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PIRMOJI GEGUŽES BUVO 
ŠVENČIAMA VISAM PASAULY
MASKVOJ DALYVAVO 

2,000,000 ŽMONIŲ.

New Yorke per lietų de- 
montravo 70,000 darbi

ninkų.
Šįmet Pirmoji Gegužės 

išpuolė nedėldienio dieną, 
todėl ji buvo švenčiama la
bai plačiai. Nebuvo nei vie
nos civilizuotos šalies, kur 
organizuoti darbo žmonės 
nebūtų paminėję tarptauti
nę savo šventę. Demonstra
cijos, mitingai ir kitokios iš
kilmės visur buvo ramios ir 
tvarkingos, išskyrus tik tas 
vietas, kur policija ar kito
kie valdžios agentai provo
kacijos tikslais sudrumstė 
ramybę. Tokiu budu Len
kijoj buvo užmušti du dar
bininkai, Ispanijoj vienas ir 
kai kur buvo po keliatą su
žeistų. Buvo kiek sumišimų 
Londone, Paryžiuje ir ki
tuose Europos didmiesčiuo
se, bet tai vis ne iš darbi
ninkų, o iš policijos kaltės.

Didžiausios iškilmės, ži 
noma, buvo Sovietų Rusijoj, 
kur Pirmoji Gegužės yra di
džiausia valstybės šventė. 
Maskvoje demonstracijos ė- 
jo ištisą dieną. Pro Lenino 
kapą Raudonoj Aikštėj pra
ėjo apie 2,000,000 žmonių. 
Demonstracijose dalyvavo 
kariumenė ir virš miesto 
skraidė apie 300 orlaivių 
Visas miestas raudonavo 
nuo vėliavų.

Švedijoj, Danijoj ir Nor
vegijoj taip pat buvo de
monstracijų ir didelių mi
tingų. Įdomu, kad ir Azijoj 
tarptautinė darbininkų 
šventė buvo plačiai švenčia
ma.

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj buvo išrikiuota visa 
policija “tvarkos dabot”, 
tečiaus darbininkai sugebė
jo nuo provokacijų apsisau-. 
got ir šventė praėjo ramiai, j

Belgijoj, Olandijoj ir 
Šveicarijoj iškilmės praėjo 
pavyzdinga tvarka.

Japonijos sostinėj Tokio 
buvo keliatas susirėmimų 
su policija, bet aukų nebu
vo. ,
' Berlyne maršavo 100,000 

darbininkų su raudonomis 
vėliavomis ir revoliucinėmis 
dainomis.

Johannesburge, Pietų Af
rikoj, provokatoriai sukėlė 
riaušes ir davė policijai pro
gos darbininkų mitingą iš
ardyti.

New Yorke, nežiūrint ne
paliaujamo lietaus, ant U- 
nio skvero susirinko apie 
70,000 žmonių. Buvo neša
mas didelis Tarno Mooney 
atvaizdas iš gipso ir daugy
bė visokių plakatų skelbė jo 
nekaltybę. San Francisco 
mieste taip pat milžiniški 
darbininkų mitingai reika
lavo Mooney paliuosavimo. 
Kituose Amerikos mies
tuose Pirmoji Gegužės pra
ėjo daugiausia prakalbomis 
ir koncertais.

Capone Turi Sėdėt 
Kalėjime.

Chicagos gengsterių “ka
ralius” Capone nesenai bu
vo pasmerktas 11 metų ka
lėjimo užtai, kad nemokėjo 
fėderalinei valdžiai taksų 
už savo pajamas. Be to da 
jam uždėta $50,000 pabau
dos. Jis apeliavo j vyriausi 
šalies teismą prašydamas, 
kad jo bylą peržiūrėtų iš 
naujo. Šj panedėlį vyriau- 
sis teismas Washing£one 
nutarė jo prašymą atmesti. 
Taigi Capone, kuris iki šiol 
laikinai sėdėjo Chicagos 
kalėjime, dabar bus išga
bentas j federalinį kalėjimą 
Leavenvvorth’e ir tenai tu
rės sėdėt pakol išsėdės 11 
metų.

Tūli mano, kad jo sėbrai 
yra pavogę Lindbergho 
vaiką tuo tikslu, kad Ca
pone butų paleistas iš kalė
jimo. Ir Capone būdamas 
kalėjime jau kelis kartus 
siūlėsi surasti Lmdberghiu- 
ką, jeigu jį paleis iš džė- 
los. Bet valdžia šito pasiū
lymo nepriėmė.

PAKĖLĖ $2 MUITO ANT 
IMPORTUOJAMOS 

ANGLIES.
Kongresas uždėjo $2.00 

muito ant importuojamos 
anglies. To reikalavo Ame
rikos anglių kompanijos, 
nurodydamos, kad tas mui
tas duos valdžiai apie $1,- 
500,000 pajamų metams. 
Bet dalykų žinovai sako, 
kad valdžia negaus iš to nei 
cento, nes toks muitas sus
tabdys anglies importą, o 
Amerikos anglių kompani
jos iš to pasinaudodamos 
pakels anglių kainą.

Miami mieste, Floridoj, 
degtinės šmugelninkai pa
grobė prohibicijos agentą 
Rombergerį ir išsivežę jį už 
miesto užmušė. Vadinasi, 
davė “raidą”.
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Areštavo 117 Nuogų 
Moterų ir Vyrų.

Britų Kolumbijoj, apie 16 
mylių nuo Nelsono miesto, 
Kanados duchoborai perei
tą nedėldienį įtaisė nuogą 
demonstraciją. Nusirengę 
vyrai ir moterys perėjo per 
visą Thrums miestelį ir lei
dosi į Nelsoną, norėdami 
tuo budu pareikšti Kanados 
valdžiai savo protestą, kam 
ji iš krikščionių kolonijos 
prašalino kdi kuriuos du- 
choborus. Areštuojami nuo
gi demonstrantai smarkiai 
policijai priešinosi, ypač ka
ringos buvo jų moterys. Ne
galėdama jų jokiu budu su
valdyti, policija pradėję 
berti juos tam tikrais mil
tais, nuo kurių labai peršti 
odą. Tik tada duchoborai 
pasidavė areštui. Už tokią 
demonstraciją jiems gręsia 
po 3 metus kalėjimo.

Vyskupas Reikalau
ja Gimdymo Kontro

lės.
Anglikonų vyskupas Er- 

nest Barnes reikalauja su
varžyti vaikų gimdymą. Sa
kydamas pereita nedėldienį 
pamokslą Anglijoj jisai pa
reiškė, kad gimdymo su
varžymas šiandien yra krik
ščionybės pareiga, nes ki
taip žmonija prieisianti prie 
katastrofos. Jis daugiausia 
kaltino katalikų bažnyčią, 
kuri priešinasi gimdymo 
kontrolei ir ragina savo pa
sekėjus turėti kuo daugiau- 
giausia vaikų, kad popiežius 
turėtų daugiau savo garbin
tojų ir palaikytojų. Bet si 
tokia politika esanti prie
šinga žmonijos labui, nes 
mokslui nukovojus daug li
gų ir prailginus žmogaus 
amžių, greitu laiku žemėje 
pritruksią visiems vietos.

Japonija Grūmoja
Sovietų Rusijai.
Kalbėdamas savo patrio-; 

tų susirinkime,Osakoje, Ja-, 
Donijos karo ministeris gen. 
Sadao Araki pagrūmojo i 
kumščia Tautų Lygai ir So
vietų Rusijai ir sušuko: “Ša
lin jūsų rankas nuo Man- 
džurijos!” Japonija nekuo
met nesutiks, jis sako, kad 
orie Mandžurijos butų tai
koma devynių valstybių su
tartis. Japonija norinti pa
versti Mandžuriją “rojum”, 
kur visi butų ramus ir lai
mingi. Tautų Lyga ir So
vietų Rusija norinčios ši

tam Japonijos pląnui pa
kenkti, bet Japonija nelei
sianti joms kištis į Mandžu
rijos reikalus.

Toliaus generolas Araki 
pažymėjo, kad Mandžurija 
esanti reikalinga Japonijai 
ir kaipo apsauga nuo Sovie
tų Rusijos užpuolimo. So
vietai paskutiniais laikais 
pradėjo koncentruoti savo 
armiją Mandžurijos fronte 
ir stiprinti oro laivyną. Ja
ponijai čia esąs rimtas pa
vojus. Tajgi iš Mandžuri- 
ios ji pasitraukti 'negalinti 
ir niekad nesitrauksianti.

Vokietijoj Pagerėjo 
Darbai.

Paskutinėmis sąvaitėmis 
Vokietijoj darbai truputį 
pagerėjo. Bedarbių esą jau 
200,000 mažiau, negu jų bu
vo kovo vidury. Šituo laiku 
Vokietijoj prasideda laukų 
laibai, todėl šitas bedarbių 
'^mažėjimas da nereiškia 
krizio pabaigos. Priešingai, 
visi kiti ženklai rodo, kad 
pramonė netik nekįla. bet 
dar daugiau krinta. Tik vie
na industrijos šaka eina
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KARO LIEPSNA IŠNAUJO 
APĖMĖ VISA MANDŽURIJĄ

Beždžionės Pakėlė 
Karą Prieš Žmones.

Iš Pietų Afrikos praneša
ma, kad civilizacijos iš
stumtos iš savo gyvenimo 
vietų beždžionės neturi kuo 
maitintis, todėl dideliais
pulkais užpuola sodus ir 

gerai—tai dviračių -išdirby- Į naikina visokius vaisius.
stė. Dviračių kompanijos Daugiausia blėdies jos da- 
nespėjančios savo užsaky-‘ fan^los bananų, kukumzų 
mų išpildyt Šitas reiškinys ananasų (pine apples) 
aiškinamas tuo, kad žmo- i laukams. Negana to, jos 
lės, kurie pirma pirkdavo 1 susirenka salia kelio ir svai- 
lutomobilius, dabar perkasi do akmenimis važiuojan- 
dviračius, nes automobilių automobiliais. Tai yra
nepajėgia nusipirkti.

Bomba Sužeidė 4 Ja
ponų Generolus.
Pereitą sąvaitę Šancha-

galima sakyti, beždžionių 
karas su žmonėmis.

EGIPTO MUMIJA LEN
KAMS YRA “DŽIOVIN

TA ŽUVIS”
Šį panedėlį lenkų uoste 

Gdynioj buvo iškrauta iš 
laivo Egipto mumija, kuri 
yra siunčiama į Varšuvos 
muziejų. Kadangi lenkų 

muitinės įstatymuose toks 
“tavoras” visiškai nėra nu
matytas, tai gudrus lenkų 
muitininkai nusprendė, kad 
mumijos, kaipo tokios, įsi
leisti negalima. Ją galima 
butų įsileisti tik tada, jeigu 
ji butų pavadinta- kitokiu 
vardu. Kadangi mumija yra 
sudžiūvęs žmogaus lavonas, 
tai jie pavadino ją “suszo- 
na ryba” (džiovinta žuvis, 
ir tada praleido.

DETROITO ALGOS NU
KIRSTOS PER PUSĘ.
Detroito miesto taryba 

nutarė visiems miesto tar
nautojams ir valdininkams 
nukirsti 50 nuošimčių algų 
per gegužės ir birželio mė
nesius, ir tik tokiu budu su
balansavo miesto biudžetą.

MACDONALDAS TUR
BUT NETEKS AKIŲ.
Anglijos premjerui Mac- 

donaldui gręsia pavojus ne
tekti akių. Nesenai vienoj a- 
ky buvo daroma operacija, 
o dabar prisiena ir antrą o- 
peruoti.

$100,000,000 KAREIVIŲ 
NAŠLĖMS.

Atstovų butas priėmė bį- 
lių, kuriuo skiriama $100,- 
000,000 karo veteranų naš
lėms ir našlaičiams. Jeigu 
vyras, buvęs paimtas Ame
rikos armijon per Pasatflini 
Karą, numirs arba yra jau 
miręs, tai likusi jo našlė tu
ri gauti iš valdžios $20 į 
mėnesį pašalpos sau ir pc 
$6 už kožną vaiką, jeigu ji 
turi vaikų. Šitą bilių da turi 
užgirti senatas ir preziden
tas patvirtint. Hooveris, ži
noma, jį atmes, nes jis prie
šingas visokiai pašalpai, 
bet Kongresas turbut pra
ves šitą įstatymą viršum 
Hooverio galvos.

KUBOJ NUTEISTI 3 
STUDENTAI.

Kubos kariumenės teis
mas pasmerkė 8 metams 
kalėjimo 3 Havanos uni
versiteto studentus, de Leo
ną, Daussą ir Escaloną, pas 
kuriuos rasta (ginklų ir a- 
municijos. Valdžios šnipai 
liudijo, kad šitie studentai 
buvo susitarę žudyt aukštus 
valdininkus.

TURKŲ MINISTERIAI
VAŽIUOJA MASKVON.
Pereitą sąvaitę iš Turki

jos išvažiavo Maskvon Tur
kijos premjeras Ismet Pas? 
ir užsienio reikalų ministe
ris Tiufik Rušid Bei.

Kreugerio Kompan- 
jonai Areštuojami.
Pereitą sąvaitę Zuricho 

mieste, Šveicarijoj, buvo a- 
reštuotas Švedijos pilietis 
Bredbergas, buvusis nesena' 
nusišovusio degtukų “kara
liaus” Kreugerio kompanjo- 
nas. Kraugeriui Paryžiuje 
nusišovus, iškilo daug suk
tybių jo kompanijose. Pasi
rodė, kad jis buvo prisi- 
spausdinęs netikrų Italijos 
valdžios bonų ir pridaręs 
kitokių šulerysčių. Taigi 

sąrišy su tomis suktybėmis 
dabar yra areštuojami bu
vusieji jo biznio partneriai 
Bredbergas yra jau penktas 
asmuo areštuotas.

GRAIKIJA IR AUSTRA 
LIJA NEBEMOKA NUO

ŠIMČIŲ.

Pereitą sąvaitę Australi
jos provincija New South 
Wales nesumokėjo procen
tų ant savo $32,000,000 pa
skolos bonų, kurie buvo iš
parduoti Amerikos ir Ang 
lijos žmonėms. Gi šį pane
dėlį panaši naujiena buvo 
pranešta apie Graikijos val
džią, kuri nesumokėjo pro
centų ant $60,000,000 pa
skolos bonų. Šitie bona' 
taip pat buvo išparduoti 
tarp Amerikos ir Anglijos 
žmonių.

PEREITĄ SĄVAITĘ UŽ
SIDARĖ 13 BANKŲ.

Bankininkų žurnalas “A- 
merican Banker” skelbia, 
kad pereitą sąvaitę Jungti
nėse Valstijose užsidarė 
“tiktai” 13 bankų. Iš viso 
užsidariusių bankų skaičius 
šįmet pasiekė jau 597 su a- 
pie 267,350,000 indėlių.

SAKO, KANADOS KO
MUNISTAI PAVOGĘ 

DINAMITĄ
Kanados raitoji policija 

Britų Kolumbijoj jieško 25 
dėžių dinamito, kurį komu
nistai esą pavogę bomboms 
daryti.

MASKVOJE SUŠAUDY
TAS LENKŲ SEIMO 

ATSTOVAS.
. . - - ,__ Tūlas laikas atgal iš Len-mieste japonai ^renge|k..os pabėgo . <gvietų Ru

iškilme^ savo . H Igįją lenkų seimo atstovas 
gerbti. Buvo pritaisyta mie- v
ste platforma, kurioj susėdę tėn, kad jis ’darbavoJsi So- 
japonų generolai ir kitokie, ’ nauda; Drieš Lenkiia vaHininkai žiurėjo japonų ’ ^Tvai/uvS

ta^nuTu platformą kažin ma’ kad bolševiM žvalgyba tarpu į tą piatiormą Kazin „ .. . .. ąilsaildx:lls: tt^
kas metė bombą,kun sprog- neoZkvta
dama išmetė japonų virsi-lk^ susaud » n P383 y*3-
ninkus kaip malkas. Keturi
generolai buvo sunkiai su- VENGRUOJ PAKARTI 2 

KARININKAI.
Iš Budapešto pranešama,žeisti. Bombos metėjas tapo 

suimtas. Pasirodė, kad tai , ,buvo jof b^o patarti du kari£’
evynę Japoniją imperiali- -mįnfe offcierjai kurie 
-tai taip py gr ę. gov- yjeną smuklininką už

tai, kad nedavė jiems gerti 
bargan.TIK DVI VALSTIJOS 

STOJA UŽ PROHIBICIJĄ
New Yorko žurnalas “Li

terary Digest” išsiuntinėjo 
milionams savo skaitytojų 
paklausimą, kaip jie žiuri į

SUKILĖLIAI PASKANDI
NO JAPONŲ LAIVĄ.
Sukilę Mandžurijos ki-

orohibicija. Surinkęs atsa-;"lec13! Pareitą sąvaitę pa- 
kvmia tas žurnalas dabar .skandino japonų laivą Sin- 
praneša, kad iš 46 valstijų f31? UPŽĮ- "eto11 Charbino. 
io skaitytojai pasisakė grie- Laivas plaukė su japonų ka- 
žtai prieš prohibiciją, o tik
dvi valstijos nori prohibici
ją palaikyti.

reiviais.

• TEISMAS IŠTEISINO SU 
NŲ, KURIS PERŠOVĖ

FRANCUZIJOJ KRIZIS _ .
AŠTRĖJA. Spnngfield, Mass. —Ne-

Atėjus pavasariui, Fran- 8enai čia buvo areštuotas 
euzijoj biznis truputį atgi-lVictoras Missett, 17 metų 
io, tečiaus neatgijo nei pusę y^kas, kuris peršovė savo 
tiek, kiek šituo laiku turėtų ^evą Per..k?J38- .si panedėlį 
atgyti. Gelžkelių pajamos, termas jį įsteismo, nes pa- 
kurios paprastai rodo biznio aiškėjo, kad tėvas tuo laiku 
pulsą, buvo pradėjusios lyg buvo girtas ir pradėjo mus- 
ir kilti, bet dabar vėl nukri- ti savo žmoną. Kada vaikas 
to. Eksportas labai mažas, uz p}oVną įsistojo, tėvas 
o valdžios pajamos balan- tPu°lė jj mušti. Besiginda- 
džio mėnesy nukrito dau- P135 vai^as tėvą šovė į ko- 
giau kaip 22 nuošimčiu. Vi- Jas-
sa tai parodo, kad ekonomi-' .
nis krizis Prancūzijoj eina Chicagoj Automobi
astryn-________liūs Užmušė Lietuvį.

NUSKENDO JAPONŲ J “Naujienos” praneša, kad
PREKIŲ LAIVAS. pereitą sąvaitę Chicagoje

Šantuno pakrašty šio pa- automobiliaus buvo užmuš- 
nedėlio rytą japonų prekių tas Jeronimas Stankus, 38 
garlaivis “Mynemaru” susi- metų amžiaus lietuvis. Jisai 
dūrė su kitu tokiu laivu ir išėjęs iš namų 26 kovo ir 
nuskendo. Kartu žuvo 5 ju- prapuolęs be jokios žinios, 
rininkai. , Tik po dviejų dienų jo lavo-

---------------- nas buvo sujieškotas miesto
“GRAFAS ZEPPELINAS” lavoninėj. Pasirodo, kad 
VĖL SKRENDA BRAZI- automobilius jį užmušė ir 

LIJON. pabėgo, o Stankus su savim
ši panedėlį iš Friedrich- jokių dokumentų neturėjo, 

shafeno, smarkiai lyjant lie- todėl policija nežinojo, kas 
tui, vėl pakilo oran garsusis jis yra ir negalėjo niekam a- 
vokiečių “Grafas Zeppeli- pie nelaimę pranešti. Ve
nas” ir leidosi Brazilijon, lionis buvęs nevedęs ir ar- 
Tai jau ketvirta jo kelionė timų giminių Chicagoj nė
šiais metais. turėjęs.

JAPONAI PRADĖJO DI
DELĮ PUOLIMĄ

Kinijos komunistai per du 
metu išžudė 500,000

žmonių.
Mandžurijoj vėl pradėjo 

gaubti kanuolės ir tarškėti 
tulkasvaidžiai. Japonų ka
ro mašinerija iš naujo pra
dėjo didelį puolimo žygį, 
norėdama nuslopinti kinie
čių sukilimą prieš “nepri
klausomą” Mandžurijos 
valdžią, kuri buvo pastatyta 
japonų durtuvais.

Trįs japonų brigados ge
nerolo Hirozės vadovybėje 
išsirikiavo prieš 20,000 su
kilusių kiniečių, kurie truk-: 
do japonų susisiekimą Kini
jos Rytų gelžkelių ir Man
džurijos upėmis.

Japonai labai nerimauja, 
kad prie sukilėlių prisidėjo 
ir Mandžurijos kariumenė, 
kuri iki šiol da rėmė “ne
priklausomą” valdžią. Suki
lusi kariumenė užėmė Tun- 
ghuą ir išmušė buvusius te
nai japonus. Japonai dabar 
išsiuntė tenai būrį savo ka
reivių iš Mukdeno.

Japonų laivai bijosi upė
mis plaukiot, nes eina gan
dai, kad sukilę kiniečiai 
pristatė upėse minų.

Nežiūrint kad japonų ka
ro mašinerija gerai organi
zuota ir veikia smarkiai, te
čiaus sunku jai sukilimą nu
malšinti, nes jis užliejo visą 
kraštą.

Kuomet Mandžurijoj ka
ras eina tarp japonų ir vie
tos gyventojų, tai daugiau į 
pietus siaučia dideli gink-,* 
luotų komunistų būriai. 
Kantono valdžia viešai pa
skelbė pranešimą, kad ko
munistai jau baigią užimti 
visą Kiangsi provinciją. Iš 
70 tos provincijos apskri
čių, 34 apskričiai randasi 
jau visiškai komunistų už
imti, 22 esą jų įtakoj, o 8 
jų pusiau kontroliuojami.

