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Lawrenco Policija Bando 
Sulaužyt Audėju Streiku.
51 PANEDELI AREŠTAVO

37 ŽMONES.

Kuria Lietuvių Sočia- Kaip 
listų Laikraštį.

Urugvajaus lietuviai so
cialistai išleido manifestą,

skaičiaus 9,000 pradėjo 
dirbti, tai kovos lauke turi 
but4a 15,000' o ne 4,000.

Toliaus kapitalistų spau
dos melas darosi da aiškes
nis. Ji sako, kad streikas jau 
pasibaigęs ir kartu džiaugia
si, kad policija šauniai strei- 
kierius muša. Panedėlį buvo 
areštuota 37 žmonės, tų 
tarpe keli studentai ir Pilie
tinių Laisvių Lygos atstovas 
Niles. Jeigu streikas butų 
jau pasibaigęs, tai kam tie a- 
reštai?

Faktas yra toks, kad strei
kas nepasibaigęs. Unijos jo 
dar neatšaukė ir, rašant 
mums šią žinią, kova eina 
kaip ėjusi. Tiesa, kai ku
rie streikieriai nuėjo dirbti, 
tik jau netiek daug, kaip 
kompanijų agentai skelbia. 
Ta pati kapitalistų spauda 

Lawrence’o Common sode 
United Textile Workers uni
ja turėjo didelį mitingą, kur 
kalbėjo unijos advokatas, 
keli protestonų kunigai ir 
kiti kalbėtojai. Kun. Dexter 
išsitraukė kryžių ir iškėlęs

kuriuo pranešama, kad jų La?įr^be

orffanizariia. kun <nna iš v .—•

Kapitalistų spauda skelbia, 
kad streikas jau pasibaigęs, 

bet tai melas.
Organizuotas kapitalas 

griebėsi visų priemonių, kad 
sulaužius Lawrence’o audė
jų streiką. Tuo tikslu šį pa
nedėlį buvo pavartotos visos 
purvinos priemonės. Gatvinė 
spauda jau iš kalno pradėjo 
triubyt, kad visi darbininkai 
norį grįžti darban, tiktai jų 
vadai ir organizatoriai nelei- 
darbininkam “policijos ap
sauga”, kad jie galėtų 
nieko netrukdomi eiti prie 
darbo, o agitatorius reikia 
prašalinti.

Tuo tarpu gi ant Common 
solo ir kitur ėjo tūkstanti
niai streikierių mitingai ir 
kalbėtojų klausiami, ar jie‘pažymi, kad šį panedėlį 
nori dirbt už numuštą mo
kestį, susirinkusieji visi kaip 
vienas šaukė: “Ne!”

šį panedėlį turėjo būt 
sprendžiama diena. Unijos 
buvo pasiryžusios išverti vi
sus darbininkus ant pikietų, 
o kapitalistai nusistatę ati- jį aukštyn sušuko: “Vardan 
daryti dirbtuves, pristatyti šito Jėzaus Kristaus aš jums 
aplinkui ginkluotos polici- sakau, kad jus kovojat už 
jos, tikėdamiesi tuo budu teisybę, už savo žmonas, už 
streiką, sulaužyti. Taigi bu- dukteris, ir jeigu jus Iaiky- 
vo laukiama nepaprastų įvy- ritės vienybėj, jus savo kovą 
kių. Ir todėl anksti šio pane- 
dėlio rytą Lawrence*o gatvė
se streikierių eilėse pasirodė 
daug amerikiečių inteligen- streikuojantiems audėjams, 
tijos, kuri rūpinasi socialiais <T* 
klausimais. Atvyko keliatas čia kalbėtojus, 
pažangiųjų protestonų kimi-. 
gų, universitetų profesorių, ' 
studentų ir Pilietinių Laisvių 
Lygos atstovai.

Dirbtuvės atidarė savo 
vartus ir pradėjo švilpti, 
šaukdamos darbininkus į 
darbą. Prieš dirbtuves su
stojo eilės pikietuojančių 
streikierių. Tiesa, atsirado 
darbininkų, kurie, negalėda
mi vargo pakelti, nuėjo dirb
ti. Kapitalistų spauda tuojau 
didžiausiu džiaugsmu už- 
tri jbijo, kad streikas jau su
smuko. Girdi, 15,000 grižo 
darban, 9.000 pradėjo dirbt, 
o tik kokie 4,000 pasilikę no
rį rtreikuoti.

Tai yra aiškus melas. 
Buržuazijos spauda rašo ne- 
taip, kaip yra, bet taip, kaip 
ji nori kad butų. Kad ji me
luoja, tai parodo ir jos skel
biamos skaitlinės. Nes iš viso 
Lawrence streikavo apie 
24,00 audėjų, o jeigu iš to

laimėsite.”
Socialistų organizacija iš 

Bostono taip pat padeda

organizacija, kuri eina iš 
vieno su Urugvajaus Socia
listų Partija, nutarė įkurti,j 
socialistinės minties darbo 
žmonių laikraštį Pietų Ame
rikos lietuviams. Laikraštis 
vadinsis “Naujoji Banga” ir 
žada palaikyti glaudžius 
sentikius su kitais lietuvių 
socialistiniais laikraščiais, 
kaip ve “Naujienos^ “Kelei
vis,” “Socialdemokratas” ir 
“Kova.” Adresas paduoda
mas toks: “Naujoji Banga”, 
Calle Canelones 962, Mon- 
tevideo, Rep. 0. dėl Uru- 
guay. Laikraštį vesianti re
dakcinė komisija: V. Vese- 
lauskas, J. Lazdauskas ir A. 
B. Gumbaragis.
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M ANDŽIDRUOJ SIAUČIA 
K" NEPASKELBTAS KARAS.

KANADOS UKRAINIE
ČIAI IŠARDĖ MITINGĄ 

BAŽNYČIOJ.
Toronto mieste, Kana

doj, ukrainiečių kunigas su
šaukė bažnyčioj mitingą 
ir pradėjo niekinti sovietų 
valdžią Rusijoj., Mitingan 
buvo prisirinkę ir komunis
tų, kurie pakėlė tokį lermą, 
kad kilo muštynės ir mitin
gas iširo. Kunigas sako buvo 
prašęs policijos apsaugos, 
bet policijos viršininkas da
bar aiškinasi, kad jis jokio 
prašymo nebuvo gavęs ir 
todėl policijos mitinge nebu
vo.

Lloyd George Rezig-
* naro.

Anglijos liberalų partijos 
pirmininkas Lloyd George 
rezignavo iš savo vietos, nes 
šita partija dabar suskilo į 
tais frakcijas, o jo frakcijoj 
iiko tik 4 žmonės—jis pats ir 
jo 3 šalininkai. Jis vienok 

IMII „ į buvo išrinktas į parlamentą 
sivertę automobiliun pabė-1 ir žada tenai sėdėti iš vieno 
go. Bet laimei tie chuliganai į su valdžios opozicija. Kitos 
nebuvo profesionaliai New dvi liberalų frakcijos remia 
Yorko gengsteriai, o vieti-; MacDonaldo koalicinę val- 
niai kapitalo šuneliai, todėl, džią.
sudavę darbininkų vadui! —-----------------
kelis kartus bile per galvą ir NORĖJO UŽMUŠT SENA- 
apsvaiginę jį jie nusigando TORIŲ BORAH?
ir, nuvežę jį apie 20 myliu Senatorius Borah Wash- 
nuo Lawrence’o, išmetė iš ingtone gavo grasinantį lai- 
automobiliaus dar gyvą. • šką. Paskui į senatą atėjo ne- 
Lawrence’o darbininkai tuo žinomas vyras sakydamas, 
juodašimčių darbu taip’pasi- kad jis norįs senatorių pa
piktino, kad 2,000 jų pės-t matyti. Kaip jį iš tenai išvi- 
čiom numaršavo iš Lawren- jo, tai jis nuvyko į senato- 
ce’o į Andoverą ir įtaisė | riaus namus ir tenai norėjo 
prieš Shavvsheen dirbtuvės | varu įsiveržti. Policija jį su- 
tokią demonstraciją, kokios ėmė ir tyrinėja jo protą. Ma
to miesčiuko plutokratai da 
nebuvo matę.

Ji renka jiems aukas ir siun- 
Socialistas 

Shulman veda pikietavimo 
darbą prie Shawsheen Mills 
audinyčių Andovero mies
tely, kur pikietavimas labai 
sunkus. Pasamdyti kapitalis
tų chuliganai pereitą sąvaitę 
jį pagrobė, užrišo bumą ir į-

vakaro 
juokais," 
miesi ran 
plėšikai ž 
lupti mergii
deimantinius 
ti kišenius, 
kad čia tikras 
Vienas svečių 
iškeltas rank^, davė keliu 
bandituitarp 
šė jį žemėn. Litas užpuoli
kas taipgi bm t> patiestas, ir 
tuojaus apie 100 žmonių su- 

ir pradėjo 
Ir taip jiems 
imieji ėmė 
ice, help!” 

Pribuvusi policija nuvežė 
plėšikus ligoninėn, nes jiems 
buvo sulaužyti kaulai.

SUTRUKĘS PIUKLAS SU
ŽEIDĖ 3 ŽMONES. •

Cornwall, Ont., Kanada, 
—Trįs vyrai čia ruošės pjau
ti malkas. Jie pritaisė aps
kritą piukląir sujungė jį dir- 
žumotom 
Bet diržas nuo rato nusmuko 
ir apsivyniojęs aplink ašį su
laikė piuklą taip staigiai, 
kad įsisukęs greitratis su
truko ir jo skeveldros zvim
bdamos išlakstė per tris blo
kus. Dviem darbininkam bu
vo nuneštos rankos, o trečias 
buvo pritrenktas. #

PANAMOS KANALAS 
PATVINO.

