo. Žilvitis

Italijos Fašistai Ruo
šiasi Karui.

Nors spaudoje buvo ži
nių, kad nusiginklavimo 
konferencijoje Italija no
rinti daugiausia nusigink
luoti, ištikrųjų bet gi 
taip nėra. štai, žinios iš Ro
mos sako, kad Italijos parla- 
mentan dabar esąs įneštas 
biudžeto komisijos patari
mas, kad karo reikalams 
butų paskirta šiais metais 
$149,000,000. Šitą patari
mą komisija motivuojanti 
tuo, kad nusiginklavimas ir 
visuotina taika, tai tuščios 
svajonės, karai ateity busią 
tokie, kad silpnesnės valsty
bės busiančios visai nušluo
tos nuo žemės veido, todėl 
kas nenori žūti, tas privalo 
ginkluotis.

Ar Žinote, Kad—
Anglai dabar stato di-, 

džiausi garlaivį visam pa- j 
šauly. Jam operuoti reikės į 
800 darbininkų. Laivas bu
siąs gatavas ateinantį rude
nį, apie spalių mėnesį.

Vienas šoferis Califomi- 
joj išrado mikroskopą, ku
ris padidina daiktus 17.000 
kartų.

Vienas austrų daktaras 
tvirtina, jog laukiniai žmo
nės, kurie gyvena labai ne
sveikose sąlygose, turi gerą 
sveikata dėl to, kad ne var- 
toja druskos prie valgio ir 

i maitinasi augmenimis, au
gančiomis netręštoj žemėj.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu scr.ti 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Talka

T ALKA tarpe salyklas ir jos 
vartotoju yra būtinai reikalin
ga. kad gauti rezultatus.
Kadangi ji padaryta ekspertę ir 
tik dėl ekspertę, BUDWEI8ER 
vartotojai žino kad jie gali pa
sitikėti šitai salyklai visados. 
Tegul jusu stominkas jums pri
stato BUDWEISER-—ir tėmv- 
kite kaip BUDWEISER prista
tys gerumą. 3 svarai dideliame 
kene—šviesus ar tamsos.

BM-23
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rolų diktatūrą, jie išvijo is 
savo krašto ir jėzuitus, ku
rie buvo tvirčiausia tos dik
tatūros ramstis.

Bet reikia pasakyti, kad 
jėzuitai išvaromi iš Ispani
jos jau ne pirmą kartą. Pra
eitam šimtmety juos pašali
no katalikiškiausieji Ispani
jos karaliai. Tai darė ne 
katalikų tikėjimui persekio
ti, kaip „pasaulinis kleras 
mėgsta šaukt, bet piliečių ir 
valstybės gerovei apsaugot.

Dabartinė Ispanijos žmo
nių valdžia juos išmetė tais 
pačiais sumetimais. Kalbė
li, kad Ispanijos valdžia ka
talikybę persekioja, butų 
didžiausia nesąmonė. Var
gu ar kitose respublikose 
katalikų tikėjimas valdžios 
yra taip toleruojamas, kaip 
Ispanijoj. Juk reikia neuž
miršti tos antiklerikališkos 
nuotaikos, kuri čia buvo, iš
vijus karalių. Piliečiai, dau
žydami karaliaus paveiks
lus ir karūnas, daužydavo 
kunigų seminarijų dūri: 
degindavo vienuolynus. Pir
momis respublikos dieno
mis kunigai, prieš išeidami Į 
gatvę, apsidairydavo, ar nė
ra kur susirinkusios grupės 
darbininkų. Net kai kurie 
katalikai manė, kad respub
lika visiškai pakirs šaknis 
katalikybei. Neapykanta 
prieš monarchiją buvo kar
tu ir prieš katalikybę, nes 
pastaroji buvo stipriausiuo
ju ramsčiu ir amžinuoju są
jungininku pirmosios.

Jeigu šiandien Ispanijoje 
dar sveikos stovi bažnyčios 
ir laisvai vaikšto kunigai, 
vienuoliai ir vienuolės, tai 
tiktai dėka šiai valdžiai. Ji 
dėjo visas pastangas au
gančiai neapykantai sulai
kyti. Ne vieną kartą vie
nuolius nuo mirties — lin- 
čiavimo ir vienuolynus nuo 
ugnies išgelbėjo tiktai civi
linė gvardija. Net pačiame 
Bilbao mieste, kur kunigai 
surengė kruvinas demons
tracijas prieš tariamą kata
likybės persekiojimą, jie 
turėjo šauktis policijos pa
galbos, kad apsaugotų juos 
nuo įniršusių minių. Teisy
bė, ne visur policija išaiški
na kaltininkus, tai vienur 
tai kitur pašauto monarchi- 
sto kunigo arba politikuo
jančio vienuolio; bet ji 
taip pat neišaiškina visų pa
sikėsinimų ir prieš civilinės 
gvardijos kareivius ir kari
ninkus.

Bet vienas dalykas yra 
katalikų tikėjimas, o antras 
jėzuitai. Jėzuitai, sulig pa
ties jėzuitų ordeno įsteigėjo 
Ignaco Lojolos žodžiais, y- 
ra popiežiaus kariuomenė. 
Kariuomenės reikalai ne vi
suomet sutampa su tikėji
mo ir su valstybės reikalais. 
Dar blogiau viskas stovi, 
kai tenka santykiauti su 
svetima kariuomene. Gi ši
ta popiežiaus kariuomenė, 
išskyrus Vatikaną, visoms 
valstybėms yra svetima ka
riuomenė.

Respublikoniška Ispani
ja panoro pamažu išsilais- 
vint nho svetimų Įtakų. Tei
singumo ministeris, Įsaky
damas vykdyti naujai pri
imtą konstituciją, pažymė
jo, kad Jėzaus kompanija 
kraustoma iš Ispanijos dėl 
to, kad tiesioginiai ji Pri
klauso popiežiaus valdžiai.

Galimas daiktas, kad val
džia ir toliau butų jėzuitus 
toleravusi, jeigu ne tas ka
ringas jėzuitų noras vieš
patauti, ir ne tas griežtas 
liaudies pareiškimas: baigti 
su jais. Jėzuitai pradėjo va
dovauti ginklų ^gabenimui, 
pradėjo ruošti demonstra
cijas ir savo įtakoj esančius klerikalų.

Bilbao mieste šita juoda 
popiežiaus armija Įtaisė 
net kraujo praliejimą ir už
mušė keliatą respublikos 
gynėjų.

Valdžia vienok ir po šito 
Įvykio jėzuitų nevarė iš Is
panijos. Tiktai kaip sukilo 
Liobregato kasyklų darbi
ninkai, nepatenkinti per di
deliu valdžios nuolaidumu 
dešiniesiems, ir visam kasy
klų rajone paskelbė laisvą
jį komunizmą (ne valstybi
ni, kaip Rusijoj), valdžia 
nutarė baigti su jėzuitais, 
vienu kartu pašalinti dauge
lio neramumų priežastis.

Azanja kariuomenės da
lims liepė malšinti sukilusi 
Liobregatą, o teisingumo 
ministeris jėzuitams Įsakė 
per dešimti dienų apleisti 
Ispaniją. •

Jėzuitai kraustėsi iš Ispa
nijos nei pusės žodžio prieš 
netarę. Nesukėlė savu šali
ninkų protestui, neparodė 
kitais laikais turėto karin
gumo, paliko neiššautus vi- 

ir sus ginklus, kuinuos slaptai 
isigabeno iš Prancūzijos 

monarchijai grąžinti.
Skaudžiausis jėzuitams 

smūgis buvo tas, kad jiems, 
kaip valstybės išdavikams, 
buvo konfiskuoti visi jų tur
tai ir paskirti švietimo rei
kalams.

Sugriuvus sostui, jėzuitai 
buvo apsipratę su minti
mi, kad reikės apleisti taip 
saldžią šalį, bet nemanė, 
kad bus atimti jų turtai. O 
turtų turėjo ne maža. Kai 
panaikino inkvizicijos teis
mus, jėzuitai žinojo, kad di
džiausias Įrankis yra turtai, 
auksas. Todėl ir dėjo visas 
pastangas žemiškiems tur
tams didinti. Dalyvavo vi
sokiose akcinėse bendrovė
se, mainikavo, spekuliavo, 
su priemonėmis nesiskaitė 
ir milijonus susikrovė.

Miestuose ir net mieste
liuose turėjo didžiausius na
mus, juose laikė savo karei
vius, savo Įstaigas. Net kai
muose turėjo savo vienuoly
nus. Būdavo tokiu kaimu, 
kuriuose mokyklos nebūda
vo, knygyno nebūdavo, bū
davo net valsčių be savival
dybės namų, bet jėzuitų 
tamsus murai visur stūkso
jo.

Dabar visi namai per
duodami švietimo Įstaigom. 
Kaimuose steigiamos mo
kyklos, miestuose didesnieji 
atiduodami gimnazijoms, 
mažesnieji atremontuojami 
ir perleidžiami skaitykloms. 
Visur Įsakyta jėzuitu namus 
išbaltinti, tuo norima ne tik 
juos higieniškais padaryti, 
bet panaikinti' šimtmečiais 
ten gyvenusią juodą dvasią, 
ten palaidotus juodus dar
bus. ,

Madride, kur buvo per
duodami gimnazijai šmar- 
tin vienuolyno namai ir di
delis sodas, buvo tikroji 
šventė. Džiaugėsi ne tik mo
kiniai, kad galės išsikraus
tyti iš ankštų ir netinkamų 
butų, bet džiaugėsi ir tėvai. 
Džiaugėsi visa visuomenė, 
kad panaikinta viena vidur
amžių dėmė ir Įsteigta kul
tūrą nešanti Įstaiga.

Panašus iškilmių aktai 
buvo ir kitose vietose.

Stotyse, miestuose, dide
snio judėjimo punktuose, 
taip pat pasidarė švariau. 
Nematai tiek daug juodą 
sutaną vilkinčių. Sausas jė
zuitiškas tipas beveik pra
puolė. Ispanija atrodo kul
tūringesnė.

Taip šiandien išrodo Is
panija be jėzuitų. Yra da li
kusių kitų klerikalizmo liz
dų, bet apšvietai kilant Is
panija apsivalys nuo visų

D. P.
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NEW KENSINGTON, PA.

Neprašyti svečiai ir jaunuo
lių SLA. 363 kp. balsavimo 

pasekmės.

Balandžio 9 d. atsilankė 
pas mumis Į New Kensing
toną neprašyti svečiai, bū
tent, p. Pivariunas, p. J. 
Virbickas, ir da vienas vy
ras, kurio aš nepažįstu. Visi 
sakėsi esą žymus tautinin
kai iš Pittsburgho. Atlankė 
musų koloniją jieškodami 
balsy Gegužiui, Tareilai ir 
visam sandarietiškam-faši- 
stiškam šleitui.

Mat, pas mus Nevv Ken- 
singtone randasi 2 SLA 
kuopos: jaunuolių 363 kuo
pa ir suaugusių arba senių 
192 kuopa. Abidvi kuopos 
rengėsi prie Pildomosios 
Tarybos balsavimų 10 ba
landžio, todėl Pittsburgho 
tautininkams ir parupo tie 
balsavimai. Jie atvažiavo 
mums patarti, kaip mes tu
rėtume balsuoti, lyg mes bū
tumėm tokie kvaili ir neži
notum kaip balsuoti.

Tie neprašyti svečiai bu
vo apsistoję pas jaunuolių 
kuopos sekretorę p-lę P. 
Karaliuniutę; apdovanojo 
ją lapeliais ir agitavo bal
suoti už Geguži, Tareilą ir 
kitus jų plauko žmones. Ži
noma, tie ponai nepamiršo 
nupeikti Bagočių, Bakaną, 
G ūgį ir kitus pažangiuosius 
kandidatus.

Bet stebėtinas dalykas, 
kad p. P. Pivariunas ir p. J. 
Virbickas “susiprato” at
važiuoti į Nevv Kensingtoną 
tik tada, kada jų bičiuliams, 
norintiems patekti į Pildo
mąją Tarybą, yra reikalingi 
musų balsai. Jei ne balsų 
reikalas, tai tie ponai var
giai
Nevv Kensingtonas randasi.

Jaunuolių kuopa geres
niais laikais dažnai rengda
vo visokius parengimus.

BRIDGEPORT, CONN.
Dviejų metų sukaktuvės.
Dvieji metai atgal SLA. 

51 kp 
muose
munistus. Šį metą kova per
sikeitė, nes komunistų liko 
tik keli, ir tie patys gana 
surimiėję. Buvusių komuni
stų triukšmadarių vietą da
bar užėmė fašistai. Pas fa
šistus jau senai yra klijuo
jamas vėjo stulpų bendras 
frontas, bet jį sunku suli
pinti. Priežastis yra tame, 
kad ne visi sandariečiai yra 
fašistai. Tą liudija ir bal
savimo pasekmės.

Delegatų rinkime į SLA. 
seimą “bendras frontas” 
laimėjo. Du metai atgal fa
šistai ir sandariečiai rėmė 
A. J. Viznį delegatu į Chi 
cagos seimą. Mat, kuopoje 
pinigų nebuvo, tai Viznis 
savais važiavo į Chicagą 
ginti Susivienijimą nuo ko
munistų. Šį metą taip pat 
kuopos iždas yra tuščias ir 
delegatus į SLA. seimą ga 
Įima siųsti tik tuos, kurie 
apsiėmė važiuoti savomis 
lėšomis. Kadangi tokių sa
vanorių neatsirado nei iš 
fašistų, nei iš sandarieeių, 
tai A. J. Viznis ir vėl parei 
škė, kad jis ir jo moteris va 
žiuoja į SLA. Seimą, ir jei
gu 51 kp. juos išrinks, tai jie 
atstovaus kuopą, o jeigu ne, 
tai jie bus Seime kaipo sve
čiai.

Šitoks Viznio pareiški
mas buvo karšta bulvė tau
tininkų gerklėje. Vienas 
žmogelis atsistojęs paklau
sė: Ar tokis delegatas, su
grįžęs iš SLA. seimo, .nega
lėtų pareikalauti atlygini
mo už savo kelionę? Ir sto- 

as, utį Lie pvnai vai- c»ndarietk atsistojęs sa- 
žinotu net ir kur -tas

Januškevičiukas, Jr., sugrį
žęs iš Lietuvos patiekė SL. 
A. Tarybai

nariai gana susimąstė ir no
rėjo ką nors daryti, bet 
buvo jau per vėlu. Tai tokią 

.padėką gavo Viznis užtai, 
<p. P. Tarybos rinki- fcad jis važiavo savomis lė
se vedė kovą prieš ko- j šomis į Chicagą ginti Susi

vienijimą nuo komunistų 
užpuolimo. Fašistai ir san- 
dariečiai šįmet neleidžia 
Viznio į SLA. seimą, nes 
Viznis nėra fašistas ir jiems 
“nekošer”. SLA. 51 kp. na
riai turėtų daugiau rūpintis 
SLA. reikalais ir neduoti 
fašistams save už nosių ve
džioti. Susivienijimas yra 
Amerikos lietuvių, o ne ko
kių ten fašistų ar patentuo
tų tautininkų.

Korespondentas

CENTRAL BROOKLYN,
N. Y.

Vardan teisybės.

Gerbiama “Keleivio’

! leivio” neatnaujinimą ne
būdavo nei kalbos. Kliubas 

į prenumeruoja “Keleivį” 
nuo pat savo įsikūrimo.

Re- Ponas Padauža sako, kad
dakcija! Noriu paaiškinti kliubą valdo fašistai. Jeigu 
apie tilpusią korespondenci- jis prirodys, kad nors vie- 
ją “Keleivio” 9-tam nume- nas narys yra fašistas, aš 
ry, antrašte “Asilo Džiaug- aukoju penkiasdešimts do
gmas”, iš Brooklyno, po ku- lerių bile kokiai lietuvių 
ria pasirašė Jaunimo Pa- labdaringai Įstaigai, kokią 
dauža. Jis be pasigailėjimo tik ponas Padauža nurodys.

SCHENECTADY, N. Y.
SLA. 205 kuopos vakarienė 

ir viršininkų rinkimai.
SLA. 205 kuopa 2 ba

landžio surengė šeimynišką

mais ir šokiais. Atsilankė j 
nemaža žmonių ir visi buvo 
patenkinti, nes vakarienė 
buvo labai gera. Ačiū šei
mininkėms, kurios pridėjo 
nemaža darbo. Daugiausia 
pasidarbavo Ona Šlegaitie- 
nė, Merkelienė ir Andruke- 
vičienė. Kitoms irgi reikia 
pasakyti ačiū, nes visos dir
bo ir rūpinosi, kad svečiai 
butų patenkinti. Po vaka
rienės svečiai linksminosi 
šokiais iki 1 valandos.

Vakarienė davė $115.10 
pajamų; išlaidų buvo $51.- 
99. Vadinasi, pelno kuopai 
liko $64.01.

Reikia pasakyti ačiū p. 
P. Rimkui, kad salę suteikė 
nemokamai.

Rytojaus dieną buvo SL 
A. viršininkų rinkimai. Pa
sekmės tokios:

Į prezidentus Bagočius 
gavo 12 balsų,*Raeiunas 1.

šmeižia Lietuvių Nepri-gul 
mingą Kliubą, ir narius vi
saip pravardžiuoja be jo
kio pamato, vien tik dėl io 
kad jo užmačioms kliubie
čiai nepasidavė, tai yra, 
“Laisvės” neužsiprenume
ravo. Butų nuodėmė nepa
aiškinus, kaip ištikrųjų da
lykas yra. (Bet tamsta sa
kai netiesą, kad Jaunimo 
Padauža “be pasigailėjimo 
apšmeižė” Kliubą ir jo na
rius. Jo korespondencijoje 
nebuvo jokių šmeižtų; jis 

tulus kliubo 
narius. O kritika nėra šmei
žtas.—Red.)