Skelbdama šitą praneši
mą, Kantono vyriausybė po
draug pažymi, kad per du 
metu savo siautimo pietų 
Kinijoj komunistai išžudę 
500,000 žmonių ir sunaikinę 
apie $200,000,000 vertės 
turtų.

Žinios iš Mukdeno sako, 
kad Fukijeno apielinkėje 
kiniečių komunistai jau ap
skelbę “sovietų valdžią” ir, 
generolui Sun Lian-Čeno 
vadovaujant, dabar einą 
ant Amoy miesto.

Sakoma, kad šitą Kinijos 
komunistų judėjimą slapta 
remianti Sovietų Rusija. 
Del to Japonija ir nervuo- 
jasi.

RUSIJOJ PRASIDĖJĘS 
NEDARBAS.

Iš Rygos pranešama, kad 
nedarbas prasidėjęs jau ir 
Rusijoj. Fabrikai esą visur 
uždaromi ir tūkstančiai 
darbininkų atleidžiami nuo 
darbo. Iš viso esą jau dau
giau kaif> 1,000,000 bedar
bių. Kiek tame tiesos, sun
ku pasakyti, nes iš Rygos 
skleidžiamos žinios apie 
Rusiją dažnai būna prasi
manytos.



Xhlr>i Puslapis

! Nors D-ras Rutkauskas 
nėra socialistas, bet apie so
cialistus jisai žino daug 
daugiau* negu mūsiškiai “u- 
ra-patriotai”. Jis sako:
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mai esą tiktai “sorkės”, ir 
kad “galutiną kandidatų li
kimą’’ nuspręsiąs Seimas.

Vadinasi, SLA. kuopos 
išsirinko sau Pildomąją Ta-

Kaip Krikštijami Negimę Vaikai
“VIENYBĖS“ KLINGA 

VĖL IŠSIŠOKO.

Domininkas Klinga, ku
ris vadina save “Vienybės’’ 
redaktorium, vėl padarė la
bai neapgalvotą išsišokimą. 
Savo laikrašty jis nupasa
kojo šitokią pasaką: •

“Nuolankumu Lietuva pra
ganė Vilnių, nuolankumu užsi
korė žalingą Klaipėdos kon
venciją, nuolankumu socialis
tai 1926 metais butų ir pačią 
Lietuvą praganę. Svetimas

t gaivalas, kuri socialistai manė 
mylėjimu padaryti Lietuvos 
‘draugais’, tucj parodė savo 
dantis, išėjo su raudonu skar
malu ir daužė Lietuvos gene
rolams galvas. Laimė tik. kad 
laiku Lietuvai i pagalbą atėjo 
griežti ir tikri išmintingi pa
triotai karininkai, kurie žino. 
kad Lietuvos priešai geriau su
pranta. ir Įvertina kumšti, ne
gu avies politiką.”

Ir štai ką jis už tai gauna 
iš “Naujienų“:

“Tai kliedėjimas žmogaus, 
kuriam galvoje viskas susi
maišė. Visi žino. kad Vilnių 
lenkai užgrobė, turėdami di
desnę ginkluotą jėgą. negu 
Lietuva, čia Lietuvai negalėjo 
padėti nei ‘nuolankumas', nei 
griežtumą.^

“Bet Lietuvai teko trauktis 
iš Vilniaus ne vieną kartą, o du 
kartu. Pirmas pasitraukimas 
Įvyko tada, kai Lietuvos val
džios priešakyje stovėjo ‘kum
štininkas’ Voldemaras. Ir ką 
jisai tuomet su savo ‘kumšč-ia’ 
padarė? Nieko, tik išdūmė iš 
Vilniaus, ir dūmė taip smar- 
kiai, kad sustojo net ne Kau
ne, bet Prūsuose!

“Kitas Voldemaro žygis Vil
niaus reikale buvo atliktas jau 
po gruodžio perversmo, kada 
tas ‘kumštininkas’ vėl buvo 
sugrįžęs valdžion. Nuvažiavo 
vyras, rodydamas kumšti, i 
Genevą su Pilsudskiu kovoti.
O kai Pilsudskis taip pat paro
dė kumšti ir. stojęs akis Į a- 
kį su Voldemaru, griežtai pa
klausė: ‘Karas ar taika’ — tai 
Voldemaras Įsikišo savo kumš- 

• ti Į kelnių kišenių ir mikčioda
mas pasižadėjo taikytis su 
Lenkija. Ir atšaukė karo stovi 
su Lenkija, negaudamas nė 
mažiausios kompensacijos iš 
Pilsudskio už šitą nuolaidu 
mą.

“Nuo to laiko, kai Želigovs
kis okupavo Vilnių, šis Volde
maro nusilenkimas Pilsudskiui 
buvo skaudžiausias Lietuvos 
pralaimėjimas Vilniaus byloje

“O ką gero pasiekė ‘kumšti
ninkai’ Klaipėdoj ? Seimo kcn 
troliuojama Lietuvos valdžia 
sujungė Klaipėdos kraštą su 
Lietuva, o ‘kumštininkai’, ku 
rie tą, valdžią nuvertė, savo 
politika Klaipėdos krašte su 
kėlė daugumą krašto gyvento
jų prieš Lietuvą, ir šiandie 
Lietuvai reikia ginčytis su vi 
so pasaulio didžiomsioms vals 
tybėms dėl Klaipėdos. ‘Kumš 
tininkai’ gali pralaimėti Klai 
pėdą Lietuvai.

“Apie gruodžio 16 nakties 
‘pučą’ Klinga kartoja senus 
fašistų melus. Pirmiausia, yra 
melas, kad prie ‘socialistų vai 
džios’ Ifaktinai tai buvo liaudi-

tą, kuriam jie buvo prisiekę. 
Toki niekšišką darbą galėjo 
atlikti tiktai neatsakomingi] 
gaivalai, kuriems nerūpėjo nei 
garbė, nei krašto gerovė. Tik-] 
rumoje tie naktiniai paukščiai 
žiurėjo tik savo karjeros. De-I 
mekratinė valdžia buvo nuta-i 
riusi atleisti iš armijos dauge
li karininkų, nes jie taikos me
tu nebuvo reikalingi, ir ji jau 
pradėjo juos atleidinėti. Tuo-] 
met dykaduoniai papratę imti 
iš valstybės iždo algas ir ne-l 
šioti gražias uniformas. neno-| 
rėdami eiti darbo dirbti, pa
darė sąmokslą prieš valdžią.

"Tautininkai, kurių žmonės] 
nerinkdavo į seimą, tuo są-i 
mokslu pasinaudojo. Klerika
lai. kurie buvo politiškai nusi- 
bankrotavę ir laukė visos eilės] 
kriminalių bylų, iškeltų jų ly
deriams, taip pat parėmė są
mokslą. Tuo budu jisai pasise
kė. Tai toks ‘idėjinis’ turinys 
buvo to perversmo."

Ęumščios advokatas Klin
ga turbut ir nežinojo, kad 
o išsišokimas buvo toks 

dūmas.

"Visus SLA. narius ne fa- rybą, o dabar nusiųs i Sei- 
šistus ‘socialistais’ apšaukda-1 mą savo delegatus, kad 
mi. Smetonos diktatūros gar- tuos rinkimus panaikintų ir
bintojai prie socialisto paminė
jimo bando prikergti tautai 
žalingo asmens ypatybes. Tik
renybėje. socialdemokratai, 
prakaitą liejančio luomo švie
tėjai ir kulturintojai, kiekvie
noje tautoje, kurioje jie nuo 
šalies tvarkymosi neatstumti, 
stoja už tautų bendradarbiavi
mą. taikos budu ginčų išspren

dimą; senatvės, nedarbo ir 
visokių nelaimių aprūpinimą. 
Darbininkai nepavergiami, 
bet ir kultūrinio stovio pake
liami taip daug, kad proletarai 
tampa 1000 kartų geresni pa
triotai. negu ‘tautos vadai’ ar 
‘ekselencijos’. Aš prie social
demokratų partijos nepriklau
sau ir socialdemokratu nesi
imu ginti. Teisybė mane ver
čia tarti savo žodi.”

Mums rodos, kad prie ši
to pareiškimo nereikalingi 
jokie komentarai.

į Pildomąją Tarybą pasta- 
ytų “Sandaros“ bičiulius.

Bet "Naujienos“ mano, 
tad —

geriau gyventi. Bet atsiran- 
“iš tos begėdiškos spekulia- (]a žmonių, kurie, naudoda- 

cijos vargiai kas išeis. Be rei- hodsrhin teise, netei-

KAIP SLA. SEIMAS 
SPRĘS“GALUTINĄ KAN

DIDATŲ LIKIMĄ”.
KOKIAIS TIKSLAIS FA-1 “Sandara“ pradėjo ner- 
ŠISTAI VERŽIASI I SLA. yuotis, kad SLA. nariai ne- 

rriuTOA? balsavo uz jos siūlomus
kandidatus, o7 išrinko, anot 

Jie veržiasi tenai dėl to, jos, socialistus.
kad užgrobus “Tėvy nę“, Todėl ji dabar niekina 
)er kurią galėtų skelbti fa- socialistus ir šmeižia tuos 
šizmą SLA. nariams. Be to, žmones, kurie juos rėmė. 
jie nori paimti SLA. Cent- Vienu žodžiu, ji niekina vi- 
rą Į savo rankas, kad galėtų są Susivienijimą, sakyda- 
ustiprinti savo siaurą par-lma, kad visuotinis narių 
;iją. Smetonlaižiai Ameri- balsavimas kuopose nieko 
toje gauna riebias algas už | nereiškiąs, kad tokie rinki 
ašizrno garbinimą. Taigi.

verždamiesi Į Susivieniji
mą, jie nori parodyti savo I 
“tautos vadui”, kad jie ne 
uždyką tas algas ima. Jie 
nori prisigerinti Smetonai ir Į 
gauti da po medali.

Vadinasi, mūsiškių “ura- 
patriofcų“ (fašistų) tikslai 
ir taktika yra tokie pat,) 
taip buvo bolševikų, kuo
met šie laužėsi i SLA. Pil-1 
domąją Tarybą norėdami Į- 
tikti Maskvos Intemaciona-| 
lui.

Tokios nuomonės yra D-Į 
ras A. K. Rutkauskas. Ra-Į 
šydamas apie tų politiekie-
rių užsimojimus, jis “Nau
jienose“ sako:

“ ’Valio patriotai' užsispy-| 
rė. it komunistai praeityje kad] 
darė. užgrobti ‘Tėvynę’ ir S.L. 
A. savo siauros partijos susti-S 
prinimo tikslu, bet ne SLA. 
gerove susirūpinę. Smetonos 
diktatūros šalininkai nori ‘tau
tos vadui' prisigerinti ir po 
‘medali’ laimėti.

“Riebias algas imantieji 
Smetonos agentai Amerikoje, 
kad šiltų vietų neprarasti, yra 
priversti 100 nuoš. ‘tautinin
kų’ būrelius organizuoti ir. it 
Stalino ‘ištikimieji’, tur bent 
triukšmo darymu skelbtis, ši
tas SLA. narių Į 100 nuoš. ir Į 
‘neištikimų’ lietuvių skaldy
mas yra smetonlaižiu svar
biausias uždavinys.”

SLA. konstitucija drau
džia Susivienijime visokį 
politikavimą. Socialistai ir 
pažangieji laikosi konstitu
cijos ir jokios politikas į 
SLA. reikalus nekiša. Bet 

ninku ir socialdemokratų koa- “100 procentų tautinin-
licinė valdžia) kas ten vaikš
čiojęs ‘su raudonu skarmalu’ 
ir daužęs generolams galvas. 
Bolševikų demonstracija Kau
ne, kuripje koki tai vaikėzai 
numušė gen. Bulotai kepurę 
nuo galvos, Įvyko dar krikščio
nims demokratams sėdint val
džioje.

“Antra.- tie ginkluoti sąmok
slininkai. kurie gruodžio mė
nesyje Įvykino perversmą, ne Į 
pagelbą ėjo Lietuvai, bet pa
ke ginklą prieš Lietuvą. Dori 
kėlė ginklą prieš Lietuvą. Dori 
areštavo respublikos preziden-

kams” konstitucija nieko 
nereiškia, sako D-ras Rut
kauskas. Lietuvoje smurti
ninkai sutrempė Lietuvos 
Respublikos konstituciją, 
tai kodėl jų vuodegos Ame
rikoje negalėtų sumindžioti 
SLA. konstituciją?

Bet Amerika ne Lietuva, 
sako Dr. Rutkauskas, o Su
sivienijimas yra ne kokių 
bajorų, ne “ekselencijų“ or
ganizacija, bet vargdienių, 
todėl butu visai natūralu, 
kad joje vadovautų sociali
stai.

Ir kaip už juos gaunama i žmoną nebuvo nei vieno jų i nuliūdo-. Bet liūdesio valan- 
pašalpa. į vaikų. doj sugalvojo išeitį. Pavogė

Vokietijoj bedarbiai už į Bus pasiekęs rekordą Pa-Jkūdiki ir Įregistravo metri- 
kiekviena kūdiki gauna pa-įryžiaus batsiuvis Rene Be- kacijos Įstaigoj kaip “kaize- 
šalpą. Kas turi daugiau vai-ijer. Per penkis mėnesius jis rio kūdiki“, jo vardu. Bet 
ku. tas nedarbo metu gali metrikacijos biure Įregistra- džiaugsmas neilgai tęsėsi.

vo 42 kūdikius. Prancūzijoj Kaimynė pastebėjo, kad 
toms šeimoms, kurios turi “kaizerio kūdikis“ su danti- 

mies bedarbio teise, netei- daug vaikų, mokamos pre- mis ir užgijusią bamba.
kalo ‘Sandara’ Įsivaizduoja, ergais budais mėgina pasi- 
kad SLA. nariai yra toki. ku- pelnyti. Neseniai Berlyno 
riųos bile demagogas dar gali teismo nubaustas vienas 
mulkinti. Juk ji jau daugiau, kalvis, kuris per metus, kaip 
kaip pusę metų stengėsi, kiek bedarbis, gavo pašalpą savo
Įmanvdama. Juos apmulkint ir 
‘istoriškais faktais’ ir papras
tais melais. l>et kas išėjo? Juo 
daugiau ji ‘procevojo’, juo ma
žiau pritarimo jos politika ra
do SLA. kuopose. Ir jeigu ji 
nepaliaus tęsusi savo nešvarų 
mulkinimo darbą, tai kai ateis 
seimas, ir ims'spręsti ‘galuti
ną likimą' Įvairių kandidatų, 
tai jes klika susilauks tokio 
‘surpraiz’. kokio ji dar netu
rėjo savo ‘garbingam’ gyveni
me.”

Prasidedant SLA. rinki
mams, “Sandara“ pranaša
vo, kad socialistai busią su
mušti rinkimuose. Bet ji ap
siriko. Dabar ji tikisi, kad 
Seime socialistai busią “su
mušti“. Bet mes, kaip ir 
“Naujienos“, esam tos nuo
monės, kad “Sandaros“ po
litika Seime gaus da dides
nį smūgi, negu ji gavo rin
kimuose. Juk negalima da- 
leisti, kad saujalė nusiban
krutavusių "tautiškų” poli
tikierių valdytu 20,000 žmo
nių organizaciją ir milioni- 
ni jos turtą!

mijos. Jau už trečią kūdiki I Batsiuvis nubaustas vienais 
mokama pašalpa, kuri užlietais kalėjimo, o visoje 
kiekvieną sekanti didėja. Vokietijoje toks tais laikais 
Kas turi 10 vaikų, gauna naujas ir nepavykęs apgavi- 
tiek pašalpos, kad gali be inąs sukėlė daug juoko, 
darbo gyventi. Nuo kiekvie- --------------
2*“*^ S Laiškas iš Rusijos.
vas jau gali taupyti, krauti Vienas musu skaitvtojas 
pinigus bankan. Ir šis bat- prisiuntė iš Racine, Wis., 
siuvis bandė tokiu' budu vietos dienraščio “Times- 
praturtėti. Vis greičiau sekė Call“ iškarpą, kurioj vra at
gimimai vienas po kito, au- spausdintas laiškas, gau- 
go suma valstybės dovanų. tas vieno piliečio nuo brolio 
Bet batsiuvis pasidarė kt Rusijos

______ ___toks godus, kad per du mė- Laiškas’ yra datuotas šių
mio” pažymėjimą, su juo nesiūs vienam metrikacijos metų 25 kovo, išsiųstas iš 

01111*0 los į)hcios žmonos Į J^ostov’o ii* skcimliči t<iip* 
gistravo tris kūdikius. Tas v
ji Įpainiojo. Už guodumą Mielas broli Gustavai, 
gavo 10 mėnesių kalėjimo. noriu.ta.u pranešti, kad as su 
Už nesamus vaikus iš vals-|savo„seimy”a nebegyve- 
tybės iždo buvo gavęs per nu Volynėj, šiandien mes 
100 tūkstančių frankų. lesame Rostove ir keliaujam 

m • - -IĮ Kaukazą, kad išgelbėjus

na: juokinga. atslt\1?I??s,.ls|nimas pasibaigė.Viena, mes 
pneskannių laikų. Vokiečiui £me 0
kaizeris kiekvienos šeimos „.J J £ vigką> 
sestojo kūdikio būdavo ku- L ... .
mas. Kūdikiui duodavo sa- KaJ ™
vo vardą ir tėvus apdovano- - Komunistai atėmė ir šil

davo pinigais. Breslavo bat-
siuvis panoro turėti “kaize- du^no.s’.°,Pt ™; ^2^ 

bevaikis per metus ėmė pa- rio kūdiki“. Bet nežiūrint P?• 
šalna už 7 vaikus. Išaiškm- kokias jis dėjo pastangas J J213’’ ka(] mes Jaugiau me
ta, kad jis gyveno atsiskyręs Į vis dėlto šeštojo kūdikio ko
nuo žmonos, bet nei pas! žmona negimdė. Batsiuviai buvo 1” įstatyti

r 1 & ’KolchohzUi (kolektyviam
ukiui) 2 centneriu (400 sva
inį) javų -sėkloms, o aš ne
turėjau nei dviejų svarų. 
Tada jie apšaukė mane kaip 

1‘kulaką’ (turtuoli) ir atėmė 
visus daiktus.

“Matai, Rusijoj dabar te
lkia tvarka: kas negali pris
tatyti kolektyvui paskirtos 
jam kvotos sėklų, tą išmeta 
iš kolektyvo ir konfiskuoja 
visą jo sąvastį. Žmogus pa
silieka tuščiomis rankomis 
ir be pastogės. Taipgi taip 

I atsitiko ir su manim.
“Netekau paskutinio skly- 
dio žemės, kurį buvo pa- 

Į likus nuo musų tėvų ir pro
tėvių, ir pasiėmęs žmoną 

Įsu vaikais, seną motiną, lei
domės linkui Kaukazo, nes 
tenai dar galima dirbant 
padieniui užsidirbti pragy
venimą. Šitoj kelionėje 
mums teko pakelti baisiai 
daug vargo ir bado. Ir ne
žinau da kaip bus Kaukaze.

Į Aš parašysiu tau iš tenai.
‘Brangus broleli, jeigu tu 

Įgyveni neblogai, tai neuž
miršk manęs su badaujan- 

Įčia šeimyna.
‘Jeigu Amerikoje yra ko- 

Įmunistų, kurie giria Rusijos 
gyvenimą, tai sumuškit jų 

Į galvas Į krūvą. Nes kas sa
ko, kad Rusijos žmonės ge
rai gyvena, tas nežino ką 
šneka, arba sužiniai me- 

Į luoja.
‘Tavo brolis,

“Asaph Kelm”.

penkiems vaikams, nors 
faktiškai jis neturęjo , nė 
vieno.'

Neturėti vaikų ir gauti už 
juos pašalpą, kaip rodo 
praktika, nesunku. Kiekvie
nas vedusios poros asmuo 
gali nueiti Į metrikacijos 
biurą ir pareikšti, kad jo 
šeimoj gimė kūdikis. Gau
na įregistruoto “naujagi-

nueina Į bedarbiams šelpti 
Įstaigą ir ten naujagimi Įre
gistravęs pradeda gauti pa
šalpas. Kalviui tas sekėsi iki 
jis “susilaukė“ keturių kū
dikių, bet su penktuoju su
klydo. Ketvirtąjį Įregistra
vus, vos praėjus penkiems 
mėnesiams, jis jau registra
vo penktąjį. Metrikacijos 
biuro valdininkui tas atro
dė nenormalu. Pergreitai 
toji šeima gimdo... Ištyrus 
paaiškėjo, kad jis neturi nė 
vieno vaiko.

Leipcige vienas bedarbis

AR UŽSITRAUKI?

Kodėl šis toks 
svarbus klausimas yra 

taip labai kitu cigaretu vengiamas?

NtO to laiko kada Lucky Strike 
Įvedė tą ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareiškė 
visus faktus apie cigaretu rūkymą 
- toje industrijoje kilo trūkimas. Nes 
Lucky Strike drįso paminėti apie 
dalykus, kurie iki šia?h laikui buvo 
skaitomi uždraustais cigaretu pramo
nėje.

Tamsta gali būt pastebėjai, pap
rastai ypatingą vengimą žodžio “užsi
traukti” cigaretu skelbimuose. Kodėl? 
Gerumėlis žino! Juk kiekvienas, 
žinodamas ar nežinodamas, užsi
traukia! Kiekvienas rūkytojas rūky
damas vienu ar kitu laiku Įkvepia 
dūmą dali, kuriuos ištraukia iš ci« 
garėto.

Del to labai svarbu būti tikru, jog

cigaretas, kuri rūkote yra grynas ir 
švarus - būti tikru, kad neikvepi tūlą 
nešvarumu.

Ar Tamsta užsitrauki? Lucky Strike 
išdrįso šį būtiną ir svarbu klausimą 
iškelti — nes jie duoda jums pagei
daujamą apsaugą . . . dėl tu, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose, net 
puikiausio. Icngviansiotahaknlapuose, 
pašalinami Lnekies išvalymo procesu. 
Lnckies tą procesą Įvedė. Tik Luckies 
ji ir turi!