Smarkios liūtys Panamoj 
pagimdė didelį potvinį, dėl 
kurio prisiėjo uždaryti lai
vams Panalos Kanalą. Van
duo kanale tiek pakilo, kad 
vra pavojaus inžinams, ku
rie operuoja kanalo užtva
ras.

TORIŲ BORAH?

noma, kad jis jieškojo sena
toriaus blogais tikslais.

I MOTINA NUŽUDĖ VAI- BEDARBIS MIRĖ BADU. 
1KUS IR PATI NUSIŽUDĖ. r “ * 7 '

Laikraščiai praneša, kad; Tūla Anna Nathan, 21.tą subatvakarį į policijos 
setų pinigų rinkėjai Los metų moteris, Philadelphi-. nuovadą čia atėjo bedarbis 
Angeles mieste siūlo $50 joj nužudė 3 savo vaikučius ir paprašė^ nakvynės, nes o- 
tam, kas suras ir nusiųs jiem ir paskui pati nusižudė. Ji ras buvo šaltas, o namų jis 
taip vadinamą Liberty nike- padarė tai iš depresijos, kad neturėjo. Policija jį priėmė, 
lį, kuris buvo išleistas 1913 jos vyras negalėjo niekur Ant rytojaus jį rado jau ne- 
metais. Už 1923 metų centus darbo gauti. . v ’
su Lincolno galva esą siūlo-1 
ma po $1.25..

VARŠUVOJ RIAUŠES; 
UNIVERSITETAS UŽDA

RYTAS.
Lenkų tautininkai studenr 

te. „ - ---------------- ,--------

pradėjo mušti žydus studen- mes įgaunam per akis arba

SIŪLO $50 UŽ 1913 
NIKELI. Greenfield, Mass.—Perei-

Šią sąvaitę Čekoslovaki
jos sostinėj Pragoj susirinko 
vidurinės Europos ir dides
nių Balkanų valstybių ban
kininkai pasitarti, ar negali
ma butų kokiu nors budu at
gaivinti tarp tų valstybių 
prekybą, kuri dabar visai 
apmirė. -, Apkalbėję padėtį 
bankininkai pripažino, kad 
visą ekonominį Europos gy
venimą dabar paraližiuoja 
nacionalizmas. Priviso dau
gybė mažų valstybėlių, kiek
viena apsitvėrė sienomis ir 
augštais muitais. Susisieki
mas baisiai apsunkintas, ir 
prie tokių sąlygų negali vys
tytis jokia prekyba.

JAPONAI SIUNČIA DAU-j “nesusipratimas”. Diploma- 
i GIAU KAREIVIŲ. tų nusistatymas yra toks: 
L . ' t . . . i“Nevadinkim to konflikto
Sovietų Rusija labai susini-jkaru> tai karo gal ir nebus.” 
pufas, nes jos Sibynu gręsia j lr tuo pačiu laiku jie 4^. 

pavojus. -----
Mandžurijoj jau užlieps- 

navo tikras karas. Pereitą 
sąvaitę 500 japonų kareivių 
norėjo užimti Mandžurijoje į paskandino rusų laivyną pir- 
tiltą per Nonni upę. Kinie- j ma negu karas buvo oficia- 
čių generolas Mah su 5,000 liai paskelbtas. Dabar japo- 
vyrų pastojo jiems kelią ir * nai irgi taip daro. Jie karo 
prasidėjo batalija. Japonų neskelbia, bet vistiek ka- 
valdžia vėliaus išleido pra- riauja. Ir todėl oficialiai ka- 
nešimą, kad šitoj kovoj kri-; ro “nėra.” 
to 15 jos kareivių. Kiniečių i Vyliugingais japonų 
pusėj užmuštų buvę 120. giais. labai susirupinuri Mas-

Japonai sako, kad kinie- kva. Ji aiškiai mato, kad pa
čiai pirmutiniai pradėjo ponai taikosi užgrobti visą 
šaudyt, o kiniečiai kaltina Mandžuriją ir pastatyti te- 
japonus. Kaip ten nebūtų, nai savo valdžią iš papirktų 
armijos jau mušasi ir gen. kiniečių. Tai reikštų dideli 
Mah jau išleido manifestą, pavojų rusų Vladivortokui, 
formaliai apskelbdamas ja- kuris surištas su Rusija tik- 
ponams kaių. tai vienu geležinkeliu, ir tas

Bet Tautų Lyga Ženovoje geležinkelis eina per Man- 
sako, kad karo nėra, nes, ei- džuri ją. Vadinas, jeigu ja- 
nant tarptautiniais įstaty
mais, karą galinčios pas
kelbti tiktai centralinės val
džios. Gi tos valdžios karo 
nėra paskelbusios. Ką vie- 
nas genyolas Maų^žiųį' 
darąs, tai nesąš karas.

Sudegė 50,000 Litų.
Vienas žydas netoli Kau

no turėjo banke 50,000 litų, 
bet pradėjus bankams visur 
užsidarinėti, jisai pabūgo 
savo pinigus laikyti ir išsiė
męs parsinešė namo. Bet ir 
namie baisu laikyti, kad formaliai apskelbdamas ja- 
plėšikai neatimtų. Paslėpė 
juos į pečių, kuris per vasa
rą nebuvo kūrenamas. Apie 
tai žinojo ir jo žmona, bet 
daugiau nežinojo niekas. 
Dabar gi, atėjus šaltam orui, 
to žydo duktė nutarė išban
dyti, ar gerai veikia pečiai,

renti. Ji pakūrė juos visus, 
kartu ir tą, kur 50,000 litų 
buvo paslėpta. Kai pamatė 
tai senė žydelka, ji apalpo. 
Kilo namie didžiausis triuk
šmas. Pinigai iš ugnies buvo 
ištraukti, bet jau taip apde
gę, kad kitų, nei pažint ne
buvo galima. Žydas atvyko 
Kaunan į Emisijos Banką ir 
verkdamas prašė, kad už su
degusius litus jam duotų 
naujus. Bet bankas priėmė 
tik 30 procentų! Kurių nega
lima buvo pažinti, tų nepri
ėmė. Vadinas, žydui dingo 
70 procentų, kas reiškia 35,- 
000 litų.

ORLAIVIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 5 ŽMONĖS.
Ties Camden, N. J., perei--[tavo 

tą sąvaitę nukrito ant golfo ~ 
lauko orlaivis su 5 žmonėmis 
ir visi užsimušė. Orlaivis su
degė.

DARBININKAS IŠRINK- 
TAS GUBERNATORIUM. 
t Chihuahua valstijoj, Mek

sikoj, legislatura paskyrė 
gubernatorium Roberto Fie- 
rro, kuris savo laiku dirbo 
orlaivių dirbtuvėj kaipo me
chanikas. f

LAISVAMANIŲ MITIN
GAS YRA RELIGINIS 

SUSIRINKIMAS.
New Yorko policija areš-

> Amerikos Bedievių 
Draugijos pirmininką Ch. 
Smithą už laikymą mitingo 
be leidimo. Kvailos policijos 
manymu, toks mitingas yra 
labai pavojingas, nes susi
rinkę tenai žmonės sako, 
kad nėra Dievo. Bet teisėjas 
Maurice Gotlieb suimtąjį 
paleido ir paaiškino polici
jai, kad bedieviai turi tokią 
pat teisę kalbėti apie Dievo 
nebuvimą, kaip kunigai apie 
jo buvimą. Ir vienų, ir kitų 
susirinkimas yra religinis.

ES DREBĖJIMAS 
KALNĄ

Per žemės drebėjimą 
Meksikoj aną dieną perskilo 
didelis “EI Somberazo” kal
nas.

ponai užsimanys kad tą ge
ležinkelį perkirst, tai Vladi
vostokas ir visa pajūrio sri
tis tenai butų nuo Rusijos at
skirta.

su Japonais 
juospro-nenon,

Japonai siunčia Mandžu- vokuoja, nuolatos skelbda- 
rijon daugiau kareivių ir mi, kad rusai padedą kinie^ 
grūdasi vis toliau į šiaurę, čiams. Maskva sako, kad ji 
vis arčiau prie rusų sienos, jokios pagalbos kiniečiams 
Jų orlaiviai meta bombas, neduodanti, ir japonai gerai 
kiniečių miestai dega ir,tatai žiną, bet jie skelbia,tą 
žmonės miršta. Paprasto melą sužmiai, kad pateisi- 
žmogaus akimis žiūrint, tai nūs savo žygius. Taigi gali 
yra tikras karas. Bet Tautų būt, kad ir nenorint rusans 
Lygos diplomatų kalboje tai prisieis su japonais susi- 
vadinari tiktai “konfliktas”, remt

INDAI! KVIEČIA GANDHĮ VŪi Nori PamaĮgti
Nuogųjų Koloniją.
Califomijoj viena moteris 

suorganizavo nuogųjų vyrų 
ir moterų koloniją. Ji daro 
tai neva tam tikro kulto tik
slais. Jos sekėjai turi gyven- - • • • •_ _ <_ ♦_ A * .---

GR|ŽT NAMO.
Indijds nacionalistų kon

gresas mušė savo vadui Ma
hatmai telegramą į Londo
ną, kad jis tuo jaus grįžtų na
mo. Telegrama sako, jog 
Anglija parodė jau gana aiš
kiai, kad nepriklausomybės 
Indijai ji nenori pripažinti, 
todėl dalyvauti toliaus “ap
skrito stalo konferencijoj” 
nebūtų jokios prasmės. Gan- 
dhi buvo ketinęs aplankyti 
kai kurias Europos valsty
bes, bet Indijos kongresas 
pataria jam to nedaryti.