Ponas Padauža neva 
kolioja “Vienybės” kores
pondentą dėl to, kad kliu
bas nutarė neatnauiint
“Keleivio” prenumeratos.

Į vice-prezidentus: Mika- 
bilą už $1,000'lauskas 1, Vokietaitis 2, 

su viršum už savo kelionės Į Mockevičius 1. i
kaip tai balius, piknikus, ir lėšas, kaipo “vadas SLA. 
dažnai kviesdavo pittsbur- ekskursijos 1931 metais”,, 
ghiečius, kad paremtų tass neskaitant laivakortės. Jis 
pramogas ir priduotų dau-., tikrai tai žinąs, tik nežinąs, 
giau noro jaunuoliams dar- ar bila Januškevičiui, Jr., 

buvo apmokėta, ar ne.
Tokis pareiškimas sude- 

moralizavo narius ir delega
to klausimas nupuolė.

Po tam atsistoja 
narys ir pareiškia: 
yra musų kuopos pirminin
kas jau, rodos, per penkis 
metus, ir jeigu jus nepasiti
kite Vizniu SLA. seime, 
tai kaip jus galite pasiti
kėti jam kaipo kuopos pir
mininku?”

Šiuo pareiškimu kuopos

buotis. Bet tokie ponai, kaip 
Pivariunas ir Virbickas, 
niekad nėra parodę savo no
sies musų parengimuose. O 
kaip jiems reikia balsų, tai 
jie atranda kur mes gyve
nam. Bet jie laimėjo kaip 
Zablackas ant muilo. .

Jaunuolių SLA. 363 kp. 
turėjo balandžio 10 d. susi
rinkimą ir balsavo ant Pil
domosios Tarybos sekamai:

Ant prezidento F. J. Ba
gočius gavo 12 balsų.

Ant sekretoriaus ir vice
prezidento jaunuoliai visai 
nebalsavo, nes nematė tin
kamų kandidatų.

Ant iždininko K. P. Gu
gis gavo 12 balsų.

Ant iždo globėjų: S. Ba- 
kanas 12 balsų, G. J. Stun
gis 12 balsų, ir ant daktaro- 
kvotėjo Dr. Bronušas 12 
balsų. SLA. Narys.

Į sekretorius: Miliauskas 1.
Į iždininkus: Gugis 12.
Į iždo globėjus: Januške

vičius 1, Bakanas 10, Stun
gis 10, Raginskas 1.

Į daktarus-kvotėjus: Dr. 
Bronušas 10, Dr. Stanislo
vaitis 2.

Už sekretorių nariai at 
vienas 'sisakė balsuoti ir išnešė 
Viznis protestą prieš Pildomąją 

Tarybą, kad nepadėjo į ba
lotą D-ro Viniko, kuris dau
giausia gavo balsų nomina
cijose. Musų nuomonė, sek
retorius turės buti renka
mas seime, nes Vinikas jau 
gavo pilietybės popieras.

“Kel.” Skaitytojas.

Aš nenoriu “Vienybės” ko 
respondentą ginti, bet no
riu paaiškinti štai ką: Jei
gu L. N. kliubas neatnauji
no “Keleivio” prenumera
tos, tai tik pasidėkavojant 
iš anksto suorganizuotai 
bolševiku klikai, ponui Pa
daužai vadovaujant. Juk 
pats ponas Padauža padarė 
ineširna, kad “Keleivio” 
prenumeratos neatnaujinti, 
o tik “Laisvę” piršo. Ar gi 
ne tiesa, kad pirmininkas 
bolševikišku - diktatorišku 
budu ignoravo kliubo na
rių įnešimus, kad atnaujinti 
“Keleivį” ir vietoj “Lais
vės” užsiprenumeruot“Nau- 
jają Gadynę?” Neatsi
žvelgiant į narių reikalavi
mus, balsuoti neleido. Na, 
o pirmininkas yra ištikimas 
pono Padaužos klikai žmo
gus. Kliubo nariai, nepratę 
rietis su Bimbos pasekėjais, 
sudėjo po keliatą centų ir 
vistiek atnaujino “Kelei
vio” prenumeratą. Ir šian
dien “Keleivis” kliubą lan
ko. Tai argi bereikia geres
nių faktų, kad ponas Pa
dauža nesąžiningai veid
mainiauja? Savo korespon
dencijoj jis kolioja kliubie- 
čius, kati neskaito visokiu 
pažiūrų laikraščių, o tuo 
tarpu pats agituoja prieš ne 
savo plauko laikraščius. 
Pakol p. Padauža neprigu
lėjo prie kliubo, apie “Ke-

Ponas Padauža sako, kad 
kliubiečiai pasiraitoję ran
koves kortom lošia ir sta
lus (iaužo. čia jau jis kalba 
visai nebūtus dalykus. Kas
imi buvimo durnų kliubo 
kambariuose, tai turiu pasa
kyti, kad L. N. Kliube nei 
kiek nedaugiau dūmų, kaip 
kuriam kitam lietuvių ar 
svetimtaučių kliubuose, o 
jeigu ponas Padauža yra 
“ladies’ man” ir dūmų bijo, 
tai patartina jam susiorga
nizuoti sau “co-ed” kliubą. 
Bet klausimas, ar mažiau ir 
tokiam kliube bus durnų?

Ponas Padauža labai daug 
ls"! kalba apie apšvietą. Taip, 

aš sutinku, kad apšvieta yra 
geras 'dalykas, bet vistiek, 
apsaugok viešpatie nuo to
kių “švietėjų”, kaip ponas 
Padauža. Aš patarčiau jam 
pasiūlyti savo apšvietą savo 
klapčiukams, o ne kliubie- 
čiams. Jonas J. Šilkas.

vaitės, kad vienas ar dau
giau nenueitų sykiu su krin
tančiu vandeniu apie 200 
pėdų žemyn. Žiemos laiku 
niekas jų lavonų surasti ne
gali, nes kur krinta vanduo, 
tenai stovi sušalę didžiausi 
bokštai ledų. Tik pavasariui 
atėjus ir ledams sutirpus 
kartais galima nusižudėlius 
surasti tarp uolų įsispraudu
sius. Apie 10 .nelaimingųjų 
ir dabartiniu laiku randasi 
vandeny. Atvažiavo jie iš 
kitų miestų to garsaus krok- 
lio pažiūrėt, ir šoko į mirtin
gą jo glėbį.

Tai tiek apie Niagaros 
kroklį.

Kaslink darbų, tai ir čia 
jų nėra. Šimtai bedarbių 
vaikščioja alkani. Jei kurie 
dirba, tai tik po 2 ir 3 die
nas į sąvaitę. Taigi patarti
na iš kitur nevažiuoti čionai 
darbo jieškot.

A A. Gutauskas.

NIAGARA FALLS, N. Y.
SLA. 270 kp. viršininkų rin

kimai ir kiti dalykai.
Musų SLA. 270 kp. balsa

vo už SLA. kandidatus taip:
Į prezidentus: Bagočius 

gavo 15 balsų, Gegužis 1
Į vice-prezidentus: Mika

lauskas 13, Vokietaitis 1, 
Mockevičius 2.

I sekretorius: Jurgeliutė 
3, Miliauskas 2, Čekanaus
kas 11.

Į iždininkus: Gugis 12.
Į iždo globėjus: Januške

vičius 12, Bakanas 3, Stun
gis 14. Raginskas 3.

Į daktarus-kvotėjus: Bro
nušas 16.

Lietuvių musų mieste yra 
nemažas būrelis, yra ir 
“Keleivio” skaitytojų, bet 
žinučių iš čia niekas nepara
šo. Taigi aš nors trumpai 
pabrėšiu šį-tą apie garsųjį 
Niagaros vandenpuolį.

Vasaros laiku šito van- 
denpuolio pasižiūrėti priva
žiuoja labai daug turistų, ir 
vietos biznieriai pasidaro iš 
jų gana gražaus pinigo. Be 
keista: atvažiavę čia žmonės 
ii- pamatę tą stebėtiną gam 
tos vaizdą, užsimano baigti 
savo gyvenimą. Nėra tos są

MANCHESTER, CONN.
Kaip balsavo SLA. 207 

kuopa.
SLA. 207 kuopos balsa

vimų daviniai yra tokie:
Į prezidentus: Bagočius 

*avo 18 balsų, Gegužis 6, 
Mačiūnas 6.'

Į vice-prezidentus: Mika- 
auskas 17, Vokietaitis 4, 

Mackevičia 14.
Į sekretorius: Jurgeliutė 

.7, Miliauskas 7, Čekanaus- 
<as 7.

Į iždininkus: Gugis 16, 
Tareila 6, Mažeika 8.

Į iždo globėjas: Januške
vičius 15, Bakanas 15, Stun
gis 12, Raginskas 6, Mockus 
3, Sekys 6.

I daktaras kvotėjus: Bro
nušas 5, Klimas 10, Stanis- 
ovaitis 15.

J. Tvaranytė.

DETROIT, MICH.
Kaip balsavo SLA. 21 kp.

Detroito SLA. 21 kuopa 
balsavo už SLA. Pildomąją 
Tarybą taip:

Į prezidentus: Bagočius 
10. Gegužis 2, Bačiunas 5.

Į vice-prezidentus: Mika
lauskas 3, Vokietaitis 6, 
Mockevičia 9.

Į sekretorius: Jurgeliutė 
6, Miliauskas 4, čekanaus- 

T
Į iždininkus: Gugis 5, Ta

reila 4, Mažeika 9.
Į iždo globėjus: Januške

vičius 2, Bakanas 7, Stungis 
8, Ęaginskas 3, Mockus 7, 
Sekys 7.

Į daktarus-kvotėjus: Bro
nušas 6, Klimas 1, Stanislo
vaitis 10. A. Bačėnas.

KELIAS ( POPULIARISKUMĄ per

PANA, ILL.
LSS. 82 kuopos balsavimas.

Musų LSS. 82 kuopa bal
savo už SLA. viršinir\kus 
šiaip:

Į prezidentus: Bagočius, 
20 balsų; Gegužis, 1; Ba
čiunas, 4.

Į vice-prezidentus: Mi
kalauskas, 10; Vokietaitis, 
6; Mockevičius, 7.

Į sekretorius: Jurgeliutė, 
3; Miliauskas, 16; Čeka
nauskas, 4.

Į iždininkus: Gugis, 14; 
Tareila, 1; Mažeika, 7.

Į iždo globėjus: Januške
vičius, 6; Bakanas, 13; 
Stungis, 12; Raginskas, 7; 
Mockus, 2; Sekys, 1.

f daktarus-kvotėjus: Bro
nušas, 17; Klimas, 2; Sta- 
neslovv, 2.

J. B.

Niekad Nerizikuok Su “B. O. I Knno I 
'Kvapu *

JL'S irai manot, kad esat apsaugoti—bet persitik rinkit! šaltose 
dienose oda išleidžia kvortą dvokiančiu atmatų kasdien. Kiek 

daugiau įtempimo—tvankus, peršiltas kambarys—ir šį dvokimą 
kiti patėmija. Buk apsaugoj visad! Mazgokis ir prauskis su
Lifebuoy. Jis skirtingas už kitus muilus. Jo kvapas yra skir
tingas priimnus, eatra švarus kvapas kuris pranyksta beplau
nant Lifebuoy perimančios putos išvalo skylutes — palaiko 
švarumą ir paliuosuoja nuo “B. O.” Apsaugoja sveikata ir 
nuvalo bakterijas nuo rankų.

PADARO SKAISTŲ VEIDĄ
Lifebuoy švarios, švelnios putos numazgoja 
ne vien tik paviršutini purvą, bet išvalo ir 
<>dos skylutes. Tamsi veido oda greit pajau
čia jo priimnų, bet tobulą valymą—ir prade
da žėrėt nauju sveiku grožiu. Nuo šiandien 
vartokite Lifebuoy.

Produktas Lerer Brothers Co.

HARTFORD, CONN.
Bai. 10 d. SLA. 124 kp. 

susirinkime buvo renkama 
Pild. Taryba ir delegatai į 
Seimą. Kuopa turi apie 170 
narių, bet susirinkime da
lyvavo tik 78 nariai, o bal
savo tik 74. Gi nominacijose 
narių dalyvavo 103, o bal
savo 97. Pasirodo, kad rin
kimuose nariai jau ne taip 
žingeidavo SLA. Pil. Tary
bos sąstatu, nors Bachuno ir 
Gegužio šalininkai dirbo iš
sijuosę (Bagočiaus frakci
jos agitacijos nesimatė). Be 
to, bai. 9 d. visas narius už
plūdo “bačunininkų” litera
tūra (paštu iš Waterbiny ir 
Chicagos).

Balsavimų pasekmės bu
vo šios:

Prezidento vietai: S. Ge
gužis 28 balsai, F. J. Bago
čius 24, J. Bachunas 21.

Vice-prezidento: A. Mi
kalauskas 45, M. J. Vokie
taitis 21, M. Mockevičius 4.

Sekretoriaus: P. Jurge
liutė 32, V. M. Čekanauskas 
37, J. Miliauskas 5.

Iždininko: K. Gugis 42,
J. Tareila 18, P. Mažeika 7.

Iždo globėjų: J. Sekys 44,
J. Januškevičius 28, M. Ra
ginskas 23, S. Bakanas 22,
S. Mockus 19, G. Stungis 
4.

Daktaro kvotėjo: E. Kli
mas 33, J. Stanislovaitis 27,
l. Bronušas 10.

Delegatų į Seimą nutarta 
siųsti vienas ir juomi išrink
tas J. Sekys. Rinkta iš 3 
kandidatų: J. Sekys gavo 
45 balsus, V. M. Čekanaus
kas 18, Januškevičius 7. 
Pastarieji du kandidatai pa
siprašė narių, kad juos leis
tų į Seimą važiuot jų pačių 
lėšomis. Ginčų iškilo dėlei 
atstovo lėšų. Vieni pasiūlė 
$50, kiti $25, o Januškevi- 
čiai $20. Pirm. V. M. Čeka
nauskas pranešė, kad gelž
kelio lėšos (“round-trip”) 
$39.75, bet Januškevičiai, 
kurių sūnūs yra iždo globė
ju ir gauna iš Centro už “ke
liones ir sugaištis” kas mė- 
nesis apie $100 (žr. “Tėv.” 
atskaitas už paskutinį 1931
m. bertainį) norėjo “suma
žinti” atstovo kelionės iš
laidas, kad “nenukentėtų” 
kuopos iždas. Balsuojant 
betgi 36 balsais paskirta 
$50.

Nariai padarė seimui ke- 
lioliką įnešimų ir juos su- ’ 
tvarkyti išrinko komisiją iš 
A. Gaficko, P. Labanausko 
ir J. Januškevičiaus.

Veikiančioji kuopos ko
misija (ji rūpinasi kuopos 
vakarais, teatrais ir kitais 
dalykais) pranešė, kad va
saros ir rudens sezonui nu
matyta surengti porą pikni
kų, o į rudenį pora teatrų 
bei balių. V. Kiaušas.

T5 PATI VAKARA 
JIS PRADĖJO VAR

TOT LIFEBUOY

DABAR “B. O.“ JAU 
nėr ir Linksmų 
LAIKŲ NEGADINA MERGINOS 

TIK Jf JAU
KITIEM NĖR 
PROGOS KAI 
JiS ATEINA

N. S. PITTSBURGH, PA.
Balsavimo pasekmės.

Balandžio 10 d. SLA. 86 
kp. balsavo Pildomąją Ta
rybą ir rinko delegatus į 
Seimą. Balsavimo pasek
mės sekamos: ant preziden
to, Bagočius 16 balsų, Ge
gužis 8, Bachunas 1.

Ant vice-prezidento, Mi
kalauskas 18 balsų, Vokie
taitis 3, Mockevičius 3.

Ant sekretoi-iaus, Jurge
liutė 12 balsų, Miliauskas 4, 
Čekanauskas 11.

Ant iždininko, Gugis 11 
balsų, Tareila 8, Mažeika 2.

Ant iždo globėjų, Januš
kevičius 14 balsų, Bakanas 
16, Stungis 11, Raginskas 3, 
Mockus 4, Sekys 2.

Ant daktaro kvotėjo, Dr. 
Bronušas 15 bai., Dr. Kli
mas 7, Dr. Stanislovaitis 4.

Delegatais išrinkta J. K. 
Mažukna ir P. Pabarčius, o 
P. Pivariunas gavo tik 7 
balsus iš 25 ar daugiau bal
suotojų. Narys.

r
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO. BOSTON

jkiy ar pelenų, greitai tas išme
tąs suėda ir paverčia labai gero
mis trąšomis. Į kokį mėnesį ar 
6 savaites trąšos būna gatavos.

APIE KŪDIKIUS. kokių nuodų, kaip amoni ja, KAS DARYT. KAD KARVĖS
Kas daryti katei ar šuniui 

kūdiki įkandus?
' politūra, actas, ar kas kita, 
tai geriausia tokius daiktus 
laikyti tokioj vietoj, kur 

Jei katė ar šuo įkanda vaikai negali prieit. 
kudiM. tai įkandusio gyvu- Koda

neramus?
Sveikas vaikas

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Labų dienų, tėve! Ko
kios pas tave naujienos?

—Aš, Maike, atėjau pas 
tave, kad tu man pasaky
tum kas ant svieto girdėt. ,

—Nesakyk, tėve, “kas 
ant svieto girdėt”, nes tai 
prasta kalba.