It’s toasted"
„e?-T a--«^uw--- ■----Wprie» nmTV|irww» • priuv hoiriį

TbciAmeriea® 
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O. R. AMERIKA
ATSUK T.VČKY STRIKE RADtO PROGRAMĄ—60 modernišku nrinučni <s įn^nli« 

įtrumtuu’ šokui orkestrai! ir I.ucky Strike žiniomis, kieki iena Antradienio, Keh irtadienio, 
ir hestaiirnio iakarį, per N.R.C. Radin tinklą

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVAS UETUVBKŲ 
įGYDANf IV ŽOLIŲ IR ISOIRBYSTft
Į lietuviškų vokiškų gyduolių nuo VI- 
Į durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
mo. Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo. Dusulio
(Asthmal. Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, šlapinimo Ievoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 

I laiškais arba ypatiškai Pasiunčiam
per pasta visur.

KAZEI.I/S BOTA NIC A L CO. 
Wholesale Botanic Itruggists

10SA VV. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

.-ay.ks.



No. ls, Gegužės 4, 1932
dšsšs KELEIVIS, SO. BOSTON

WATERBURY, CONN. [Kaip jau minėjau, Tareila, 
TriuU™ SLA. U Luopo.

ratiškai nusistačiusių SLA.

.■ '1 *■

lietuviu gyvenimas
į Aš ĮDOMAUJI 
l PIE TAVO BAU 
f TAS DRAPANAS 
j KAIP TU PADA- 
į REI T \ STA1.TIE- 
USĘ TAIP BALT

Trežias Puslapis

susirinkime.
Balandžio 24 d. atsibuvo 

SLA. 11 kp. extra susirinki
mas, kuriame buvo balsuo
jama Pildomoji Taryba. Ta
reila sušaukė tų extra susi
rinkimą tokiu laiku, kada 
kitos draugijos turėjo mi
tingus ir juose dalyvavo 
daug kuopos pažangių na
rių, kaip ve J. Vidžiūnas, S. 
Senkus, J. Matas, G. J. 
Kazlauskas. Fašistams tie 
asmens nepageidaujami. 
Bet to da negana. Viena? 
SLA. kuopos narys norėjo 
paskleisti susirinkime pa
žangiųjų kandidatų “sleito” 
lapelius. Kaip tiktai Tarei- 
ia su savo Ciuktere inėjo Į 
svetainę, tuojau abudu šoko 
ant to nario ir neleido dalin
ti. O kai šis lauke pradėjo 
lapelius daly?i. tai ponas 
Tareila. sakoma, bėgęs 
šaukti policiją. Tačiaus po
licijos nesimatė. Tareila iš
ėjęs laukan žvairavo Į tą 
narį, bet nedryso nieko sa
kyti, ir šis savo darbą diibo, 
iki išdalijo visus.

Prasidėjus mitingui, kilo 
triukšmas. Mat, tareiliniai 
buvo jau iškalno susiorgani
zavę ir susimokinę, kad ne 
reikia apkalbėti kandidatų 
tinkamumą. Vardams per
skaityt Tareila paskyrė 
fašistą, Joną Kvaraciejų, 
nors vice-pirmininkas T. 
Matas galėjo tą atlikti. Na, 
ir tas fašistas, vietoje skai
tyti" vardus, ėmė aiškinti, 
kokios sriovės kuris kandi
datas yra. Nariai ėmė pro
testuoti. Tačiaus fašistai ne
kreipė atvdos ir varė savo 
diktatūrą toliaus. Kvara- 
ciejus vienas “apkalbėjo” 
visus kandidatus, o kitiems 
nedaleido. Balsavimo pase
kmės buvo sekančios: ant 
prezidento, adv. F. J. Ba
gočius 36, Gegužis 20, Ba- 
čiunas 64; ant vice-prezi- 
dento, Mikalauskas 36, Vo
kietaitis 68, Mockevičius 
10; ant sekretoriaus, Jur- 
geliutė 47, Miliauskas 12, 
Čekanauskas 57; ant iždi
ninko, Gugis 33, Tareila 81, 
Mažeika 4; ant iždo globė
jų, Januškevičius 75, Ba- 
kanas 29, Stungis 23, Ra- 
ginskas 2, Mockus 49, Se- 
kys 29: ant daktaro-kvotė- 
jo, Dr. Bronušas 13, Kli
mas *2, Stanislovaitis 106.

Paskiaus sekė delegatų 
Seiman rinkimas, žeman- 
tauskas padalino ir surinko 
balotus. Išrinkta 10 delega
tų: Tareila, Žemantauskas, 
Lukošius, Dr. Stanislovaitis 
su motere, Keneušis su sū
num, Vokietaitis, Strik ui L 
ir Ješinskienė. Visi tareili- 
niai. Kadangi ižde pinigų 
buvo tiktai $100, tat viską 
ir paskyrė, po $10 kiekvie 
nam delegatui.

Fašistai mano, kad jeigu 
jie paminės socialistų var
dą, tai narius ims ir nugąz- 
dins, kaip tą mažą kūdiki 
baubu. Bet socialistai turi
tuksianti kartų geresni 

vardą, negu šmugelninkai 
fašistai. Kur socialistai val
do miestus ten jokių sukty
bių nėra. Pavyzdžiui, Mil- 
waukee, Wis., socialistas 
majoras per 17 metų sutau
pė miesto iždui $4,000,000. 
O musų tautiečiui Gegužiui 
beprezidentaujant per toki 
pat laiką sutirpo SLA. na
rių sudėtų pinigų apie 
$375,000. Kur dingo tautie
čio Kažemeko bankas? Pa
galios, kur 4-tos Apskričio 
$1200 su viršum, ką žlugo 
Tareilai prezidentaujant? 
Taipgi, kur dingo Tėvynės 
Mylėtojų Draugija? Juk ji 
gyvavo labai gerai. Ar faši
stų tėvas Sirvydas nenu
kniaukė jos turto? '

Dar noriu pastebėt ve ką.

kandidatų lapelius. Tačiau 
vienam nariui nepaklausius 
ir pradėjus dalinti, kuopos 
kasierius V. Keneusis šoko 
su kumščioms ant to nario 
ir ištraukęs iš rankų plaka
tus sudraskė ii- numetė. O 
daktaro Stanislovaičio mo
teris atsistojus rėkė, kaip 
periklė višta, kad išmestų 
tą narį laukan. Jau kam-' 
kam, bet profesionalo mo- 
terei tas labai nepritinka, 
šitoks išsišokimas pastato 
netiktai ją pačią tarpe nesu
brendusių žmonių, bet kar
tu žemina paties Dr. Stani
slovaičio profesiją. Ji turė
tų suprasti, kad profesiona
lai gyvena ne iš politikos ir 
ne iš nusmukusių tautinin- 
kėlių-fašistų, bet iš darbi
ninkų žmonių. Todėl negra
žu yra savo rėmėjus uiti ir; 
liepti mest laukan. Aš pa- , 
tarčiau daktarui Stanislo-' 
Vaičiui, vietoj politika užsi-į 
imti, savo moters nervus pa
gydyti. . Į

Noriu dar pabrėžti, ko
kias intrigas fašistai varė 
laike delegatų rinkimo j 
Seimą.

Pirmiausia buvo persta
tytas vice-pirmininkas T. 
Matas ir p. Matienė. Tuoj 
visa publika suužė delnų 
plojimu — reiškia, pritarė 
jiems. Smetonlaižiai-fašis- 
tai labai to nusigando.Tuo- 
jaus žemantauskas pašoko 
ant kojų ir pribėgęs prie Ta- 
reiliutės ir Tareilos ir susi
kišę ėmė šnabždėti?. Po to 
Tareiliutė užgiedojo vištos 
balsu: girdi, T. Matas yra 
suspenduotas už vieną die
ną, nes jis užsimokėjo duo
kles balandžio 1 d. 1932 m. 
iki liepos 1 d. 1932. Mat, 
Matas yra Bagočiaus šali
ninkas, tai fašistai bijojo, 
kad jis nebūtų išrinktas i 
Seimo delegatus. Matas at
sistojęs paaiškino, kad jis 
esąs suspenduotas neteisin
gai, ir Tareiliutė peržengė 
konstituciją skelbdama ji 
suspenduotu”.

Bet ką reiškia

TnMi?.^oRA J°EIO SEKKE- 
TF»rIJ'\R.A<- Al MO-

TOKIUS BAL- 
K AIP Aš * S T UPG1

As VARTOJI RINSO Ji. i>\ 
MIRKO PI RV\ IS

mane ir dra-
p a nas—ir su-’ 

taupo man
PINIGUS.

STEBĖTINA: Aš GAU
SIU RINSO šiandie: 
MAN NUSIBODO TRI-

NIMAS IR VIRINI
MAS pervalandas

Kam jums eikvoti jnvo »peką. 
Gaukit baltesnius skalbimus

lengviai
|f AM trint? KamK išmirko purvą! “jums patiks nes
čius drabužius kotuos pasilieka jie svk-zus
išmazgojus spalvuotus daiktu . p-
ir nauji. Saugiai. dvį~ubai tiek P”**
Puodukas už net kieč iai jame
kaip >"^sva.ia., Papu^tuvo<e taipgu isd.rKęj* 
vandeny Ste2?‘u‘,u,‘ u rekomenduoįa

i Uver pnV«» j“™ * k“
- Didelį pakeciu Rir.so pr

Rinso Puikus
pakeciv

AKAI
l*t norit pamėgyU Jh

?*ass.

Granuluota* Ras žluktui. čėbery ir dišetn.

zas Bliudžius ketina patar- » 
naut lietuviams dovanai, i 

Juozas Krasinskas gavo 
nuo savo brolio Mykolo 

fašistams Krasinsko platų laišką iš 
SLA. konstitucija! Juk Lie- Uruguajaus miesto Monte- 
tuvoje jų vienminčiai su- video ir daug numerių 
trempė musų Respublikos ‘‘Naujoji Banga” laikraščio.
konstituciją.

Geo. J. Kazlauskas.
Mykolas retkarčiais parašo 
ir “Keleivin” iš Uruguajaus 

__________ lietuvių gyvenimo.
WORCESTER, MASS. I tveriasi Vil-

mui vaduoti Sąjungos skv-I. .visuomenišku ,.ius. Jau žings^s p;daiv^s
dirvonų. 'pirmyn. Jurgio draugija iš-

Pirmiausiai noriu prane- rinko savo atstovais *K. Bu
sti apie Worcesterio SLA. jdinavičių, Babraitį ir Juo- 
kuopų balsavimo išdavas, zuną. Taipgi rengiasi prie 
Visos trys kuopos, būtent rinkimų SLA. 318 kuopa ir 
57, 318 ir 358, atidavė bal-, Lietuvių Ukėsu Kliubas. 
sus už socialistų kandidatus, j Tarp Worcesterio komu- 
Reiškia, gavo didžiumą nistų dabar tikra “Sodoma 
balsų Bagočius, Gugis ir ir Gomora”. Dar prie “sklo- 
kiti, nors nominacijose jie kos” priklauso žmonės dau- 
buvo gavę visai maža*. giau apsišvietę, švaresni.Bet

Kelios sąvaitės atgal l?fn- kurie su Bimba eina, tai jau 
kėši Worcesteryje Brookly- tikri fanatikai. Jiems viskas 
no fašistų pedliorius Klin- šiame pasaulyje “nekošer 
gutis, kuris bandė čia šmei- išskyrus vieną Bimbą ir 
žti socialistus ir net sanda- ‘ “Matušką Rosėją”. 
riečius. Bet nieko nepešęs, j Vienas Worceserio vei-
išdumė atgal Į Brooklyną. 
Worcesteriečiai tiktai pasi
piktino tokia fašistų propa
ganda.

Worcesterio Senų Žmo
nių draugijoj matyt šviesi 
ateitis, nes jai dirba daug 
gabių veikėjų, kaip tai J. 
Mozuraitis, A. šablinskas, 
J. Žuromskis, J. Babraitis, 
R. Glavickas, Kriaučialis ir 
daug kitų.

Bet Hooverio “prosperi- 
ty” Worcesteryje vis da ne
matyt. Dar vis daugiau pa
leidžia iš darbų. Šiomis die
nomis daugelis darbininkų 
paleista iš “American Steel 
and Wire Company”.

Wore esteryje susitvėrė 
puikus Juozo Bliudžiaus ve
damas lietuviu benas. Juo-

MINERSVILLE, PA.

Kaip Adomas Kasparas 
susprogdino save dinamitu.

“Keleivy" jau buvo savo 
laiku rašyta. kad vienas 
mainerys tia sudraskė save 
dinamitu. Tai buvo Adomas 
Kasparas. 55 metų amžiaus 
žmogus. Prie tokio baisaus 
žygio ji privedė dabartinis 
nedarbas. Astuoni metai 
atgal Kasparai gurėjo čia 
paprastą nameli ir sklypą 
žemės, ant kurio laikydavo 
karvę ir kitokių gyvulių. 
Prie to da užsidėjo “minkš
tųjų” gėrimų išdirbystę, ir 
Kasparai jautėsi laimingi. 
Bet susitaupę $4,000 užsi
manė Įsitaisyti sau pato
gesnį namą. Nusipirko gra
žų mūrą, prie kurio buvo 
ir duonos kepykla. Prisiėjo 
Įlįsti gerokai i skolas, bet 
Kasparai tuomet nepaisė, 
nes laikai buvo geri, vienas j 
sūnūs buvo išleistas jau ant 
civilio inžinieriaus, antras 
baigė mokytis ant advokato, 
o duktė mokinosi kolegijoje

CHICAGO, ILL. 
“Birutės” 25 metų jubiliejus

Balandžio 17 d. Lietuvių 
Auditorijoj “Birutė”, minė
dama 25-kių metų savo gy
vavimo sukaktuves, statė 
scenoje 2 veiksmų operetę 
"Sylviją”. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. Vaidi
nimas ir dainavimas ėjo 
gana sklandžiai ir vykusiai.

Chorą mokina jaunas, 
gabus pianistas, Mikas Jo- 
zavitas. Režišieriavo Kl. 
Jurgelionis.

Reikia pastebėti, kad 
“Birutė” — muzikos ir dra
mos (i raugi ja — per 25 me
tr * savo darbuotės mene 
srityj, Įgijo daug rėmėjų ii 
simpatizatorių. Į kiekvieni 
jos parengimą susirenka di 
džioji dalis lietuvių inteli
gentijos. Per taip daug me
tų “Birutė” ‘ buvo Chicagos 
lietuvių tarpe tikra kulturi 
nė pažiba. Be “Birutės” ne
apsieidavo nė vienas žymes
nis parengimas. Prie “Biru
tės" uoliai dirba Dr. Kliau
ga ir p-nia Nora Gugienė— 
tikroji “Birutės” širdis.

“Birutės” choras per eiles 
metų pergyveno daug ma
lonių ir nesmagių Įvykių 
Perleido daug mokytojų. 
Turėjo net “importuotus’ 
mokytojus, kurie daug ja: 
kainavo. Nežiūrint to, “Bi
rutė" išaugino naujas mene 
jėgas—solistus, vaidinto
jus ir muzikus. Dabar “Bi
rutės" choras yra daug 
skaitlingesnis nariais, negu 
kada pirmiau, ir daug ge
riau išsilavinęs.

"Birutės” chorą suorga
nizavo Mikas Petrauskas 26 
metai atgal.

Yra Chicagoje ir kitas di
delis ir gerai išlavintas cho
ras tai “Chicagos Lietuviu 
Choras Pirmyn”, kuri mo
kina K. Steponavičius. Prie: 
porą metų šis choras buvo 
visai nežymus. Kai p. Ste
ponavičius pasiėmė ji vesti, 
tai “Pirmyn” pasidarė “Bi
rutei" didelis konkurentas. 
Jo pastatyti “Agurkai”, ko
miška operetė, chicagie- 
eiams padarė didelį siurpri
zą.

Komunistų “Kanklių” 
choras skaitėsi trečias Chi
cagos didžiųjų chorų. Da
bai-. kaip girdėt, “Kanklių” 
chore Įvyko “revoliucija 
Jos priežasčia buvę skloki- 
ninkai. Kaip politikoj, taip 
ir čia. sklokininkai ima vir
šų ant buvusių savo draugų. 
Su visa dauguma geriausi 
choro nariai nuėjo i skloki 
ninku chorą, kuri vadovau 
ja K. Steponavičiaus brftlis 
.Jurgis.

Pruseika čia yra labai 
“mėgiamas” “Vilnies” šta
bo. Nesenai “vilniečiai

ardė net jo prakalbas Mel-j BROOKLYN, N. Y.
dažio salėj, o Pruseika, alsi-,Mono reiUaUvim.s p. Jonui 
dėkodamas jiems, "pafiksi-Į
no” “Kanklių” chorą. Šlikui.

Korespondentas.' TilPusi 9-tam “Keleivio” 
numery mano koresponden

tei ja apie Brooklyno Nepri- 
1 gulmingą Kliubą kai kam 
labai nepatiko. Nepatiko, 
kam aš parašiau, kad tūli

SHENANDOAH, PA.
Nepavykęs angliakasių 

streikas.
Kovo mėnesy čia sustrei-' Kliubo politikieriai priešin- 

kavo angliakasiai, reikalau- gi buvo “Keleivio” užsira- 
dami, kad visose kasyklose šymui ir kad tie patys as- 
butų dirbama lygiai.- Nes menys laikraščių visai ne- 
dabar kasyklų kompanijos skaito, tik susirinkę Į kliu- 
daro taip: septynias ar aš-( bo kambarį ištisais vaka- 
tuonias kasyklas uždaro, o rais kortomis lošia, 
vieną paleidžia ant trijų! Ponas Jonas Ali kas para- 
permainų su numažintu šė “Keleivin” atsakymą Į 
larbininkų skaičium. Tuo mano korespondenciją ir 
budu vienoj kasykloj žmo- beveik viską užginčijo. O 
lės dirba dieną ir naktį, o ko užginčyt negalėjo, tai 
eitų kasyklų darbininkai be suvertė man pačiam. Pa- 
iarbo badauja. ! vyzdžiui, jis sako, kad aš

Buvo sušauktas didelis pats agitavęs prieš “Kelei- 
nainerių mitingas. Susirin- vj”, o siūlęs jo vieton “Lais
to apie 5,000 žmonių ir mie- vę”. Jo pasakymu, aš esąs 
sto valdžia labai mandagiai tikras Bimbos šalininkas.
>u maineriais elgėsi; gal dėl; Ponas Šlike, kaipgi tam- 
to, kad Shenandoah’rio sta galėjai iš mano slapy- 
niesto majoras yra lietuvis, vardžio sužinoti, kas aš esu 
?. Surpalis, o policijantai per vienas? Iš kur tamsta 
ietuviai ir lenkai. | gali žinot, kuris Kliubo na-

Streiką vadovavo Wilke-'rys pasirašė po savo kores- 
•barrių angliakasių streiko pondencija “Jaunimo Pa- 
irganizatoriai. Iš pradžių ė- dauža”?
jo viskas gerai, bet neleng-į Aš tamsą užtikrinu, kad 
va streikas laimėti, kuomet tamsta visai nežinai, kas aš 
aikai tokie sunkus ir taip esu, o kalbi kaip žinodamas, 
iaug žmonių šaukiasi pa- buk aš piršęs Kliubui užsi- 
Įalbos. Todėl streikas nepa- rašyti bimbinį šlamštą. Ma- 
zyko ir viskas liko po seno- no mylimiausi laikraščiai y- 
vės. A. J. Banišauskas.'ra šie: “Keleivis”, “Nau-

--------------- jienos”, “Kova” “Socialde-
LAWRENCE, MASS. mokratas”, žurnalas “Kul- 

gegužės 8 d. šaukiamu »•'«”. Š- “Lietuvos Zinioe”.
>inL visų draugija .u,iriu- I , p*1’, P0"*5. a.s

kimas " statau tamstai gneztą rei-
• š- j-u- • o kalavimą, kad tamsta pri- Atemant} nedeldieių, 8 sįųg|um “Keleivio” redakci-

regužės, Lietuvių Ukėsu jai “Jaunimo Padaužos’
Kliubo svetainėj, 41 Barke- var(j^ pavardę ir jo gyve- 
ey st, kaip 2 valandą po nimo vietą, o redakcija te- 
oietų įvyks visų Laurence o buna bešališkas tarpi- 
tietuyių draugijų masinis ^5^ jr praneša, ar tamsta
susirinkimas. į žinai, keno toji slapyvardė,

Susirinkimas yra saukia- 1
mas tuo tikslu, kad nupir-; 
kus ūki (farmą) ir Įsteigus 
prieglaudą musų seneliams 
ir bedarbiams. Mes jau aiš
kiai matom, kad niekas 
mumis nesirūpina senatvės i 
susilaukus, jeigu patys tuo 
nepasirupinsim. Taigi rei
kia Įkurti prieglaudą, kur, 
senatvės susilaukę galėtume 
prisiglausti.

Į šitą susirinkimą yra 
kviečiami visi, netik vieti- į• • e 1*1** * *

ar ne. Jaunimo Padauža.

GARY, 1ND. ,
Mirė keturi lietuviai.

Pereitą, mėnesį čia mirė 4 
pusamžiai lietuviai.

1) E. Sakalauskas, mirė 
po operacijos pasirgęs apie 
4 mėnesius.

2) Joe Grikėnas, bedar
bis, pats palindo po trauki
niu ir buvo sudraskytas Į
šmotelius, tik iš jo drabužių

abi, bet ir iš aplinkiniųI mie-'artj!nesni pažįstami ji
rtelių, neš prieglaudos klau- 1® žmonėmis
urnas yra svarbus visiems, j kalbėdamas tą dieną jis bu- 

Susirinkime kalbės “Ke-.vo Jau Pasakęs, kad lysiąs 
leivio” redaktorius S. Mi- |P° traukimu, nes kitos išei

ties nematąs.shelsonas, D-ras C. J. Miko- 
laitis, J. Urbša ir J. Urbo
nas.