ti su ja nuogi ir garbinti sau
lę. Pašaliniai į tą koloniją 
neįleidžiami. Bet kaip nuo 
tokių įdomybių svietą sulai
kysi ! Kaip tik pasirodė laik
raščiuose žinių, kad Carmel 
miestely įsikūrė nudistų ko
lonija, tuojaus iš visų pusių 
žmonės ėmė važiuoti į tą 
miestelį, kad pamačius, kaip 
tenai tie nuogaliai gyvena ir 
kaip jie išrodo. Pereitą ne- 

Kinijoj dabartiniu laiku1 dėldienį tiek privažiavo au- 
yra 200,000,V00 žmonių be' tomobilių, kad per kelias 
darbo, pranesh D-ras Fisher, ’ mylias užsikimšo visi keliai, 
kurį Rockefellerio Istitutas Kadangi iš automobilių nie- 
buvo nusiuntęs Kinijon pa- kas negalėjo nuogųjų pama- 
tirti tenai tikrą dalykų sto- tyt, nes jie užsitvėrę, tai 
vį. ; žmonės pradėjo samdyti or-

---------------- laivius ir skraidydami virš 
WEST VIRGINIJOJ UŽSI- tos kolonijos žiurėjo iš oro 

DARINĖJA BANKAI. žemyn. Nudistai padavė 
- Pereitą sąvaitę Missouri miestelio vyriausybei skun- 

kad publika neduoda

«

I

. 200,000,000 BEDARBIŲ 
KINIJOJ.

Kinijoj dabartiniu laiku

lę. Pašaliniai į tą koloniją

į sulai- 
ėlaik-

TRAUKINYS NUSINEŠĖ 
SU SAVIM TROKĄ Į SA- 

LEMO TUNELĮ.
Bėgdamas per Salemo 

miestą, Boston and Maine, 
traukinys šį panedėlį susidu- valstijoj užsidarė da 3 ban- dą, 1 
rė su troku ir sudaužęs jį nu- kai. Gi West Virginijoj per jiems ramybės.

........................ spalių mėnesį užsidarė net
11 bankų.

NAUJA ANGLIJĄ NETI
KĖTAI UŽKLUPO

vilko su savim net į tunelį. 
Trys asmenys buvo sužeisti 
ir per kelias valandas gele- 
žkelis buvo uždarytas.gher ir buvo atėjęs čia 

■ Fitchburgo.

begyva. Jis mirė iš bado. Jis 
buvo 50 metų amžiaus žmo
gus, vadinosi Joseph Gallh- 
gher ir buvo atėjęs čia iš

Nikaragos respublikoj bu- L... 
vo rinkimai, kuriuos laimėjo nai, 
liberalų partija. 7‘

kad universitetas 
uždaryt.

Edmonto, Kanadoj, perei
tą sąvaitę sudegė Andersonų 
namai ir gaisre žuvo jų 21 
mėnesių kūdikis.

PER SAVO AKIS GAU
NAM 65 NUOŠIMČIUS. 

ŽINOJIMO.
Pietinės Califomijos uni

versiteto psichologijos pro- 
fesorius Metfessel sako, kad 

Varšuvos universitete 65 nuošimčius savo žinojimo

SPROGIMAS KARO 
LAIVE.

Pereitą sąvaitę karo lai- 
.... . _ . vui “Colorado” šaudant ant

tus. Riaušės priėjo prie to, regėjimu, 25 nuošimčius gir- jūrių į taikinį įvyko sprogi- 
__ prisiėjo dąįimu ir 10 nuošimčių paly-mas, kuris 5 kareivius užmu- 

t tėjimu. šė ant vietos, o 10 sužeidė.

GENGSTERIAI NUŠOVĖ 
3 ŽMONES

Detroite gengsteriai nuso-i 
vė 3 butlegerius. Spėjama, 
kad tai buvo padaryta ker- 
što motivain.

medžiotojai Iaudo
~ VIENI KITUS.
Pereitą sąvaitę Maine o 

valstijoj buvo nušauti jau 7 
medžiotojai. Stirnų nėra, tai 
suvažiavę U miestu medžio
tojai šaudo vieni kitus,

12 ORLAIVIŲ LEKE 20,- 
000 PĖDŲ AUKŠTUMOJ.

Pereitą sąvaitę iš Detroito 
pakilo 12 kariumenės orlai- 

ŽIEMA vių, iškilo 20,000 pėdų aukš-
Visai netikėtai pereitą sa- tumon ir tokioj aukštumoj 

vaitę Naujoj Anglijoj pra- laikydamiesi visi nulėkė be 
dėjo šalti ir vietomis snigti, sustojimo į WaMiingtoną. 
Massachusetts valstijoj nu- Lakūnai buvo aprūpinti ok- 
šalo visos daržovės ir žoly- sygeno maskomis ir tanko- 

o Vermonte ir New mis, nes tokioj aukštumoje 
Hampshire daug prisnigo, nėra kuo kvėpuoti.
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ATSL'K RADIO—Lucky Strike Sokitį griežia kiekvieną
Antradieni, Ketvirtadieni ir >ex ta dieni tak. per N.B.C.'rad tinklą

S APŽVALGA l
KAS NEVALIA KATALI

KAMS DARYTI.
Lietuvos klebonai leidžia 

davatkoms ir brcstvinin- 
kams laikraštuką vardu 
“Švento Pranciškaus Var
pelis”. Tenai visuomet aiški
nama, kas katalikui valia 
daryt, o kas nevalia, kad pa
tekus Į “dangaus karalystę.” 
Dešimtame savo numery tas 
“Varpelis” barška šitaip:

“Kas tarnauja pas žydus tas 
ir subatoje gali dirbti savo 
kasdieninius darbus, bet nedera 
subatoje žvakes užgesyti, laiš
kus atplėšti. Tuomi parodai 
panieką musų tikėjimui.”

Vadinasi, jeigu katalikas 
subatoje užgesys žydui ša- 
basinę žvakę, tai šventas 
Petras tokiam neatidarys 
dangaus vartų.

Bet jeigu ištikrųju taip 
vra. tai kodėl gudrus musų 
klebonai neuždraudžia da
vatkoms poterių, kurie yra 
pilni žydiškumo? Pavyzd., 
“Dešimty Dievo Prisakymų” 
Jehova kalba: “Aš esu Vieš- 
pas Dievas tavo, kuris išve
džiau tave iš Egipto žemės, 
iš namų nevalios...”

Na, kada gi lietuviai buvo 
Egipto žemėj? Kada Dievas 
juos iš tų “namų nevalios” 
išvedė?

Juk aišku kaip diena, kad 
tie “prisakymai” buvo Mai- 
žiaus parašyti žydams. O vis 
dėl to musų davatkos kas 
diena juos kalba ir kunigai 
nesako, kad tuo budu jos ro
do “panieką musų tikėji
mui.”

Jeigu jau ir nebūtų “pa
nieka tikėjimui”, tai visgi y- 
ra didelė panieka sveikam 
protui visą gyvenimą kas 
diena vis kartot, kad Die
vas išvedė mus iš Egipto ver
gijos, kuomet visi žino, kad 
lietuvių tauta niekad Egipto 
vergijoj nėra buvus.

1

šitą

KODĖL FAŠIZMAS STIP
RĖJA?

Nors Ispanijoj, Jugoslavi
joj ir da kai kuriose Euro
pos valstybėse fašizmas su
smuko, kitur bet gi reakcija 
žymiai sustiprėjo. Ypač žy
mių laimėjimų daro Vokie
tijos hitlerininkai. Kada tik 
būna rinkimai, jie gauna vis 
daugiau balsų. Vengrijoj fa
šistai taip pat stiprus.

Kodėl gi taip yra?
“Naujienos” aiškina 

klausimą šitaip:
“šita pavojinga padėtis susi

darė daugiausia dėlto, kad Eu
ropa šiandie pergyvena sunkų 
finansini ir ekonominį krizį. 
Kada žmonėms yra bloga gy
venti, tai jie kaltina valdžias ir 
tą politišką sistemą, kurioje jie 
gyvena. Didysis karas paliko 
Europoje baisią suirutę. Versa. 
lės taika sudarė tokias sąlygas 
atskirose šalyse, kad tą suirutę 
iki šiol negalima buvo pašalinti. 
Todėl žmonės nerimsta ir. ne
turėdami kantrybės laukti, iki 
dalykai pagerės, ima tikėti tais, 
kurie jiems prižada nebūtų 
daiktų, arba seka paskui tuos, 
kurie skelbia kerštą ir pilietinį 
karą.

“Pirmais po karo metais di
delės minios nesusipratusių 
žmonių pritardavo komunis
tams. Bet tose šalyse, kur ko
munizmas turėjo daugiausia 
pasekėjų, netrukus paėmė vir
šų reakcija. Italijoje. Vengri
joje ir Bulgarijoj šiandie yra 
ne tik sutriuškintas visas re
voliucinis judėjimas, bet ir su
trempta visokia laisvė. Vokie
čių Bavarijoje, kur anąmet Le
nino pasekėjai steigė “sovie
tas”, dabar yra fašistiškos Hit
lerio partijos centras.

“Komunizmas prirengė faši
zmui dirvą, šiandie jau nebėra 
nė mažiausios progos komuni. j karta. Bet kai užaugs šių die- 
stams bent vienoje Europos nų jaunimas, klebonų vieš-' 
valstybėje paimti valdžią į savo į patavimas pasibaigs.

rankas. Jeigu kur Įvyks per
versmas, tai ne lenincai pasi
naudos, bet hitlerininkai arba 
koki kiti juodosios reakcijos at
stovai. Tačiau Maskva da ir 
šiandie nesiliauja kursčiusi sa
vo sufanatizuotus pasekėjus 
prieš demokratinę tvarką ir 
prieš socialistus. Tenai, kur 
šitais kurstymais tapo suskal
dytas darbininkų judėjimas, 
padėtis šiandie yra rimta.