—Tai kaip sakyt?
—Sakyk: “kas pasauly 

girdėt”.
—Ar tai ne vistiek?
—Ne visai, tėve. Matai, 

“svietas” yra ne lietuvių 
žodis.

—Olrait. Maike, pasakyk 
man. kas pasauly dedasi? 
Kokios dabar vožniausios 
navynos? Aš girdėjau, kad 
Trockis sugrįžta i Rusija. 
Turbut vėl darys kokia nors 
rivaliucijų.

—Ar Trockis sugrįš Ru
sijon, ar ne, tai nelabai svar
bu, tėve.

—Tai kas svarbu?
—Daug svarbiau yra, kų 

nutars nusiginklavimo kon
ferencija Ženevoj.

—Ve, ve, apie tų konfe
rencijų tu, Maike. daugiau 
man paaiškink, ba tas juk 
apeina ir mane. Pasakyk 
man. kaip tu rokuoji, ar ga
li svietas pakasavot visus 
generolus ir vaiskų?

—Žinoma, tėve, kad gali. 
Ir ateis laikas, kada tokių 
dalykų pasauly visai nebus.

—O kaip tada birtų su 
manim, vaike? Ar aš taip 
pat turėčiau savo šoblę žy
dui ant džionko parduot?

—Nėra abejonės, tėve, 
kad ir tau nepritiktų'vaikš
čiot su kardu, jeigu butų 
nutarta ginklus panaikinti.

—Aš ant to nesoglasnas, 
Maike. Aš mislinu, kad a-

kas. Aš pats netikiu, kad ka
pitalistinės valstybės tuo- 
jaus nusiginkluotų. Bet tas, 
faktas, kad tokia konferen
cija yra sušaukta, jau paro
do, kurion pusėn vėjas pu
čia. Kitaip sakant, žmonija 
jau pradeda suprasti, kad 
karai nereikalingi ir todėl 
nėra reikalo valstybėms 
ginkluotis. Tokių konferen
cijų gal bus da labai daug, 
bet Vistiek ateis laikas, ka
da armijos bus panaikintos.

—Maike, tu čia turi mis- 
teiką. Tu sakai, kad karai 
nereikalingi. O aš tau sa
kau, kad vainos reikalingos, 
ba kitaip žmonių tiek pri
vys, kad ir pleiso visiem ne
užteks.

—Ne, tėve: čia tu pats
klvsti. Pasaulis vra labai «. » 

platus ir didžiausi žemės 
plotai riogso da neapgyven
ti. Žmonių galėtų būt d a
dešinftį kartų daugiau, ir 
tai vietos nepritruktų. Juk 
pats gyvenimas.rodo. kad 
juo tirščiau kur žmonės gy
vena. tuo geriau ir paran
kiau jiems gyventi. Ir atbu
lai : kur žmonių mažiau, ten 
ir skurdas didesnis.

—Olrait, Maike, tegul 
bus jau tavo teisybė, ba aš 
tavęs vistiek nepertikrinsiu.

NUMUŠĖ 1,090 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Laurence, Mass. — Pilot 
Radio and Tube Co.. kuri 
samdo 1,000 darbininkų, 
šių savaitę visiems numušė 
10 nuošimčių algos.

no nesunaikink, bet užda- 
ryk kur nors ir tėmyk, ar 
nebus jis pasiutęs. Jeigu 
svetimas šuo įkando ir pa- 

; bėgo. ir jeigu yra manoma, 
•kad jis galėjo būt pasiutęs, 
tai įkastų vietų reikia grei
tai išdeerint "karšta geležimi. 
Nors tai baisiai skauda, bet 
tuo budu galima išgelbėti 
kūdikio gyvastį. Jeigu yra 
netoli daktaras, tai kuogrei- 
čiausia reikia kreiptis pas 
jj-
Kaip reikia kūdikius penėt?

Jeigu kūdikis viduriuoja, 
tai reiškia, kad jo maistas 
buvo netikęs arba užkrės
tas. Viduriavimu susirgus, 
neduokit kūdikiui valgyt 
per 12 valandų. Tuomet ga
lima duoti pieno maišyte 
pusiau su vandeniu. Stip
raus maisto neduoti per ke
lias dienas. Galima duoti 
šaukštukų ricinos (castor 
oil i. kad geriau išvalytų vi
durius.

Kas daryti, kuomet ausį 
gelia?

Jeigu kūdikis dejuoja ii 
suka galvutę iš vieno šono į 
kitų. ir neatima rankučių 
nuo galvelės, tai greičiausia 
iam ausį gelia. Ausį skau
da paorastai po slogos arba 
po liežuvėlio uždegimų. Tai 
yra pavojingas dalykas, nes 
ausies skaudėjimas gali kū
diki apkurtinti. Ausies gė
limų sumažins sausas karš
tis. kaip bonka su karštu 
vandeniu, arba maišelis pa
kaitintos sausos druskos. 
Tik tokie daiktai neprivalo 
birt perdaug karsti, kad ne
nudegintų kūdikiui odos. 
Be to, galima Įleisti į skau
dama ausį lašų pašildyto 

glycerino. Nekuomet neap
leiskit ausies gėlimo. Kaip 
tik vaikas kiek pasitaisys 
prie pirmos progos nuveskit 
pas gydytojų, kad gerai jį 
išegzaminuotų.
Karštis nėra liga, bet ligos 

apsireiškimas.
Jeigu vaikas gauna karš

čio. tai yra ženklas, kad jis 
pradeda nesveikuot. Reiki? 
jį tuojaus nurengti ir pagul
dyt lovon. Valgyt duot ma
žai. bet daug duot vandens 
gerti. Viduriai turi būt liuo- 
?i. Prie galvos ir kaklo ga
lima dėt šaltų kompresų 
(skepetų į šaltų vandenį 
pavilgius). Taip darant 
karštis paprastai pereina.

naktį ramiai miegot. Jeigu 
jis neramus, verkia, tai vei
kiausia buvo kas nors nege
ra su jo maistu. Tokiuose 
atsitikimuose reikia neduoti 
jam valgyt einant gulti.

Kas daryti, kad gerklė 
neskaudėtų?

Jei vaikas sunkiai ryja, 
arba visai negali ryti, to
kiam atsitikime patartina 
kreiptis pas gydytojų. Kad 
apsaugojus vaikus ir suau
gusius nuo gerklės skaudė
jimų, patartina visuomet 
sterelizuoti geriamus puo
dukus ir kitus indus. Reikia 
juos nuplaut, paskui sudėt į 
tyrų vandenį ir užvirinti. Iš
ėmus iš virinto vandens ne 
šluostyt, bet vandenį nu- 
varvint ir pastatyt, kad iš
džiūtų.

Be to, didesniems vai
kams patartina kas vakaras 
einant gulti išgargaliuoti 
gerklę karštu vandeniu su 
paprasta vafeomaja dn;o-

U. S. Public Health 
Service.

DIOTŲ DAUGIAU PIENO.
Duokit karvei tris kartus i 

dieną po viedrą truputį pasūdy
to ir apišilčio vandens su sėle
nomis. o pamatysit, kad ji duos 
apie 25 procentus daugiau pie- 

privalo no- kitokio gėrimo jai pataisyti
geriausia einant melžt. Bet nie
kad neduokit karvei pamazgų, 
nes jos netinka jai lygiai kaip ir 
žmogui.

KAIP PASIDARYT KALKJŲ 
BE KROSNIES.

Kalkės yra daromos iš kalki
nių akmenų. Tam tikslui yra 
statomos krosnys, kurios kaš
tuoja nemaža pinigų. Bet kur 
yra kalkinių akmenų, tenai far
merys gali pasidaryti kalkių sa
viems reikalams ir be krosnies. 
Daroma taip. Sukrauna krūvą 
malkų, kaip galima siauresnę ir 
aukštesnę, paskui apdeda tas 
malkas kalkiniais akmenimis, o 
akmenis apdengia vielomis, tik 
palieka viršuje siaurą kaminą 
dūmams išeit, ir malkas iš apa
čios uždega Kai gerai įsidega, 
skylę viršuje pridengia. Nuc 
to karščio akmenys pasileis ir 
turėsite geriausių kalkių, kurio
mis galima išbaltinti tvartus, 
skiepus, aptepti sodų medžius ii 
galėsite pasidaryt gerų trąšų.

Kas galvų

Praktiški Patarimai 
Farmeriams

NEW YORKO GAISRE 
ŽUVO 6 ŽMONĖS.

Pereitų pėtnyčią nakties

daryt, kada 
skauda?

Galvų gali skaudėt nuc 
akių Įtempimo ir nuo kai 
kurių kitų priežasčių. Rei
kia nustatyt tokio skaudė-

KAIP PASIDARYT ŠALTINU.
Šaltinio, žinoma, nepadarysi

me tenai, kur nėra vandens 
spuadimo. Gi vandens spaudimą 
galima rasti tiktai pakalnėse. 
Jungtinėse Valstijose ir Kana- 
loje dažniausia vanduo randa
mas pietiniame kalno šone. Ge
riausia būna tokia vieta, kuri 
būna kiek nors įdubusi, šaltinis 
daroma taip: suremia 3 ilgus 
kuolus, viršuje juos suriša ii 

padaro kokią nors kilpą. Vietoj 
kilpos, galima paimt bile koki 
lentgalį, išgręšt. apie dviejų co
lių skylę, ir tą lentą prikalti vir
šuje prie dviejų kuolų. Paskui 
paima ilgą geležinę štangą. įsta
to viršutini jos galą į minėtą 
kilpą arba skylę, ir pakeliant 
Aukštyn muša tą štangą į žemę. 
Muša ir suka. Kartais vanduo 
prasimuša tuojaus ir sauja auk
štyn kaip fontanas. Tada štan
gą ištraukia ir toj vietoj pada
ro šulinėli, arba įstato metalinę 
vamzdį ir vanduo per ją bėga 
Bet geriau iškasti šulinėlis ir 
:dėt akmenų rintinį arba įstatyt 
švarią bačką be dugno. Tada 
vandens visuomet bus užtik- 
•inta atsarga ir bile kada gali 
na pasisemti keliatą viedrų. 
Jeigu šaltinio gręžimas neduotų 
jokių rezultatų vienoj vietoj, tai 
•eikia pabandyti antroj, trečioj 
r taip toliau, kapol bus patai
kyta ant vandens “gyslos“.

laiku New Yorke užsidegė! į;mo priežastį. Jeigu ji
. . lf . . gyvenamas namas, kur daug! škauda’nuo akių pavargi-

pie nusiginklavimų tik cici-, šeimynų jau miegojo. Ug- mo, tai reikia įsitaisyt aki-
listai ir bedieviai kalba. Ti-1 — -— *--------- ~ i -- -
kri patriotai niekad nepris
tos ant to, kad butų išnai
kintas vaiskas. Paimkime 
kad ir Lietuva—kaip gi tu 
galėtum tenai paleisti armi
jų? Kų gi tada dantų musų 
lietuviška načalstva? Kų 
darytų apicieriai ir genero
lai? Ir kas tada užlaikytų 
parėtkų? Juk bolševikai 
tuojaus nuverstų valdžių ir 
pakartų Smetonų. Tas pats 
butų Pilsuckiui, Musoliniui 
ir šventam tėvui. Taigi tu 
matai, vaike, kad generolai 
yra reikalingi ant svieto, ir 
taip pat reikalingas vaiskas.
Vedluk to, Maike, aš ir sa
kau tau, kad iš tos konferen
cijos nieko neišeis, ba svie
tas be vaisko negali būti.

—Aš ir netvirtinu, tėve, 
kad iš tos nusiginklavimo 
konferenciks išeis kažin

ny žuvo 6 
dai.

asmeny?, visi zy-jnius. Jeigu nuo vidurių už
kietėjimo, tai vidurius pa- 
liuosuot Kad laikinai skau- 

KANADOJ PRASIDĖJO smų sumažinus, reikia dėt 
SĖJA. 'šaltus kompresus prie kak

Iš Ottavvos pranešama, I1?8’1 ^ndo Galima taip- 
kad Saskatche’.vano provin-'^1 (iuot pauostyt, kamparo, 
ei jo j farmeriai jau pradėjo me^holio amonrjos arba 
dirbti laukus ir sėja javus.1 <hu>kos (smelling
Bet oras baisiai sausas ir salt?)^ Nekuomot nereikia 
vėjui pakilus per kelias pa- imP P»nskų ai kitokių . . .
starasias dienas buvę tiek va^ nu?. galvos skaudeji- kompostui 
dulkių, kad saulės nešima- mo; nesJie PeTOjmg1, o y- 
tę. Farmeriai laukia lietaus pac maziems saikams.
kaip išganymo. Kas daryti vaikui apsinuo

dijus?
Jeigu vaikas atsigertų ar 

i nurytų kokių nuodų, tai kuo 
•greičiausia reikia šaukti gy
dytojų, ir reikia jam pasa-

PLIENO DIRBTUVĖN 
GRĮŽO 1,000 DARBININ

KŲ.
Ensley mieste, Alabamos 

valstijoj, plieno dribtuvėn kyti, kokiais nuodais vaikas 
šių sųvaitę sugrįžo 1,000 užsinuodijo,z kad daktaras 
darbininkų, kurie tūlas lai- žinotų kokių vaistų su savim 
kas atgal buvo atlcLsti. pasiimt:. Jeigu namie yra

Socializmas ir Ūkininkų 
Klausimas Lietuvoje

AR PRIE SOCIALISTINES paveldėtinai iš savo tėvų, o
SĄTVARKOS ŪKININ
KAMS BUTŲ GERIAU 

AR BLOGIAU?

anie gavo savo keliu už ko
kius nors “nuopelnus” — 
valstiečių korimų, — iš caro

Vienas Lietuvos valstietis valdžios, 
svarsto šitų klausimų “So- Dabar I antrų ukp
cialdemokrate”. Jis rašo: (Vastietis turi 10 ha ir 6 sei-

Jeigu miestų proletaria- mynos narais. Is tų 10 ha jis 
tas ne tik nesipriešina so- p.k £auna javų ir kito- 
cializmui. bet, priešingai, ūkio produktų, kad vos
aktyviai kovoja už socializ- Pa.^. s!? beim.v na gali be
rno igvvendinima, tai smul-į b5S1.n!aįtl1nt1’. aPslr?ngt lr.Pa_ 

kaimo valstiečiai dau-|tenkint barniausius reika-

Hearstas Verkė Kar 
šiomis Ašaromis.

Stambus Amerikos laik- 
aštininkas Hearstas, kuri? 
eidžia “Boston American”. 
‘New York American” ir 
laugybę kitų laikraščių pc 
visų Amerikų, labai karčiai 
pravirko savo 27 kovo ne- 
iėliniam editoriale. Pravir
to, kad Jungtinių Valstijų 
Atstovų Butas nepraleido 
:aip vadinamo “Sales Tax" 
—tai mokesnio ant prekių, 
tūrių didžiumų išperka 
biednuomenė. Vietoj “sale? 
a”, Atstovų Butas pakėlė 
income tax”, mokesnį ant 
metinių pajamų.Šitoks Kon
greso nutarimas ponui 
Hearstui labai nepatiko, ne? 
tai reiškia, kad ir jis ture? 
mokėti mokesnius ant savo 
milijonų. Taigi ponas Hear- 
?tas labai susigriaudino ir 
net gerokai supyko. Jis išva
dino Kongreso atstovu? 
‘piemenimis” ir “Lenino ar- 
>a Stalino pasekėjais”. Jc 
luomone, toks Kongreso 
nutarimas nuvarysiųs šalį 
visai į bankrotų.

Bet katė pienų paliejus 
greit susipranta. Ir ponas 
Hearstas susiprato. Jis į- 
puolęs į literatiškų tonų, ši
okių giesmę užgiedojo: 
“Taip! Jus sakysit, kad 
Ha mano interesus užgau
na—bet ir jūsų užgauna 
Mes visi esame toj pačioj 
valstybėj. Jei giedra, mum? 
visiems gerai: jei lyja, mes 
visi sušlampame ir sušąla
me”.KAIP PASIDARYT NAMIE 

GERŲ TRĄŠŲ.
Trąšos kaštuoja pinigus. Bet 

farmerys gali pasidaryt gerų 
trąšų ir be didelių lėšų. Reikia 
įupirkti bušelį prastos druskom 
ir sutirpint vandeny. Vandens 
reikia paimt tiek, kad užtektų 
nugesyt 5 ar 6 bušelius kalkių 
-Jei kalkių negalima gauti, tai 
jų vieton paimti medinių pele
nų ir sumaišyti su tuo vande 
niu. šitas mišinys vartojamas 

daryt. Kompostas
daromas iš visokių šiukšlių, iš 
matų, lapų, žolių, malkagalių 
šakų, bulvėnojų, komų stiebų ir 
t.t. Jeigu pastimpa višta, katė 
šuo ar kas kita, tai ir juos 
kompostą verčia. Atliekama žu 
vis, kaulai, nušautos varnos 
žodžiu, viskas, išskyrus tik ply
tas ir akmenis, viskas eina 
kompostą. Visą šitą šlamštą de 
da eilėmis i krūvą ir apibarsto 
aukščiau minėtu mišiniu. Misi 
nys padarytas iš druskos ir kai

Labai gražus; prilygini
mas. Bet nuostabu išgirsti 
tokį pareiškimų iš laikrašti
ninko, kuris kontroliuoja 
milionines žmonių minias 
kuris skelbiasi esąs bied- 
įuomenės draugas. Nuosta
bu, kad jis nepermato arba 
nenori permatyti pamatinio 
irincipo tame klausime. Jfe 
pamiršta, kad toj mūsų val
stybėj tik jis ir jo sėbrai y- 
»*a šiitai apsirėdę. Prie jų 
kailio lietus nei šios bedar
bės vėjas niekuomet negali 
orieiti. Bet didžiuma yra 
basi, be kepurių ir vienmar
škiniai. Kiekvienas lietaus 
ašas jiems lenda po oda ir 
kiekvienas vėjo pustelėji 
mas diegia iki širdies. Jei 
Kongresas atsisako paskuti 
nius marškinius atimti nuo 
tų nelaimingųjų, tai ponui 
Hearstui darosi labai pikta.