Iš jų kalbų išgirsim daug 
Įdomių dalykų. Taigi visi į

3) Juozas Pareigis 9 ba
landžio mirė nuo gėrimo. 
Buvo labai skupus ir pasitu
rintis žmogus. Keli metai at-

orakalbas aukščiau nurody- m°teris. apsišutino
su- tu laiku. Jonas Urbonas

Kur tiktai jus eisite, tai visur jus 
rasite šitą tikrai

kėjas, rašydamas apie faši
stus, sako: “Atvykau Į šią 
šalį 1898 metais, tapau na
riu SLA. 1901 metais, o jau aut daktarės. Bet štai, užė- 
1904 metais nuo 40-tos kuo-jo nedarbas ir sunkus kri- 
pos dalyvavau 18-koj Sei-;zis. Per du metu Kasparas 
mų”. Tai kiek tuomet seimų negalėjo niekur gauti dar- 
atsibuvo ant metų? (Tos bo. Sūnūs inžinierius taipgi 
korespondencijos autorius jau antri metai niekur užsi- 
tame nekaltas. Tai buvo ko- ėmimo negauna. Procentus 
rekturos klaida. Vietoj “18- reikėjo ant skolų mokėti, o 
koj seimu”, turėjo būt “18- pinigų jau nebuvo kur gau
tame seime”.—Red.) ti. Taigi vieną gražią dieną

SLA. 318 kuop. jaunuolių Kasparas sugalvojo užbaigt 
mokvkla rengia vakarą, visus vargus dinamitu. Už- 
Jaunuolių mokyklos moky- rikišo už diržo pusę svaro 
tojais yra Juozas Pranske- dinamito ir sujungė ji su e- 
vičius ir Julė Mitrikaitė. lektros baterija. Dinamitas 
Mokyklą lankė apie 50 vai- sprogo ir sudraskė Adomą, 
kūčių per visą žiemą. Velionis buvo labai man-

Kitą kartą bus daugiau, dagus ir švelnaus budo žmo- 
Tarzano Brolis, gus. A. J. Banišauskas.

a. p. c®.

m (,c f \ r '•/ (11 /

tyrą miežių 
salyklą

BLUE RIBBON MALT

karštu vandeniu^ bet nesi- 
šaukė daktaro pagalbos, ir 
taip moteris beveik apipu
vo gyva būdama. Iš tos ligos 
suiro jos nervai ir kalba. Iš 
to velionis J. Pareigis pra
dėjo gert ir gėrė iki šių die
nų, ir iš to mirė. Moteris te
begyvena, bet amžina ligo
nė.

4) Justinas Vaitkus mirė 
po operacijai. Buvo pasitu
rintis bučeris. Paliko pačią, 
du sūnūs ir«dukterį. Sūnūs 
lanko kolegiją. Velionis 
priklausė prie Darbininkų 
Pašelpinės Draugystės ir 
prie SLA. Palaidotas Lietu
vių Tautiškose kapinėse 
Chicagoj.

Sena* Pažystamas.

RUSIJOS SOVIETŲ
5 METŲ PLANAS

MONTELLO. MASS.
KALBANTIS PAVEIKSLAS. DA

RYTAS RUSIJOJ, bet išverstas j 
anglų kalbą; bus rodomas LIETU
VIU TAUTIŠKAME NAME. MON- 
TELLOJE. GEGUŽES 12 ir 13 D. 
Ateikite pažiūrėti Kusi jos 5 metų 
pregreao. Du perstatymai kas vaka 
ras. Pirmas nuo fi, antras nuo S vai. 

I Įžanga 25c. Vaikams 1<V.

t



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON *No. 18, Gegužės 4, 1932

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Vykinama Žemes 
Reforma Ispanijoj

Per pirmus respublikoni
ško valdymosi metus val
džia buvo paruošusi tris že
mės reformos projektus, 
bet besikeičiant ministe- 
riams tie projektai buvo 
perdirbinėjami.

į Šiomis dienomis ministe- 
j rių kabinetas patvirtino že- 
! mes ministerio socialisto 
Marcelino Domingo paruoš
tą projektą, persiuntė sei
mui ir atidavė spaudai. Pro-;žemė bežemiam kumečiam 
jektas buvo svarstytas besi-i reiškia, tiems, kurie visai' 
tariant su didelėmis, vai-! neturėjo, nei nenuomavo. Ot 
džią palaikančiomis, seimo tokių Ispanijoj yra didelė
partijomis, iš anksto susi
tarta net dėl smulkmenų, 
užtat reikia manyti, kad 
šis projektas taps įstaymu. 
Valdžios organai daro rei
kalingus paruošimus jam 
realizuoti.

Pravedant žemės refor
mą. valdžia pasirinko būdą, 
kuriuo galėtų ir vilką paso
tinti ir avi palikti sveiką. 
Paties reformos ruošėjo 
tvirtinimu, radikališkiausia 
butų be jokio atlyginimo 
nusavinti dvarininkų laukus 
ir leisti jais naudotis vals
tiečiams.

Bet dėl įvairių aplinky
bių savininkams bus atly
ginama, taip pat ir žemę ga-

—Na, tai šiandien, Mai- tu visur juokų pridarai, 
ke, aš tau daugiau papasa- —Kokie čia juokai, Mai-

' kosiu apie tai, ką aš Bing- ke, kad negali su žmonėmis 
hamtono džėloj mačiau, susirokuot. Nulipau i skle-
Kaip aš pasakiau tam lietu- pą ir vėl klausiu prezidento. .... , ... ,
viškam policmanui. kad ku- Tenai liepė man atsisėst, ba * '.usiejl. tlįres m°kęti mokės- 
nigas yra mano senas fren-! prezidentas buvo byzi. At- p., kuris bus paskirstytas li
tas, ir kad aš norėčiau su sigėdau ir žiuriu, ar jie taip meta s-
juo pasimatyt, tai policma-mitinguoja, kaip mano yy- Ispanijoj dabar yra puse
nas nuėjo tolyn ir atsivedė čiai, ar ne. Dairausi aplin- į milijono mažų žemės savi- 
kitą guzikuotą dėdę. Sako, kui, ale apie stalą nesimato, ninku, kurie su savomis šei- 
šitas irgi esąs lietuvis, ir jis nei vienos bačkutės, tik ant mvnomis minta iš savo že- 
dabar užbaigęs savo sbižbą; stalo stovi vienas stiklas ir į mes ir iš savo darbo, ir yra 
einas namo, tai galėsiąs' uzbonas su vandeniu/ Pa- apie penkiolika milijonų, 
mane pas kun. Skripką nu- Į mislinau sau, kad vyčių mi- kurie minta iš žemės darbo, 
vesti. tingai būna daug geresni.JŲ dirbamoji žeme pn-

—Ir kas iš to išėjo9 i Paskui klausau, ar jie kai- klauso dideliems kacikams. 
—Palauk Maike aš tau bfe ražanči«- Ale kur teu. Dauguma šių_ vaįsUecnj is

viską išvirožvsiu. Tas antras ‘Atsistoja 'ienas juodas vy- kacikų tun išsinuomavę MSką išvirozysiu. ia> antras . sklypus ir juose pasistatę
pohcmanas tuojaus nusiėmė . - ° įHį ^nratai/ k’d savo namus. Vietomis ta 
savo uniforma ir pasisak^iS/^nTbuv^raL tokia sena, kad

z\iro- . . __ ._ , ___ ,._ .. l-io di šimtus metu. te5
sie-

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Pataria Jieškoti Biznio bei Darbo Lietuvoje

daugiau nuomos ir tvirtina, Įsikūrimo Lietuvoje galimybės, venti iš savo sutaupyto kapita- minėtame informacijų biure ar
kad jų protėviai per du TA , . .. lo- jį pravalydamas ir nežino- žemės Banko Klaipėdos skyrių-
šimtmečius pakankamai Fa,..““r alskeja’,,kaddamas, koks bos rytojus, jisai je.

J tlS Visame pasauly - - - -išmokėję. Jau stovi nesu
mokėta už du pusmečius. 
Anskčiau manė, kad žemės 
reformos Įstatymas išspręs 
ir ši klausimą, bet šiuo rei
kalu neužsimena nei vienu 
žodžiu.

1T , ekonominis Lietuvoje gaiėtų savo kapitalą 
kru,s paliete Lietuva palygint. jdėti j tenj ir tikrinta
siauresne plotme. Sansy su tuo ram|J veninią. '

Informacijų biuras amerikiečių 
reikalams.

krizių ir jo pasėkomis Lietuvoj 
atsirado tiktai kai kurių finan
sinių sunkumų. Lietuvoje vei
kiantieji bankai parodė ypatin-

įstatyme šnekama, kati'«° gaju'Tjr at“\Pelinio 
pirmon eilėn bus durniams' knz,° s“keMaJ' bel

daugybė. Reformą mano 
vesti ilgus metus, kasmet 
manoma apygvendinti tam 
tikrą naujakurių skaičių. 
Tam reikalui valdžia ma
nanti skirti kasmet po 50 
milijonų pezetų. Tai bus 
naujakuriams teikiamos 
paskolos gyvuliams, sėklai 
ir namams pasistatyti. Pir
mais metais mano Įkurdinti 
apie 60,000 naujakuriu. Da
lysianti Andalūzijos, Estra- 
maduros. Murcijos ir Ara- 
gono nedirbamas žemes.

Už šią žemės reformą pa
sisakė visa dešinioji spauda, 
net kacikų laikraščiai dide
lio triukšmo nedaro.

Socialistų partijos oficio
zas, “EI Socialistą”, tuo rei
kalu parašytą straipsni bai
gė pabrėždamas, kad jie vis 
dėlto ši žemės reformos i- 
statymą laiko perdaug kon- 
servatorišku, nors su juo su
tiko ir trys kabinete esan
tieji socialistiškieji ministe- 
riai. O sindikalistai, kurie 
dėl savų Įstikinimų jokioje 
valdžioje nedalyvauja, tvir
tina, kad šiuo įstatymu ne
bus išspręsta žemės refor
ma. į>

Sindikalistinė ūkininkų 
organizacija propaguoja d i-

vi
suomenės nerimastavimą. Lie
tuvos bankai, atlikdami savo e- 
kon ominį uždavinį, nepakeitė 
nei savo operacijų pobūdi, nei 
savo darbo sritį susiaurino. 
Tiktai pasaulinėje finansų rin
koje susidariusi neaiški padėtis 
paskatino Lietuvoj veikiančius 
bankus jų kredito politikoje bu
ti atsargesniais. Tiesą pasa
kius. atsargumo jiems niekuo
met netrukdavo, ir tasai jų at
sargumas išgelbėjo juos
stambesnių sukrėtimų tuo me
tu. kai kaimyninėse valstybėse 
sprogo bankiniai milžinai. At
sargioji Lietuvos Bankų Kredi
to politika turi tiktai tą ne visai 
malonią pasėką, kad dabar Lie
tuvos kredito rinkoje vėlei jun
tama laisvo kapitalo stoką. 

Dabar Lietuvoje yra itin ak-

•oHuXa/ia <iu šimius mėtį, fivanu^al™ pigimą.
ba neuž I n»irus žemę pernuomodavo j Ar šią žemės refor

™i v„„ira Priv,vi»v~ kokio ten daktaro vv- ' ąikai ir kartu paveldėdavo ri duoda kai kam vilčių pi- 
oai pas kunigą. Pnvaziavęs nQJant ba,oto_ - - — ~--------- ------------------------- --

tlv jia vii u -i • , j

lis. Jis mane pasodino Į sa- ^otes o re\ žemę pernuomodavo | Ar šią žemės reforma, ku-
vo armobiia ir nuvežė tie- * “ “1<a

visą nejudomą turtą.
sėtojo ir sako, eik ir pažiu 
rėk į vidų, gal nieko nėra —Turbut
namie. Ir šiur, Maike, pasi- ko? 
rodė, kad kunigo nebuvo —Gali būt, Maike,
namie, tik vienas gaspadi- ?as ten juos supaisys 
nė. pradėjo lermą kelti.

—Tai ką tu darei, tėve? skaitė revoliuciją ir mitin- 
—O ka gi darysi! Polic- gas tuojaus pakėlė visas » x --

manas nuvežė mane prie rankas ir revoliucija praė- i rijose Austrijos provin 
lietuvių salės ir paleido. Sa- jo. cijose buvo rinkimai. Fasis
ko, čia yra mitingas, tai gal —Turbut rezoliucija, te
rasi kas ant burdo priims, ve?
Aš jam padėkavojau ir pa
prašiau, kad atvažiuotų i

Taip gyti po sklypą žemės, bu 
žemės klausimas. . ! ėjo iš kartos į kartą. Dabar išspręstas i 

daktaro v nu- jj0 tarp šių senų nuominin- ir Ispanijos valstiečiai bent
įkų ir žemes savininkų kon- kiek aprims, netolima atei- 

bie-' fliktas. jie nenori mokėti tis parodys.
Ir

Per Iš Plataus Pasaulio.

South Bostoną, kaip bus vy
čių maniebrai, tai užfundy-

-Gali būt, vaike.
-O kas buvo toliau? 
-Toliau, Maike, jie pra

siu binzų. 
—O kote

gas?

dėjo votuot už Pildomą Ta
tai buvo mitin- O'U- Visi rėkia, reikia rin

kti koki ten bagočių iš Bo-

• cijose buvo nnKimai. Fašis
tai žymiai sustiprėjo. Vie
nos miesto valdybon jie 
pravedė 15 savo atstovų. 
Socialdemokratai turės 66 
vietas. Klerikalai daugiau
sia prakišo: turėjo 40 ats
tovu, o dabar turės tik 19.

—Paraitai jį ten žino, stono. Sako, jeigu norim.
Havanoje ties japonų at

stovybe įvyko triukšminga
Maike. Ant galo, ką aš kė- musV susaidė butų ba- ! demonstracija. Demonst- 
rinu. Einu į vidų ir klausiu, tai rinkime bagotą rantai išdaužė atstovybėj

žmogų i prezidentus. Ir aš langus ir apmetė sienas viar galiu prezidentą matyti. žmogų i prezidentus, lr as langus ir apmetė 
Ale pasirodė, kad tai buvo nepasijutau, kaip sušukau: šokiom išmatom. Demons- 
kokių necibulizuotų pieme-i hYa už visus bagočius ! /.lentų tarpe daugiausia bū
nu skodas. Vietoj mane pri- Tu, tėve, ir čia iss.šo- to kiniečių.
imti ir gražiai pakalbėti,, 
vienas priėjo ir sako: prezi-j

kai.
—Jes.r___ Maike, be mažko’ Indijos sostinėj Delhi su-

dento čia nėra, ale jeigu no- mušt negavau nuo geguži- sirinko nacionalistų kongre- 
ri gaut per snuki, ta ir aš ga- nių. Bet mano giliukis, kad sas. Anglija tokio kongresi 
liu užtepti. Buvusios tenai jie patys tarp savęs pradėjo nepripažįsta, todėl visi 
bobos tuoj pradėjo juoktis sporą, išsivadino žiopliais, kongreso delegatai ir sve- 
iš manęs, o man tokia sar- m apie mane užmiršo. Mat, čiai buvo areštuoti. Suimk 
mata. kad nor^ gyvas į že-'vieni norėjo siųsti vieną di- iš viso 700 indų.
mę lįsk. Supratau, kad čia Hgatą į Picburgo seimą o ----- -— -----
turi būt kokia nors bedievių Kiti norėjo daugiau, kad ga- Pietų Afrikoj vėl pasiro-
susaidė ir pradėjau trauktis lėtų kokią ten Smetoną nuo dė skieriai, kurie skrenda 

sosto nuversti. Pasirodė, didžiausiais debesiais ii 
kad jie visi cicilistai. naikina laukuose visus pa-

—0 iš kur tu, tėve, žinai, sėlius. Jie suėda netik ja- 
kad jie socialistai? vus, bet ir žolę, ir medžiu

—Aš žinau vedluk to, lapus, palikdami tik juodus 
kad jie visi buvo su akulio- laukus.
riais. I ----------------

prie durų. O tenai vėl mar
šalka su kuolu ir klausia, ko 
aš noriu. Pasakiau jam, kad 
noriu prezidentą matyt. O 
jis man parodė duris į skie
pą ir sako: eik tenai. Tenai, 
sako, yra Eselų mitingas, tai 
galėsi pamatyti prezidentą 
Čarną. Aš jam sakau, kad 
aš nygerio nenoriu. O jis 
man sako, kad Čamas nėra 
nygeris, tik jo pavardė to
kia.

—Kaip matau, tėve, tai

—Bet ir tu su akiniais, New Yorko Sing-Sing ka- 
tėve, o ar tu socialistas? Įėjime yra 2,503 piktada-

—-Ju rait, Maike. Čia riai. Didžiausį jų nuošimt 
mano misteikas. Tas reiš- sudaro katalikai, nes jų yrc 
kia, kad man jau čėsas eiti 1,326. Mažiausia prasikal- 
nameį. Pabaigsiu kitą sykį, tėlių yra laisvamanių, nes 
Maike, o dabar gudbai. iš viso vos tik 20.

Draudimo biznis (Insurance).
Draudimo biznio srity iki šiol 

tebėra beveik visiškai laisvos 
pozicijos. Kelios veikiančios 
Lietuvoje draudimo bendrovės

Lietuva dar visai netolimoje tiek siaurai teišplėtojo savo biz- 
praeity turėjo kartais nemaža nį. kad darbui šioj srity palieka 
nemalonumų tais atvejais, kai dar plačiausias laukas, 
atvažiavęs į Lietuvą kai kurie Lietuvoje kiek plačiau yra 
amerikiečiai, neištirę vietos są- prigyjęs—ir lai dar toli nepa- 
lvgų ir biznio galimybę, neat- Rankamai—trobesių draudimas 
sargiai pradėdavo kartais koki nu<) ugnies. Kitos gi draudimo 
bizni ir turėdavo iš to nuosto- rūšys, Amerikoje ir Europoje 
lių. Dar didesnių nemalonumų tokios populiarios, Lietuvoje te
būdavo, kai atvykęs Lietuvon bėra dar visiškai neaprupintos. 
kurs amerikietis, nepažindamas Pavyzdžiui: 1. gyvybės ir svei- 
vietos sąlygų ir žmonių, patek- katos draudimas; 2. draudimas 
davo į kokių aferistų rankas, nuo nelaimingų atsitikimų; 3. 
Nėra pasauly takios valstybės, transporto draudimas; 4. gy- 
kurioje nebūtų didesnio ar ma- vulių draudimas; 5. mašinų 

nuo žesnio nesąžiningų žmonių pro- draudimas, ir t.t. šioje srity 
•ento. Nenuostabu, kad jų pasi- amerikiečiai plačiai galėtų pri
taikydavo kartais ir Lietuvoje, taikinti ir savo kapitalą, ir ener- 
kurie sugebėdavo prisiplakti giją. ir pat irimą patį reikalą 
prie geriausių norų kupinų ame- propoganuuojant. *
rikiečių. įtraukti į juos abejoti-J Gvvcnamu trobesiu statyba.
nos rųšies biznį ir iščiulpti iš ... , . .. \ .{Iki pat paskutiniųjų metų 

naujų trobesių statyba Lietuvo-

tualus savos pramonės palai- nuraij jr su jaįs surištų nuosto-

jų kapitalą.
Tikslu apsaugoti amerikie- . . . .. .. , .-- , je buvo vienas iš pačiu pelningus nuo šitokios rusies nemalo- . ....... ‘ „V . .

kymo obalsis. Besirūpinant su
mažinti importą Lietuvoje sten
giamasi pagaminti visa, ka.- 
tik galima joje gaminti. Dauge 
liui importuojamu prekių gero 
kai pakelta muitas, kad tos pre 
kės iš užsienio importuoti jau 
maža l^eapsimoka. Susidarė ap 
linkybės, kuriemis itin svarbu 
kurti ir plėsti savo pramonę. C 
šis darbas pareikalavo nau j v 
kreditų, kuriuos patenkinti da
bar Lietuvoje ne visuomet gali
ma dėl atitinkamų kapitalų sto
kos.

Atrodo, ši susidariusi padė
tis pati per save siūlosi Ameri
kiečiams. kad jie nepraleistų 
progos ją išnaudoti. Dabartinu 
laiku, kuomet ne vienas Ame 
rikos lietuvis yra priverstas gy-

giausiųjų biznio šakų. Neretai 
įdėtasai į namus kapitalas, duo
damas tinkamą pelną, amorti- 
zuodavosi per penkerius-šeše-

iių, Lietuvoje įsteigtas pernai
metais gegužio mėnesį specialus
nformaciju biuras, kuris . x ,, .. . .. ... nūs metus. Dabar jau pirmasaiteikia jiems visokių pa-1
tarimų įvairiais ūkio klausi

mais, ypač gi rūpinasi jisai pa- 
lėti amerikiečiams Lietuvoje į- 
sikurti.

Per pereitus devynius mėne-. . ............................., . . se namuose uz penkiųuus j tą biurą įvamais reikalais . v A ‘ ;
kreipės apie 300 amerikiečių, i
kurių paklausimai buvo tinka- , . . . , . , , .. , , . ,, . .. , , , lenu į menesi (toks pat ketunumai patenkinti. Iki šiol neteko , - u u j , , /

* gyvenamų trobesių badas yra 
šiek tiek patenkintas. Tačiau

’ gyvosios statybos laikotarpis
• Lietuvoje dar toli nėra parbai
gęs. Pavyzdžiui, Kaune naujuo-

kamba-
rių butą su vandeniu ir centrali- 
niu šildymu tebemokama 70 do-

girdėti, kad koks amerikietis1 kambarių butas —65 dol.) Ir
boto nusiskundęs nusivylęs šio l tokių butų yra palyginti visiš-
biuro patarimais. Todėl visiems i kai nedaug. Didelis daugumas
amerikiečiams, galvojantiems 
įpie įsikūrimą Lietuvoj, įtiki
namai patartina dėl visokių biz

Kodel Kelneris 
Liūdnos.

Petras Cvirka.