“Mažiukė Austrija iki šiol 
sugebėjo atsiginti nuo fašizmo 
—dėlto, kad komunistams ne
pasisekė tenai suskaldyti dar
bininkus. Bet Vokietijoje, kur 
dėl Įvairių aplinkybių Maskvos 
evangelija randa palankią dir
vą. fašizmas auga, kaip ant 
mielių”.

Taigi išeina, kad kur tik 
daugiau buvo komunistų ak
cijos, tenai šiandien stipres
nė fašistų reakcija.

Anglijoj komunistų judė
jimas neišsivystė, todėl ir fa
šistų pavojaus tenai nėra. 
Nors Darbo Partija tenai tu
rėjo didelių nuostolių rinki
muose, bet tai ne dėl fašistų 
įsigalėjimo, o daugiausia 
dėl to, kad jos pačias eilėse 
įvyko skilimas.

PIETŲ AMERIKOJ LIE
TUVAITĖS TEKA UŽ 

JUODUKŲ IR KINIEČIŲ.
“Lietuvos Žinių” kores

pondentas P. Kriukelis iš 
Rokiškio rašo:

“Iš laiškų sužinota, kad P. 
Amerikoj šios apylinkės 7 mer
gaitės ištekėjo už juodukų. 2 
už kinų, viena už žydo, viena 
už turko ir 23 už lenkų. Lai
mingiausios ištekėjusios už 
juodukų, nes jie labai Įdomau
jasi lietuvių tauta ir ją gerbia, 
kaipo buvusią vergovėje ir ne
turinčią vergų. Didžiausias ap
sivylimas esąs su lenkais, nes 
jie savo moteris laiko paniekoj 
ir žiauriai muša. 13 lietuvai
čių nuo savo vyrų lenkų pabė
gę. Ponios Tamsonienės parei
škimu. lietuvaitės tekančios už 
juodukų ir už kitų rasių vyrų 
ne iš meilės, bet gelbėdamosios 
nuo vargo."
Jeigu tiek merginų ištekė

jo už kiniečių ir juodveidžių 
vien tik nuo Rokiškio, tad 
iš viso tokių ištekėjimų yra 
daug daugiau. Teka jos ne 
iš meilės, bet iš vargo, 
tai ne baisus likimas?

Ar

NENORI GYVENT “KLE
BONŲ VERGOVĖJ.”-

Šiomis dienomis Telšiuo
se Įvyko Įdomus ir savo po
būdžiu nepaprastas kongre
sas. Nedidelis savaitraš.“Že- 
maitis” sušaukė savo skaity
tojus, kad betarpiškai paži
nus jų norus bei reikalavi
mus. ir kad bendrai su jais 
aptarus klausimą, kaip ge
riausia išplatint “Žemaitį” 
žemaičių tarpe.

Žmonių prisirinko pėksčių 
ir važiuotų iš visų Žemaiti
jos kampų. Didžiulė “Kank
lių” salė grūste prisigrūdo 
susirinkusių žemaičių. Tai 
parodo, kaip žmonės iš
troškę susirinkimų.

Bet įdomiausias dalykas, 
tai ta dvasia, kuri viešpata
vo žemaičių kongrese. Ji bu
vo griežtai anti-klerikalinė. 
“Lietuvos Žinios” sako:

“... kongrese daug laiko pa
švęsta aptarimui kovcs būdų su 
klerikalizmu, kuris dar tvirtai 
turi apgaubęs šventąją žemai
čių žemelę. Charakteringu kon
greso Šukiu buvo: ‘Mes norime 
laisvi gyventi, o klebonų vergo
vės nepakęsime.'”

Tai yra džiuginantis ap
sireiškimas. Jis parodo, kad 
Lietuvos valstiečiai, nors ir 
lėtai, visgi progresuoja. Ku
nigus palaiko dar senoji 
- ——■ 4-1 • y    • 1 •

"Žinoma, aš
rūkau LUCKIES

metu"

Bedieviška

SKORUPSKIS TRAUKIA-1 
MAS TEISMAN.

Kauno “Dienos Naujienos” 
rašo:

“Mus informuoja, kad ‘Vie
nos tautos prisikėlimo’ autorių 
p. SkorupskĮ kai kurie asme
nys patraukė teismo atsakomy
bėn. Pasirodo, kad autorius sa
vo brošiūroj esąs gana aštrioj 
formoj Įžeidęs buv. atsakingus 
valdžios asmenis.

“Papildomai informuojama, 
kad tos brošiūros autoriaus 
nusikalstamaja byla perduota 
kariuomenės teismui.”

Skorupskis iki šiol yra bu
vęs stambus tautininkų šu
las. Sakoma, kad jis buvo 
vadovaujamoji dvasia 17 
gruodžio perversmo. Dabar 
jis ėjo diplomatines parei
gas prie Lietuvos atstovybės 
Paryžiuje ir “begindamas” 
Lietuvos reikalus tenai para
šė ir išleido francuzų kalba 
knygą, “Vienos Tautos Pri
sikėlimas”, kurioje pataria 
Vilnių grąžinti Lietuvai, o 
Lietuvą prijungti prie Lenki
jos. Tą knygą daugiausia 
dabar platina lenkai.

KUO MAŽIAU PROTO, 
TUO ILGESNIS AMŽIUS.

“Lietuvos Žiniose” skaito- 
me tokią teoriją: kas turi 
mažiau smegenų, tas ilgiau 
gyvena. Pavyzdžiui:

“Žmogaus gyvenimas dabar 
paprastai tęsiasi 60—70. 80— 
90 jau retai kas beišgyvena. 
Bet kai kurie gyvūnai už žmo
gų žymiai ilgiau gyvena. Pa
vyzdžiui, dramblys net nelais
vei paprastai išgyvena daugiau 
kaip 100 metų, o laisvėj net ir 

keletą šimtų. Taip pat labai il
gai gyvena krokodilai.

“Krokodilai, iš tiesų, tur būt 
yra durniausi iš visų didžiųjų 
gyvulių. Ir štai tie durniausi 
gyvuliai gyvena ilgiausiai už 
visus kitus didžiuosius gyvu
lius. Lydekų ir kitų Įvairių žu
vų, kurios gali labai ilgai gy
venti, smegens taip pat visiš
kai menki.”

>
Jeigu ištikrųju taip butų, 

jeigu amžiaus ilgumas . pri
gulėtų nuo proto ar smege
nų kiekio, tai arklys ir kar
vė turėtų gyvent po 100 me
tų, o žmogus turėtų mirt su
silaukęs 15 ar 20 metų. Da
bar gi yra kaip tik atbulai. 
' Taigi ta teorija, kad kuo 
mažiau proto,’ tuo ilgesnis 
amžius, neišrodo labai nuo
saki.

f

KOMUNISTAI DŽIAU
GIASI RUSUOS MILI- 

TARIZMU.
Kapsuko ir Angariečio 

kontroliuojamas “Raudonas 
Artojas” džiaugiasi, kad so
vietų Rusijoj auga militariz- 
mas. Girdi:

“Šiais metais Raudonosios 
armijos manevrai pereis šiek 
tiek kftokesnėse sąlygose, kaip 
praeitais metais. Raudonosios 
armijos apginklavimo techni
kos žvilgsniu Raudonosios ar
mijos dalys šiais metais išeis į 
manevrus dar labiau techniškai 
apsiginklavus. Dar labiau pa
siruošus komandiniam sąsta
tui, žymiai išaugus raudonar
miečių kovingumui ir jų polrti- 
nftri aktingumui, raudonosios 
armijos apsiginklavimo augi
mas darosi labai svarbus ir rei

kalingas musu šalies apgyni
mui.”
Taigi pasirodo, kad tarp 

caro Rusijos ir Stalino Ru
sijos šituo žvilgsniu skirtu
mo nėra. Caras ginklavosi 
vardan “tėvynės ir vieros”, 
o Stalinas ginkluojasi var
dan “darbininkų.” Rezulta
tas tas pats

Visai kitaip daro socialis
tai. Danijoj paėmę valdžią į 
savo rankas jie armiją ir lai
vyną visai panaikino.

mititarizmas.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
KREČIA JUOKUS

“Lietuvos Žinios” prane- c dabar tas pats egiptologas 
ša, kad pralotas Olšauskas, pradėjo jieškoti Aleksandro 
kuris nesenai buvo paleis- Didžiojo, kuris 356-232 me-, . 
tas iš kalėjimo, dabar pa- tais prieš Kristų valdė Ma- 
traukė teisman laikrastinin- kedoniją, Nors yra manoma, 
ką K. Belecką, išleidusį kad tas “didis” tautų pa-10ftft 
kygelę vardu “Kostas 01- vergėjas buvo palaidotas E- 
šauskas”, kur aprašyta to gipto mieste Aleksandrijoj, 
“dūšių ganytojo” byla dėl Carter tikisi rasti jo grabą 
jo meilužės Ustjanauskie- Pompejopolio mieste, Ma
nės pasmaugimo.

Teismas turėjo Įvykti pas 
taikos teisėją 25 spalių die- vės istorijoj yra labai žy- 
ną. . 1 . . _ _ną. mus asmuo, panašus veleš-

Savo skunde Olšauskas sa- niųjų laikų Napoleonui, to
ko, kad p. Beleckas toj kny- dėl jo grabo atradimas tu- 
gutėj Įžeidęs jo “garbę.” Ar retų mokslui daug reikšmės, 
tai ne juokai? I ----------- -----

-------------- Ar gyvena Marso planetoje 
NUSIŽUDĖ AR NUŽUDY- žmonės?
TAS TURTINGAS F AB- I Amerikos astronomas E. 