A. P. G.

kųs
gumoje, bent iki šioliai, lai
kės pasyviai arba tiesiog 
buvo aršus socialistinės san-’ 
tvarkos priešininkai. Tai, 
tarp kitko, galima butų aiš
kinti jų dideliu prisirišimu 
prie savo turimo žemės 
sklypelio, prie nuosavybės, 
ant kurios, esu, socializmas 
kėsinasi ir žada nusavinti.

Pirmiausia, socialistai ne
daro skirtumo tarp miesto 
proletariato ir kaimo vals
tiečių, kurie, nors ir turi 
nuosavybę, “bet kurių ūkiai 
nėra paremti samdomosios 
darbo jėgos išnaudojimu”. 
Vadinas, miesto proletaria
tas kovoje už socializmų sa
vo sųjungininkais laiko kai
mo valstiečius ir darbinin
kus.

Tiesa, miesto proletaria
tas skirias nuo valstiečio 
tuo, kad pastarasis, turėda
mas nors ir smulkių nuosa
vybę, yra garantuotas, kad 
ryt poryt neatsidurs gatvėje 
alkanas. Ši aplinkybė verčia 
miesto darbininkus būti ak
tyvesniais kovotojais ir sto
vėti pryšaky.

Tiek miesto proletariatas, 
tiek smulkus kaimo valstie
čiai yra lygiai išnaudojami, 
todėl išsilaisvinimas iš kapi
talizmo jungo yra bendras 
visiems reikalas.

Socialistai reikalauja pa
kelti švietimų * kaime taip 
kaip ir mieste* papildant 
mokslų reikalingomis ukiui 
žiniomis, nes tik būdami 
mokyti, apsišvietę kaimo 
valstiečiai sugebės pakelti 
darbo produktingumų, o 
kartu ir žemės ūkio našumų. 
Tai yra būtina sųlyga pla
čiųjų liaudies masių gerbū
viui pakelti. Socialistai nu
mato taip pat visų eilę prie 
monių kaimo valstiečių ir 
darbininkų gerbūviui kelti. 
Socializmas kovoja su vieš
pataujančiųjų klasių išnau
dojama ja nuosavybe, bet 
ne su ūkininkų darbo nuo
savybe.

Ka reiškia išnaudojamo
ji ir kų reiškia darbo nuosa
vybė?

Paimkime du ukiu.
Vienas 300 ha, jį valdo 

dvarininkas, antras 10 ha, 
jį valdo valstietis, kurio šei
ma susideda iš 6 asmenų.

Pirmasis turi visas žemės 
ukiui reikalirigas mašinas, 
pats nieko nedirba, bet sam
do darbininkus—kumečius, 
kurie patys nepaprastai 
skurdžiai gyvendami apdir
ba visų to dvarininko žemę. 
Pats ponas gyvena puikiau
siai: jo rūmai moderniški: 
turi automobilį, gražiai vi
sada apsirengęs, sočiai pa
valgęs ir bendrai naudojasi 
visais gyvenimo malonu
mais. Jo darbininkai gyve
na supuvusiuose barakuose, 
apiplyšę, alkani, paliegę, 
nors nuo tamsos iki tamsos 
jie dirba sušilę.

Čia ir yra išnaudojamoji 
nuosavybė: “ponas” nieko 
nedirba, o gerai gyvena; 
kumečiai dirba, bet gyvena 
skardžiai. Vadinas, ponas 
dėl* to taip gyvena, kad jis 
turi 300 ha.

Tokių nuosavybę sociali
zmas be jokios kalbos nu
savins ir atiduos tiems, ku 
rie jų dirbs, nes dvarininkas 
tos žemės neuždirbo, o gavo

lūs. Vadinas, jis nieko neiš
naudoja. bet ginas nuo ba
do, taip kaip ir miesto dar
bininkas dirbdamas Tabrike 
kapitalistui.

Turėdamas 10 ha valstie
tis negali įsigyti nei žemės 
ūkio mašinų, nei padaryti 
savo ūky kokių nors pro
dukcija keliančių reformų. 
Jeigu jam neužderėjo ku
riais nors metais javai, val
stietis priverstas eiti į skolų 
už aukštus nuošimčius. Nuo 
čia kapitalistas ir pradeda 
valstietį smaugti, nes vals
tiečiai niekad negali užau
ginti tiek javų ar gyvulių, 
kad juos pardavę galėtų ap
mokėti skolas. Priešingai, 
juo toliau, juo daugiau rei
kia skolintis, kol galop at
važiuoja antstolis ir par
duoda patį ūkį.

Valstiečiai labai gerai ži
no, kad miesto darbininkas, 
uždirbdamas vidutiniškai 4 
—5 litus į dienų, arba 100— 
150 litų į mėnesį, daug ge
riau gyvena už valstietį, tu
rintį kad ir 10 ha neblogos 
žemės. Bet miesto darbinin
kas, nors ir geriau gyvena, 
vienok siekia dar geresnės 
tvakros, socializmo, nes jį 
vis tiek kapitalistai išnau
doja: verčia dirbti 10-12
valandų, užmokestis mažas. 
Tuo tarpu valstietis, nors ir 
turi nuosavybę, bet gyvena 
skurdžiai, skolose, be vilties 
kada nors geriau gyventi.

Ar turi pagrindų toks val- 
tiečių pasyvumas arba net 
priešinimasis socializmui? 
Ne.

Socializmas nori panai
kinti išnaudojimų, bet ne
atimti pragyvenimo priemo
nių. Jis nori visiems gyve
nimą pagerinti, bet nepa
bloginti.

Jeigu socializmas aįtimtų 
iš valstiečių jų nuosavybę, 
tai jis duotų tiems valstie
čiams pragyvenimo priemo
nes, ir tai geresnes, nes ki
taip nebūtų prasmės kovoti 
prieš esama jų tvarkų.

Socializmas stengsis tik 
nutinkant patiems valstie
čiams, suburti juos į kolek
tyvinius ukius, kad bendro
mis jėgomis įsigytų reika- 

’ingų žemės ukiui mašinų ir 
kitokių žemės apdirbimo 
priemonių. Tokiu budu že
mės ūkio socializacija bus 
vykdoma patiems valstie
čiams sutinkant ir tik tuo 
atveju, jei socializacija at
neš naudų tiems, kurių la
bui ji bus vykdoma.

Juokingas atrodo gųsdi- 
nimas įvairių tamsių apašta
lų, kad prie socializmo nu
lups viens nuo kito kaili
nius, ar marškinius, visiškai 
nesiskaitydami su tuo, ar 
jie reikalingi ar ne. Sociali
zmo principas — aprūpinti 
visus reikalingomis gyveni
mo priemonėmis. Vadinas, 
jei kam bus reikalingi kaili
niai, tai jis neis lupti nuo 
draugo pečių, bet nueis į 
sandėlį ir gaus.

Darant išvadų, tenka kon
statuoti faktų, kad socializ
mas ^dešimteriopai pakels 
dabartinį valstiečių gerbū
vį, todėl visiškai be pamato 
valstiečiai bijo dėl savo 
nuosavybės. Prie socializmo 
jiems bus daug geriau, bet 
ne blogiau.

1
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Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Komunistų Šunybės
Prieš Darbininkus 

Varšuvoje.
Daug metų Varšuvos žydų' 

kepėjų profesinėie sąjungo- 
e viešpatavo komunistai, i 

Bet komunistų jačeikos dik- 
taturos ir teroro metodai! 
prieš socialistus ir daibiniri-l 
us privedė prie to, kad 

darbininkai padarė galą ko- j 
uunistų viešpatavimui. Pe- 
eitais metais lapkričio mėn. 
lydai kepėjai beveik vien- 
dalsiai nutarė pašalinti ke- 
pėjų profesinės sąjungos 
komunistinę vadovybę ir 
prisidėti prie laisvųjų prof
sąjungų biuro, kuriems va
dovauja žydų socialdemok-
atinis Bundas. Komunistai,! Tarp Vokietijos ir Lietu- šiandien Lietuvos ekonomi . ,. .
norėdami atgauti prarastas' VqS ięjjo didelis triukšmas niam gyvenimui būtinai vra bet kalba jas gadi-
oozicijas stipriausioje žydų del Klaipėdos. Tą triukšmą reikalingas išėjimas į jurą. na- Pavyzdžiui: Ant ^ne
darbininkų profsąjungoje, kelia, iš vienos ir iš kitos pu- Klaipėda yra vienatinis uo- į? nei a linksmų valandų, 
griebėsi dar didesnio teroro g^s tautinis gaivalas, taip stas, per kurį Lietuvos ūki- H? betu^jų kalbos ioi-
prieš kepėjus, ypač vado- vadinami patriotai. Už tų ninkai gali išsiųsti savo pro- ma- Tik rusai sako na svie-
yaujančius kepėjų profsą- triukšmadarių pečių stovi duktus į užsienį ir parsi- ^e„- Lietuviai sako. pasau-
iungai asmenis. Vienas iš valstybės, kurios tą kovą traukti reikalingų sau daly- • Arba paimkime kitą sax

" kursto ir remia. kų iš svetur. Be Klaipėdos ^im - 1US sveikmu bro-

Z7

Štai, kaip išr;dė istorinis Blandenburgo mietsehs Marylando valstijoj po dviejų dienų 
smarkaus lietaus. Automobiliaibuvo apsemti iki pusės ir nieką; negalėjo gatvėmis vaikščiot.

Kaip Žiūrėti į Klaipėdos Klausimą. S. K. iš Hamiltono. -r-Ei- 1

VEAL-
LOAF

GARDI

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČ1AI

EsseM
Specialybė

lėraščius gavome, bet laik- { 
; raštin nedėsime. Mintys ne- {

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

komunistų fanatikų, Liuk
semburg, revolverio šuviu 
nužudė 32 metų kepėją Ab- 
romą Neuermann’ą, sociali
stinės kepėjų profsąjungos 
valdybos narį.

Nužudymas socialdemok- 
ato A. Neuermann’o iššau

jus 
širdiesna_ -v jautrumu.

Pasiklausykim iu naciu. 1mas ** durų’ Tokiam name f ?a. 1?ei?a’rkad. sve1'
rasiKiausyKim jų pačių. , . , «wPnti nee-alėtu kini ir brolius ir Širdies jau-
Vokiečių tautininkai sa- įnieKas gyventi negalėtų. šitokie kalbos netik-ko. kad Klaipėdos krašte j Vokietijai Klaipėdos uo- Sltok,e kalbOS netlk

Ko gi jie nori? i Lietuva šiandien butų liai su

vokiečiai suderą gyventojų stas nėra taip svarbus, nes 
didžiumą, k iriai Lietuvos ji turi daug geresnių uostų.

kė didžiausį pasipiktinimą nepripažįsta teisių j šitaip
komunistais plačiųjų žydų ,lr’ lauzydama Klaipėdos* Klaipėdos kl

Bedarbių Demons
tracija Rygoj

Kovo 23 d. Rygoj įvyko 
socialdemokratų surengtos 
didelės bedarbių demonst
racijos. Demonstracijose 
dalyvavo apie 3.000 žmo
nių. Tvarkai palaikyti buvo 
sumobilizuota visa pėsčioji 
ir raitoji policija, kuriai ly
dint bedarbiai praėjo svar
biausiomis miesto gatvėmis, 
dainuodami “duonos ir dar
bo”. Socialdemokratų va- 
dąi savo kalbose į bedar
bius, tarp kitko, nurodė, 
kad šiuo metu Rygoj yra 
17,000 bedarbių. Prie mini- 
sterių kabineto seimo atsto
vas Veckalnis ministeriui 
pirmininkui .Skujeniekui 
priminė, kad jei vyriausybė 
nedarysianti žygių padėčiai 
pagerinti, tai galimos rim
tos komplikacijos, nes be
darbiai bus priversti imtis 

kitų priemonių Skujenieks 
atsakė, kad bedarbių rei
kalams numatyta 6 mil. la- 
tų fr kad viešieji darbai ne
bus nutraukti. Nežiūrint to, 
demonsrtacijas tęsdami be
darbiai darėsi vis nerames
ni ir prie seimo Į jų tarpa 
komunistai pradėjo mėtyti 
proklamacijas su kurstan
čiais Šukiais, kaip tai: “Te
gyvuoja raudonoji Latvija" 
ir pan. Demonstracijų pa
baigoj į komunistų agitaci
ją buvo priversta reaguoti 
policija ir tarp jos ir kdmu- 
nistų įvyko susirėmimų. Ei
lė komunistu suimta.

reikia žiūrėti i
plačiųjų žydų ?r’ *a^.?au,a i Klaipėdos klausimą. Tik ši-

darbininkų sluosksniuose konvenciją, areštavo Klai- tokiais argumentais re- 
ne tik prieš patį žmogžudį,' Ped?s. seimelio vokieti pir- mįanties galima atremti vo-
bet ir tų žudynių organiza-'m11?. 5 ir,eid? \1S^ sei"i kiečių tautininkų pretensi-
torius, komunistų vadus. vien del to, kad sąvo jas Klaipėdos.

~ * xt __ » ' daugumoje jis buvo vokis-Draugo A Neuermann o ( kass Vadinasi, Lietuva 
aidotuves, .kuriose dalyv a- vokiečius, todėl
vo tukrtanciai darbininkų, Vokietia turi protestuoti. 
virto demonstracija prieš, ■
komunistus. Varšuvoje# ir .Tuo tarpu lietuvių tauti- 
visame krašte įvyko masi- į ninkai sako. kad Klaipėdos 
niai darbininkų susirinki- j vokiečiai skriaudžia Lėtu
mai protestuoti prieš komu-'VH®.- Ludami Lietuvos pi- 
nistų žudynes. Per tuos su- dęčiais, . klaipėdiškiai vo- 
sirinkimus surinkta pinigų kieclai niekino lietuvių kal- 
sušelpti velionies žmonai ir ką, įžeisdavo Lietuvos vals- 
vaikams. |tybę į viską darydavo taip,

Bet to begėdiško darbo kaip jiems diriguodavo Ber-
komunistams neužteko.; b’^as. _ .
žmogžudys Liuksemburg į Vokiečiai sako, kad Klai* 
pabėgo Dancigan. Čia jį su- pėdos kraštas yra vokiečių 
ėmė. Tardymo metu žmog- žemė, o lietuviai tvirtina, 
žudvs davė melagingus pa-'kad tas kraštas visų pirma 
rodymus, kad kai kurie so-p)UVO lietuvių apgyventas, 
cialistai darbininkai padėję Tai yra paprasti tautiški 
jam nužudyti Neuermann’ą' ginčai, kurie visuomet suke- 
ir vėliau pabėgti. Pasire- lia daug triukšmo ir įsikarš

čiavimo, bet kurie realybėje 
neturi daug svarbos.

Ar penki šimtai metų at-

miant jo parodymais, areš
tuota keletas žydų socialde
mokratų darbininkų. Ta
čiau keliom dienom praslin
kus, pats Liuksemburg at
šaukė savo ankstyvesnius 
parodymus, ir pats išdavė 
savo komunistus padėjėjus, 
kurie tapo suimti. Suimtieji 
ginasi savo kruvino darbo ir 
verčia kaltę viens kitam.

Komunistų kruvini žygiai 
ne tik nesusilpnino kepėjų 
profsąjungos, bet žymiai ją 
sustiprino, nes dabar 90% 
visų žydų kepėjų priklauso 
profsąjungai. “S—tas”

Bet dabartiniai Lietuvos 
vadai” nemoka sveiku pro

tu vaduotis. Jie negali nie
ko išaiškinti, neprimaišę sa
vo “tautos prestižo”. O kaip 
tik jie pradeda ant savo 
“tautiško” arkliuko žirglio- 
ti, tai ir gauna per nosį.

Gavo jie per nosį Vil
niuje, ir gali gauti Klaipė
doje. Iksas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

S. Barz. — Vaikas buvo 
gimęs Amerikoje, bet pen
kių ir pusės metų išvežtas 
Lietuvon, tenai užaugo ir 
turi jau 25 metus. Klausiat, 
ar gali jis sugrįžti Ameri
kon kaipo šios šalies pilie
tis? Taip. gali, jei kas nors

slumai gadina visas eiles. 
Taigi patartume tamstai ge
riau pažinti lietuvių kalbą ir 
rašybą. Tikimės, kad dėl ši
to patarimo tamsta ant mus 
nesupyksi.

Fort Whyte’o Trinkai. —
Tamstos korespondencijos 
iš Winnipego šį kartą nedė
jome, nes perdaug joje as
meniškumų.

i ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

PAJIESKOJMAL i apsivepimai.
ANTANAS TRAKAS, švogeris ir 

sesuo Marijona Abromavičiūtė—T ra
li ienė; pirm 30 metų gyveno Export, 

. .. „ . . Pa., mainose, paeina iš Tverų mies-
• * - ----AČIŪ UŽ prisiųstas telio, Telšių apsk. Dabar nežinau kur

žinutes, bet laikraštin nedė- Prašau atsisaukt arba kurie
, . , - - • • žino kur jie randasi, malonėkite prasime, neS paprasti piešimai nešti, busiu dideliai dėkingas. (16)

šiandien nėra jokia naujie- A-.,„K1?YS abromavicia, 
na. -------------------------------- m.