Ant gatvių saulėlaida raudona. 
Raudonas restoranas.
Tenai dainuoja apie Ramoną 
Ir pritaria gitara.Ne\v Yorkan atėjo gar

laivis “Iie de France”. Išli
pant pirmos klasės pasažie- 
riams pasirodė, kad vienas 
tarp jų yra apgavikas, ku
ris neturi laivakortės ir už 
dyką nori Amerikon įsigau- 
i. Jis buvo tuoj sulaikytas.
’akol laivas plaukė vande
nų. tai jis švaistėsi tarpe 
lukštų ponų sakydamas, 
tad jis esąs caro dėdė, di-, 
lis kunigaikštis Nikolajus!^ man nei £itara 
Romanovas. Didžiūnai že- ” 
nai prieš jį lankstėsi, o .jų 
noterys darė jam “akutes” 
r laikė dideliu unaru su juo 
jasėdėt ar pasivaikščiot po 
aivą. Dabar visi tie bon 
zivantai jaučiasi kaip tara
koną nuriję.

Balti kelneriai paduoda vyną. 
Paduoda vyną brangų.
Galva apsvaigus, velnias žino,— 
Nuo vyno ar nuo tango.
Kelneri, kelner.tu toks nuliūdęs. 
Kai vyrkdina gitara. —
-Juk čia geriausi valgiai, vynas, 
Juk tavo restoranas.
Ne man valgiai, ne man vynas.

Ponam nešu ponų valgį,— 
Ponų restoranas.

(“Trečias Frontas“)

Red. Paaiškinimas: Lietuvoje 
“kelneriu“ vadina patarnauto
ją valgyklose. Tai yra iš vokie
čių pasiskolintas žodis.

nių pirmoj eilėj, pasiteirauti 
tiame biure. O mes šiuo tarpu 
norime pažymėti tiktai bend- * 
rais bruožais keletą biznio sri- 
’ių, į kurias tebėra plačiai atvi
ms durys ir amerikiečių kapita- 

iniciatyvai bei darbo
I

. valdininkų, smulkesnių tamau- 

. tojų ir pn. tebegyvena toli Kau
ne priemiesčiuese, primityviš- 
kiausiose buto atžvilgiu sąlygo
se. Galimas daiktas, dabar di-

ui, ir jų 
jėgoms.

l'kiu pirkimas Klaipėdos 
krašte.

dėlių butų statyba Kaune jau 
nebūtų toks geras biznis, kaip 
prieš metus-kitus. Bet vidutinių 
butų pareikalavimas Kaune te
bėra toks pat gyvas kaip ir se
niau. Dvejų-trijų kambarių bu-

Žyrardovo mieste, Len- 
iijoj, bedarbiai apgulė mie
sto rotužę ir pradėjo ją 
fturmuot, kam miesto vy
riausybė sulaikė pašalpą. 
Buvo išdaužyta daug langu 
ir suardyti keli ofisai. Po- 
icija demonstrantus išvai
kė. Keliatas žmonių 
nubadyta peiliais.

buvo

Nusiginklavimo konfe
rencija, išsėdėjusi Ženevoje 
>e jokio darbo beveik 3 mė- 
įesius, dabar nutarė porą 
sąvaičių pasilsėt.

Paryžiuje vynu užsinuo
dijo 300 jurininkų. Pasiro
do, kad vyne buvo nuodų. 
Policija veda tardymą.

Be Bažnyčios, Be 
Altorių.

Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų... 
žirgai lekia, kiek tik nori, 
lakiam, lekiam vienu du!
P.alti vėjai plaukus glosto 
Jau toli žmonių garsai —
Iš auksinio žvaigždžių sosto 
štai, mus laimina Jisai!
Jis, kurs davė žmogui širdį 
Su troškimais neramiais, 
Vasaros vynu nugirdė—
Jis ir nuodėmes atleis!
Be bažnyčios, be altorių... 
žirgai lekia žvengdami — 
Lekia, lekia musų norai 
Nesulaikomi, jauni!

Salomėja Nėris.

tas su virtuve ir patogumais 
; dabar čia labai populiarus,ir na
mų. net didelių namų. su to
kiais butais statyba duotų gra
žų biznį. Tokių specialinių namų
Kaune dar visai nėra. o tokių 
butų Kaune pareikalavimas la
bai didelis.

Ypač populiari butų Kaune 
tokių namų statyba, kuriuose 
buto nuomininkas per metų eilę 
sumokėjęs tam tikrą pinigų su
mą gautų visą butą savo nuosa
vybėn. Už tokį butą nuominin
kas mokėtų didesnę sumą. negu 
jis paprastai už butą moka,— 
statytojui greičiau grąžintų į- 
dėtąjį kapitalą su tinkamais 
nuošimčiais, šitokių namų sta
tyba duotų tikrą biznį be jokios 
rizikos, nes dabar nepastaty
tuose. vos pradėtuose įstatyt na
muose galima visus butus par-iau duoti ir pinigų gavimą Atitinka
momis sutartimis patikrint.

h

Del įvairių, dažniausiai visi
ška ne ūkiškų sumetimų, dau
gelis Klaipėdos krašto žemės 
navininkų, stambesni bei smul
kesni dvarininkai, labai pigiai 
parduoda savo ukius su visu gy- 
.•u ir negyvu inventoriumi Pa
prastai šitie ūkiai yra visiškai 
įeblogai pastatyti.— jie turi 
puikias trobas, veislinius gyvu- 
ius, geras mašinas, ne kartą 
net drenuotus laukus. Perki to
lį ūkį ir ateini į gatavą gyveni
mą. tarytum jau senai čia bu- 
:um ūkininkavęs. Tiesa, ūkinin
kavimas dabartiniais laikais nė- 
’d visiškai lengvas biznis, bet 
uk dabartinis krizis negi visą 
imžių tęsis. Jau dabar kai kurie 
ekonomistai tikina, kad 
irasidėjo krizio pabaiga. Ka 
langi dabar sunkus laikai, tai 
;ia ūkiai galima prikti labai pi- Kredito biznis.

Kredito biznis Lietuvoje primai. Reikia atminti, kad Klai
pėdos kraštas nėra jau toks di- klauso prie pelningiausiųjų. Pi- 
lelis. ir atskirų ūkių nėra jame nigų Lietuvoje nekuomet nebu- 
<ažin kiek. Praslinkus dvejiems vo perdaug. O dabar vėl ypač 
'.rejiems metams, tokių parduo- juntama kredito stoka. Statyba, 
lamų ūkių gali visiškai nebelik- prekyba, pramonė reikalauja pi- 
ti,—bus praleista reta gražaus nigų. reikalauja daugiau, negu 
'.sikurimo proga. Lietuvoje galifna gauti. Todėl

Pagaliau, reikia pabrėžti, kad už kreditą Lietuvoje mokama 
perkantiems Klaipėdos krašte gana aukštas procentas: 10-15 
žemės ūkį žemės Bankas teikia nuoš. Toks didelis kredito parei- 
Jidelės pagalbos, duodamas pa kalavimas Lietuvoj tęsis dar il- 
*ko!ą už visai nedidelius pro- gai. Todėl amerikiečiai drąsiai 
Mitus, šitaip dalykams stovint, galėtų atkreipti savo dėmesį į 
Klaipėdos kraište galima visiš- šią biznio sritį. Tai jie galėtų 
kai lengvai pirkti ūkį teturint padaryti dvejopu budu: arba 
apie 50 nuoš. savo pinigų. Tik- prisidėti prie jau esamų kredi
tai, žinoma, norį Klaipėdos kra- to įstaigų ir jas sustiprinti, ar- 
šte pirkti ūkio. pirmoj eilėj turi ba įsteigti visiškai naujas įstai- 
apie tai pasiteirauti aukščiau gas.

«
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Visokios Žinios
Baisi Tragedija So
vietų “Varniuose”.
Lenkijos pasieny, Sovie

tų pusėj, yra Kraisko mies-

ARGENTINA IR ČILI 
SKĘSTA VULKANŲ PE

LENUOSE.
Iš Argentinos pranešama, 

kad išsiveržusių ugniakal- 
telis. kuri galima pavadinti n*U pelenai kai kurias Ar- 
Sovietų “Varniais”, nes te- gentinos ir Čili sritis apne- 
nai yra įtaisyta koncentra- 80 centimetrų storumo 
cijos stovykla, kur uždaro- sluoksniu. Gyventojų tarpe 
mi Rusijos kaimiečiai, su- viešpatauja didžiausia pa
gauti bėgant į Lenkija. nika. Per 500 kilometrų ap- 

Šiomis dienomis toj sto- link nuo Descabezado ug- 
vykloj įvyko baisi tragedi- niakalnio išsiveržusios du
ja. Stovykla buvusi tyčia J02 ta\P užnuodijo orą, 
girtų raudonarmiečiu pa- lęa<l nebegalima 'kvėpuoti, 
degta, kad “pamokinus Lėktuvai, pasiųsti ištirti ug- 
buntovščikus”, ii- liepsnose niakalmų išsiveržimo vietų, 
žuvę 76 žmonės. negalėjo ten nuskristi dėl

Taip skelbia laikraštis visiškos tamsumos. Trauki
am”. kurio koresponden- niai ateiną iš pietų yra pilni 
tas kalbėjosi su vienu pabė- pabėgėlių, iltvykstančių iš 
gusiu Rusijos piliečiu. -Cungo, Rancagua, Sanfer- 

Dabar, po to gaisro, Krai- nando kltU miestų. Pele- 
ske esąs apskelbtas karo nai» kurie apnešė Buenos 
stovis. Išvažiuot niekam ne- Aires, siekia maž-daug 2,- 
leidžiama. Ivažiuot taipgi 000,000 kub. metrų. Astro- 
niekas negalįs. Komunistų nomai tą katastrofą ir tą 
žvalgyba dabojanti, kad ži- PęĮenų lietų lygina su Pom- 
nios apie tą įvyki nepasiek- PėJ°s katastrofa. Jie kon- 
tų užsienio spaudos. kad ugniakalmo

Visi bėgantieji per sieną isfiverzimas sutapo su dė- 
ir patekę į žvalgybos ran- rr!1^. P^modymu saulės pa 
kas, esą kaltinami špiona- virsiuj.
žu, ir jiems gręsianti sunki 
bausmė.

Barakai, kuriuose laiko
mi sugautieji bėgliai. esą 
padalinti į “A” ir “B” kate-

Manoma, kad pelenų de
besys gali pasiekti net Eu
ropą.

UŽNUODIJO FARMERIŲ 
GANYKLAS.

Fitckburgo apielinkėje, 
Mass. valstijoje, pradėjo 

vadomis “vra kalti ir priva- £tlPd taimerių galvijai ga
lo atlikti bausmę”. ^’P0,?3“ ,3 3!'k

“B” kategorijos barakuo- ,la1’3 karves «• keliatas su
se buvę apie šimtą žmonių, "S- Pradėjus tyrinėti pneza- 
kurie šiomis dienomis grJ- st’’ Pa31™1.*; kad ganyklose
pėmis turėjo buti nugaben- f“ paskleista nuodą Ma- 
F- - ><• i * -a 2 * tyt, žiemos laiku kas nors t. į Minską. Areštuotų tar- - L , , .
pe buvę daug inteligentų, į k j y,iko £esul,n. 
daugiausia Ukrainos auks- r J
tųjų mokyklų mokinių ir •'"' _________
studentų. MIRĖ BOLŠEVIKŲ

Taigi, sakoma, girti rau- ISTORIKAS
donarmiečiai vienų dienų Maskvoje mirė 'žinOmas
sumanė parodyt Šitiems marksininkas istorikas M.

komunizmo ga- pokrovskis. Pokrovskis bu-
-2^ • , , . - . vo senas idėjinis bolševikas.Tuo tikslu būrys girtų ko- ___________ _____________
munistų nuvyko į barakus ir 
įsakė suimtiesiems per lan
gus prinešti į vidų šiaudų.
Grasindami šautuvais ir na- 
gaikomis. girti raudonar
miečiai įsakė užkurti ubmį 
ir prie jos šildytis. Po kelių 
minučių barakas užsidegė.
Atidarvti vieninteles bara- 
ko duris buvo negalima, ka
dangi raktas buvo epas sar
gybos viršininką, prieš patį 
gaisrą išėjuri į miestelį. Per 

' gaisra iš KM) žmonių išsi
gelbėjo tik 24. Bet vėliau 10 
jų išėjo iš proto. Dabar ve
damas tardymas.

gori jas. “B” kategorijos ba
rakuose sėdi jau ištardyti 
piliečiai, kurie tardytojų iš-

GERAS UŽDARBIS" IR 
PASAULIO GALĄ

SKELBIANT.
Estijos miestely Vezen- 

berge susekta organizacija, 
kuri, skelbdama pasaulio 
galą, įtikinėjo gyventojus 
pardavinėti savo turtus.Tuo 
skelbimu patikėjo ' labai 
daug lengvatikių, ypač ūki
ninkų, kurie, pardavę savo 
turtus, suvažiavo į Vezen- 
bergą, atidavė gautus pini
gus pasaulio galo skelbė
jams ir laukė jų pranašavi- i 
mo išsipildant. Vienas iš nu
kentėjusių pranešė polici
jai, kuri traukia atsakomy
bėn visą organizaciją.

PAMINKLAS LENINUI.
Maskvoj paskelbtas tarp

tautinis konkursas parengti 
Lenino pamiklui planą, ku
ris bus pastatytas Leningra
do uosto angoj. Numatytos 
šešios po 10,000 rublių pre
mijos. Paminklo statula bus 
350 pėdų aukščio ir kaš
tuos apie 6 milionus rublių. 
Skulptoriams siūloma tema 
yra “Leninas ir marksiz
mas, imperialistinė gadynė 
ir proletarų revoliucija”. i

Baisus Potviniai Vi
durinėje Europoj
Iš visų pietų-iytų Europos 

dalių gaunama žinių apre 
baisius potvynius, padariu
sius milžiniškų nuostolių. Iš 
Čekoslovakijos pranešama 
apie nepaprastai didelius 
potvynius — tokių potvynių 
butą tik 1888 m. Nepapras
tai ištvino Teiso upė. Mano
ma, kad daug žmonių žuvo. 
Bet žuvusiųjų skaičius ne
bus galima nustatyti, kol 
nenuslugs vandenys. Ir 
Lenkijoj dideli potviniai. 
Valuinėj iš daug kaimų gy
ventojai turėjo buti skubiai 
iškelti. Išplauti tiltai h ke
liai. Susisiekimas geležin
keliais nutrauktas. Vilniaus 
kraštas taip pat nuo potvy- j 
nių smarkiai nukentėjo.' 
Gręsia sugriuvimo pavojus 
istorinei Vilniaus katedrai, f 
kurios pamatai ir taip jau' 
buvo ankstesnių potvinių 
pakasti. Tačiau smarkiau
siai nuo potvynių nukentė jo 
•Rumunija, kur geležinkelių 
susisiekimas nutrauktas 23 
linijomis. Moldavijoj ir Be
sarabijoj patvinę vandenys 
nusinešė šimtus namų. Žu
vusiųjų skaičius dar nėra ži
nomas, tačiau manoma, kad 
jis bus labai didelis. Arado 
mieste sugriuvo 2,000 na
mų, priemiesčiai apsemti,

M

DALGIAU JĄ 
NEKVIESKI.M TAI NEMALO- 

N L. BET JI LA
BAI NEATSAR 

Gi SL "B. O”. 
\

k;t\m kambary
“Ji” išgirdo!

DABAR JI VI
SAD VARTOJA 

LIFEBUOY

Ar mes galime rizikuot 
su “B. O.”?

(Kūno Kvapu)
—JEI mes įvertinam draugiškumą, po
pui iariškumą, ypatišką ar biznišką pa

sisekimą! Niekas negal greičiau nutolini žmo
nes nuo mus, kaip negeistinas “B. O.” (kūno 
kvapas). Tai labai lengva prasikalsti—neži
nant! Skylutės išleidžia kvortą dvokiančių 
atmatų kasdien. Bukit saugus—mazgokitės 
reguliariai su Lifebuoy! Jo tirštos, muilinos 
putos iš- alo skylutes—prašalina “B. O.” Pa
daro veido odą skaisčia nauju sveiku grožiu. 
Nuvalo bakterijas nuo rankų—apsaugoja svei
katą.

PAMĖGINKIT LIFEBUOY DYKAI 
Jeigu jus nevartojat Lifebuoy ir norit pamė
ginti, pasiųskite iškarpą
šito pasiulir imo su jūsų 
vardu ir a t resu į Lever 
Brothers Co., Dept. S59,
Cambridge, Mass. I)u pil- 
nc-didžio šmotai bus jum 
pasiųsti dykai.

Keleivio” Draugai.
Tūlas laikas “Keleivyje”

žmonių. Fogare gyventojai :nimai. Lifebuoy muilas la- 
beviltiškai kovoja su potvy-. baj geras nusiprausti vel
niu, bet yra labai maža vil-jduį, rankoms ir maudynėje, 
ties, kad jiems pavyks lai- Rinso puikus skalbimui 
mėti kovą. Ten mėginama abelnai valai.

ir

išgelbėti šimtus žmonių, ku
rie sulipo ant namų stogų. 
Bet dėl nepaprastai smar-

Kompanij'a kuri minėtus 
jilus iš 

turtinga.■ vui uu&a. Dabar pradėjo 
k!os srovės prie namų prisi-‘garsįnt„ kad kiekvienam 
gauti beveik negalima. Gel- “Keleivio” skaitytojui pri- 
bėtojai yra priversti beje- sįųg tuos muilus dykai iš- 
'"eVn’ ,» „„.-Ai., bandyiriui. Ir kad gaut tuosgiškai stovėti ir žiūrėti, 
kaip potvynis nuneša namą 
po namo su visom aukom. 
Uradeoj sugriuvo 1,500 na
mų. Visa eilė kaimų Dnies- 
tro pakrantėse išnyko. Šioj 
srity, kaip manoma, taip pat 
žuvo šimtai žmonių.

BvDWEISER SALYKLĄ kar
tas nuo karto maloniai priima
ma kiekvienuose namuose dėlto, 
kad ji duoda geras pasekmes. 
Padaryta ekspertu d e 1 eks
pertu—už jos stovi 75 metu sa- 
lyklos tyrinėjimas—didžiausios, 
geriausios Įstaigos pasaulyje. 
I^ai jusu stominkas pristato 
jums BLTDWEISER ir tėmykit 
kaip BL’DWEISER pristatys 
jums gerumą! 3 svarai dideliam 
raudonam kene — šviesus arba 
tamsus.

*OP FlAVOOf 0
, liudiveiM r 

<EYMALT$Y$

Jis Pristato 
Gerumą

MALT
A N H Et SER-BL'SCH ST. LOUIS

BLEKORIUS
DARAU REČIAMS IR FURNACE 
PAIRAS, Boilerius drapanom viriai, 
Baksus ledams laikyt. Stogam įtal
pas. Vandeniui Viedrus. Pelenams 
Bačkas ir šutės; žodžui, visokius Ble- 
koriaus darbus. Kuriems reikalingi 
geri, stiprus padarymai iš blekos už 
prieinamą kainą, ateikite persitikrint 
pas lietuvį Blekorių. Pirmiau negu 
pirksi kitur, pamatykite mano išdir
binius.

KLIMAS ČESNULEVIČIUS 
13 AVhitney St. AVorcester, Ma

PUIKUS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NA- 
l MAS PARSIDUODA. 4 ruimai ir 
bath. suite 1, 8 ruimai ir bath, suite 
2. Atskiri įėjimai užpakaly piazai, 
vieta gatadžiui, puiki apieliųkė, ne
toli Edward Everett Skvero,: 10 mi- 
r.utų į byčius. Kaina $6500, 'greitam 
pardavimui. 10 Edison Green.

I Tek Talbot 1380.

! FLORIDOJE MAŽA FARMA
PARSIDUODA, netoli Jacksonville. 
Specialiai pigi kaina, lengvos išlygos. 
Galima daryt puikų pragyvenimą su 
mažai pinigų. Klauskite informaci
ją. (18)

JNO J. AHERN
Bisbee B'dg„ Jacksonville. Fla.

1 PARDUODU ARBA MAINYČIAU 
Lietuvoje ant ūkės arba namo mies
te Bungalo namą ir dviejų karų ga- 
raddžių; namas apšildomas karštu 
vandenili, yra gražioje apielinkėje, 
netoli gatvekarių, prie parko ir dvie
jų mokyklų. Klauskite (19)

K. POŠKA
7200 So. Wood St., Chicago. III. 

Telefonas: Repub'ic 8114

PARSIDUODA FARMA
Cambridge. New York.

6 rūmų stuba su pijazais, Barnė, 5
akeriai geros žemės, visa dirbama, 
triobos naujai perdarytos, taksai 
taipgi pigus; $20 ir $5 "skulės taksų.

Parsiduoda tik už $1,300. Klauskit 
pas (19)

LEE HACKER
80 Logan avė., Orange, Mass.

Lietuva nori susitarti su 
Latvija, kad Latvijos kon
sulatai Charbine ir Šancha
juje rūpintųsi esamų tenai 
lietuvių reikalais, o Lietu
vos atstovai Pietų Ameri
koj rūpinsis Latvijos pilie
čiais.

iyti apie save teisingai, taipgi ir pa
veikslėlį prisiųsti. Atsakymą duosiu 
tik ant rimtų laiškų.

A. GULBEN
52 Greenwood st. Worcester, Mass.

REIKALINGAS LIETUVIS VYRAS, 
kuris mylėtų dirbt ant farmos už už- 
’aikyma. Galės būt žiemą ir vasarą. 

JOHN PUSLĖNAS
R 6 Box 100 Traverse City, Mich.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau pusbrolio Prano Glaznio, 

paeira iš Žemaitkiemio valsč. Girdė
jau kad gyvena apie Chicago, III. Jei
gu kas žino kur jis randasi malonė
kit pranešti arba pats lai atsišaukia.

IGNAS TAMOŠIŪNAS
3S1 Columbia St., Cambridge, Mass.