RIKANTAS. C. Sliphher, kuris iš Lowel-
Milwaukee mieste buvo lio observatorijos (Arizo- 

rastas negyvas turtingas fab- noje) tyrinėja Marso plane- 
rikantas Koehring. Jis buvo tą, sako, jog labili galimas 
išvažiavęs automobilium į daiktas, kad tenai gyvena 
St Paul ir grįžtant atgal jis gyvi sutvėrimai Ar jie pana
šavo. Jo mašina rasta prasi- šus Į mus, ar ne, to pasa- 
laužusi per tvorą ir nudardė- kyt, žinoma, negalima. Fizi
nei apie 20 pėdų pakalnėn: nes sąlygos ant Marso esan- 
Jis pats gulėjo negyvas su čios beveik tokios pat, kaip 
peršauta galva. (ir ant žemės.

GALI UŽDIRBTI 
DIDELIUS PINIGUS 

mosn gydcotcfi. 
Agentams duodam didelį nuošimtį 
padedam išgarsinti. Susirašyk!

K AZELLS BOTAMCAL CO. 
(Herb Soecialist) 

1»« WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Kunigai sako, kad negali 
būt doros be Dievo. Mes, ži
noma, visuomet iš to juokia
mės, nes gyvenimo faktai 
parodo, kad tie, kurie dau
giausia turi biznio su Dievu, 
yra didžiausi nedorėliai. 
Pavyzdžiu gali būt kun. 
Macochas, kun. Schmidtas, 
pralotas Olšauskas ir visa 
eilė kitų Dievo “tarnų”.

Tuc tarpu bedieviai pasi
žymi didžiausiu žmonišku- . 
mu ir meile artimo. Paimki
me kad ir garsųjį Amerikos 
advokatą Darrow. Didesnio 
už ji laisvamanio turbut nie
kur nėra. O doros žvilgsniu 
tas žmogus blizga kaip bri
liantas.

Šiomis dienomis pasirodė 
jo biografija, tokia knyga, 
kur aprašytas jo gyvenimas 
ir darbai. Knygos autorius 
yra Charles Yale Harrison. 
Surinkęs visus faktus, jis pa
rodo mums štai ką:

Darrow praktikuoja advo
katūrą jau apie 50 metii. Per 
tą laiką jisai vedė apie 1,- 
500 didelių bylų, kuriose 
apie pusę savo klientų gynė 
visai nemokamai.

Jis daugiausia yra pasižy
mėjęs gindamas darbininkų 
vadus, kuomet organizuotas 
kapitalas kėsinosi juos su- - 
naikinti. Tarp kitų jisai gy
nė ir nabašninką E. V. Deb- 
<ą, Amerikos socialistų va
dą, kuomet kapitalistai no
rėjo ji nužudyti už organiza
vimą garsaus Pullmano 
streiko. Jis taip pat išgelbėjo 
nuo mirties Pettibone’ą, 
Moyerą ir Haywoodą, ku
riuos 1906-7 metais gelžke- 
lio kompanijos norėjo pa
karti už gelžkeliečių streiko 
organizavimą.

Jis taip pat vedė prieš Ten- 
nessee fanatikus vadinamą
ją “beždžionės bylą”, kuri 
pagarsėjo visam pasauly. 

| Jeigu katalikas numiršta 
; ir likusi jo našlė su mažais 
i vaikais neturi pinigų, tai 
kunigas neis nei kapo pa
šventint, nei mišių už ji lai
kys. Jeigu pinigų nėra, tai 
tegul nabašninką neša sau 
velnias.

Kitaip daro laisvamanis 
Darrow. Kada žmogui grę- 
sia pavojus, jis neklausia 
pinigų, bet visu pirma eina 
jo ginti. Jeigu žmogus neturi 
iš ko užsimokėti, Darrow sa
vo darbą jam paaukoja. Jis 
yra didelis humanitaras, tu
ri be galo gerą širdį,* nori 
padėti kcžnam nelaimėje.

Laikraščiuose buvo rašy
ta, kad už gvnimą Leopoldo 
ir Loebo vaikų Chicagoje a- 
nais metais Darrow paėmęs 
$1,000,000. Bet dabar pasi
rodo, jog tai buvo laikraščių 
reporterių prasiYnanyta pa
saka, kad Įdomesnės butų ži- 

. Kaip Darrow biogra
fija dabar parodo, jisai ga- r 
vo už tą bylą iš viso tik $30,- 

, Tiesa, ir tai nemaža 
suma, bet vaikų tėvai yra 
milionieriai, ir jeigu jis jų 
gyvastį išgelbėjo, jiems to
kia suma negalėjo būti per- 
didelė.

Darrow gyvena kukliai, 
nesipuošia, nelėbauja ir tur
tų susikrovęs neturi. Dabar 
mvena daugiausia iš pa- 
skaitų.

Skaitytojas dabar pats ga
li pasidaryti išvadų, kuri 
dora yra kiltesnė: ar ta, ku
rią kunigai praktikuoja, pa
remta Dievu; ar ta, kurią 
Darrow praktikuoja, parem
ta grynu žmoniškumu ir be 
Dievo? Ek»-KHerikas. •

Mokslo Dalykai.
įieško Aleksandro Didžiojo 

kapo.
Mokslas mėgsta ardyti ka

pus ir plėšti grabus. Bet nie
kas užtai archeologų nebau
džia, nes jie tai daro ap- 
švietos tikslais, Ieškodami 
senovės paslapčių. Visi atsi
menam, kaip anais metais 
mokslininkas Howand Car
ter išlupo iš žemės gelmių E- 
giptc karaliaus Tutancha- 
meno amžino atilsio rumus, 

žoj Azijoj.
Aleksandras Didis seno-
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS |
ATSIŠAUKIMAS į LS.S. KUOPAS 

IR PAVĖNIUS NARIUS.
LSS. 51 kp. savo susirin

kime rugsėjo 30, Grand Ra- 
pids, Michigan, besvarsty- 
dama dienos klausimus, ra- zuotis ir pradėjo tik su ke- 
do reikalą išrinkti koipisiją "--------- ““ '
iš 5 narių, kad pagamintų ] 
visas LSS. kuopas ir pavie
nius narius, bei pritarėjus, 
šitokį atsišaukimą:

Nors musų kuopa jau pir
miau buvo pagaminus vieną 
atsišaukimą (jis tilpo “Nau
jienose”), bet tas musų atsi
šaukimas pasiliko balsas ty
ruose. Draugai nei kiek ne
atkreipė jin savo dėmesio ir 
kaip buvo snudurio apimti, 
taip ir pasiliko. O musų Są
junga toliau taip pasilikti 
negali, kaip ji dabar yra. 
Tą, musų supratimu, kiek
vienas socialistas supranta, 
tik kažin kodel visi tyli ir 
nesistengia dalykus taip su
tvarkyti, kad patenkinti vi
sus narius, kaip jau prigu
linčius, taip ir norinčius pri
sirašyti. Ypatingai kalti 
Chicagos draugai, kurie sa
vo kuopą yra pavadinę L.S. 
S. Centraline kuopa; kalti 
dėlto, kad tos kuopos veikė
jai daugiau atsižymi savo 
tylėjimu, negu kitų kolonijų 
darbuotojai. Gal šitas musų 
pareiškimas Chicagos drau
gams ir nepatiks, bet štai 
žemiau paduodam ir faktus, 
kad mes turim teisę taip sa
kyti.

Jau prabėgo metai laiko, 
kaip įvairių kolonijų veikė
jai pradėjo reikalaut, kad 
butų atsteigta LSS. Šitą rei
kalavimą Centralinės kuo
pos draugai bent dalinai 
bandė patenkinti sušaukda
mi konferenciją.Bet tos kon
ferencijos šaukimas buvo 
tiek neapgalvotas, kad kon
ferencija, galima sakyt, ne
įvyko. Neapgalvotas, sakom 
todėl, kad tokiu laiku kon
ferenciją šaukti buvo labai 
nepatogu vien tik dėl oro 
nepastovumo. Musų kuopos 
du atstovai per pusnynus, 
per sniego kalnus atsikasė į 
tą konfereciją, tikėdamiesi 
daug gerų darbų nuveikti 
LSS. labui, bet išėjo visai at
bulai : kuomet musų atstovai 
iš už kelių šimtų mylių pri
buvo konferencijon, tai 
draugai čikagiečiai per kelis 
blokus negalėjo atvykti; to
dėl konferencija taip kaip 
neįvyko. Bet jeigu koferen- 
cijoj butų galėję dalyvauti ir 
visi, kurie buvo pasirengę, 
tai ir tuomet vargiai butų 
daug kas nuveikta, nes die- 
notvarids buvo nustatytas 
daugiau referatams,, negu 
reikalingiems organizacijai 
tarimams. Referatai gali bū
ti geras daiktas, tik ne kon
ferencijose. Į konferencijas 
siunčiami atstovai maž-daug 
tokie, kurie jau supranta or
ganizacijos reikalus, taigi 
ne tam, kad kas nors jiems 
skaitytų lekcijas. Todėl virš 
minėt, konferencijos dieno- 
tvarkis buvo irgi nelabai vy
kusiai nustatytas.

Nors konferencija ir ne
pavyko, nors ir nebuvo nie
ko gero nutarta, vistiek po 
tam kelios kuopos buvo at- 
steigtos ir išvystyta platesnis 
socialistinis veikimas— gal 
dėlto, kad buvo numatoma 
greito laiku sušaukti kita 
konferencija, kur butų galu
tinai viskas, kas yra LSS. 
reikalinga, sutvarkjta. Bet, 
deja, apsirikta. Musų drau
gai da ir iki šiai dienai nie; 
ko nebando daryti, kad L.S*. 
S. butų taip sutvarkyta, kad 
galėtų būti veikli ir galėtų 
tinkamai ginti darbininkų 
reikalus.