Z. M. L. D. — Straipsne
lis apie “Amžiną Žydą” 
laikraščiui netinka.

Amerikoje padarys tam tik
rai” Klaipėdos krašte gyve- ra affidavitą,išims čia jo gi
no vokiečiai, ar lietuviai, tai mimo metriką ir visus tuos 

dokumentus nusiųs jam Į
Lietuvą. Su tais dokumen
tais jis turi kreiptis į Ame 
rikos konsulą Kaune, ir 
konsulas duos jam leidimą 
sugrįšt Amerikon. Antras 
klausimas: vyras buvo už
muštas prie darbo ir likusi

šiandien mums visai ne
svarbu. Į Klaipėdos kraštą 
šiandien reikia žiūrėti ne is- 
storiniu ar etnografiniu, bet 
grynai ekonominiu žvilgs
niu. Pakol Lietuva buvo Ru
sijos dalis, Klaipėda jai ga
lėjo nerupėt. Bet šian-

Ženevoje gauta žinių, 
kad Turkija planuojanti 
prisidėti prie Tautų Lygos. 
Ligi šiol ji ji neprigulėjo. 

CLEMENTON, N. J.
POPIERUOJU KAM

BARIUS. *
Sugrįžau į savo seną užsiėmimą. 

Aš pagrąžinsiu kiekvienam namą 
daug prieinamiau ir geriau negu koks 
nors svetimtautis. Reikale pasišaukit 
manė. (19)

JOS NAVICKAS
179 Berlin Road. Clementon. N. J.

Tel. I>aurel Springs 1396

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
įdresu: (26)
498 E. 7tb St„ So. Boston. Mass.

t JULIUS JANKAUSKAS, kuris at
važiavęs iš Lietuvos apsigyveno So. 
Bostone ir apie 1916 m. dirbo South 
Bostono cukemėje. Turiu labai svar
bų reikalą. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žino kur jis randasi malonėkit 
pranešti. (16)

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

Pajieškau gyvenimui draugo, mer
gina neblogai atrodanti, susipratusi, 
pageidaujama kad butų pasiturintis, 
redaro skirtumo pažvalgose ar am
žiuje. Prašau fotografiją prisiųsti, 
bus sugrąžinta atgal. (16)

I D. V 185 Lake Shore Rd. 
Mimico Beach, Toronto, Ont. Canada

| Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 25 iki 35 metų, kad butų 
atvažiavusi iš Lietuvos. Aš esu Ame
rikos pilietis, 41 metų, amatninkas, 
gerai atrodau, nevartoju svaigalų nė 
tabako. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą, kurį užtikrinu grąžint.! 18) 

JOHN WILSON
910 W. 32 Place, Chicago, IU.

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

i MRS JULIA BARVIDIENĖ 
426 Chestnut St. Rear.

New Britain, Conn.

Ignacas ir Juozapas LENKUS, pir
miau gyveno Scranton, Pa. Jau "bus 
10 metų, kaip nesusirašome; jie pa
tys lai atsišaukia, arba kurie žinote 
kur jie randas meldžiu pranešti, nes 
yra labai svarbus riekalas iš Lietu
vos. (17)

ADOMAS KANTAUTAS 
8173 W.Lafayette avė. Detroit, Mich

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

žinių, klauskite laišku ar ypatiškai.
(16)

GEORGE BAKAS 
1319 Addison St.. Chicago. III.

FARMA PARSIDUODA 
Namas 7 kambarių, elektrikos švie

sa, barnė gera, vištinės del 600 viš
tų, 2 karų garadžius ir seleris, prie 
gero kelio ant skvero, aplinkui eže
rai, pusė mailės nuo Silver Lake, ki
tas ežeras arti. Gera vieta del Ge
so! i no Steišino, mailė nuo dypo; abu 
keliai šteito 22 akeriai geros žemės. 
Parsiduoda už $4,600. (17)

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

dien, kuomet ji tapo savys- 1° našlė gauna iš insurance
tove valstybe, nuo sausze- 
mio iš- visų pusių apvesta 
svetimų kraštų sienomis —

NUTARĖ NUKIRST DET
ROITO MAJORUI $7000 

ALGOS.
Detroito miesto taryba 

nutarė nukirsti majoro Mur- 
phy algą nuo $15,000 iki 
$8,000 metams. Be to da 
nutarta nukapoti policijos, 

ugnagesių ir mokyklų de
partamentų algas, kas su
mažinsią miesto išlaidas vi
su 1,000,000 dolerių į me
tus.

Kur jus eisite, jus rasit šitą 
salyklą su milionais draugą

SULAIKYTI 9 ASMENIS 
ĮTARTI KOMUNISTAIS.

Šiomis dienomis Jona
voj padarytos pas kai ku
riuos asmenis kratos. Kra
tos metu keli asmenys buvo 
areštuoti. Areštuotieji prisi
pažinę esą komunistai ir iš
davę visą Jonavos komunis
tų organizaciją. Sąryšy su 
tuo suimti dar 9 asmenys.

Nebuvo tai prietikis, bet 
tobulas apkainavimas per 
Amerikos milionus to ne- 
sumušamo gerumo, kuris 
padarė Blue Ribbon Malt 
vadovaujančia salyklą vi
soj tautoje. Yra tik vie
nintelė Blue Ribbon Sa- 
lyklos kokybė—gauti ją. 
pirkit Blue Ribbon Malt.

©1932PB.P. (X
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LUE RIBBON MALT
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kompanijos atlyginimo kas 
sąvaitę. Ar gaus ji toki at-j A 
lyginimą ištekėjusi už kito J 
vyro? Šitas klausimas pa- - ' 
prastai pavedamas teismui 
išspręsti. Bet jeigu yra liku- \ 
’ių užmuštojo vyro nepilna-1 

; mečių vaikų, tai insurance 
kompanija turi mokėti pas
kirtą mokestį jų užlaiky
mui, nežiūrint ar motina iš
teka už kito vyro, ar ne.

Matau, kad pil
dai mano pata
rimą ir vartoji 
Rinso. Kaip pa
tinka? Ar bent 
kada matei taip 
gailias putas?

J. Senkui. — Apie tai, 
kaip pasidaryti šaltini, rasi
te paašikinimą šiame “Ke
leivio” numery. Žiūrėkite 
straipsnį “Praktiški Patari
mai Farmeriams”. Į tams
tos antrą klausimą paaiški
nimo ndgalim-duoti.

Edmontono Žiopliui. —
Tokių sutvėrimų, kaip pusė 
žuvies ir pusė merginos, 
niekur nėra ir niekad nebu
vo.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito. k aitulio, nemiego. Vi

sose aptickose.

“Jis išskalbia drabužius 
baltai kaip sniegas!” 

sako užganėdinta jos sesuo

LAURINČIKAS Antanas ir Juo
zas mano broliai, paeina iš Panevė
žio apsk., Raguvos vaisė., Nausėdės 
kaimo. Amerikon atvyko apie 22 me
tai atgal. Girdėjau kad Juozas buvo 
pasaulinėje karėje, o Antanas 1930 
m. gyveno 17 Townley st. Hartford, 
Conn. Prašau pačių atsisaukt arba 
kurie žino kur jie randasi, malonė 
kit pranešti, už kų busiu dideliai dė
kingas (17)

KAZIMIERAS LAURINČIKAS 
Patrick, Sask., Canada

Pajieškau Jono Kališiaus, jis pir
miau gyveno Pana, III. Jei yra gy
vas lai pats atsišaukia arba kurie 
žinot kur jis randasi. Malonės pra
nešti.

CHAS RICE
R. R. 2, O’Fallon, III.

KUN. PETRAIKIS, malonės atsi- 
šaukt, nes turiu labai svarbų reika
lą; kurie žino kur jis randasi, teiki- 

“IVABAR aš suprantu kodėl jus man tės pranešti jo adresą (17)
patarėt pernd&inyt į Rinso. Tai vdamac toji

stebėtinas muilas! Aš niekuomet ne
gaudavau taip skaisčių ir švarių skal
binių iš mano skalbtuvo pirmiau. Li
niniai būna labai balti, aš jų nė nevi- 
riru! Kaip gerai kad jūsų patarimą 
bučiau priėmus senai.’’

Geras skalbt rėčkoj
Išdirbėjai 40 garsių skalbtuvių reko
menduoja Rinso kad jis saugus. Skal
biniai baltesni ir skaistesni. Geras 
skalbimui rėčkoj, jis išmirko purvą— 
sutaupo trynimą—sutaupo drabužį.

Rinso putos yra tirštos, smetonuo- 
tos. ištvermingos—net kiečiausiame 
vandeny. Rinso duoda, puodukas už 
puoduką, dvigubai daugiau putų už 
lengvosvarius papurusius muilus. Pa
mėgink šitas
tirštas putas 
ir dišių plo- 
imui. Gauk 
DIDELJ na
minį pakečių 
Rinso.

MILIONAI VARTOJA RINSO.
Rėčkoje, Skalbt u vėje ir Bliude.
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FRANAS TRILIKON’IS 

Bruce St., I.awrence, Mass

PARSIDUODA ŪKĖ 
Su budinkais, 40 akerių žemės, ar

ti miesto, yra gražių riešutinių me
džių; ūkės vertė parduodu už
$3.400. Jmokėt reikia tik $2000. Aš 
esu laikrodininkas, plačiau paaiškin
siu laišku. (17)

JOS ŽILĖ
P. O. Box 21, Foley, Alabai

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mysti- 

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

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

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA SIUVAMA 
MAŠINA

Geram stovi, Galima matyt prieš 
piet ir vakarais nuo 8 iki 19. (17)

L DANTELSON,
1 ’/i Endirott St, Boston. Mass.

Reikalinga Darbininkė.
Prie krautuvės ir stubos darbu; dal
bas ant visados ir geras atlyginimas 
teisingai moteriai. Kuri norėtu leng
vą darbą, kreipkitės per laišką, aš 
plačiau paaiškinsiu reikalą. (16)

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

JIEŠKAU DARBO ANT 
FARMŲ.

Moku gerai farmų darbą, galiu pa
taisyt senus namus, moku pentyt ir 
cementuoti. Eus našlys 47 metų, ne
geriu ir nerūkau. Bučiau labai nau
dingas našlei moteriai arba geram 
gaspadoriui. Reikalui esant klsFOski 
te;

JOF. ZDANOVA
208 W. Main St, M'estvil’e, 111.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevičitm
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Ave< 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

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

Los Angeles, Calif.

•Keletvte” Jos-) Drangas, Pat»r* 
kit Savų Draugams Skaityti

i
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P1TTSBURGH, PA. 
SLA. 40 kp. balsavimo pa-

S. L. A. REIKALAI LA. 4-to apskr. viršininkai 
nieko neišmano ir kad su 
jais galima elgtis, kaipo su 
tokiais.

Jei J. Tareila butų pada
re- taip. kaip vice pirminin-

įkad Klingai butų surengtos 
prakalbos. Bet sandariečių 

sėkmės. Delegatų rinkimuo- darbuotoja^ P. Mai mokas 
se Virbicką, ir Pikšris pra-1 PasiP!?se balso ir Pa™*** 

laimėjo.
Balandžio 3 d. LMD. sve

tainėje Įvyko SLA. 40 kp.

kad SLA. 40 kp. neprivalo 
rengti fašistų agentui pra
kalbų. Po šio pareiškimo bu
vo leista balsuoti, ir kuone

KAIP TAUTININKAI lausko liudymu. atsisakė iš- 
PRAŽUDĖ 4-TO APSKRI- mokėti apdraudą.

ČIO IŽDĄ. 6) Kovo 1 d. 1931 apskri- kas prisakė Tareilai pada-
, . T . .—. , čio valdybos laikytame su- ryti. ir kaip Tareila pasiža-

.ar®. sirinkime nutarta pakelti dėio, Aetna Go. teisme ne-
ui šeimininkaujant šutu- prieš J. Mikalauską butų lengvai išsisukus.

po $1,214.80.
Skaitytojai jau girdėjo,

kad Connecticut 
žuvo SLA. 4-to

ir tuoj pasiųsti SLA. skun- 9) SLA. 4-to apskr. pirm. 
dų ir apeliacijų komisijai. J. Tareila, surinkęs nuo iš-

valstijoje Skundų komisijos pirminin- važiavimų-piknikų pinigus,
Apskričio

susirinkimas kur buvo bal- vienbakiai nubaūuota. kad iždas -sumoje SUMSO. Tai 
suojama Pildomoji Taryba n „r„,.albl, auitiko ponams Tareilai ir
ir renkami delegatai i SLA 
Seimą.

Pittsburgho dešinieji san- 
dariečiai, vadovaujami p. J. 
Virbicko ir F. Pikšrio. ren
gėsi prie šio susirinkimo iš 
kalno visais garais. Jie no
rėjo gaut netik didžiumą 
balsų savo sandarietiškam- 
fašistiniam šleitui i Pildo
mąją Tarybą, bet ir delega
tais Į Seimą norėjo išrinkti 
savus žmones.

Balsavimo pasekmės bu
vo sekamos: ant preziden
to, Bagocius gavo 12 balsų, 
Gegužis 43, Bachunas 5.

Ant vice-prezidento, Mi
kalauskas 49 bal.. Vokietai
tis 1, Mockevičius 10.

Ant sekretoriaus, Jurge- 
liutė 11 balsų- Miliauskas
12. Čekanauskas 37.

Ant iždo globėjų. Januš
kevičius 47 bal., Bakanas 
21, Stungis 11, Raginckas 
31, Mockus 5, Sekys 4.

Ant iždininko. Gugis 19 
balsu. Taraila 27. Mažeika
13.

Ant daktaro kvotėjo. Dr. 
Bronušas 13 balsų, Dr. Kli
mas 38, Dr. Stanislovaitis 9. 
Pastebėtinas dalykas šiuo

se balsavimuose buvo tas, 
kad bolševikai balsavo kar
tu su tautininkais ant prezi
dento už Geguži, ant iždo 
globėjų už Januškevičių ir 
Raginską. o ant daktaro 
kvotėjo už Dr. Klimą. Pasi
rodo, kad ant Soho yra ko
kia nors slapta sutartis tarp 
bolševikų ir tautininkų. Tū
las juokdarys pareiškė, kad 
ant Soho ir bolševikai esą 
tautiški. Jie bijosi, kad ne
laimėtų socialistai. Gal būti 
ir taip.

Delegatų rinkimas.
Priėjus prie delegatų rin

kimo, pasirodė, kad Virbic
ko su Pikšriu sudarytas šlei- 
tas nieko nereiškia. Kandi
datų buvo nominuota čielas 
dėsėtkas, o rinkti galima 
tik 4. Tai prisėjo balsuoti 
net 3 kartus, iki buvo surin
ktas reikalaujamas skaitlius 
balsų už keturis delegatus. 
Virbickas. Pikšris ir Lapei- 
ka pralaimėjo. Delegatais 
liko išrinkti A. Vainorius, 
K. Šimkūnas, Milda Virbic 
kiutė (jaunuolė) ir F. Ra 
džiukinas. Visi yra rimti S. 
LA. darbuotojai.

Brooklyno fašistų agentas 
lankosi Pittsburghe.

Šiomis dienomis teko su
sitikti Pittsburghe D. Klin
ty kuris rekomenduojasi 
kaipo “Vienybės” redakto
rius. Kadangi “Vienybės” 
redaktoriai nesenai rašė, 
kad jiems butų garbė būti 
Smetonos žvalgybininkais, 
tai pittsburgniečiai p. D. 
Klingą kitaip ir nevadina, 
kaip tik Brooklyno fašistu 
žvalgybininku.

Pasikalbėjimuose Klinga 
nuduoda “dideli žmogų”. 
Sako, kai buvau nuvažiavęs 
nuo “Vienybės” i Lietuvą, 
tai su manim skaitės net 12- 
tos kategorijos valdininkai. 
Sako, net baliavojau su jais. 
O reikia žinot, sako, kad 
prie 12-tos kategorijos vai-į 
dininkų ne labai kas galis Į 
prieiti. Girdi, toks Dalgis, i 
ar kas kitas iš Pittsburgho, ’ 
gal prieitų tik prie kokios 
8-tos kategorijos.

Bet šitas pasigirimas 
Klingos šėrų Pittsburghe 
nei kiek nepakėlė.

SLA. 40 kp. susirinkime 
buvo paduotas Įnešimas,

D. Klingai prakalbų neren
gti. Nieko negelbėjo nei 12- 
ta kategorija. Kipšas.

BRIDGEVILLE, PA.
SLA. 90 kp. balsavimo 

pasekmės.
Balandžio 10 d. SLA. 90 

kp. laikė susirinkimą ir rin
ko Pildomąją Tarybą. Bal
savimo pasekmės buvo to
kios:

Ant prezidento. Bagocius 
gavo 20 balsų. Gegužis 9, 
Bachunas 1.

Ant vice-prezidento Mi
kalauskas 19 balsų. Vokie
taitis 1.

Ant sekretoriaus, P. Jur- 
geliutė 24 balsus, Miliaus
kas 6, Čekanauskas 1.

Ant iždininko, Gugis 23 
balsus, Tareila 4, Mažei
ka 4.

Ant iždo globėjų. Januš
kevičius 11 balsų. Bakanas 
16, Stungis 17. Raginskas 
10, Mockus 2, Sekys 1.

Ant daktaro kvotėjo, Dr. 
Bronušas 18 balsų, Dr. Kli
mas 12.

Delegatų rinkimas ir Įne
šimai Seimui atidėti iki se
kamo susirinkimo. Narys.