REIKALINGAS ANT FARMOS 
DARBININKAS arba Gaspadorius. |
Kas myli farmos darbą, geram vy- Į 
rui, gera proga. Tur būt vidutinio
amžiaus, kad butų pasiturintis, blai
vus ir nerūkytų tabako. Jegiu sutik
tumėm, laikui bėgant galėtumėm ap- 

į sivesti. Esu moteris 34 metų, turiu 
farmą 60 akerių. (20)

, C. G. Box 142, Scottville. Mich.

LAPINSKAS ALEKSANDRA ma 
lonės greitai atsišaukti; mirė Juozas 
Bastis, yra labai svarbus reikalas. 
Kurie žinote kur jis randasi prašau 
oranešti, už tai busiu dideliai dėkin
ga. (18)

MARCELĖ LAPINSKIENĖ
2000 So. Haisted st. Chicago, III.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
įdresu: (26)
498 E 7th SL. So. Booten. Mi

muilus, reikia iškirpt iš “Ke
leivio” tą apgarsinimą, pa
rašyt aiškiai vardą, pravar
dę ir pilną adresą ir pasiųst 
kompanijai nurodytu adre
su.

Mes žinome, kad lietuviai 
prie tokių pasiūlymų nėra 
pratę ir dovanai nieko ne
nori.

Bet kadangi tokia turtin
ga muilų firma, kuri žino
ma visam pasauly savo gar
siais muilais, pasiūlo savo 
produktus išbandymui dy
kai, todėl patartina tuo pa
siūlymu pasinaudoti.

Todėl visi “Keleivio” 
skaitytojai, ypatingai mo
ters, iškirpkite tuos apgar
sinimus iš “Keleivio”, para
šykite savo pravardę ir pil
ną adresą, ir pasdųskite nu
rodytu adresu. Jus tikrai 
gausite gero muilo išbandy
mui jo gerumo.

LAPUJIEČIAI GAUS 
AMNESTIJĄ

Suomių vyriausybė ne
trukus žada patiekti parla
mentui įstatymo projektą, 
kuriuo bus suteikta amnes
tija paskutinio lapujiečių 
sukilimo dalyviams. Tačiau 
amnestija bus pritaikyta tik 
tiems dalyviams, kurie va
dovaujamų vietų neužėmė. 
Vyriausybė yra nuomonės, 
kad daugelis dalyvių buvo 
suklaidinti.

Aš Vladas Rusteika, sūnūs Franci- 
ško Rusteikos, pajieškau dėdės Po
nio Rusteikos, Kauno gub., Raseinių 
ipsk.. Tauragės valsč., šakėnų kai
no, apie 30 metų kaip Amerikoje. 
?rašau mielas dėde, jegiu da esi gy
vas, atsišaukti, nes norėčiau susi

rašyt. Kuris pirmas praneš kur jis 
,Ta gaus $5.00 dovanų. (18)

VLADAS RUSTEIKA
1102 W. Grand Avė. Duquesne, Pa.

PETRONĖLĖ JAKEVIČIUTĖ-Oran- 
ienė, esu dideliam skurde, noriu su- 
ast mano brolį, kuris 1921 metais 
-yveno Scranton, Pa.. 1808 Najaug 
»ve. Malonėkit pranešti kas apie jį 
;inote sekančiu adresu: (20)

PETRONĖLĖ ORANTIENĖ 
Daugirdo gatvė, No. 1. Kybartai,

Lithuania.

Wisconsino valstijoje 
svarstomas sumanymas nu
kapoti visiems valstijos tar
nautojams ir valdininkams 
algas. Iš viso norima nukir
sti apie $1,000,000.

I Sučau ir Hončau apielin- 
kėse, Kinijoj, paskutinėmis 
dienomis pastebėta didelis 
kiniečių kariumenės kon
centravimas. Japonai šituo 
reiškiniu esą labai susirūpi
nę.

Iš Ispanijos ateina žinių, 
kad kunigai tenai vėl pra
dėjo organizuotis kovai su 
respublikos valdžia.

CLEMENTON. N. J.
POPIERUOJU KAM

BARIUS.
Sugrįžau į savo seną užsiėmimą. 

Aš pagrąžinsiu kiekvienam namą 
daug prieinam iau ir geriau negu koks 
nors svetimtautis. Reikale pasišaukit 
mane. (19)

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

Tel. Laurel Springs 1396

APSIVEDIMAI.
PajieSkau apsivedimui merginos, 

dek pasiturinčios, nuo 26 m. iki 38 
n. Aš turiu kiek pinigų, 29 m. se.

VEAL-
LOAF

Čia mano paveikslas, 
lumo. 5 pėdų, 10 colių. Merginos, ra- 
;ydamcs laišką neužmirškite prisiųst 
savo paveikslą, su atsakymu sugrą
žinsiu atgal. Gyvanašlės nerašykite.
J. Z 19 Gold st. So. Boston, Mass. 
-------------------------------------------------- I

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 grąžintu 18)

JOHN WILS0N
910 W. 32 Place, Chicago, III.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street. 

CHICAGO, ILL.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevičioa
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžią 
ir Minkštų įsigėrimą 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

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

Los Angeles, Calif.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

i EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tukintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

EsseM
Specialybė

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, kuri norėtų švaraus šeimyni
ško gyvenimo, turi būt kiek apsišvie- 
tus ir suprasti biznį, turi būt laisva 
ir blaiva. Aš esu šiaučius pirmos 
klesos. turiu naujas mašinas ir pra
gyvenimą pasidarau. Esu našlys do
rai ir blaivai užsilaikantis. Esu šios 
šalies pilietis ir plinai laisvas. Kuri 
norėtų susipažint arčiau prašau atsi
šaukti, tik ne senesnė 15 metų Tur
tinga ar beturtė bile sveika. Ant juo
ko arba apgavingai prašau neraši- 
nėti, aš noriu teisingos. Meldžiu ra-

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2Bra4IeySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 —• Telefonas — 5-1896
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Korespondencijos
Ytį “Keleivi"? Kas pradeda 
} ■ asmeniškumus kelti susirin

kimuose? Ar ne vadinamie-
ii “darbininku vadai?"

Į Mokslo Draugijai ir Pitts- 
Sandariečiai susirūpinę, Lietuvių Radio

kad fašistai žada areštuoti.kllubul sutelktą paramą 
įų St Gegužį. lmusU jaunučiam

Kaip “Vienybės" kėliau

DETROIT, MICH.

Dainos
Į Chorui

- x- . n vi,„zvo i Pittsburgho ir apielinkės«ti^im«čda.

sandariai Uvikas Motu-Į^ ^ »«^^
zas, Overaitis ir Kiti vei f.. _ ® r•V - ta t -.'lavintis, ėmėsi pats oreani-susibure pas D-rą Jomki ir ,
pradėjo diskusuoti, ką gali z
reikšti toks Klingos pareis 
kimas: “Ar jus norit, ar ne, 
geriau savo delegatų i Sei
mą nesiųskit, nes mes jus 
Seiman nepriimsim. Mes jū
sų Geguži areštuosime iš 
vakaro, da prieš Seimui at
sidarant, taip kad jis nega
lės nei Seimo atidaryt. Mes 
jau turim padarę sutartį su 
tautiškai nusiteikusiais san- 
dariečiais, ir musų Bačiunas 
bus SLA. prezidentas.”

Šitaip Kiinga plepėjo bū
damas pas sandarieti Mo
tuzą stuboj, kur Uvikas jį 
atvežė ir pasakė: “Čia mes 
visi fašistai, tai gali sakyti 
ką tik nori, nebijok nieko."

Gal Kiinga ir daugiau te
nai priplepėjo, bet sanda
riečiai kitus dalykus slepia. 
Tik iš mažesniųjų girdėjau, 
kad dabar tai jau atėjęs ga
las kelio. Reikėsią turbut 
vienytis su socialistais ir 
Seime remti Bagočių.

Bet taip kalba tik papras
ti nariai. Ką nutars sanda- 
riečių vadai, gal sužinosiu 
vėliau. Dabar aišku tik tiek, 
kad fašizmo pedliorius iš 
“Vienybės" įvarė jiems ne
maža baimės, ir todėl jie 
dabar tariasi, kaip reikia į 
tai reaguoti.

Dar teko man sužinoti, 
kad po to pasikalbėjimo pas 
p. Motuzą, Kiinga išėjęs 3 
valandą ryto. Nepriėmė jo 
net nakvynėn. Uvikas taip
gi nesivežė atgal. Kur “Vie
nybės" pedliorius tą naktį 
nakvojo, niekas nežino.

Detroito Teleskopas.

Tame sunkiame darbe 
mes radome širdingos para
mos Lietuvių Mokslo Drau
gijoj ir Pittsburgho Lietu
vių Radio Kliube. Lietuvių 
Mokslo Draugija davė 
mums dovanai savo gražią 
svetainę susirinkimams or
ganizuojant Dainos Chorą 
ir pirmam musų parengi
mui. Musų pirmas balius 
pavyko visais atžvilgiais. 
Mus dideliai džiugina, kad 
mes turim tokio nuoširdaus 
pritarimo taip Pittsburgho 
ir apielinkės lietuvių visuo
menės.

Pittsburgho Lietuvių Ra
dio Kliubui ačiū, kad garsi
no per radio musų steigia
mąjį susirinkimą, garsino 
mus pii-masias pamokas ir 
mus pirmąjį balių. Su radio 
pagelba mes pasiekėm net 
ir tą jaunimą, kuris yra išsi
mėtęs po visą miestą, ir pri- 
traukėm jį prie Lietuvių

To negana. Kada narys 
kreipėsi Dr-jon prašydamas 
pašalpos už savo sirgimo 
laiką, tai K. ir jo sėbrai pir
mi reikalavo, kad reikia lai
kytis konstitucijos ir su
spenduotam nariui pašalpos 
nemokėti. Gi sekančiam su
sirinkime jau tas pats K. rė
kia, kad nežmoniškai pada
ryta ii- pašalpa turinti būti 
išmokta neatsižvelgiant į 
konstituciją. Ar čia rimtas 
elgesys? Ar čia užuojauta 
nariui, draugui? Ne. Tai 
tik noras pasirodyti, kad 
butų kuo pasigirti, kad štai 
vot, jeigu ne mes, tai toks 
ir toks draugas butų nu
skriaustas.

Bet tai ne K. ir G. pastan- s 
gos. Buvo visų narių noras 
tą draugą užjausti ir todėl 
jam paskirta auka, sulig 
daugumos balsų.

To negana. Tam pačiam 
susirinkime, kovo mėn. 13 
d., kada daugelis narių jau 
buvo išėję (nes ne visi turi 
kantrumo laukti kol pasi
baigs komunistėlių kelia
mos rietenos, komunistai 
palikę daugumoje, sumano, 
kad ši pašalpinė draugija Į- 
stotų nariu į TDA. ir kas 
mėnuo mokėtų komunistam 
duoklę nuo kiekvieno nario 
po 5 centus. Sumanymas y- 
ra griežtai priešingas Dr- 
jos konstitucijai ir ji$ negali 
būti susirinkimuose dis-

jos atėjo vyt jį iš klebonijos.' paaukuoti keletą dolerių 
Bet patyręs, kad čia jo išti-ilenkų darbininkų namui, 
kimos parapijonkos, jis iše- Povilas Yauniškis ir dar ke- 
jo su jomis pasikalbėti. !i nariai buvo tam priešin-

Davatkos išpasakojo jam; P; ^>ov^as Yauniškis
viską, ką žmonės kalba apie i^ikarseiavęs tuomet ir pa- 
jo areštą, o kunigas jas su- >>Usln(’. draugijos narių di- 
ramino, kad tai esąs “bedie- džiumai, pasakydamas: As 
vių” prasimanymas, ir dau- J11?1*? ,V1^HS paduosiu polau
giau nieko. Moterėlės su- ją1’ Jei draugijos pi-
daupė ir sukalbėjo poteriu.- užkabinsite. Bet dr-

Dainos Choio. kusuojamas, nes konst. sa-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

PITTSBURGH, PA.
Vieša* padėkos žodis Lietu
vių Mokslo Draugystei ir 

Pittsburgho Lietuvių Radio
Kliubui.

Lietuvių Dainos Choras 
taria nuoširdų ačiū Lietuviu

Musų chore jau yra susi
rašę 53 dainininkai ir dai
nininkės. Chorui vadovauja 
gerb. Jonas L. Senulis. Jo 
vadovybe mes jaučiamės 
pilniausiai patenkinti. Mes 
tikimės, kad greitai galėsim 
pasirodyti Pittsburgho ir 
apielinkės lietuvių publikai, 
kiek jau mes esame prasila
vinę dainavime.

Lietuvių Dainos Choras 
laiko savo pamokas kas ket- 
vergo vakarą 8 vai. Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetai
nėje, 142 Orr st. Kas nori 
prisirašyti prie Choro, kvie
čiame atsilankyti ant Choro 
praktikų.

Lietuvių Dainos Choro 
valdyba:

Prėz. B. Sabaliauskytė,
Vice-prez. S. Antanaitis,
Užr.Raš. A. Miliauskiutė,
Turt. Raš. B. Marteniutė,
Ižd. M. C. Green.

MONTREAL. KANADA ; kaulas komunistų gerklėj.
Veikimas lietuvių tarpe. iNe? > Pef pastaruosius me- 

„ . ... . . ■• tus visai nusibankrutavo fi. Gal nebočiau mėginęs ra- nansiniai ir nariais_ Taf, 
syti apie tą musu veikimą, |]jk vjeni . ,klrbinjnku va_ 
kuris pasižymi vien tik keli-daf. be fIal.bininkUj nutarė 
mu neapykantos lietuvių paveĮ.gįj Pašalp. Dr-ją arba 
tarpe, jei Laisves Korės-, įa nors PU?kaĮ(įytb ka,j tuo 

Padėjęs bu(|u galėtų įsiteikti Bimbai 
" ir draugijos sukrautu kapi

talu galėtų nusipirkti sau
tą vienybės ardymą didinti1 
per savo laikraštį. Jis visa 
gerkle šaukia: “Žiūrėkit ’ 
mes, tikri darbininkų vie
nybės laikytojai, tikri va
dai, kovotojai, kankiniai, o 
anie va ten, tai socialfašis- 
tai, pardavikai, santaikos 
ardytojai...." Taigi, tas ma
ne ir ragina parodyti, kaip 
jiems rupi vienybė darbi
ninkuose, ir ko jie nori iš 
Sūnų ir Dukt. Pašalp. Dr- 
jos.

Ši Dr-ja gyvuoja jau trys 
metai ir yra žymų vaidmenį 
sulošus lietuvių tarpe. Ne
žiūrint į tai, kiek ji yra su
šelpus narių ligoje, suruošus 
vaidinimų bei diskusijų, ji 
aktingai kovoja su klerika
lizmu, aktingai organizuoja 
lietuvius ir deda visas pa
stangas, kad lietuviai prog
resuotų. Tuo tikslu ji yra į- 
sigijus savo salę ir daug ža
da lietuvių visuomenei.

Toks aktingas ir sėkmin
gas Dr-jos darbas ir yra

už kunigėlio sveikatą.
Sekantį nedėldienį kun 

Robinas prašneko apie tai it 
sakyklos. Sako, girdėjau 
tad žmonės kalba, buk at 
>uvęs areštuotas. Bet tai e- 
santi netiesa. To visai nebu
vę ir niekad nebusią.

Ir pradėjo gąsdinti saky
damas, kad jeigu žmonės 
nesiliausią apie jį taip kal- 
)ėję, tai jis juos pamokin
ime.

Bet kol kas dar nieko ne- 
pamokino, o žmonės šneka 
visaip.

Koristas.

ko: “Politiniams ginčams, 
priešingiems šios Dr-jos tik
slui, susirinkimuose ne vie
ta". Bet kas tai komunistė 
liams! Jie ignoravo perspė
jimus ir trukšmąudami rei
kalavo balsavimo. Tad štai 
kaip jie rūpinasi darbininkų 
vienybe ir jų gerove.

Ne. draugai, jiems darbi
ninkų reikalai nerupi. Jiems 
rupi tik pasigauti Dr-jos iž
das.

Be to. korespondentas 
“Laisvėje" mėgina šmeižti 
D-jos narius, sakydamas 
kad 31 narys balsavo “prieš 
aukojimą darbininkų reika
lams". Ne tiesa. Ši D-ja yra 
darbininkiška organizacija 
ir jos nariams rupi bendri 
darbo liaudies reikalai; jie 
ėjo ir eis už darbininkų rei-1 
kalus. Bet jie yra griežtai 
nusistatę prieš aukojimą 
Bimbos klapčiukų reika
lams.

Draugai, jau senai ma
tom, koks yra tikslas tų 
“darbininkų vadų", kokia 
vienybė jiems rupi. Tad lai
kas padalyti jų bimbiniams 
jomarkams galą, kad musų 
Draugija galėtų ir toliaus 
dirbti kulturinį darbą triuk
šmadarių netrukdoma.

Z. Janauskas.

garbės bešelpdami savo nu
smukusius kolegas. Tiesa, 
ši dr-ja jiems nepatiko iš 
jos susikūrimo dienos, ly
giai kaip ir jo šventenybei 
Bobinui. Ir visokiais budais 
jie stengėsi jai pakenkti, jos 
veikimui visados atsistoda
vo skersai kelio: išjuokdavo 
net Dr-jos vardą.

Bet nežiūrint į tai, Dr-ja 
gyvavo ir augo. Visi rnont- 
realiečiai jai pritarė ir rė
mė, nes jos tikslas, tai ben
dras darbininkų reikalavi
mas: apdrauda nelaimėje ir 
laisva apšvieta. Taigi tie 
“darbininkų vadai", nega
lėdami pakenkti išoriniai, 
ėmė rašytis ir kelti truksimą 
iš vidaus, ėmė kolioti rim
tesnius d-jos veikėjus “šni
pais" ir rėkti: “Jus einate 
prieš darbininkų reikalus! 
Jus ardote vienybę". O pa
tys yra didžiausi ardytojai. 
Kas sudrasko į salę ateinan-

WINNIPEG, KANADA.
Ką Povilas Yauniškis gra

sino paduoti policijai.
“Keleivio" 12 nr. tūlas 

“K.” skaitytojas rašydama.- 
delei Povilo Yauniškio ir jo 
klapčiukų darbuotės iškrai
pė faktus ir tarpe jų mano 
vardą paminėjęs pasakė, 
buk kada tai, \VLDP. D-jos 
susirinkime, Povilas Yauni 
skis esąs sakęs, kad jis pa 
duosiąs policijai tuos “bez 
božninkus". kurie per “Ke
leivį" “nobažnas" asabas 
kritikuoja. O “Keleivio" re
dakcija už savo “bezbož- 
ninkus" užsistodama parašė 
prierašą, kad nereikia tokių 
vaikiškų grąsinimų bijoti.

Kadangi tai buvo taiko
ma mano asmeniui, tai aš 
matau reikalą tą dalyką pa
aiškinti ir pasakyti, kad 
man netik nėra, bet ir ne
buvo ko bijoti, nes dalykas 
buvo toks: porą metų W.L. 
D. pašelpinė d-ja nutarė

ja tokio grąsinimo nepaisė 
r nutarimą įvykdė.

Dabar dėl to “Keleivio” 
12 nr. Įlipusios korespon
dencijos, su kurios rašymu 
iš nieko bendro neturiu,Po
vilas Yauniškis pradėjo 
nan grasinti, nes tūlas 
•ekspertas" jam pasakęs, 
kad kitas niekas “negalė
jęs" tokios “strošnos” ko
respondencijos parašyt,kaip 
;ik aš su Martinoniu. Povi- 
as Yauniškis ant manęs 
pykdamas lietuviams kalba, 
ouk jis man taip padarysiąs, 
kad aš ir šešioliką metų 
Kanadoje prabuvęs, negalė
siąs gauti Kanados piliety
bės popierių. O jei kaip, tai 
“išdeportuosiąs” mane at
gal į “starą krajų”.

Nors susipratę lietuviai iš 
tokio P. Yauniškio sieloji- 
masi juokiasi, tečiaus, kad 
taip kaiba Dievą mylintis 
žmogus — doras katalikas 
Povilas Yauniškis, tai tur
būt jo “nesmertelnoj dusio
je" piktos pagundos bakte
rijos yra užsikrėtusios ir 
gal ketina skųsti Kanados 
žvalgybai, buk aš esąs “ko
munistas". Nes Kanadoje, 
nors ir ilgus metus ateivis 
pragyvenęs, bet priklausan
tis prie Komunistų Partijos, 
pilietybės popierių negali 
gauti. Bet tokie P. Yauniš
kio grasinimai man tiek“pa- 
vojingi", kaip pernykštis 
sniegas, nes aš ir apart P. 
Yauniškio “ekselencijos” 
turiu pažinties su daugeliu 
žmonių, kurie gerai žino, 
kad aš ne komunistas ir su 
komunizmu nieko bendra
neturiu. K. Beniušis

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

ir peras perstatymai. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvodžiotejos, Vieno veiksmo 
• Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

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

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

Žingsnis Prie šviesa*.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

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

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

. ’ koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
’" 72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 

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

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

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- _ 
lapių 25c.

*

♦

*

*

*

*

MONTREAL, KANADA.
Paskalai apie kun. Bobino 

areštą.
Nelabai senai po visą 

Montrealą pasklido tarpe 
lietuvių paskalai, kad kun. 
Bobinas esąs areštuotas. 
Žmonės pradėjo kalbėti, 
kad jis suimtas dėl pašalpos 
pinigų. Mat, valdžia čia 
duoda pinigu parapijų ku
nigams, kad jie paskirstytų 
juos tarp nedirbančių savo 
parapijonų. Taigi atvykę 
keli valdininkai pas musų 
Bobiną peržiūrėti kaip jis tą 
pašalpą skirsto, ir radę $1, 
300 trukumą. Kunigas ne
galėjęs įrodyt, kur jis tuos 
pinigus padėjęs, ir todėl bu
vęs areštuotas. Tečiaus pas
kui buvęs paleistas, nes pri
žadėjęs tą sumą grąžinti 
valdžiai su procentais.