Kaip kam gal išrodo, kad 
LSS. jau negalima atsteigti, 
kad ji butų veikli ir skaitlin
ga nariais? Tas netiesa!

Štai pavzydis iš musų LSS. 
51 kp. Praėjo vos’tik 7 mė
nesiai, kai ji pradėjo organi- 
liais nariais, o šiandien jau 
turim apie 30 narių, ir per 
kožną susirinkimą prisirašo 
vis naujų. Ir jeigu ne dabar
tinė depresija, tai musų kuo
pa greitu laiku pasiektų 100 
narių, taip kaip ji buvo prieš 
bolševikišką suskaldymą. 
Reiškia, socialistinės idėjos 
darbininkai nepranyko;
jie kaip buvo taip ir yra, tik 
jie tylėjo, nes nebuvo kam 
juos pakalbint prisirašyti 
prie organizacijos. Ir šian
dien visai nesunku išauginti 
LSS. kuopas skaitlingas na
riais, tik reikia padirbėti.

Kiekvieo dalyko atremon- 
tavimas turi turėti savo pla
ną; taip pat turi turėti planą 
ir musų LSS. atstatymas. 
Kad naujai prirašytiems na
riams mes galėtum parodyti 
savo programą, kodėl kiek
vienas darbininkas privalo 
prigulėti prie musų organi
zacijos, tai reikia sutvarkyti 
LSS. taip, kad bent dalinai 
galėtumėm patenkinti visus 
narius.

Ko trūksta L. S. Sąjungai.
Vienas ir turbut svarbiau

sias dalykas, tai organo 
klausimas. Šiandie kaip seni 
taip ir naujai prisirašiusieji 
nariai reikalauja daugiau 
socialistiškų raštų, o jų gauti 
negalima. Musų laikraščiai 
nesistengia aprūpinti darbo 
žmonių reikalavimus, jie sa
vo špaltas užpildo tokiais 
raštais, kurie darbininkams 
visai nesvarbus. Gal biznio 
žvilgsniu laikraščiams ir ge
ri tokie raštai, bet darbo 
žmonėms iš tokių raštų nėra 
jokios naudos. Mes žinome, 
kad dedant į laikraštį tokius 
raštus, kur kas gimė, kas kur 
užpuolimą padarė, kokis 
bankietas įvyko, darbo žmo
nių neapšviesi. Reikėtų dau
giau tokių straipsnių, kurie 
ragintų darbo minias prie 
didesnio veikimo. Ir šitas 
klausimas anksčiau ar vė
liau turės būt išspręstas, jei 
mes norėsim LSS. palaikyti. 
•Jei ne naują organą Sąjun
ga įsigys, tai turės bent su
rast bendradrabių, kurie ap
rūpins socialistiniais raštais 
vieną ar kitą dabartinį musų 
laikraštį, kuris sutiks būti 
musų organu.

Antras gana svarbus klau
simas, kuris turėtų biiti ap
kalbamas tik konferencijoj, 
tai organo mokestis. Nes tu
ri būti nustatyta, kiek LSS. 
nariai turėtų mokėti už orga
ną. Dabar narys prisirašy
damas prie partijos klausia, 
“ką aš gausiu už savo įmo
kėtus pinigus?” “Ar gausiu 
kokį laikraštuką?” Jei pasa
kai, kad nieko, tai gauni at
sakymą: “Kam aš da turiu 
mokėti į LSS., kad aš galiu 
mokėti tiesiai į Socialist 
Party.” Reiškia, nors žmo
gus ir socialistas, ir nori prie 
partijos prigulėti, bet pakal
bintas prisirašyti tuo jaus pa
sisako, kad dabartine musų 
tvarka nepatenkinta&Jis no
ri laikraščio.

Trečids klausimas, tai L. 
S. S. Centro Komiteto su
tvarkymas. f centro komite
tą turėtų būti išrinkti veiklus 
ir sumanus žmonės, kurie 
laikas nuo laiko teiktų kuo
poms ir pavieniams nariams 
informacijų apie platesnį 
veikimą socialistiniam judė
jime. Renkant Centro Komi
tetą reikia atsižiūrėti į ren
kamųjų nusistatymą ir darb
štumą, o nežiūrėti, kas ko
kios kolonijos ar grupės.

Ot, virš minėtus, ir dau-
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gybė kitų, kurių mes čia ne- 
suminim, LSS. reikalus rei
kia greitu laiku sutvarkyti, 
ir todėl musų kuopa rado 
reikalą išrinkti tam tikrą ko
misiją, kuri .pagaminty St, 
atsišaukimą j LSS. kuopas, j 
visus narius ir pritarėjus, 
kad visi dėtų visas pastan
gas tinkamai susitvarkyti, o 
tuosyk galėsim pradėti pla
tesnį darbą Socializmo ię vi
sos darbo žmonių klasės la
bui.

Atminkite, draugai darbi
ninkai, kad kapitalistų kla
sė, pasinaudodama dabarti- 
ne depresija, smaugia dar
bininkus kiek galėdama. Ji 
marina badu netik tuos iš 
musų, kurie jau senai nedir
bam, bet kapoja algas ir 
tiems, kurie da gauna kiek 
dirbti. Gali prieit prie to, 
kad ir dirbdamas žmogus tu
rės badauti. Dabar tas algų 
kapojimas pasidarė toks 
drąsus, kad plieno magna
tai, numušdami savo darbi
ninkam nuo 10 nuoš. iki 20 
nuošimčių uždarbio, be jo
kios baimės pasakė, kad tai 
esanti tik pradžia algų kapo
jimui! Reiškai, jie žada dar 
daugiau kapoti. Na, o kas 
gali apginti darbininkus? 
Niekas daugiau, kaip tik pa-

Paveikslėlis čia parodo hydro-e’ektnos atatį, kurią Amerikos 
inžinieriai dabar stato Sovietų valdžiai prie :Dniepro upės. Sto
tis busianti pabaigta 1932 metais ir busianti didžiausia elektros 
įmonė visam pasauly.

Kas Mums Rašoma.
Per “Keleivi” išmoko skaityt 

ir rašyt
Bloomfield, Conn. — Mie

la “Keleivio” administraci
ja! Ačiū labai, kad siunti- 
nėjat man laikraštį. Aš ži
nau, kad mano prenumerata

lys darbo žmonės, susiot-ga- fe ’ 33^5, bet dabarti- 
nizayę į stiprias orgnaizacj-!^ sunkll dolerį su-
jas,, ir eidami po Socializmo • pasfekoiinau ir
vėliava visi petys į petį, vy- į prisiunčiu pora dolerių, nes 
rai ir moterjs, nežiūrint kur )be «Eeiei^ negaliu būt. 
’ie u0!? d?i Aš nesiskirsiu su juo, pakol
ba. Tik tokiu budu darbinin- gyyas busiu. Aš per jį išmo- 

kau ir rašyt. Iš
plėsiško kapitalistų 1®au^o“|yetuvos aš atvažiavau be- 
jimo. j

Todėl, draugai, mes jus ti draugai skaito “keleivį”, 
šaukiam stoti į LSS. TVarky-. bet aš negalėjau. Tas man 
kim jos vidujinius reikalus; I būdavo labai skaudu. Taigi 
šaukim visuotiną konferen- nutariau protą lavint ir mo- 
ciją dėl reikalų apsvarstymo, j kytis skaityt, kad galėčiau 
tverkime kuopas kur da jų1 pats “Keleivį” Skaityt. Pra- 
nėra; kalbinkime darbinin- mokau skaityt ir užsirašiau 
kus prigulėti prie musų L.S. j “Keleivį”. Kai 1917 mane 
Sąjungos ir eikim tuo keliu, • paėmė Amerikos kariume- 
kuris veda į mūšio lauką, kur nėn, tai “Keleivis” ateidavo 
kovojama už visų darbo į kempę. Paskui išbuvau me- 
žmonių reikalus. "

L.S.S. 51 kp. komisija,
S. Naudžius, 
Walter Morris, 
Jonas Smilgius, 
Peter Krulikas, 
Kazys Paukiti*.

rastis. Klausydavau, kaip ki-

ILGAAUSIO RAPORTAS Iš PITTS
BURGHO PADANGES.

darbo žmogui teleskopas, 
per kurį jis gali atskirti mig
las nuo giedros.

Todėl šiame laiške pri- 
siunčiu $2.00 už 1932 m. 
prenumeratą ir tikiuosi, kad 
“Keleivis” lankys mane ir 
toliau su įvairiom žiniom iš 
viso pasaulio.

Su pagarba,
Augustas J. Levutis.

Perkūnas daužo bažnyčias.

Port Colborne, Ont— Pe
reitą sekmadienį perkūnas 
pas mus trenkė į Ali Peoples 
Mission Church of Canada. 
Trenksmas buvo labai dide
lis, suardė bažnyčios bokš
tą, stogą ir lubas. Laimė, 
kad tuo laiku žmonių baž
nyčioj nebuvę, nukentėjo 
tik keli balandžiai.

A. Ku—ni».

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

P. Rokui. —Jeigu rankra
ščio nedaug, tai galit jį sių
sti Lietuvon paprastam vo
ke, kaip laišką, ir cenzūra jo 
nepastebės. Bet jeifeu bus 
storas raštų pluoštas, tai ga
lės patekti į cenzorių nagus. 
Apie tokį “panelių kliubą” 
Chicagoj, kur galima butų 
išsirinkti sau turtingą žmo
ną, mfes nesame girdėję ir 
negalime nieko pasakyti.