Mikalauskai šeimininkau- 
“—* Tareila buvo to aps-

Mika-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

kas F. J. Bagočius balau- visuomet pridavė ižd. J. Mi- 
džio 9 d.. 1931. pasiuntė lai- kalauskui be jokių raštiškų 
šką pirm. J. Tareilai ir tame bei teisiškų liudymų. 
laiške rašė: “Idant komisija 10) Nuo 1920 m. dargi

SCRANTON, PA.
Tautinė parapija negalėjo 

sugyventi su kun. Vilimavi- 
čiu.

Nesenai pas mus buvo at
vykęs Romos katalikų kuni
gas Vilimavičius ir užėmė 
tautinėj parapijoj klebono

jant.
kričio pirmininku, o 
lauskas iždininku.

Šitam skandalui ištirti, 
Apskričio suvažiavimas bu
vo paskiręs komisiją, ku
rion Įnėjo Jonas Skrituls- 
kas. Povilas Montvila ir T. 
Zdančukas.

Dabar šita komisija savo 
darbą užbaigė ir paskelbė 
raportą. Ji patyrusi štai ką:

1) Gegužio 25, 1930 m. 
kuopų išrinkti delegatai Į S 
LA. Seimą suvažiavo Į 
Bridgeport, Conn. pasitarti 
apie samdymą buso i Sei
mą, ir sužinoti, pas ką ran
dasi skirti Conn. valst. de
legatams 8500 iš apskričio 
kasos. Išsiaiškino, kad 4-to 
apskr. visi pinigai yra pas 
ižd. J. Mikalauską, ir kad 

i kelios dienos prieš šį pasi
tarimą jau kai kam buvo ži
noma. jog J. Mikalausko 
turtas yra keblioj padėtyje, 
tai šio pasitarimo dalyviai 
nutarė, kad apskričio val
dyba kuogreičiausiai imtųsi 
žygių atgauti apskričio pi
nigus iš J. Mikalausko. Geg. 
26, 1930 m. vice-pirm. Pet
ras Kupstas, iždo glob. V. 
Vitukynas ir Jonas Skritul- 
skas. visi iš New Britain, nu
vyko pas apskr. pirm. Joną 
Tareilą pasitarti, kokių žy- 
gių reikia imtis, kad atgauti 
pinigus iš J. Mikalausko; 
gavę iš Tareilos apdraudos 
bondą, kreipės pas advoka

galėtų nuodugniai dalyką 
svarstyti, reikia neatbūtinai 
kad Tamstos prisiųsčumėt 
man daugiau davadų ar Įro
dymų, kad jis tą turtą turė
jo, kokiu bud u jis ji gavo ir 
kokie darodymai yra ant 
rankų, kad jis priėmė, arba 
laikė pas save. arba išeikvo
jo... Jei teismas nėra užves
tas, tai mes galime veikti..." 
I šį p. Bagočiaus laišką J. 
Tareila iki rūgs. 23 d., 1931 
nedavė atsakymo.

7) Birž. 12, 1931. apskr. 
iždininkas A. J. Viznis ir or
ganizatorius B. Vedeikis 
nuvyko pas J. Tareilą ir 
prašė, kad jis jiem duotų 
Aetnos apdraudos bondą, 
su kuriuo jie buvo pasiryžę 
eiti pas advokatą. Tareila 
pasižadėjo bondą pasiųsti 
Vizniui, bet to nepadarė, tik 
po trijų mėnesių laiko jie tą 
bondą gavo, t. y. rūgs. 11d., 
kada liko tik 16 dienų iki 
apskr. metiniam suvažiavi
mui.

8) Nors apskričio su-

iždininko knygos nėra per
žiūrėtos iždo globėjų bei 
pirmininko ir Aetna kompa
nijai priduotos be jokios 
tvarkos.

11) Ir kadangi komisija, 
kuri buvo išrinkta 4-to apsk. 
18-tame suvažiavime rūgs. 
28 d., 1930 m. iždo ieškoji
mą suvėlino ant tiek, kad 
bepaliko tik 5 dienos laiko 
užvedimu bylos prieš Aet
na kompaniją, ir kadangi 
pereitame apskričio 19-tam 
suvažiavime minėta kompa
nija nėra patiekus aiškaus 
raštiško raporto, kuris galė
tų parodyt, kodėl turėjo žū
ti Apskričio iždas sumoje 
$1.214.60, tai mes, nurodę 
viską kas viršuje parašyta, 
prieiname prie šių išdavų:

Kad 4-to apskričio 
žuvimą sumoje $1,414.60 
galutinai likviduoti ir šį ra
portą, jei jis priimtinas, pa
skelbti SLA. organe “Tėvy
nėje” visų 4-to apskr. narių 

j žiniai.
SLA. 4-tas apskr. jau jo-

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys SĮąvadžiotojas. 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 perstoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61............. 25c.
Švento Antano Stebaklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

šv. J<*uį galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.

Džian Banį bim Spyriai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Araeri- 

’ koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyriai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai rr juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hunto- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. 'Tinka viso- 

iždfllk‘t‘ms apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c.
Apie Dievų. Velnių. Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietaru naikintojas. 72 pus
lapių ............................................... 25c.

važiavime rūgs. 28 d., 1930, i kiu budu negali patraukti

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 Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

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

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

katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. ................... 2t)c.'

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* 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 knyga «u ”79 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. jgijęs šių kny
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina .......................... ........ $1.60
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

San 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 Atsirado 
kaibos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. l<»c
Delko Reikta žmogui Gert ir Valgyt?

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

vietą, o buvęs čia kun. Va- tą ir sužinojo, kad bondsas
latka išvažiavo i Wilke> 
Barre. Pa., ir tenai užėmė 
tautinę parapiją.

Iš pradžių kun. Vilima
vičius išrodė mandagus 
žmogus, bet parapija neil
gai juo džiaugėsi. Jis pradė
jo reikalauti negalimų daly
kų. Parapijonys su jo reika
lavimais nesutiko, ir jis tu
rėjo išvažiuoti.

Dabartiniu laiku kun. 
Valatka valdo abidvi tauti
nes parapijas: Scrantuose ir 
Wikles-Barriuose. Scranto- 
niečiai laukia naujo kunigo 
iš Lietuvos. Koks jis bus, 
pamatysim jam atvažiavus.

Šiaip viskas tautinėj pa
rapijoj einasi gerai.

Bačiu Juozas.

DETROIT, MICH.
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” 14-tame nume
ry tilpo 6-tam puslapy kore
spondencija iš Detroito, ant

yra geras ii- atsako apskri
čio turtui. Advokatas pata
rė dar, kad laikytis bonde 
pažymėtų taisyklių, būtent, 
tuoj pasiųsti Aetna Co. 
formali pranešimą ir reika
lavimą pinigų, o jei bėgyje 
15 dienų kompanija neišpil- 
dys reikalavimų, tai tada 
patraukti Aetna Co. teis
man. Birž. 1 d. 1930 Petras 
Kupstas vėl nuvyko pas 
pirm. J. Tareilą ir paaiški
no. ką advokatas patarė da
ryti. Tareila. kaipo pirmi
ninkas, pasižadėjo tą viską 
atlikti, bet pasižadėijmo ne
pildė.

2) Birž. 12, 1930 iždo 
globėjai griežtai pareikala
vo J. Mikalausko, kad re
zignuotų iš iždininko vietos 
ir grąžintų viską, kas tik 
priklauso apskričiui. J. Mi 
kalauskas reikalavimo ne
išpildė.

3) Birželio pradžioje J. 
Mikalauskas pasidavė banrašte “'Ateities4 choras at

metė ‘Tarybos’ kvietimą”, ir krotui. bet 4-to apskričio pi

Manchester, 
įgalioti keli

Conn.. buvo 
(ar visi) aps

aUakomybėn Aetna Co. ir 
išreikalauti iš jos pinigus.

kričio valdybos nariai išieš-l kaipo apdraudą, dėlto, kad
koti iš J. Mikalausko turtą, 
ir prie to da suvažiavimas Į- 
galiojo adv. Lukošių iš Wa-

iau laikas (terminas) pasi
baigęs ir nėra jokių galimy
bių prie jos prieiti.

terbury rūpintis šiuo darbu, Į Tikimės, kad mes, kaipo 
bet nei adv. Lukošius, nei; komisija, atlikome savo pa- 
valdyba per čielus metus 'reigas pagal musų geriausi 
nieko aiškaus ir.reikalingo pasistengimą ir supratimą.
nenuveikė.

J. Tareila tokiu savo el
gesiu davė progą apdraudos 
kompanijai manyti, kad S.

Komisijos nariai:
Jonas Skritulskas, 
Povilas Montvila, 
T. Zdančukas.

Humoristika

•f

*

t

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelius die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? vienas maistas duoda daugiau spėkų 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj kitas mažiau? Delko žmogui reikta 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas r.uo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25c.
Amerikos Macochaa. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa-
piovė mergina Ona Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta .......... .... .................... $3.00
SociSlizmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parode, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės bu? pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knvga lietuvių 
kalboje tame svariname liausime.
Pusi. 429, 1915 m................... $2 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

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

cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.............................. ................ 15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hnr.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė I.ew Wallace 
.472 pusi. ....................................... $2.00
Lytiško* Liga* ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kaina.................i........... ................25c
Amžino* Dainos.— šioj knygutėj tel

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

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

lapis.—šitos veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai ta val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Uetuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rabežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji 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 visa Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina__ _ $1 0n
Drūtais audeklo apdarais .... $15<>
Lyttffcm Uguu ir ludp nuo jų npsiMo- 

gott. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, neržiurėts ir pagerinta lai
da.

Graži. lailia tartum žvakė. 
Gelsvaplaukė lietuvaitė.
Ir gana gabi mergaitė.

—Ui.— Iršiukas vėl prabilo.— 
Tavo vardas jau pakilo,
Tu išlysi taip kai yla,

Bet atvesk čia savo pačią.
Kad aš ją matyčiau stačią.

—Yes,—Antanas prižadėjo 
Ir pati vėliau atėjo 
Pasirodyt kaip reikėjo.

Ir gal būti kur ištyžo,
Nes atgal jau nesugryžo.

Todėl žmonės ir kvatoja.
Kad tam Irškiui šleivakojui 
Drimba pačią davonojo;

Ir užtai dabar jis liko 
Didis vadas bolševiką.

A.

DRIMBA PRARADO 
SAVO PAČIĄ

Brooklyn. N. Y.
čia visi iš juoko stena 
Apie Drimbišką Antaną.—
Kad jis vienas jau gyvena,

Jo pati, kai žmonės sako, 
žydui prezentu pateko.

Tas ne tyčia atsitiko;
Kai Antanas tiktai liko 
Didis vadas bolševiku,

Jis turėjo daug galvoti.
Ko labiausia teks bijoti.

Pagaliau ir sugalvojo,
Kad Iršiuko šleivakojo 
Jis labiausia pribijojo.

Tas Iršiukas. tai žydelis — 
Partijoje visagalis.

Tuoj pas Irškj jis nukanka, 
Pabučiuoja jam į ranką,
Bet to žydui neužtenka.

Drimba puola jam po kojų 
Ir padus dar pabučiuoja.

—Ui,— Iršiukas suuiksėjo,— 
Tau labai senai reikėjo 
čino didelio veikėjo;

Tu galėsi būti vadas,
Bet sakyk, ar tu jau vedęs? 

—Yes.— Antanas pasisakė.

KAIP/

— Istoriška apysaka M 
laikų. Parašė Lew 

Wallace. 472 puaL.......................HM
bylas neį-nigų į bankroto 

traukė.
yra 4) Liepos pradžioje apsk. 

klaida. Turėjo būti: “drg. j valdyba nuvyko pas J. Mi- 
A. Gabužis”. jkalauską Į jo namus ir rei-

Redakcijai yra geriau ži-' kalavo. kad išduotų visą at- 
nomas Gegužio vardas, dėl' skaitą kaipo iždininkas ir 
to, turbut. ir klaida Įvyko. ;tuoj grąžintų, pinigus, kny- 

Viso labo Maikio tėvui ir gas ir viską, kas priklausė 
visiems “Keleivio” skaityto- apskričiui. J. Mikalauskas 
jams. A. Badenas, teisinosi, kad pinigų neturįs

o knygos esančios nesutvar
kytos. Prašęs kelių dienų 
palaukti, bet praslinkus ke
lioms dienoms pinigų, kny
gų ir kitų dokumentų ne
grąžino: sugrąžino tik vė
liavas ir kitus mažmožius.

5) Liepos 28 d., 1930 me
tais pirm. J. Tareila ir iždo 
gi. J. Januškevičius nuvyko 
pas Aetna Co. Ji parodė iž
dininko knygas ir liudymo 
raštą (afidavit). kuriame J. 
Mikalauskas užsigina turė
jęs 4-to apskr. pinigus ir 
kada jis buvo apdraustas, 
tai turėjęs tik $6.00. Aetna

pasakyta, kad tame choro su
sirinkime pirmininkavę?
‘drg. A. Gegužis”. Tai 

būti:

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pakas.

G varant liejam Patenkinimų.
Kaldros ir patalai, Materijos Šliu- 
bints musų special iškurnąs. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIE'S-EL'ROPEAN 
FEATHER CO.

56 Chaeneey Street. Boston. Man*. 
Kampas Bedford St.. netoli Wash- 
ington St. ir Jordan Marsh Depart

ment Storo. Co., remdamos tuo J. Miką- Kad p«»ti jo mėlynakė.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHfCAGO, ILL.

šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32........................................... IPs.
Eilės ir Otralpanlsl. Šioj knygoj telpa 

23 gražio* eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. -26 pufcL..............................2SeSVEIKATA

TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, FizMogijos ir 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
253 Brondway So. Boston, Mass.

t y i



No. 16, Balandžio 20, 1932

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

Vyrai, Krizes Pas 
Mus Nėra!”

Del š’.tų žodžių paplautas 
vienas žmogus, du arkliai ir 

porų vyrų sužeista.
Šiomis dienomis. Krauja- 

lių vienk. pas uk. Rėklaitį 
būvo surengtas talkininkam 
baliukas.

Apie vidurnakti, vienas 
pasilipo ant pakilesnės vie
tos ir užgiedojo: “Vyrai, 
krizės nėra!” Bet kur tau 
tas geruoju nueis. Ėmė
nepatiko Rastauskui. Šis at
rėmė: “Džiaukis, kad gauni 
dykai lakti, o ne, tai badu 
dvėstum ir dar sakai, kad 
krizės nėra.”Be to. dar pasi
dalino tautiškų keiksmų ko
lekcija ir, rodės, kad baig
ta.

Kiek vėliau drąsuolis 
(Babtas). kuris drįso rėkti, 
kad krizės nėra, išėjęs ant 
kiemo rado paplautus savo 
arklius, vežimo ratus nu
maustytus ir sumestus 
dumblynę. Išsigando žmo
gus. Suprato, kad už tą saki
ni. Pajuto, kad dabar krizė 
ir jam dantis parodė. Ne 
perkentė. Grižo į kambarį, 
priėjo prie Rastausko ir 
garsiai sušuko: “Šunsnuki, 
kam papiovei arklius, su 
darkei vežimą?” Po tų žo
džių smarkiai užvežė į žan
dą ir pasitraukė.

Kerbto reikalavo Rastau
sko kraujas. Iš tiesų visų a 
kyvaizdoj, jis priėjo prie 
Babtaus, išsitraukė lenktinį 
peili ir dūrė jam į nugarą 
Kiti šoko i pagelbą. Kilo 
triukšmas, kuri tik kaimo 
seniūnas, šauliams- pade
dant, nuramino.

Po “vainos” pasirodė, 
kad pasiekti tokie rezulta
tai: Babtas nužudytas, Ras- 
tauskas, su savo sėbru An
drijausku,sunkiai sužeisti ir 
dabar laikomi griežtoj poli 
cijos priežiūroj, ir papiauti 
2 ąrkliai.

ATSITIKTINAI SUGAU
TAS PLĖŠIKAS LI

MONTAS.
Policija turėjo žinių, kad 

iii. N. Bauptienė, Žambelių 
km. Telšių apskr. priima ir 
lepia vogtus daiktus. Poli

cija nuvyko pas Bauptienę 
laryti kratos.

Policininkui Aleksandra
vičiui užlipus ant namų viš- 
<ų, nežinomas piktadarys į 
oolicininką paleido iš re
volverio 2 šuvius. Vieno šū
vio kulka palicininkui pa- 

ir taikė į dešinę kailinių ran
kovę. *■

Piktadarys tuojau šoko 
nuo aukšto ir leidosi bėgti. 
3et kilus triukšmui ir pribu
vus daugiau žmonių, pikta- 
rtarys buvo sulaikytas. Pas 
sulaikytąjį rasta revolveris 
ir 5 šoviniai. Jokių doku
mentu pas jį nerasta. Jis pa- 
•i vadino Vincu Limontu.

Paaiškėjo, kad Limontas 
yra žinomas plėšikas, pasi
slėpęs nuo teismo ir ieško
mas.

Limontas uždarytas Tei
sių kalėjimam

PER NAKTJ PAPIOVĖ 
200 KOMARO VIŠČIUKŲ.

Baisogalos dvare pas p. 
Komarą buvo Įdomus ir 
nuostolingas įvykis. Vos iš
siritę, inkubatoriaus pagel- 
ba, 235 viščiukai, buvo už 
pulti didžiųjų žiurkių ir per 
vieną naktį du šimtai viš
čiukų buvo papiauti. Beveik 
kiekvienam perkąstas gal
vos kiaušas.

UŽSIDARO PLYTŲ 
FABRIKAS.