Davatkos šitais *paskalais 
labai susirūpino ir nuėjo 
klebonijon pažiūrėti, ar iš
tikro kunigėlis džėloj. Pa
matęs ateinant pulką mote
rų, kun. Bobinas pasislėpė į 
garažą. Turbut manė, kad

SĄMONINGAS VAIKAS. : KADA PYPKĖ NAUDINGA?
Gaudagraėiui prapuolė iš —Kodėl tamsta pradėjai pyp- 

kišeniaus pinigai. Neužilgo vai- kę rūkyt?
kas atneša sauja popierinių ir, —Todėl, kad mano uošvė pra- 
paduoda jam: J dėjo dusuliu sirgt.

—Ve, aš radau tamstos pini- —Aš to nesuprantu. Juk ta-
gus. bako durnai dusuliui kenkia...

—Tu teisingas vaikas— sa- —Taigi dėl to aš ir pradėjau 
ko Gaudagrašius—Bet aš ne- rūkyt. Kaip tik uždumsiu, uoš- 
manau, kad tai mano pinigai, vė tuojaus ir nešasi iš kamba- 
nes iš mano kišeniaus prapuolė rio.
viena dešimtinė, o čia 10 dole-, -----------------
rimą. NEMATO Iš KO JUOKIASI.

—Aš žinau.—sako vaikas.— į —Ko juokiesi, kvailiuk. Nie- 
bet aš tą dešimtinę iškeičiau. ko juokinga aš čia nematau, 
nes kai anąsyk aš čielą dešim- —žinoma, dėdule, tu ir ne
tinę vienam ponui sugrąžinau, Rali matyti kad atsisėdai ant 
tai jis neturėjo iš ko man ra- mano blyno, kurį pasidėjau ant 
dybu duot. Į kėdės.

Ar Buto Viswti»as Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakiny?—tai naujas ku
nigų argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na 2oc.
Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa-
piovį merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.
Kuaigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

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

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

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai žvar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m................. .. $2 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

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

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- 
sL 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 Vy ras;

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

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

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

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

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

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

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

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

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina................................... $1.00
Kaip Senovės žmonės Persist aty davo

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-rnus. 
Kaina................................ ,.......... 15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

staus laikų. Parašė I>ew Wallace. 
472 pusi. ... ,...............................$2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina................i.__ . .................. 25c

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .................. .......................15c.
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
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 mūšių su lenkais ir tt. 
Yrp tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 
Drūtais audeklo apdarais .... $150
Lytiškai Ligoa ir kaip nuo jų apsiaau- 

gati. Parašė D-ras F. Matulaiti*.
Antra, periiurata ir pagerinta lai-

-■«r. — Istoriška 
laikų. Parašė 

.MTallacs. 472 pusi................

apysaka H
Lsw

44
Koj

4 geriausių Jovaro daina. Jot 
deklamacijoms ir dainavimui, ka^ 

ip ir susirinkimuoss. 
Pual. 32............................................lfc.
filis ir atrslpsnlsl. Koj knygoj taip* 

23 gražios sHės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt 

Kpad...

GARBĖ TARP VAGIŲ. ŽYDIŠKA PRIGIMTIS. 
Vienas žydelis labai rupestin-

Teisėjas. — Sakai, kad pirma Rai vartė bibIiją. 
plėšikaudavai su Lupikausku. j Tėvas j* ^3^; 
Kodėl su juo persiskyrei?

Teisiamas banditas.— Todėl,
kad jis neteisingas. t.

—Ką tu ten ieškai?
—Ieškau dolerio kursą

Kristaus gimimą.
prieš

REIKIA NE TUŠČIOS 
GALVOS.

Jonas. — Myliu tave, Birute 
ir noriu su tavim susukti jaukų dino mano skustuvą? 
lizdą. ' * i žmona: Nežinau, širdele. Aš

Birutė.—Nejau tavo, Joneli, 'vakar juo atidariau keną sar- 
galvoj užteks tam šiaudų. dinkų, ir jis da gerai piovė.

KODĖL SKUSTUVAS 
NESKUTA?

Vyras: Po velnių! Kas paga-

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinis žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapiu, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
283 Broadway So. Boston, Mnaa.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Pinigų Padirbėjų Byla Tauragėje.

PROVOKATORĖ GAVO 
2>/t METŲ KALĖJIMO.

Pernai per Kalėdas Šiau
liuose rasta išmėtytu Įvai
riose vietose nemažai nele
galių, guminėm raidėm 
spausdintų, proklamacijų. 
Vienas netikėtas Įvykis pa
dėjo policijai viską išaiškin
ti.

Atsitiko tai štai kaip. 
Gruodžio 29 d. i kriminali
nę policiją atėjo Šiaulių gy
ventoja Apolonija Rinkevi
čienė ir pareiškė, kad pas ją 
bute gyvenąs pil. Aleksas 
Gruzdąs, turis savo kamba
ry priešvalstybinės literatū
ros. .Ji, Rinkevičienė, tvar
kydama Grūzdo kambarį, 
mačiusi išsikišusi iš po če
modano lapeli su užrašu 
“Šalin Smetona!”

Policija tuojau padarė 
Grūzdo kambary kratą ir li
teratūros rado, tik ne po če
modanu, o ant krosnies se
name voke. Atsišaukimai, 
pasirodė, esą lygiai tokie 
patys, kaip išmėtytieji per 
Kalėdas.

Policija Gruzdą, pradėjo 
tardyti, kuris davė visai ne
tikėtų rezultatų. Išaiškėjo, 
kad proklamacijų autorium 
esanti pati Rinkevičienė. Ji 
turėdama prieš Gruzdą pik
tumą, kad jis atsisakė pas 
ją “stalavotis” ir rengėsi at
sisakyti nuo kambario, no
rėjo jį išprovokuoti ir tuo 
tikslu padėjo savo pačios 
pagamintų proklamacijų. 
Bet, bekasdama^ kitam duo
bę, pati jon Įkrito. Išaiškė
jus provokacijai, rolės pasi
keitė — Gruzdąs buvo pa
leistas, o kalėjime atsidūrė 
Rinkevičienė.

Kovo 16 d. ją teisė ka
riuomenės teismas Šiauliuo
se.

Buvo iškviesta 15 liudi
ninkų. Teismas paskelbė 
nutarimą, kuriuo Rinkevi 
čienė pripažįstama kalta 
gaminus ir platinus nelega- 
les proklamacijas ir kėsinu- 
sis išprovokuoti nekaltą pi
lieti Gruzdą. Už visą tą ji 
pasmerkta kalėti du ir pusę 
metų sunk. darbų kalėjime.

“PANELĖ” IŠTRAUKĖ U- 
KININKUI 1090 DOLE

RIŲ.
Daugų m. gyventojas K.

B. atvažiavo Alytun pas ant
stoli pasiteirauti dėl žemės 
sklypų varžytynių ir su sa
vim turėjo atsivežęs 1090 
dolerių. Vėliau miesto išsi
gėręs pripuolamai susipaži
no su pora merginų, kurias 
nusivedė išsigerti. Kiek išsi- 
gėrus viena iš jų pasišalino 
ir prie K. B. pasiliko tik 
viena P. C. Grįžęs Į Daugus, 
K. B. rytojaus dieną apsi
žiūrėjo, kad jau nebėra 
dolerių. Nustatyta, kad pi
niginę ištraukė su juo gėru
si P. C. ir jos “partneris” 
V. S., pas kurį kratos metu 
asta 570 lt. išmainytų iš pa- 
ogtų dolerių. V. S. pareiš

kė, kad pinigus jam davusi 
?. C., kuri kalta prisipažino, 
?et sakosi buvo girta, ir kur 
>inigus dėjusi, nežinanti. 
Jaugiau pinigų nesurasta.

C. ir V. S. sulaikyti. Po- 
icija deda pastangas sura- 
ti sulaikytųjų bendradar
bius ir visus pavogtus pini
gus.

JERONIMAS PLEČKAI
TIS PALEISTAS?

“Lietuvos Žinios” sakosi 
girdėjusios iš 
šaltinių, kad
Plečkaitis, buvęs savo laiku 
Seimo narys, o paskui ap
šauktas kaip Voldemarui 
tarnaujantis provokatorius, 
šiomis dienomis buvęs pa
leistas iš vokiečių kalėjimo 
ir ketinąs važiuoti i Čekos
lovakiją. Vokietijoj jis buvo 
pasodintas trims metams 
kalėjimo dėl to, kad be lei
dimo perėjo sieną ir turėjo 
su savim ginklų ir bombų.

STREIKUOJA SODININ
KYSTĖS MOKINIAI.
Fredoje aukštesniosios 

sodininkystės ir daržinin
kystės mokyklos mokiniai 
paskelbė streiką. Nutarė ne 
lankyti mokyklos kol nebus 
atleistas direktorius p. J. 
Špokevičius iš tos mokyklos 
direktoriaus pareigų. Tuo 
reikalu visi mokiniai Įteikė 
žemės ūkio ministeriui me
morandumą. kuriame nuro
domos priežastys dėl ko jie 
streikuoja. Dabartinis dire
ktorius esą mažai rūpinasi 
mokiniais ir jų mokymu. 
Praktikos dąrbai nerengia
mi normaliai, mokinių ben
drabutis visai netvarkomas 
neįtaisomi užraktai ir dar 
kelios kitos priežastys.

VIENĄ NUŠOVĖ, KITĄ 
SUŽEIDĖ IR PATS NU

SIŽUDĖ.
Miežaičių kaime, Radvi

liškio valsčiuje, kaimietis 
Kuniukis dviem šūviais iš 
kariško šautuvo per langą 
nušovė ūkininką Liuda 
Baknį ir sunkiai sužeidė u 
kininką L. Simaitį, peršau
damas jam petį.

Atlikęs šitą žmogžudišką 
darbą, Kuniukis pabėgo, 
bet antrą dieną buvo atras
tas prie šiaulėnų-šedūvos 
vieškelio, netoli nuo Dalų jų 
kaimo, mirtinai persišovęs,

Manoma, kad Kuniukis 
šaudęs Į BaknĮ ir Simaiti 
norėdamas jeims atkeršyti 
užtai, kad jiedu kaltino 
pavogus kokius ten doku
mentus.

TAURAGĖJ PAVOGĖ 
VAIKĄ.

Pasirodo, kad ne vien A- 
merikoje vagia vaikus, bet 
ir Tauragė neatsilieka nuo 
plačiojo pasaulio. Tik tuo 
arpu, kai Amerikos polici- 
a dar tebeieško, Tauragės 

vaiką jau rado.
Vagystės istorija tokia; 

<ovo 11 d. Tenikaitienės A- 
gotos iš Bimblinės kaimo,

1 metų vaikas išėjo į Tau
ragę, Į mokyklą, iš kur ne
begrįžo. Motina ėmė klausi
nėti kaimynų, bet niekas 
nieko nematę. Kai kas prie
taringų bei tamsesnių žmo
nių ėmė manyti, kad girdi, 
bus žydai prieš Velykas ma
cams pavogę. Galų gale kaž 
tas patarė važiuoti ir pra
nešti policijai. Policija suži
nojo, kad kovo 10 d. matę 
prie mokyklos stovinčią Ga- 
inaitytę, Tenikaitienės se

sers Rederienės draugę. Pa
sirodo, Galinaitė ir parsi
vedusi vaiką pas Rederienę

Joniškio kaimą. Rederie- 
nė ištekėjusi, bet su vyru 
persiskyrusi, vaikų neturi.

Nuvažiavusi policija pas 
Jederienę vaiką rado. Pasi-Į 
rodo, Rederienė tuojau tą j 
vaiką ėmė leisti i Joniškio: 
mokyklą, nupirkusi saldai
nių, žodžiu, rūpinusis, kaip 
savo vaiku. Bet policija vai
tą atėmė, o Rederienei už
vesta byla dėl sauvališko 
vaiko paviliojimo. ,

Galinaitytė nieko nepri
sipažįsta. Vaikas sako pats 
ėjęs. Kiek girdėti, tarp se
serų Tenikaitienės ir .Rede
rienės esą kaž kokie šeimy
niniai nesusipratimai. Koks 
vaiko pagrobimo tikslas ir
gi neaišku. '

žodžiu, dalykas naiškus. 
Lauksime kol teismas išaiš
kins.

UŽTROŠKINO MEILU
ŽĖS VAIKĄ.

Pakruojaus miestelio gy 
ventoja Emilija Palekevi- 
čiutė pranešė policijai, kad 
palikusi namie savo 10 
mėn. amžiaus sūnų Stasį ir 
savo meilužį Kazį Varžą, ji 
nuėjusi į mišką žabų. Grį
žus namo radusį supu gulin 
ti kniupščią lovoje negyvą. 
Įtarė K. Varžą. Dariusis la
vono skrodimą gydytojas 
pripažino kūdikį esant už
troškus}, tačiau pats užtrok
šti negalėjęs, buvo užtroški- 
nusi svetimo žmogaus ran
ka. .

Kvočiamas ir tardomas 
K, Varža prisipažino, kad 
kūdikį jis užtroškinęs. Mat, 
su Palekevičiute gyvenęs 
labai vargingai, tat many 
damas, kad be sunaus bus 
lengviau gyventi, taip ir 
pasielgęs. Be to, kūdikis bu
vęs prigyventas ne nuo jo!

Šiaulių apygardos teisme 
nagrinėjant šią bylą, kalti
namasis K. Varža neprisi
pažino ir savo anksčiau 
duotds policijai parodymus 
nuneigė buk jis buvęs poli
cijos muštas, turėjęs prisi
pažinti. Teismas K. Varžą 
pripažino kaltu ir nubaudė 
4 met. sunk. darbų kalė ji 
mo neatskaitant išsėdėto 
laiko. •'

APVOGĖ VALSČIAUS
savivaldybė.

Radvilišky mėginta api
plėšti valsčiaus savivaldybė 
ir padegtas “Aušros” na
mas dviejose vietose. Ne 
žinomi piktadariai įėjo 
savivaldybės raštinę su pri
rinktais raktais, išlaužė 
stalčius, bet neradę pinigu 
pavogė antspaudą.

MARGI KIŠKIAI.
Raguvos v. Raguvėlės gi

rininkijos, Jackagalių miš- ! 
ke per surengtą medžioklei 
nušautas margas kiškis ir 
keletas baltų. Margųjų pri- 
platino atvežęs iš Sibiro 
dvarininkas Komaras. Ku
rių jau dabar sumed žioja.

Greita
pagelba
sustingusiam
kaklai!

Sloan’s

Vykstantiems Lietuvon
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20%
KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSUOS
J KLAIPĖDĄ per Copenhagą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dykai

, šiomis dienomis Taura- 
neoficialių ggje buvo nagrinėjama 
Jeronimas nįgų padirbėjų byla. 

istorija tokia:
Pereitais metais pavasarį 

auragės ap. nežinomi as
menys pradėjo platinti ne- 
ikras 1 lito monetas. Netik

ri pinigai pasirodė Skaudvi- 
ėje, Kaltinėnuose, Taura

gėje ir kitur.
Birželio 19.d. Dauglaukv 

pasisekė nutverti vieną ne- 
ikrų pinigų platintoją ir 
bravedus kvotą paaiškėjo, 
cad pinigus dirbo Pagė
giuose Vokietijos pilietis 
tončaitis Henrikas ir Lau

ra Jonas, o platino Lauri
naičiai, Pilypai, Bagdonai
tė. Visi įtariami suimti, pa
dalyta krata: pas Končaitį 
rasta pinigų dirbimo įran
kiai, metalas ir kt.

Tą bylą dabar teismas 
nagrinėjo.

Kaltinamųjų suole sėdi 
Končaitis Henrikas, gyv. 
?agėgiuose, Vokietijos pi- 
ietis, tarnavęs gizeliu pas 
kalvį Laurą. Laura Jonas, 
gyvenąs Pagėgiuose, kalvis: 
Bagdonaitė Antosė, Kon- 
čaičio sugyventoja, kilusi iš 
Skaudvilės vai., tarnaitė: 
Laurinaitis Vincas, viena 
ranka. Rankos netekęs tai 
naudamas pasienio polici
joj eidamas pareigas, vė
liau buvęs eiguliu, pagaliau 
netekęs vietos, eidavęs per 
žmones elgetaudamas; Lau 
rinaitienė Agota, darbinin
kė, beraštė ;' Pilypas Jonas 
senas 64 metų elgeta, serga, 
kurčias ir Pilypienė Uršulė 
42 metų darbininkė.

Kaltais prisipažino tik 
Končaitis, Laurinaitis, Bag
donaitė ir Pilypas, kiti ne
prisipažįsta.

Končaitis pareiškė teis- 
1931 m. balandžio 

dirbti pa? 
Laurą Pagėgiuose kalvėje 
gizeliu. Pinigus dirbau vie 
nas. Dirbau iš cino. Reikėjo 
ištirpinti, plona? išmušti, 
štampuot. Turėjau tam tik
rus įrankius. Įdedi į ciną, 
suspaudi ir išeina tikras pi
nigas. Padariau viso 165 
monetas. Kalvis ir kiti ne
matydavo. Dirbau apie 2 
mėn. Padirbęs pinigus duo
davau savo sugyventojai 
Bagdonaitei išplatinti. Ji 
nunešdavo pinigus Lauri
naičiui ir Pilypui.

—Kas davė mintį dirbti 
pinigus?—klausia teisėjas.

—Užeidavo Pilypas uba
gais.. Bėdavodavęs neturįs 
kaip gyventi ir paklausęs 
kartą ar*negalima padirbti 
ar iš kur gauti netikrų pini-

PIRMOJI
GEGUŽĖS 14 D.

laivu
“UNITED STATES” 

LIETUVOS VYČIU 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI
GEGUŽĖS 28 D.

laivu
“FREDEREK VIII” 
AMERIKOS LtETUVIV 

EKONOM1NIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

“Amerikos Lietavio", “Draugo”
Rengiama specialiai dėl Ame
rikos lietuvių, prekybininkų ir 

pramonininkų.

TREČIOJI
BIRŽELIO 18 D.

• laivu ___
“UNITED STATES”

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

Kun. J. Skalandis 
^Sv^Rok^parap^Vikaras^^

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 įvairumų ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose. Reikalaukit nuo savo 
agęnto laivakortės ant 

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

27 Uhitekall st. New York City 
218 VVashington st.B0st011.Mas9 
130 No. I^SalIe st. Chicago. III.

mui: įyąt m. 
mėn. pradėjęs

pl-
Jos

KAIP LIETUVOS “PANE
LĖS” APMAUNA VYRUS.

Z 1x1,* • vi Balandžio 6 d. iš Lugma-gu. Sako, tu keliavai po Vo- s“ kiotiia P-al žinai kas turi nn* dvaro, Kretingos apsk., 
v f \,,i u- atvyko i Šiaulius pasilinks-As pasakmu gal būt bus, . j, E(luard‘'s Lub
pažiūrėsim. Paskiau atvyko A._ v__ ______ __

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

K. Beniušiui. — Kores
pondenciją talpinam. Bet 
visgi mes negalim suprasti, 
dėl ko inteligentiškesni Ka
nados lietuviai tarp savęs

u., - - • -- t. • __ „ Čia bematant susipažino suPilypiene ir prese top nore tu)a JuIija Janušait
pampinti pinigų is Vokieti- kuri^ dį pešas,. Ginčuose nesimato
jos ar kaip kitaip. Ji prizą- ; pauliavoj«s, vakare “«* pnncipų, nei idėjų, vien 
riejo išplatinti. As tada pa- _„=. :%T „„.įJAA ‘Įėjo išplatinti Aš tada pa- ”uįjo ^^itiL^ios polemikos ir asme-
iii bau apie oO litų. Vėliau pe,.įakvoti> rekomendavęš į niski užsipuolimai. Kokia is 

aunnaiti>, a.- ve & ten savo £monaatvyko
bėdavojos ir prašė pinigu. 
Jei prašė —galiu padirbti. 
Jie daug nenorėjo, tik tru
putį. Ir taip padirbau viso 
165 litus, juos atidaviau 
Bagdonaitei, kuri atiduoda
vo Laurinaičiui ir Pily-- 
pams. Laurinaitis gavo 125

uzmigus, "žmona ištraukė 
iš Lubio kelnių kišenės pi
niginę, jo sužieduotinės pa
dovanotą, 200 litų vertės 
auksinį žiedą ir pasitvėrus 
dar šilkinį šalikėlį, .spruko 
laukan. Bet prie išėjimo ją 
nustvėrė viešbučio savinin-

Nakti‘t° nauda> mes negalim su-

■j •, • T* liUClVVlV VIVOMUVIV CUVIIUllnūs, o kitus Pilypai. Jis uz kė j ivvki jgikišti 
tai nieko negavęs, nors pn-Įlicjja • • ftnsigai į. šalikį|is 

bet žiedožadėjo atlyginti už darbą ir 
už medžiagą. Tikrai nesuly- 
gom, nes nežinojom kiek

Lubiui grąžinti, 
pas Janušaitytę taip ir ne
rado, nors jo ir ieškojo paspaskleis. Iš Pilypo gavau 19 ja ; - . . -

litų ir vieną svarą sviesto. J ‘ - 1 1
Laurinaitis. — Ėjau el

getaudamas. Pilypienė pra
nešė, kad pas Končaitį ga
lima gauti pinigų. Užėjau 
pas Končaitį ir prašiau pa
dirbtų pinigų. Gavau 75 li
tus ir du kartu atnešė Bag
donaitė po 25 litus. Jai vie
ną kartą daviau 19 litų, ki
tą 10 litų. Pirkdavau už ne
tikrus pinigus sviestą, pas
kiau parduodavau už tikrus.

Kaltinamieji gynėjų
turėjo.

Teismas pamerkė juos 
nuo 3 metų iki 6 mėnesių 
kalėjimo, tik Jonas Laura 
išteisintas.

Visi jų padirbti pinigai ir 
dirbimo įrankiai atiduoti 
policijai.