Petrui Mariinui. —Būda
mas Amerikoje prof. Biržiš
ka aiškino savo vadovauja-

tus Francuzijoj, bet “Kelei
vis” ir tenai man ateidavo. 
Karo fronte žmogus nieko 
daugiau negirdi, kaip tik ka- 
nuolių baubimą, bet perskai
tęs “Keleivį”aš sužinodavau 
kas dedasi visam pasauly. Ir 
taip jį skaitau vis iki šiol ir 
nemanau*niekad su juo skir
tis.

Su pagarba,
Walter Bogush.

Visuomenė nemėgsta ginčų 
laikraščiuose.

Winnipeg, Manrtoba.— 
Kad socialistinė spauda bu
tų plačiau skaitoma, reikia 
kai kas taisyti. Mes, sociali
stai, esame tikri laisvės šali
ninkai, tečiaus neprivalome 
leisti visokiems peštukams 
tuščius asmeninius ginčus 
musų spaudoje, nes tai at
stumia skaitytojus. 0 tokių 
ginčų yra ir “Keleivyje”, y- 
pač iš Kanados. Tiesa, laik-^anaaos. nesą, 

mos Vilniui Vaduoti Sąjun-iraš^o skaitvtojas turėtų to
gos tikslus taip: Vilniaus ne-i ^ti teisę per savo laikraštį 
atimsime iš lenkų nei diplo-, išsirėki jeigu jjs turi ką 
matjios keliais, nei per ka-: įdomaus pasakyti, bet nere
ta, nes geruoju jie jo neati- šinėti tuščiu polemikų ir už
duos, o kariauti su Lenkija gaulioti asmenis, ant' kurių 
Lietuva persilpna. Taigi rei- jis turi kokį nors piktumą, 
kia jieškoti kitokių budij. žmogus, kuris rašinėja to- 
Sąjungos manymu, geriausia fcius niekus, žemina save 
būdas esąs toks: visos lenkų laikraštį, ir redakcija netu- 
pavergtos taute® turi iung- retų tokių raštu talpinti, 
tis ir bendromis spėkomis N—kas.
kovoti už savo teises. Čia1
turi eiti iš vieno lietuviai, t»_ . . . - ______ *
baltgudžiai, ukrainiečiai, negali gy

žydai ir kiti, kirii^ po Lenki- Detroit, Mich.— Gerbia
mos valdžia yra milionai. Vi- ma “Keleivio” administraci- 
siems šitiems žmonėms tvir- ja! Gavau pranešimą, kad 
tai susivienijus ir pradėjus mano prenumerata pasibai- 
daryti išvidaus spaudimą, gė. Nors aš esu paliestas 
Lenkijos valdžia neSlaiky- žiaurios bedarbės, taip kaip 
sianti ir turėsianti sugražint ir kiti darbininkai, vienok 
lietuviams Vilnių, baltgu- negaliu būti be “Keleivio”, 
džiams Gardiną, ukrajime- taip kaip be žiburio naktie? 
čiams Lvovą ir tt Tam tiks- laiku! Ypač dabartiniu mo
lui Vilniui vaduoti Sąjunga mentu, kada apsiniaukęs vi- 
ir aukas renka. sas pasaulis, “Keleivis” yra

N—kas.

• Jūsų Ilgaausis, pridėjęs 
ranką prie savo locnos kru
tinės, gali štai ką jums pa
sakyt:

Didlapiams besigiriant, 
kad ne užilgo bus geri laikai, 
ruks dirbtuvių kaminai ir 
kaip iš pypkės eis visokie 
darbai, man išrodo, kad at
einanti žiema bus daug ar
šesnė, negu pereitoji buvo.

Gal paklausite, iš kur jūsų 
Ilgaausis tokius dalykus ži
no? O gi ve jums faktas, 
kaip blynas:

Bedarbių šelpimo komite- domoji Taryba, nėra juokai, 
tas varo per spaudą plačią Čia reikai pašvęsti nemaža 
agitaciją, kad reikia sudėti laiko, reikia pažinti SLA. 

darbiame maitinti. Tai reiš- tvarkymus, ir už tą sunkų 
kia, kad tie ponai; kurie darbą dar gali susilaukti to, 
skelbia gerų laikų atėjimą, kad tau perskels lupą arba 
patys netiki savo melams.

Jeigu jie sukeltų $5,000,- 
000 ir tų pinigų neišvogtų, 
tai kai kurie bedarbiai gal ir moterėlė, kuri kitąsyk daug 
gautų kokių sendvičių su veikė APLA. 3-čioj kuopoj, 
juoda kava. Bet kai patyri
mas kituose miestuose rodo, 
surinktus pinigus paprastai 
patys “labdariai” sunaudo
ja.

Tarp SLA. kuopų musų a- 
pielinkėj eina labai gyvos 
diskusijos dėl viršininkų no- 
minacijųVisi klausinėja vie
nas kito, ką rinksime j Pil
domąją Tarybą Yra tokių, 
ką patys siūlosi į kandida
tus.

Vyrai, nedarykit mistei- 
ko. Jei kas runija vien tik 
dėl garbės, manydamas, 
kad, ot, pasėdėsiu Pildomos 
Tarybos posėdy, gausiu po 
$8 j dieną, ir bus atliktas 
kriukis, tas klysta. Dirbti to- 

į kioj įstaigoj, kaip SLA. Pil

tas varo per spauda plačia čia rėikai pašvęsti nemaža
* - -* -- T ' *___ - ___ _________________cv-r A

$5,000,000Pittsburgho be- konstituciją, valdžios pa- 

kurie darbą dar gali susilaukti to,

plaukus nuraus...
♦ a ♦

SLA. 128 kuopoj randasi

Tenai ji irgi vadžiojo vyrus 
už nosių. Dabar ji verda 
štaalą SLA. kuopoj, ir kas 
nenori šokti nagai jos muzi
ką, tam ji meta kilpą ant 
kaklo ir tempia laukan iš 
SLA.

GRAND RAPIDS, MICH. 

Iš LSS. 51 lq». susirinkimo.
Susirinkimas įvyko' Rug

sėjo 30 d. pas draugą T. 
Aleksyną, nes toj salėj, kur 
visuomet susirinkdavom, tą 
vakarą pasitaikė vestuvės. 
Valdyba turėtų ateityje apsi
žiūrėti, kad iš kalno vieta 
butų užtikrinta ir kad na
riams nereikėtų gryžti nuo 
svetainės, kaip dabar įvy
ko.

Susirinkimą atidarė orga
nizatorius drg. A. Aleksy
nas, pirmininku buvo iš
rinktas drg. J. Smilgius. 
Drg. D. Karsokas perskaitė 
pereito susirinkimo protoko
lą, kuris priimta su pataisy
mu, nes nebuvo pažymėta 
finansų sekretoriaus draugo 
V. Marcinkevičiaus (Meris) 
išrinkimas.

Draugas V. Marcinkevi
čius perskaitė keliatą svar
bių laiškų iš Socialistų Par
tijos, tarp kurių vienas pra
neša apie perkėlimą Parti
jos Centro ofiso į Washing- 
toną, o antras—tai paminė
jimas penkių metų nuo d. 
V. Dėbso mirties. Šitą pa
minėjimą nutarta rengti 
kartu su kitom kuopom, jei 
bus galima gauti gerą kal
bėtoją ir jei suspėsim pri- 
dntošti. Kas link perkėlimo 
ofiso, nutarta atsiklausti So
cialistų Partijos valdybos, 
kodėl jie nori keltis į Wa- 

« • » A _ ____ z_  ___ •

* * *

Kunigai su davatkomis ir- ■ Bukit vyrai su kepurėmis 
gi nesnaudžia. Su vyskupu ir nesekit paritui andaroką, 
priešaky, jie varo agitaciją, nes kaip įsipainiosit į pedi- 
norėdami sukelti $35,000 .................
pastatymui naujos prieglau
dos seneliams, nes senoji jų 
prieglauda šią vasarą suple
škėjo. Kartu su ta prieglau
da davatkos per savo žiop
lumą iškepė tenai ir daugy
bę senelių. Vyriausia davat
ka prieglaudą užrakino, rak
tus pasikišo po žiurstu, o kai 
kilo, gaisras, niekas negalė
jo surasti raktų, ir ji pati va- 
miršo, kad ji turi juos po 
žiurstu. Taip ir sukepė gyvi 
žmonės. Dabar kunigai no
ri kitą tokį bučių pastatyt. 
Žinoma, senelių prieglauda 
jiems yra tiktai priedanga. 
Tikrenybėj jiems rupi pa
statyt gražius namus savo 
^Seserims”, davatkoms, pas 
kurias jie taip tankiai eina į 
svečius. Kaip sau norit, bet 
jūsų Ilgaausis neduos tai 
šventablyvai įstaigai nei su
dilusio peno. Seneliams yra 
švari prieglauda po valdžios 
priežiūra. Ji yra piliečių mo
kesčiais užlaikoma ir senelių 
gyvybė tenai gerai apsaugo
ta. Taigi kas jau paseno, ga
li eit tenai ir bus ramus, kad 
gaisrui kilus tenai niekas jo 
viduje neužrakins.

♦ ♦ ♦
K

Viena firma paaukavo be
darbiams 500 poras čevety- 
kų per Socialistų Partijos 
Šelpimo Komitetą. Tai graži 
auka ir kreditas socialis
tams, kad jie pasirūpino to
kią dovaną bedarbiams iš
gauti.

kį, tai jau bus blogai. Apsi- 
žiurėkit ką darot ir kur ei
nat, kad nepasiliktumet ant 
juoko.