Lietuvoje kalbama, 
neužilgo užsidarysiąs Vai
lokaičiui priklausantis plytų 
fabrikas, kuris randasi ne
toli Panevėžio—Dembavoj. 
Užsidarymo priežastys: 
brangus molio apdirbimas. 
1,000 plytų pagaminimas 
fabrikui apsieidavo apie 
120 litų. Be darbo liks apie 
100 darbininku.

kad

5,808 LIETUVIAI LAUKŲ
DARBININKAI LAT

VIJOJ.
Oficialiais statistikos da. 

viniais. dabar Latvijoj dir
ba 6,468 laukų darbininkai 
svetimšaliai, iš jų 5,808 lie 
tuviai. Pernai vasarą lietu
vių skaičius siekė 19,089 
Apie 90 nuoš. lietuvių laukų 
darbininkų dirba pasienio 
juostoj.

«

M

LEIVIS. SO. BOSTON Septintoj Puslafris

JIS U* SPEKULIANTUS.

šitas tipingas buržujus, Rus- 
sell Clark. New Orleans medvil
nės birž; s pirmininkas, piktai 
atakuoja Įneštą Kongresan bi- 
ių, kuriuo norima suvaržyti 

medvilnės spekuliantus. Rusijoj 
šitokius parazitus stato prie sie
nos ir šaudo, o kapitalistinėje 
Amerikoj jie drįsta savo pra-

KAIP NUSIŽUDĖ MONI
KA ŠEVELYTĖ.

šiomis dienomis Kauno 
priemiesty, Viliampolėj, nu
sižudė Monika Ševelytė, 19 
metų amžiaus jaunuolė.

Velionė dirbo kojinių 
(pančekų) dirbtuvėj Vi- 
liampoiėj. Ji kukli, užsida
riusi svajotoja. Svajoja bū
ti muzikė. Neturtas ėjo kar
tu su jos bręstančia jaunys
te. Ji nenustojo vilties pa
siekti savo idėjų. Kelią pa
stoja jaunas Leonas—įsi
myli. Motina, broliai pata
ria tekėti, pabėgti nuo skur
do. Jaunutė svajotoja jau 
dviejų jausmų kamuojama: 
ar ištekėti ir pasinerti Į kas
dieninius rūpesčius, ar var
gti vienai, svajoti apie mu
ziką? Ryžtasi. Laukia ves
tuvių. Kovo 18 d. Monika il
gai klausosi patefono, kuris 
groja liūdnas meliodijas. Ji 
liūdna, susimąsčiusi, susi
kaupusi. Staiga puola moti-

.JIS DALINS FARMERIAMS 
\ AI DŽIOS PASKOLAS.

ĮSTEIGTA nauja 
SPAUSTUVĖ.

Neseniai Ukmergėje ati
daryta nauja spaustuvė. 

1 Prieš tai buvo tik vieno Slo-

PIRKO PO 30 RUBLIŲ, 
PARDUODA PO 8 CEN

TUS.
Vaduvos.—Prieš karą čia 

buvo garsus dvaras su savo
nimskio spaustuvė ir jis tuo- Į dideliu 3 aukštų palociumi. 
mi naudojosi: už spaudos•Dvaro savininkas buvo po- 
darbus brangiai ėmė ir ne- i nas Kaciela. Per karą visi 
greit padarydavo. Dabar į dvaro trobesiai sudaužyti, 
ukmergiečiai tikisi pigiau Pats savininkas iš griuvėsių 
spausdinti. į plytas rankioja ir pardąvi-

nėja po 8 c. Palociaus pa- 
SUĖMIMAI KLAIPĖDOJ, statymas kainuojąs bran- 

Policijos valdininkai su- giai. Statybos išlaidas ap
ėmė kelis Klaipėdos darbi- skaičiavus išeina, kad kiek- 
ninkų partijos vadus ir juos viena plyta kainavusi po 30 
internavo policijos buvei-, aukso rublių.
nė j. Suimtųjų tarpe esą pa-, 
leistojo seimelio nariai Su-, 
hrau ir Žardeninkas ir mie
sto tarybos nariai Marien,
Neuman, Pippirs ir Roess- 
ler. Pas suimtuosius padary
ta namuose krata.

Landvvirtschaft partijos 
pirmininkas Conradas karo’

gaįstingą bizni net Kongrese nai į glėbį, nervingai verk-
ginti.

KLAIPĖDOJ SULAIKY
TAS VOKIETIJOS 

ŠNIPAS.

UŽ ŠUNĮ 450 LITŲ.
Turtingas alytietis Abro- 

mas Marsakas nuolat leis
davo be antsnukio į gatvę 
savo vilkų veislės šunį. Už 
tai jam policija surašė pro
tokolą, o apskr. viršininkas 
nubaudė 50 litų už nesilai
kymą taisyklių. Marsakas 
nenorėjo mokėti ir parašė 
vidaus reikalų ministeriui 
skundą, bet skundas palik
tas be pasėkų ir 50 litų tu
rėjo sumokėti. Tokia baus
mė turtingam žmogui nieko 
nereiškia ir šunį vėl be ants
nukio paleido bėgioti mie
sto gatvėse. Policija surašė 
antrą protokolą ir apskr 
viršininkas nubaudė 100 lt. 
ŠĮ kartą taip pat rašo skun
dą aukštesnei instancijai ir 
nenori prisipažinti, kad tai 
buvo jo šuo. Bet ir šį kartą 
nieko neišėjo — turėjo su
mokėti 100 litų. Marsakas, 
matyt nenorėdamas skaity
tis su administracijos orga
nais, vėl savo šunį leidžia Į

dama bučiuoja motutei ran- 
Ikas: “Dėkui, motute, dėkui 
[kad mane užauginai.” Mo- 
[tina nustebusi paguodžia, 
peržegnoja Palieka vieną

Kovo 25 d. Klaipėdoje | į1'išeįna- Likusi.viena, ap-

Chicagos bankininkas, Henry 
8- Clarke. buvo paskirtas dalint 
farmeriams valdžios paskolas iš 
taip vadinamos “rekonstrukci

jos korporacijos”. Valdžia ma-1 k®aiendanto esąs nubaustas 
no. kad šiais metais paskolos 1500 lt. arba 2 savaitėms ka- 
reikalaus koks milionas farme-1 Įėjimo UŽ naujos direktori

jos niekinimą viename susi
rinkime.

VILKAS ŠULINY. I su tuo’ vokiečiai į-
„ . . „ įteikė signatarams antra no-Per siautusias pūgas Ra-Įta

r: u

buvo sulaikytas Vokietijos žvelgia kambarį, metasi į liny vilką šulinys buvo že 
pilietis, atvykęs iš Berlyno Į.uriS- Čia brolis. Monika rnn nntinni Pov nnrroo 
ir Klaipėdoj pasivadinęs |ir jį išbučiuoja, ir nė žodžio
Ričardu Bekeriu. Jis sakosi betarusi dingsta virtuvėje, 
esąs duru dirbimo fabriko Po valandos Moniką jau 
“Donar—Turen” atstovas, randa be sąmonės pargnu- 
Klaipėdoj jis turėjo ilgų pa- viKią su rašteliu rankoje: 
ritarimu su kai kuriais bu- * Nieko nekaltinkite dėl ma- 
vusio seimelio daugumos no mirties. Ją pasirinkau”, 
partijų nariais, kurie neturi Nuvežta ligoninėn visą pa- 
nieko bendro su durų dirbi-Į r3 kamuojasi ir su paskuti
nių ar prekiavimu. Pas su-|nm žodžiu lupose —“Leo- 
imtąji rasta kompromituo- nai”—miršta. Laidoja šven- 
jamos medžiagos, iŠ kurios tuose kapuose. Kaip nenu- 
matvti, kad Bekeris yra at- sižudėlę. Prie naujai supil- 
vykęs šnipinėti ir rengti U? k?p<? I1^1 artimie- 
Klaipėdoj kažkokią akciją. IJL giminės, stovi Leonas ir 
Bekeris perduotas ypatingai}laužydamas rankas karto- 
varbiu bvlų teismo tardyto-1 ja: “Kodėl aš ją erzinau, 

lui ' " } kodėl aš vaikščiojau su ki
tom?’

ado vienas pilietis savo šu- pg^Ąs VARGO BROLIAI

TRAGEDIJA UKMERGĖJ
Ukmergėje, Vilniaus gat

vėje. stambioje geležies 
krautuvėje, rasta nušauta 
tos krautuvės

VIETOJ VESTUVIŲ 
LAIDOTUVĖS.

Paduškių km., Antaliep- 
savininkojtės vals., Zarasų aps. gyv 

Zilbero duktė. Kadangi bu-Nonas Liesys 70 metų am- 
vo tą dieną turgus ir gatvėj žiaus nesenai savo žmoną 
buvo triukšmas, šūvio nie- ipamarinęs, rengėsi vesti pil 
kas negirdėjo. Atėję žydai [ Kovaliukienę, kuri pas Lie 
Į krautuvę rado Zilberaitę} si Įnamavo. Bet Velykų iš- 
negyvą: ji gulėjo kruvina vakarėse Liesys su Kovaliu 
žemėj, nušauta šuviu Į gal-|kiene rasti abu negyvi tvar 
vą. te ant lubų. Padarius apžiu-

Ar ji nusišovė pati, ar ją rėjimą, rasta, kad Liesys su 
kas nušovė, tikrai .nežino-J Kovaliukiene pirmiau už- 
ma. \ra faktas, kad Zilbe-| mušti, o paskui papiauti. 
raitė nušauta. Žydai paša- Į Liesys turėjo 1 ha žemės ir 
koja, kad Į krautuvę buvo J trobikę. Manoma, kad juos 
atėję kažkokie du žmonės|bus kas nužudęs dėl paliki- 
ir po jų išėjimo jie radojmo turto.
Zilberaitę nebegyvą. Pasa-

mu riminiu. Per pūgas tai Joniškėlis Katkunų kai- 
šulinį apipustė. Vieną rytą mo ūkininkai buvo paėmę 
nuėjo pilietis atsikasti šuli-} valtininko malkas piauti 
nio. Nustebo, kad paTnatė | Sužinoję miestelenai, nus- 
stovintį šuliny vilką. Stovė-|Prenc^. Ju°s sumušti dėl 
jo su nusiminusiomis aki- ‘Traukimo darbo iš pano
mis ir žiurėjo į žmogų. Van- |sie% • . Penkiolika žmonių 
dens buvo ligi keliu. žmo-|nu^J° į malkų plovimo vie- 
gus net nusigando. ‘ Manė,R ir norėjo įvykdyti savo 
tad jam vaidenasi. Bet įsi-Į sumanymą. w
žiūrėjęs pastebėjo, kad tik- Ūkininkai paspruko. Jų j- 
rai vilkas. Vargšą nuteisė ranklus inirs^ miestelėnai 
mirti. ' | sudaužė, tuo parodydami,

kad tas pat butų atsitikę ir 
VARNŲ APDRASKYTAS Įw savininkams.

LAVONAS.
Traupis. Skauradų k.-pa-Į 

gal kelią, griovy, rastas la
vonas, šunų ir varnų apdra
skytas. Spėjama, kad tai el
getos lavonas. Tas elgeta] 
buvo dingęs žiemos pra
džioje.

koja, kad tuo pat laiku iš 
krautuvės buvo pavogta ke
letas revolverių ir daug šo-j 
vinių.

ŪKININKAI PRAŠO 
PASKOLŲ.

Šiuo metu Lietuvos že
mės bankui yra paduota perre' Lkmerpes žydai labai su- L 500 -u -praš\,mu 

• sirupmę. Valksto gatvėm irl,^ gautl; frašįmlj £asko.
lų suma siekia 25 milijonų

miestą. Policija surašo 
čia p?otokolą, o apskr. vir- „““jf;*“
šininkas nubaudžia 300 litu. ' __________
Ir vėl skundas v. r. ministe- v-irv- eHl a ĮVYTA imu Daugelis iš ūkininkų y- 
riui, bet jos pasėkos tokios TRABANDOS ra PatekS tikrai į sunkią bu-pat ir Marš. 300 lt. sumoka. į n TRABANDOS. Įklę.
Šį kartą jau pasimokė, kaip ' er. va?ano menesi sulai-1 Tačiau Žemės bankas dėl 
reikia pildyti istatvmus ir kontrabandos ties Lat-ljgšų stokos visų prašymų 
savo šuns i miestą daugiau viJ°s siena už 989 lit. 20 patenkinti negali ir suma- 
nebeišleidžia. ‘ " cnt., ties_ administracijos h- žintas paskolas duoda tik

njja—2,543 lit. 52 cnt., ties Į tiems, kuriems jau gresia 
Vokietijos siena — už 6020} varžytynės ir kurių ūkis be 
lt. 81 cnt. Iš viso sulaikyta}tokios paskolos visai nueitų 
kontrabandos už 9,823 lt. J niekais,
53 cnt. Sausio mėnesi buvo 
sulaikyta kontrabandos už 
10.252 lt. 49 cnt. ’

Keliaukite su Lloyd
■f-;:

___ I _i_ igO: , .J®

LIETUVAIrk- * - w

€
Tas Reiškia:

> ■

1 j 1 GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
.«> Si®

o 1.
«>>• TRUMPIAUSIAS KELIA-

VIMAS PER JURAS j; ? 1'*?v ■ ■ • •v7XK' . - '.S?*'r-is 3/- '< PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ Į
i oi

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BRF-MERHAVEN j LIETUVA '-^1 A

| Bagažas Persiunčiama Lietuvon O
mi1

Užsisakykit vietas pas vietinius agen-
H . ....-

tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių.
- K# T| «
- i LLOYD '■

. M"1
■ v j£į:.į. 252 Bovlston Street, Boston

“Dabar turiu daug 
stiprumo ir gyvumo

“Aš noriu, kad kiekvienas žinotų į 
ką Nuga-Tone man padarė”, rašo p. 
T. Galgauska. Chicago. 111. “Aš esu) 
66 metų amžiaus. Aš buvau silpnas 

j Aš. pradėjau imti Nuga-Tone ir da
bar turiu daug stiprumo ir gyvumo. 
Aš jaučiuos stiprus ir tvirtas ir ga
liu atlikti gerą dienos darbą. Mano j 
sveikata yra gera ir aš gerai miegu 
naktimis."

Nuga-Tone yra pastebėtinas vais- 
; tas dėl senesnių vyrų ir moterų Jis I 
* suteikia naują sveikatą, stiprumą ir | 
į tvirtumą. Jeigu jus esate senas ir
silpnas, būtinai imkite Nuga-Tone ir 

: tiktai j kelias dienas pastebėsite di-! 
Įdelj pagerėjimą. Jeigu aptidkininkas 
! neturi jo, paprašykite jį užsakyti iš 
' savo urmininko. Nepriimkite substi- 
> totu. Jokie vaistai negali užimti Nu- Į
ga-Tone vietos.

o

t»

Švedu Amerikos Linija 
2 EKSKURSIJOS

I LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
Iš NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
i Per Gotenborgą)

Naujais Motorlaiviais _ 
KVNGSHOLM ir GRIPSHOLM 
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

Nupigintos laivakortės Klaipėrfon 
Ten Ten iratgal

Trečia Klase $ 76.00 $126.00 
Turistine Kl. $107.00 $176.00
Tiesiog per Atlantiko Vandenyną 
ir šiaurės Jura tame pačiame 
motorlaivy. Lietuvos keleiviai iš 
Švedijos į KLAIPĖDĄ per 18 vai. 
nuvežami populiariu Švedų Ame
rikos LinijosJaivu S. S. Borgholm 
♦iesiog į Klaipėdą. Klausk speria- 
lio lietuvių kalba ekskursijų ejrku- 
liorio!
Informacijų, laivų išplaukimų ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentą arba:
Swedish American Line

10 State St„ Boston. Mass, 
2! State S t.. New York, N. Y

I LIETUVA
Per Havre, ant Greito F\preso Laivo

ILE DE FRANCE
BALANDŽIO 29 vidurnaktį

Birželio 3

PARIS
Gegužės 13 vidurnaktį 

Birželio 11—Birželio 2!)

LAFAYETTE
GEGUSftS 21 D.

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

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

i

Sloan’s
Liniment

Vykstantiems Lietuvon 
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20%
KETI mos NEPAPRASTOS

EKSKURSUOS
į KLAIPĖDA per C-openhagą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dvkai

PIRMOJI
GEGUŽĖS 14 D.

laivu
“UNITED STATES”

lieti:vos vyčių 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI
GEGUŽĖS 28 D.

laivu
“FREDEREK VIII”
AMERIKOS LIETUVIV 

EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

"Amerikos Lietuvio”, "Draugo” 
Rengiama specialiai dėl Ame
rikos lietuviu, prekybininkų ir 
pramonininkų.

TREČIOJI
BIRŽELIO 18 D.

laivu
“UNITED STATES”

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

Kun. J. Skalandis^^v^Rok^£arag^Tkaras^^
KETVIRTOJI

LIEPOS 2 D.
laivu

“FREDEREK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuvių 
laikraščiai “Vienybė“, “Nau

jienos“ ir “Dirva”.
Visos pastangos bus pašvęstos 
padaryti kelionę atmintina ir 
pilna fvairumų ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose. Reikalaukit nuo savo 
agento laivakortės ant

SCANDINAVIAN 
AMERIC AN LINE

27 Whiteball st. New York C'ity> 
248 M’ashington st.Boston.Masa 
130 No. LaSalle st. Chieago, 10.

“KELEIVIO”

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

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

Šitos dainos tąsa “Keleivio’1 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

j



KELEIVIS, SOBOSTONAštunta* Puslapis

Policija slepia kunigo susti* 
kius su mergina.