ėmusi.

ne-

ALKANI ŽMONĖS VA
GIA VALGOMUS 

DAIKTUS.
Paskutiniu metu Utenoje 

nusiskundžiama daugėjan
čiomis sfnulkiomis vagystė
mis. Daugiausia vagiama 
maisto produktai: mėsa,į 
duona, bulvės, ir kiti val
gomi daiktai. Nevengiama 
ir apsirengimui reikalingų 
daiktų.

Šis reiškinys primena Kri- 
minalogų pasakymus, kad 
kiekvienas sunkus laikotar
pis turi savo rūšies nusikal
tėlius.

prasti.

A. J. Banišauskui. — Ko
respondencijos iš Mar-Lino 
nesuspėjome prieš rinki
mus įdėti, todėl dabar jau 
ji nebus svarbi. Prisiųstas 
draugo kitas žinias dedame 
į šį numerį. Ačiū už parašy
mą.

Ch. Yankauskui.— Mes
nieko apie tą Danvillės į- 
staigą nežinom. Patartume 
tuo reikalu kreiptis pas adv. 
K. Gugi, nes jam tenai ar
čiau ir mes manom, kad jis 
galės geriau dalyką paaiš
kint. Galit nuvykti pas jį ne
dėldienio rytą, tarp 9 iki 12 
valandos, tiesiai i namus: 
3323 So. HaLsted st., Chica
go, III.

‘Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprus"
“Mano inkstai buvo tiek silpni, kad 

aš per 5 ar fi metus turėdavau keltis 
kelis sykius kiekvieną naktį”, rašo p. Į 
D. Bartkus. Pittsburgh, Pa.: “Prara-! 
dimas miego padarė mane silpną ir. 
nervuotą. Aš turėjau skilvio pairimąj 
ir skausmus mano viduriuose. Jokie! 
vaistai man nepagelbėjo iki aš pra-: 
dėjau imti Nuga-Tone. Aš turėjau 
silpnus inkstus Dabar jie yra stiprus > 
ir mano sveikata puiki.”

Nuga-Tone priduoda naują stipru-’ 
mą organams. Jis sustabdo kelimąsi1 
naktimis ir po ėmimo tik kelias die-; 
nas jus pastebėsite dideli jūsų svei- j 
katos pagerėjimą. Nuga-Tone yra 

pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite 
jį užsakyti iš savo urmininko. Persi 
tikrinkit, kad jus gaunat Nuga-Tone. 
Imitacijos yta be vertės.

NUBAUDĖ GALVŲ 
DAUŽYTOJUS.

Šiaulių apygardos teis
mas nagrinėjo M. Savicko 
ir V.,Marcinkaus bylą. Jie 
kaltinami, kad naktį Šiau
liuose prie Kastygavo ali
nės užpuolė šaulį Povilą 
Šmitą ir pagaliais sudaužė 
gaivą, nuo ko plyšo net 
kiaušo kaulas.

Kaltinamieji teisme ne
prisipažino, pareikšdami, 
kad jie buvę girti ir nevieni 
dalyvavę muštynėse, esą 
galėję kiti sužaloti. Teis
mas išnagrinėjęs bylą pri
pažino juos kaltais ir nu
baudė kiekvieną po 1 me 
tus 6 mėn. sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

[ Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

1252 Bovlston Si- Boston, Mase;.

UŽGRIUVO DU ŽMONES
Domantų kaime, Šiaulių 

valse., bevežant žvyrą, už
griuvo du Smilgių dvaro 
darbininkus: Joną Noreiką 
ir Vincą čepinską. Vienas 
nuo sužalojimų mirė, kitas 
sunkiai serga ir mažai turi 
vilties pagyti.

NORTH GERMAN

LLOYO

Dabar k« tik iiija ii pa apaadoa

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

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

sose aptiekose.

M

mirra BiMijaa S%s» roHaa. tari 383 
punlapiofl ir 379 parrilulrliaa. Lahai 
įdomi ir naadinca kiekvienai roatal. 
Žmogafl akaitydamaa iia Biblija ir tė- 
m y damas į paveikalėlius, fknrie per
ėta to k&a buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimai Kristaus), uimiM vi
rus savo vargus ir džiaugsis to
kia knita igija* jam bet trumpi žie
mos vakarai

KAINA TIK Kl.nn

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pakus.

G varant noj.tm Patenkinimą. 
Kaldros ir patalai, Materijos Sliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIES-EUROPEAN 
FEATHER CO.

56 Chaoncey Street. Boston, Mass. 
Kampas Bedford St., netoli Wasi.- 
ington St. ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

Norinti gaut šia Rikli ją, pinigas 
siuskit F.zpreao ar Pa r to Money Orde
riu, arba refistmotame laiške adresu:

“KELEIVIS”
255 Broadway,
So. Boston. Mass

«

Liudvikui Koreckiui. —
Ačiū už eiles, bet sunaudot 
negalėsime.

M. Zigmantui. — Maikio 
tėvas labai tamstai dėkin
gas, kati prisiuntėt jam ant 
batų. Sako, puspadžiai grei
tai nuplyšta.

Z. Janauskui. — Jūsų ko
respondencijos prieš susi
rinkimą patalpinti nesuspė
jome, nes atėjo pervėlai.

Sandariečiui. — Tamstos 
prisiųstas pranešimas pri
klauso prie skelbimų sri
ties, todėl korespondencijos 
vietoj jo nedėjome.

Vilkui. — Tamstos pri
siųstos eilės “Kotrina” la
bai vykusios. Tilps juokų 
skyriuje. Butume labai dė
kingi, jeigu galėtumėt ir 
daugiau panašių parašyt.

KELEIVIO”

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

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

šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių įsigyt, nes ja
me rasit daug naudingų pasimokinimų. Kaina 56c.

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

I



AštuntasPuslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18, Gegužės 4, 1932

Vietinės Žinios
BADUOLIŲ DEMONS

TRACIJA PAS GUBER
NATORIŲ.

kuomet jos neturi iš ko ren- 
dos užsimokėti.”

Šita konferencija su gu
bernatorium tęsėsi apie po
ra valandų. Gubernatorius

Bimba ekskomunilcavo
Janušką už Pruseikos 

rėmimą.
Bimbos organas “Laisvė” 

paskelbė šitokią “bullą” 
prieš southbostonietį komu-'

• X. T ii —

Bus Paltanavičiutė* muzi- 
zos mokyklos koncertas.

P—lė Valentina Paltana- 
vičaitė, kuri pereitą rudeni 
atidarė muzikos studiją po 
num. 912 East Broadway,

Šį panedėlį Boston Com 
mon sode, prieš Massachu- ir legislaturos vadai manda- 
setts valstijos rumus, įvyko giai delegatus išklausė, te- 
baduolių demonstracija. Ar čiaus pažymėjo, kad jie to- 
ištikrųjų visi tie žmonės yra kių reikalavimų negalį iš- 
“baduoliar”, mes nežinom, pildyti.
bet taip šita demonstracija 
buvo komunistų pavadinta.

Kuomet delegacija su gu
bernatorium konferavo, tai

Iš viso joje dalyvavo apie visa demonstracija mitin- 
500 “bado maršuotojų”, ku- gavo Boston Common sode. 
rie komunistams vadovau- prieš pat valstijos rumus 
jant susirinko Bostonan iš Buvo sakomos karštos ko- 
visokių Massachusetts mie- munistiškos prakalbos ir 
stų ir miestelių. Jie ėjo į Bo- dainuojamos revoliucinė- 
stoną iš visų pusių ir viso- dainos. Policmanai klausė- 
kiais keliais. Kai kurių ke- si ramiai, bet komunistų ne- 
lionė tęsėsi kelias dienas, trukdė, ir viskas užsibaigė 
Masinis jų mitingas turėjo be jokių sumišimų, 
įvykti Boston Common so- Tiktai kai kurie laikraš- 
de pereitą nedėldieni. bet čiai nepasigailėjo šitai de 
nepaliaujamas lietus šitą monstracijai tulžies. “Bos- 
planą sugadino. ton Post” pasakė, kad tai e

Šį panedėlį oras buvo begėdiškas sovieto,
gražus ir baduolių mitin- skymas žvejoti sau salinin 
gas pavyko gerai. Komu- kus . \ įsi tie marsuotoja
nistai turėjo iš polįcijos lei- nesą bedarbiai, tik tnuksmi 
dimą susirinkti ir policija mėgėjai. Daugelis jų daly- 
jokių trukdymų jiems n.eda- v.aY? brangiais^ automobi 
rė. nors ji buvo pasiruošus taj kokie iš jų esą ba 
kaip tikram karui. Policma- (‘Uoliai.
nai pėsti ir raiti, ginkluoti " ~
kulkasvaidžiais ir gazinė- Subruzdo veikt jaunuoliai 
mis bombomis, su vežimais Jamaica Plain 365 SLA. 
ir kitokiais pabūklais apsu- jaunuolių kuopa rengia pui 
po visą sodą ir valstijos ru- kų perstatymą su įvairiai: 
mus. Virš susirinkusios mi- pamarginimais gegužės 14 
nios nuolat skraidė oriai-, d., Lietuvių Salėje, So. Bo- 
vis, lyg ir gąsdindamas be— stone. Perstatys veikalą 
darbius, kad jie nedustu čia “Susiprato”. Dalyvaus ke 
revoliucijos kelti. lėtas juokdarių, dainininkų

Demonstracijos vadai ir akrobatė p-lė Peleckiutė 
norėjo vest visą demonstra- Vietos lietuviai turėtų daly- 
ciją į valstijos rumus pas vaut tame parengime, kač 
gubernatorių. Bet policijos priduot daugiau energijo: 
perdėtinis pasakė, kad jis jiems veikti. Koresp.
visų demonstrantų pas gu- ---------------
bematorių neįeisiąs; gali Atitaisymą* klaidos, 
eit tiktai 10 delegatų ir pa- “Keleivio” num. 16, tilpe 
duoti gubernatoriui savo paaiškinimas apie mirt 
i*eikalavimus. Tarp polici- Gertrūdos Genevičienės. Ti- 
jos superintendento ir de- krenybėje tos moteries var- 
monstracijos vadų įvyko das ir pravardė buvo Gen 
gana karštas ginčas, tečiaus drūta Genevičienė. Ji paėję 
demonstrantai turėjo nusi- iš Lelišių kaimo, Rumšiškės 
leisti ir siųsti tik 10 savOįVaigč, Kauno apskričio, pc 
atstovų. ! tėvais pravardė Gendruto

Išrinkti baduolių atstovai puriukė. Tą žinią paduodu 
kad nebūtų suklaidinti jos 
tikri giminės.

Andrius Pūras, 
ją su gubernatorium. Visų Silver st. S. Boston, Mas? 
pirma vienas delegacijor

Eastem Massachusetts 
gatvėkarių kompanija pa

laikė paskirtos valandos gjuiė gavo darbininkam? 
pasimatymui ir demon
strantams prisiėję apie va
landą laukti.

“Ar jus turite ką nors dau- PRANEŠIMAS
giau pasakyti?” paklausė Mananti keliauti i Lietuvą, 
gubernatorius Ely. pirmiausiai reikalaukite kelio
’ “Taip, turime”, greitai nės knygelių ir infonnacijų. Vi 
atšovė delegacijos vadas s’ems duodame dykai.
Norris Wood iš Fall River Kompanijų autorizuo-
miesto. “Mes reikalaujame,!tas A£entas- 
kad tamsta sušauktum ne-' SIDABRAS
paprastą legislaturos sesiją ■ 
musų paruoštai programai' 
išklausyt. Musų programa! 
aiškiai tamstoms parodys, 
kaip išrišti bedarbių klausi-

visų pirma aplankė valstijos 
rūmuose legislaturos vadus, 
o paskui turėjo konferenci

narių pareiškė gubernato
riui protestą, kad jis nesi-

dirbti už 15 procentų maže
snį atlyginimą.

342 W. Broadway. 
So. Boston. Mass.

Te!. So. Boston 1798

mą. Kožnam bedarbiui su, 
šeimyna turi būt mokama iš 
valstijos iždo po $15 į sąvai
tę, nevedusiems po $10 į 
sąvaitę.

“Mes reikalaujam, kad 
tamsta numuštum sau ir vi
siems kitiems valstijos vai-, 
dininkams algą iki $2,000 
metams. Atlikę nuo tų algų 
pinigai turi būt sunaudoti 
bedarbių šelpimui. Mes 
taipgi reikalaujame, kad vi
sokie ‘karo fondai’, skiria-! 
mi militarizmo tikslam, bu
tų atiduoti bedarbiams šelp
ti. Be to, valstija turi paskir
ti pinigų viešiems darbams, 
tik ne kalėjimams ir ubagy- 
nams. t

“Pagalios turi būt išleis
tas įstatymas, kuris draustų 
namų savininkams varyt iš 
namų bedarbių šeimynas,

PRANEŠIMAS

Inman Trust Co.
Visiems žmonėms, kurie 

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

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

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

mista N. Januška: į South Bostone, uoliai ruo-
“Š. Januška '(Johnson), ši? T’0 "?ok,?,us

South Boston, Mass., ma- P"™*’™™ koncertui, ku- 
liavotojas, lietuvių tauty- ns įvyks ti timpoj ateitį, 
bes, tapo išmestas iš Ko- e ^'t^naticiute yr,
munistų Partijos už rėmimų Pabaigusi \ew Engiant 
dešiniojo oportunisto ir re- ‘-onsenatoiy of Siuste, tie-
negato Pruseikos, vedant a- «e! lausl« mu.?lkos .m0’ 
gitacija tarpe lietuvių dar- kyklų Xl--°J Amerikoj, n v 
bininkų ir ALDLD. narių ra kompetentinga muziko 
So Bostone” mokytoja. Taipgi įdomu bu.-

Januška buvęs Komunis- P?“«yti > lavintus mo
tų Partijos inkvizitorių kln!us P»?lu kartu, konee.r 
klausinėjamas, kaip jis išti- tu0Jan'- Konc,er‘° hlka? lr 
krųjų žiuri j tą baitų vėlnią. bus Paskelbta vėliau,
kuris vadinasi Pruseika. Ja- po vienu teatru ant Wa- 
nuška pasibažij’ęs ir prisie- -hington streeto pereitą ne
kęs, kad Pruseikai jis nešim- dėldienį kilo ugnis. Ugnage- 
patizuojąs, bet šiai dirbo skiepe apie va-

Kuomet buvo pareika-.jan(j^ laiko, o susirinkę ant 
lauta, kad jis padarytų vie- viršaus žmonės nieko apit 
są pareiškimą prieš Pruseir nežinojo. Ugnis buvo už 
t<ą ir kitus renegatus, tai troškinta chemikalais.
Januška pabėgo iš Kontro- ______
lės Komisijos susirinkimo, ‘ Victor L. Magoon, kuri 
sakydamas, jog jis su tuomi buvo pavogęs iš pašte 
nesutinka. $100,000. gavo 4 metus ka

“Besitaikstytojai ir prisi- Įėjimo. Vagystė buvo papil 
lengėliai renegatų rėmėjai, dyta per Naujus Metus Lo 
okie. kaip Januška, yra re- wellyje.
voliucinio judėjimo priešai 
pačių darbininkų eilėse.

“Jie yra pavojingesni ir 
kenksmingesni, negu atviri 
oriešai. Jie turi būt numas- 
kuoti ir taip greitai išmesti, 
kaip jų tikras būdas sužino
ma.”

Tokiais žodžiais baigiasi Motinoj Dienoje, Nedeiioj. 
aukščiausis bimbinio tribu- GegUŽČS-MūįĮ 8, 1932 
•tolo dekretas. Tai lygiai Pradžia v.kare.
kaip ir kokia popiežiaus a- ljeTuVjų SVETAINĖJ 
natema arba prakeikimas _ . „
pasmerktam “atskalūnui . „ v . .t • T«- r. x a__  Bus suvaidinta lab3i juokinga ko-Jeigu Bimba turėtų Ame- medija "Kajetonas", vaidinimui 
rikoj tokia galę, kaip Lietu- vadovauja ir jame dalyvauja pasižy- 
oj .metona, tai biednas čjutė jr i^tį žymus artistai.

Koncertinis programas bus taipgi 
jdmous Susidės iš naujausių gražių 
dainų.

Bųg solų. duetų, kvartetų ir tt..
Koncertui vadovauja musų e nėr-, 

gingas ehorvedis Jonas Dirvelis.
Kviečiame visus atsilankyti.

KOMITETAS.

Anglys atpigo.
šiomis dienomis anglių 

kompanijos Bostone pa
skelbė nupigintas anglių 
kainas. Taip vadinama 
“stove” anglis nupiginta 
nuo $15.50 iki $14 tonui, 
“egg” — nuo $15.25 iki 
$13.75, ir taip toliaus. Kitą 
mėnesį kainos busiančios 
da žemesnės.
Lietuvių M. Žinyčios žinios., 

Ateities Žiedo Choras tu
rės savo balių su tautiškais
šokiais subatoj, Gegužės- 
May 7, nuo 7:30 vai. vak.

Nedėlios ryte, May 8, nuo 
11:00 vai. įvyks pamokslas
temoj: Teismas, Kuris Neiš
teisina — Rev. B. F. Kubi-
'.ius.

R. M. Ž1DŽIUNAS
brukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. | 
315 E St. prie Broadway So. Boston

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Tikrai Lietuviški.
Skilandžiai, Dešros,

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

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

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-S.
Nedėiiomia ir šveniadiMiaio

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

CAMBRIDGE. MASS.

REIKALINGA mergaitė, kuri norėtų 
iirbt prie namų ir gyventi sykiu. 
Daugiau ir platesnes žinias suteiksiu 
>er laiškų. ,

J. K. P. 7 Ober st. Salem, Mass. .

KRAUJO IR ODOS LIGOS 
PATINĘ GYSLOS IR VOTYS 

Gydomos naujausiais budais.
Vai. 9—8.

DR. W. MULCAHY,
32 Boylston st. Boston

Koncertas ir 
Teatras

Januška galėtų būt pastaty
tas prie sienos ir sušaudy
tas kaipo “revoliucinio ju
dėjimo priešas.” _

Vežikas vardu George O- 
berton. netekęs kontrolės, į- 
važiavo Brightone į krautu
vės langą, suardė visą krau
tuvės frontą ir pats susižei
dė.

Malioriai priėmė 25 nuo- 
imčiais numuštą algą. Da

bar jie gaus po $1.12 į va
landa.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneški
te mums, kokį turit Boną ir 
kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus.

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

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

Musų krautuvė didelė. Tu
rime visokių drabužių ir če
verykų (shoes). Laikome 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kai
rini numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

Telefonas: So. Boston 1051.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapnėaaas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius aatemoMBes Ir 
gerai patarnauja.

Studcbaker Agentūra
Re:kale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimų

Taisymo ir demonstravimo
- vieta:
1 HAMLIN STREET, 

lrsvnpa* E. Eight Street, 
cOtTTH BtlSTlIN, MASU.

RENGIA
Motinos

GABIJOS CHORAS

Kambarys su Valgiu ar be.
Parankus kambarys pas lietuvę 

noterį. Dorehestery, prie So. Bosto- 
to, gražioj vietoj, vienam vyrui ar 
Iviem. su tOlgiu ar be valgio. Kreip- 
is “Keleivio” ofisan.

NORIU MAINYT
3 ramus ant vieno Apartment na

rio. Nėra skirtumo kur Apartment 
lamas butu, kad ir kitoj valstijoj.

MISS M. ZAMBACEVICIUTĖ.
Ii Aspinuall Rd., Dorchester, Mass

MOTERS, VYRAI!
Esu pasirengęs patarnaut bile ka- 

a. Taisau namus, pentinu, popie- 
uoju, kaltinu lubas, cementuoju. 

Reikalaujant sutaisau paipas, elek- 
trikos zvar.us ir tt., už labai žemų 
kainų. - (18)

JUOZAS ZINKEVICIA
10 Michigan avė., Dorchester, Mass 

Telef. Coiumbla 1502

AUTOMOBILISTAI
Taisome visiį išdirbysčių Au

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

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

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas. >

\Jei Nori Nupentyt 
\Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir išpopieriuoja. 

Gausite ger* darb? ir pigini. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St, So. Boston. Mono. |
Tel. So Boston 1396-M.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI {
I i i I * i I

ANGLIS
Mnsų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston.
TeL Hubhard 442S

LIETUVIŠKA
BUČERNĖ

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

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorų pas mus galite gaut 
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

331 BROADH AY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, 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 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
49S EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

teiks stebėtinų palengvinimą
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.

Vaisius ir nurodymą kaip vanoti, mes prisiunčiame jums į 
namus už $1.00. Išreikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

md FILLING STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisyme 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
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave_,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: Se. Boete* 0777.

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, Maso.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

OPTOMETRISTAS
L1ETUVYS

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

J. k PAŠAKARN1S, O. D.
447 Broadway, So. Boston. Maaa.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
<6 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TeL Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

»• deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK 81.00.

Audimo apdarais 81.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

Kiek v ienas nusipirkęs tą knvgą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir n pamiršt prilipint už 2c. markę.

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

£XTKA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jnsų Senas Aptiekoriae toj pačioj
vietoj per pastaruosius 26 metas 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieks 
Visados šviežios šaknys iš Lieta

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
RE6. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pat 
1M SALEM STREET

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
/ iki 10 vakaro.

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smalkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimas 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimas giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ko
ne tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimas giminių ir dran
gų skaitome tik po lc. ui žodį. 
Pajieškojimai su paveikslo kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą so paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.

KELEIVIS 
253 BBOADMAY,

80. BOSTON,

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—6 
Sekmadieniam: 10—12.

3421 So. Hakted Street 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaiknme visokių Vaistų h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, -Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Kelių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiončiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptickorioa) 
199 DORCHESTER STRIK.

Kampas Broadway,
80- BOSTON. MASS.

T«L 8* Bestas 2629, 2171 Ir 2722.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visus legalius dokumentai
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

» Namų: Talbot 2474.
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