Šiomis dienomis Blue 
Hills miškuose buvo rasta 
sužeista ir apkvaitusi 8 me

ilų amžiaus mergaitė. Polici-
Ar gręsia Bostonui j Kap« balsavo SLA. 359 ; ia nugabeno ją ligoninėn ir

bankrotas? kuopa. .išklausinėjo, kur jos namai.
Majoras Curely pašoko SLA. 359 kuopa Dorehe-' Paaiškėjo, kad jos motina 

ant kniii kuomet* ik išo-irdo stery balsavo už SLA. vir- yra tūla Miss Johnson, 25 kad pulk. Ro”ert R. MoCor- įnikus sekančiai: įmetu amžiaus meilina. Po-
mick, “Chieago Tribune’os” J prezidentus, F. J. Bago- licija ja suėmė ir pradėjo 
leidėjas, ruošiasi sakvt Chi- čius gavo 17 balsų, kiti kan- klausinėti. Matyt, mergina 

didatai nieko: i vice-orezi- Įtarė vieną kunigą, kaipo 
dentus, Mikalauskas 15 bal- jos mergaitės tėvą, nes ku

lisai nurodysiąs visą eilę I sekretorius. Jukeliu- nigas buvo atgabentas poli- 
Amerikos didmiesčiu, kurie i tė 16, Miliauskas 1: Į iždi- cijos nuovadon ir pamatęs 
eina jau prie bankroto, pri- ninkus, Gugis 17 balsų, kiti ja tuojau pasakė “Heilo”.

nieko: i iždo globėjus, Ba- Mergina atsakė: “Heilo, 
kanas 17, Stungis 17; Į dak- Mr.—” ir pavadino kunigą 
tarus kvotėjus, Dr. Bronu- vardu. Iš to labai aišku, kad 
šas 16, Klimas 1. jiedu gerai vienas kitą pa

žįsta. Bet kunigo vardą po-

cagoj prakalbą pereita su
batą, ir kad toj prakalboje

Mirė Ona Janevičienė, o ne
Gertrūda Genevičienė.

Vienas "Keleivio” skai
tytojas mums praneša, kad 
toji moteris, kuri užpereitą 
nedėldienį mirė nuo blogos 
degtinės, vadinosi ne Ger
trūda Genevičienė, kaip 
laikraščiuose buvo rašyta, 
bet Ona Janevičienė, po 
tėvais Rumpaitė, kilusi nuo 
Žiežmarių. Ji paliko vyrą ir 
du sunu: dukterų neturėjo. 
Buvusi dora ir draugiška 
moteršikė, lik mėgdavus iš
sigerti.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
, LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—1 y. p.; 7—8:30 valu Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. UAS&

A J. West, M. D.

No. 16, Balandžio 20, 1932

LIETUVIS '
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Tetefona* Talbot 0847

skaito prie tų ir Bostoną 
Bostono majoras Curley

tuojaus mušė jam telegra
mą Chicagon. kad jis nedrį
stų “purvinti” gera Bostono 
vardą, nes toks paskelbimas 
galėtų labai pakenkti mies
to finansams, galėtų nukris
ti miesto kreditas.

McCormicko žiniomis.

Mirė Aleksandras Morkelis. licija slepia.
Pereitą nedėldienį staiga “Ar tu nori su manim pa-

mirtimi mirė Aleksandras sikalbėt?” paklausė kuni- 
Morkelis, 55 metų amžiaus gas mer«ginos. x 
lietuvis, gyvenęs po Nr. 32 “Taip”, atsakė mergina. 

Bostono majoras vra didelis Howell st., Dorchesteryje. Bet čia pašoko policijos
........................ * Jis išlei- Velionis išgyveno Ameriko- sareentas ir pareiškė kuni-

je apie 35 metus, paliko gui. kad jam nesą reikalo 
žmoną, sūnų Povilą ir dvi ką nors tai merginai sakyti 
dukteris, Mortą ir Eleną. Ir kunigas tuoj nutilo.
Jis buvo plačiai žinomas Paskui tarp saržento, ku- 
vietos lietuviams, nes užsi- nigo ir merginos jvyko šlap
inėdavo namų malevojimu.

Laidotuvės bus šios sere-

pinigų eikvotojas, 
dęs 1931 metais $10.000.- 
000 daugiau, negu 1930 me
tais, ir dabar iždas turįs $5.- 
000,000 deficito.

Bet majoras Curley sako, 
kda McCormick nežinąs ti
kros padėties, nes ištikrųjų
pereitais metais buvę išleis-',dos rytą iš namų. Šermeni- 
ta $12,000,000 daugiau už mis rūpinasi graborius Aku- 
P930 metus, bet tos išlaidos nevičius.
buvusios įstatymais numa

us pasitarimas. Po to pasi
tarimo buvo įleisti laikraš
čių reporteriai ir saržentas 
jiems tarė: “Vyrai, štai 
jums šitos merginos paaiški
nimas.” Ir atsisukęs j mer-

tytos, tokios kaip East Bos- POLEMIKA IR KRITIKA. giną policmanas paklausė,
tono tunelio kasimas, mo
kyklų statymas, bedarbių 
šelpimas ir t.t. Deficito mie
stas turis ne 5 milionus. o du

. . .-» c u-- • rodydamas pirštu į kunigą:
Atsakymas dėl Saldžiausios, «Ar šitag ^-ras turėjo su 
Širdies Draugijos baliaus. tavim kada nors nemoranų

Praeitos sąvaites “Kelei- santikių?”
Ir mergina atsakė: “Ne”.ir pusę milionų doleriu; bet V01 15-tam numery, vieti- 

piliečiai esą dar skolingi nėse žiniose buvo parašyta, 
miestui $11.000.000 taksų, kad Saldžiausios Širdies
kurias sukolektavus deficito draugystės balius pasibaigė į kunigo vardas išeitų 
visai nebusią. šermenimis; kad Gertrūda,rus.

Taigi majoras Curley sa- -Genevičienė nuo munšaino'i Policijos seržentas pada- 
ko, kad Bankroto pavojaus mirė- 0 Agota Vingilienė vė kunigui ranką ir pasvei- 
Bostonui visai nesą. -guli ligoninėj. Tai dabar kino, sakydamas, “tamsta

Visa šita komedija išrodė 
policijos sutaisyta taip, kadv « * ov •« _

Jonas Švedas gavo lengvą 
bausmę.

Jonas Švedas, 23 metų 
amžiaus South Bostono lie
tuvis, nesenai East Camb- 
ridge teisme buvo nubaus
tas nuo dviejų ir pusės iki 
penkių metų kalėjimo už į- 
silaužymą ir plėšimą.

Po to, pereitą sąvaitę jis 
buvo pastatytas prieš Bo; 
tono teismą 'dėl užmušimo 
žmogaus autombbilium. Tai 
atsitiko keliatas mėnesių at
gal ant Broadway, priešais 
“Keleivio” namą. Smarkiai 
važiuodamas, Švedas par
mušė žmogų ir nesustojęs 
pabėgo. Suvažinėtas žmo
gus tuoj mirė. Kaltininkas 
vėliaus buvo sugautas. Tei
sme jis dabar prisipažino 
žmogų užmušęs, tečiaus ga
vo labai lengva bausmę.Tei- 
sėjas nuteisė jį nuo dvieju 
ir pusės iki penkių metų ka
lėjimo, bet pažymėjo, kad 
šita bausmė turi skaitytis 
kartu su jo bausme už įsi- 
’auž.vma.

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

riausi nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai slopi 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 šalčio vaistų savo namuose. 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. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis ir šveotadis

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

CAMBRIDGE. MASS.

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

sva-

Bostono taksos pakilsian
čios iki $34.10.

mes čia Saldžiausios Širdies 
Jėzaus Draugijos nariai 
klausiam gerbiamo kores-

nekaltas”. 
Bet kada

ganytoju’
su tuo “dūšių 

susitiko nus- 
merginos tėvas.Majoras Curley reikalau-i^““’ delko tam5ta ; krimtos

J^-vAnSIhi1 ^4- Tik žemos rūšies žmo-! kaibėjimas buvo visai ki- 
Dabar jis padavė miesto U- ?us žluoti purvus antitoks- Johnsonas tuojaus su 
rvbai biudžeto sąmatą. ku-!va^ zmo"1^
rioj numatoma $53.674.601 ?endra su j315. PurTaIS
išlaidų šiems metams. Tuo= tur®.JO Ir

Korespondentas rašo. rer devynerius metus as ne-
to gyniojai", kurie turi na-į^d ba.liaus .neužtekę laipiojau savo širdy skausmą ir 

ar kitokią nuosavybę.!10’ moterys išėjo dar kitur tavo vardo niekam neisda- 
hesterio Jo.meilma'nS !Pab« evoti ir mirti gavo viąu. Ar tu atsimeni mano 

Saldžiausios Širdies Je- dukterį? x
j zaus Draugystė su tuo nieko “Kaip jos vardas?” pa- 
’ bendra neturi, nes nei Ger- klausė kunigas.

truda Genevičienė, nei Ago-Į “Jos vardas yra Evelyn 
ta Vingilienė nepriguli prie Johnson. Ji buvo tik 15 me-

kas turi $10.000 vertės Saldžiausios Širdies Jėzaus jtų mergaitė, kada tu su ja 
Draugystes ir nei viena iš jų susipažinai. Kada mes su- 
tame baliuje nebuvo. j žinojom, kokiame ji stovy,

Gertrūda Genevičienė pri-1 mes pradėjom tave jieškot, 
gulėjo prie Lietuvių Rymo > bet tu pabėgai.”
Katalikų Saldžiausios. Šir-Į Bet tuo viskas užsibaigė 
dies, bet ne prie šios drau- ir kunigo vardas gražiai už- 
gystės. į glostytas.

Norton sako, kad majoro Iš visko matyt, kad kores- 
administraci oj baisiai eik- Pondentas rase vėjus _gau- 
voj'ami piliečių pinigai. Vi- -Mamas. Girdi nabaimin- .

_ ke Geneviciene turėjo vyrą Ren„

muš
Dorchesterio councilmanas 
McGrath sako, kad jeigu 
šitas majoro “skymas” pra 
eis, tai Bostono taksas rei
kės pakelti iki $34.00 nuo 
kožno tūkstančio. Tai reiš
kia
namą, tas turės mokėti $341 
taksų metams. O * rendos 
tuo tarpu krinta ir daugybė 
namų stovi tuščių. Namų 
savininkams tas reiškia pei
lį- • Į

Miesto tary bos narys į
Norton sako, kad

suteršti draugijos var-'senis Johnsonas, tai pasi

purtus 
kurie nieko suko:

“Ašne- tave gerai pažįstu. 
Tai tu esi tas kaltininkas. 
Per devynerius metus aš ne

ANTRI METINIAI

ŠOKIAI
sokie departamentai esą pri-,.
kišti nereikalingų dvkaduo- 1 . . . .
nių, kurie ima dideles algas ir sunu’ 0 ne dūk' 
vien tik dėl to, kad jie ma-Įter1?-
joro frentai ir remia ji rin- , Korespondentu verkta, 
kimuose. Pusę tų dykaduo-;b?(I.draugija bedarbes ne-

ir 3 dukteris. Ne, ji turėjo'

nių galima butų paleisti, 
kitiems sumažinti algas,

žiuri, baliavoja. šoka, trep-
Kam čia reikia pavyde-1 

įti? Kas nori pasilinksminti 
taupyt piliečiams mažiausia ’r te^ul šoka ir lin-
$2,000.000 i metus. Norto-ksmiV.asi; 4K*tneT hnksrni-
no manymu, nei vienas mie- nas> ir tun' *r 
sto valdininkas neturėtųlmaf korespondentas is jy 
gauti daugiau kaip $6,000, m°kanjy taksų valgai bm- 
algos metams. O tuo tarpu1 Gerinamas korespon- 
ponas majoras ima $20,000. i lentas, jeigu, nori apsisva-
Biznieriai bankrutuoja, dėl • P Vf- PPslPa?inkle. Pne
negalėjimo sumokėti dide- įkakies’ kafįke reikalo ir ne- 
lių taksų atimami iš žmonių teisingai Saldžiausios šir- 
namai, visi skundžiasi kad, jies J_ezau? Draugijos var- 
iš jų atimami paskutiniai mėginai suteršti n prie 
marškiniai, tečiaus nemoka Draugijos svarių durų sve- 
susiorganizuoti ir apvalyti ! tim.us meslus sušluoti. Jeigu 
miestą nuo parazitų. Jun n°P. kl?k inteligentiš

kumo, tai prisipažink, kaip

įr si.

ia SLA 365 Jaunuolių Kuopa
LIETUVIU SVETAINĖJE 

Kam. E ir Silver St»_ So. Bostone
BALANDŽIO-APRIL 27. 1932 

Nuo S iki 12. įžanga 40c.
Griež Kasparaitės Kollegians 

Orkestrą.
Bus puikus pasilinksminimas, visi 

malonėkite dalyvauti.
Kviečia JAUNUOLIAI.

tuo budu galima butų su-

Needhame, netoli Bosto- tau atsitiko taip pasielgti:
no, gatvėkaris užmušė žmo- aXP®r k^ak^^’ geros va-

vardu Andr. Gounaris. i los padarei.
Draugijos Narys.gy

Elektrikinis Refrigiratorius turi---------------------------------------------------
būt parduotas už nedaniokėtą dalį po* NAMAS ANT RENDOS
$2.00 į sąvaitę. Daugiau kaip pusė y-; Somervillėj, 55 Webster avė . 6 
ra užmokėta. Refrigiratorius yra So.' kambariai su visais įtaisymais, dve- 
Bostone. Klauskit Mrs. Ward. 46 jos piazos. $22 rendos. Savininkas: 
Dana St., Cambridge. T<1. Universi- 181 Clark st, Cambridgo, Mass. Tol. 
ty 3397. (17) University 3819-W.

PRANEŠIMAS
Innuui T rust Co.

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

Jums šiuomi yra praneša
ma sulyg tuolaikinių General 
Laws, Chapter 167, Section 
28. kad priduoturaėt 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 Komisionierius, Valdyto- 

inman Trust Company, sulygjas 
General I^»ws, Chapter 167.

East Bostone buvo suim
ti du vyrai, kurie vaikščiojo 
po krautuves ir pirkdami 
mažmožius mainė 10-dole- 
rines. Pasirodė, kad tie pini
gai buvo netikri.

LIETUVIŲ METODISTU
ŽINYČIOS ŽINIOS. ‘

Tautiški šokiai įvyks Su- 
batoj, April 23, 1932, prašo
me ateiti, nes bus gražus šo
kiai. Įžanga suaugusiems 25 
centai. Rengia Lietuvių M. 
Ž. Ratelis.

Nedėlioj. 11 yal. ryte Į- 
vyks pamokslas temoj: Ar 
Mes Gimstam Nelaimingi? 
—Rev. B. F. Kubilius.

Nedėlios vakare, kaip 7 :- 
30 vai. paskaita temoj: Kas 
Yra Dabar Rusijoj? Tikrai 
bus informacijų apie Rusi
ją, nes kalbėtojas žino gerai

(Apg.)

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

VALENT. PALTANAYIČIUTĖ 
912 E. Broadsay, S. Boston. Mass.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos. Mimeo>rrafo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius dail
us, radios, gramofonus ir rekordus. 

J5 E St. prie Broadn-ay So. Boston
(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

ŠOKIAI
Moterys Ratelietės ren

gia puikius šokius subatoje. 
Balandžio 23 d., nuo 7:30 
vakare, svetainėje kampas 
Atlantic ir 4th St., So. Bos
tone. Vyrai, merginos ir 
moterys malonėkit daly- 
vaut, šokiai bus smagus.

Kviečia Komitetas.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros,

Lažiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

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

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėiiomis: iki 5 vai. po pietų.

OPTOMETRISTAS

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Mošų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston. 
TeL Hubbard <422

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au 

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

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

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

Jei Nori Nupentyt' 
Ar Pataisyt Namą į

Telefonas: Sa. 1958.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos I

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokios aotoMobiHas 1 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigfct Strsst, 

SOUTH BOSTON. MASS.

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriaojn.

Gausite gerų darbų ir pigŪ. J 
JUOZAS TAMOŠAITIS <-) j 

11 Tieknor St, Sa. Boston. Manu. 4
Tel. So Boston 1396-M.

EKTRA
J LIETUVIŠKA APTIEKA Į
•Jnsų Senas Aptiekorins ta) pačia), 
j vietoj per pastaruosius 26 metnr ♦
• ir nėra sąryšy su bile kita aptieka J
• Visados šviežios šaknys ii Lieta-« . v(k ir visaHns svieTia* I)iele« Į

LIETUVIŠKA
BUCERNE

Užlaikome geriausių tenorų Ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Saey.

China Boy Soj Saoce 
Lietuviški skilandžiai ir ete. 

Visokį tavorų pas mus galite gaut
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

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

t vos ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CAB1TT
REG. APTIEKORIUS 

* Visados pasirengęs jums put
100 SALEM STREET 

BOSTON. MASS
Telef. Lafayette 9342

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

♦
•,
J'♦ii•I

LIETU VYS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadaay, So. Boston.

TeL University >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., |
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
•O SCOLLAY SQUARE 

Rsom 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymu Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Avė.,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: Se. Boston 9777.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6 8 
Sekafadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JISŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knyg? pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvente, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2e markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
dome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriam/, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drao-

?ų skaitome tik po le. už žodį.
ajieškojimai su paveikslu kai- 

nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todel norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieikojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
2M BB0ADWAV,

80. BOSTON, MA—.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikoms visokių Vaistų b
Gydoolių. 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 nusiunčiam ir per P*štų. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekertas) 
1M DORCHESTER STRIK,

Kampu Broadvray,
SO- BOSTON, MASS.

TsL So. Boston 2629. 2172 Ir 2799

ADVOKATAS

J. B. GAIUUS
Veda visokias provas.

Darė visos legalias dokuamatna 
317 E STREET, 
(Kampu Broadmay) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.