♦ ♦ •

Darbo apie Pittsburghą 
verčiau nejieškokit ir pul
kais ant kampų nestovėkit, 
nes iš to nebus jokios nau
dos. Jei kuris gaus prie vie
šų darbų padirbėt, tai turės 
padaryt vienas už tris, turės 
30 centų už valandą ir dirbs 
tik dvi dienas į sąvaitę. Jei
gu ant tavo tumo pasitaikys 
Ketus, tai geriau sėdėk tą 
dieną namie (jeigu turi) ir 
kentėk pilvą diržu suveržęs, 
taip kaip daro visų viernas 

llgMUMIS.

3 ATEITININKAI PADĖTI 
KALEJIMAN, O VIENAS 
PERDUOTAS KARO KO- 

MENDANTUI.

Po kratų ir suėmimų tarp 
ateitininkų, žvalgyba kvotą 
jau baigė ir bylą perdavė 
teismo tardytojui.

Studentai ateitininkai P. 
Šilas, M. Pečeliūnas ir J. Pe
trauskaitė padėti Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjiman, o 
stud. Savickaitė perduota 
Kauno Karo Komendantui.

Vėliausios žinios sako, ka
ro komendantas stud. ateit. 
Šilą ir Savickaitę ištrėmė 1 
metams iš tėviškės :šilą į Pa
nevėžio apskr., o Savickaitę 
į Raudondvario vals. Kauno 
apskr.

Užgautam! tuoj išgydyti!
bik kumštininko

Knmitininim žino kas yra geri
ausia užgavimams. Uzgavimui 
reikalinga gydomą Mtą kraujo 
celių,—vadintos "Uaeocytet.” 
Sloan’s Liniment pritraukia 
užtektinai tų kraujo celių

įhingtoną? Iš raporto pi 
škėjo, kad šią žiemą bus 
rengtos diskusijos. Komisija 
tam tikslui buvo jau pirma 
išrinkta. Diskusijos manoma 
••engti su komunistų veikė
jais. šiame susirinkime pri
eraše nauja narė, būtent 
iraugė E. Klimienė. Buvo ir 
laugiau nutarimų. Susirin
kimas pasibaigė geru upu ir 
pasiryžimu kovoti už darbo 
jmonių reikalus.

Kp. Korespondentas.

pąai- 
su-

SkamUjiums tuoj pranykti* 
kuomet vartoji Slomrs. Pritno- 
Idmas riebaus Hgydys užgavim^ 
ir išsisukinu. Soan’s ;i?dien 
vartojama net i 13 milijoną 
namą. Gauk Ivieii^ bonkg 
Šiądien, 39 centai.

SLOAN’S Liniment
f .. . i
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—Tegul bus pagarbintas, nėms pavogę ir kalėjimo vi- 
Maike!

—Sveikas, tėve! Aš ma
niau, kad tu jau nenorėsi 
daugiau pas mane ateiti, 
kaip pereitą syki supykai.

—Mano geras noturas. grieko.
Maike; aš ilgai nepykstu.; —Bet tiek pavogti nėra
Nors tavo bedieviškos šnek- lengvas darbas, tėve, o 
tos tankiai mane apibrozija. jis visai neįmanomas, 
ale kai pamisimu, kad tu da: —Kodėl ne? 
jaunas, svieto gerai nepaži- —Todėl, tėve, kad 
sti, tai ir vėl širdis atsilei- rint milioną pavogti, reikia 
džia. Prie to man patinka, pasiekti tam tikrą moksle 
kad tu moki dailiai nukal- laipsni. Būtinai reikia išeit’ 
bėt. O aš, vaike, toks jau univresitetą ir baigti advo- 
žmogus, kad man gali ir kato kursus, nes reikia žino- 
meluot, bet jei tik dailiai nu- ti, kaip su Įstatymais 
pasakosi, tai tada viskas ol- 
rait.

—Aš žinau, tėve, kad tu 
pripratęs prie kunigo pa
mokslų, todėl taip ir kalbi. 
Bet aš niekad nemeluoju. Ir 
kam gi čia meluot, kad tei
sybę skelbti daug lengviau.

—Na, tiek to, Maike, su 
ta teisybe, aš atėjau pas ta
ve šiandien apie bizni pasi
kalbėti. ,

—Apie kokį biznį?
—Aš, vaike, pastanavijau 

į Lietuvą važiuoti, ir man 
, reikia pinigų ant šifkortės.

—Bet aš negaliu tau pa
skolint, tėve.

—Jes, Maike, aš žinau, 
kad tu taip pat brok, kaip ir 
aš; ale tu gali man duoti 
gerą rodą, kur galima butų 
pavogt.

—Pavogt? 
—Jes, Maike.
—Na, o ką tau kunigas 

Į>er išpažinti pasakys, tė
ve ’ Ar tu nebijai Dievo?

—Dievas koroja tik už la- 
kamstvą, Maike, o aš daug 
nenoriu, tai grieko nebus. 
Be to, duosiu kokią dešimti
nę at mišių, tai nereikės nei 
spaviedotis.

—Sakai, daug nenori. Na, 
o kaip bus, jeigu policija ta
ve nutvers?

—Jeigu policija nutvertų, 
tai butų šlėktai, Maike. Ale 
jeigu aš daug neimsiu, tai 
mane ir policija daug nesu- 
dys.

—Klysti, tėve. Juo tu ma
žiau pavogsi, tuo skaudžiau 
tave nubaus. Ve, laikraščiai 
neseniai rašė, kad vienas be
darbis buvo nuteistas dvy
likai metų kalėjimo užtai, 
kad pavogė 10 centų. Tuo 
tarpu gi vienas Amerikos 
ministeris, kuris pavogė val
stybės žibalo laukus ir par
davė juos kitiems vagims už 
$100,000, gavo vos tiktai 
vienus metus belangės. Va
dinas, kub daugiau pavogsi, 
tuo mažesnė bausmė. Ame
rikoje yra tokių džentelma- 
nų, ką yra milionus žmo-

sai nematę.
—Olrait. Maike, jeigu 

taip, tai ir aš noriu milioną 
pavogt. Duosiu šimtinę Die
vui ant garbės, tai nebus ir

tau

no-

apsi
lenkti. kad apvogti žmones 
negalėtų prie tavęs prisika
binti.

—Veidiminut, Maike. Aš 
noriu, kad tu man šitą bizn; 
geriau išvirozytum. Daleis- 
kim, aš baigsiu advokate 
mokslą, tai kur tada aš gau
siu tą milioną nujot?

—Tokių patarimų, tėve, 
niekas niekam neduoda.Mo- 
kyti žmonės patys susiranda 
kelius prie milionų. Vieni ji 
prieina prie to per politiką 
kiti per biznį. Daleiskime, į- 
sigauk į didelio miesto majo
rus, ir į porą metų tu jau bu
si milionierius. Jei pateksi 
gubernatorius, da daugiai 
pralobsi. Ir niekas tavęs ui 
tai į kalėjimą nepasodins 
nes tu žinosi kaip pinigu; 
imti.

—Aš mislinu, Maike, kač 
čia man butų perdaug sun 
kus džiabas. taip aukštai pa 
kilt. Verčiau pasakyk ti 
man, kaip galima milion; 
pasidaryt per biznį.

—Apie tai aš tau papasa 
kosiu kitą sykį, tėve, nes da 
bar aš laiko neturiu, reikit 
eit lekcijas daryt.

—Okei. Maike. Aš ateisii 
pas tave kitą sykį.

“ Keleivio” Kalendo
rius 1932 Metams.
“Keleivio” Kalendorių: 

1932 metams jau spaudoje ii 
skaitytojai gali jį užsisakyti. 
Jame tilps labai įdomių sta
tistikų, paveikslų, sraipsnių 
eilių ir juokų. Kaina bus 5( 
centų, bet “Keleivio” skai
tytojams tik 25 centai. Už
mokestį galima prisiųsti kar
tu su prenumerata, arba sky
rium.

GELŽKELIO NELAIMĖJ 
SUŽEISTA 12 ŽMONIŲ.
Netoli Johnstovvno, Pa. 

pereitą sąvaitę sudužo Le 
high Valley traukinys. Ne 
laimėj sužeista 12 žmonių 
du mirtinai.

KELEIVIS
rr

KAIP KAUNO PATRIOTAI 
MUŠĖ ŽYDUS.

t

Auksinis Baalo 
Stabas.

Francuzės Ruošiasi Kanu.

kurioj pasako- 
požemio

nulietas
Baalo sta-

No. 46, LapknčioJjjdg tt3Į

■m

Vienas anglas, Francis 
Waterhouse, tarnavęs sve
timšalių legione Sirijoj iš
leido kny ’ * -
ja apie 
šveniy 
masyvinio 
senpvės die’ 
baą -------- -

-r-Vieną kartą,—rašo sa
vo knvgoj Waterhouse— se
nas vietos arabas ^siuntė 
pas mane berniuką, kuris 
prašė paėmus kelis ištikimus 
draugus eiti į dykumą. Išė
jom. Kiek paėję pastebėjom 
vienoj vietoj žemės įdubi-

Lietuvos atstovybė Amen- ■ neprisi pažįsta, jie tik 
koje Slabados pogromą bu- ant kito meta kaltę 

vo užginčijus. • Motiejus Ališauskas
Musų skaitytojai gal da kad policini] 

nepamiršo, kaiu 1929 me- radęs kelis .. r—-
tais Amerikos spaudoje bu- # kajteti aptedemonstraci- 
v<J pasklydę žinių, kad Kau- ‘‘~x~
no priemiesty Slabadoj įvy- 
ko žydų pogr omas.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone tuomet pasiskubino 
tas žinias užginčyti, pažy
mėdama, kad tai esą lenkų 
skleidžiami gandai, kad 
pažeminus Lietuvos vardą 
pasaulio akyse. Jokio žydų 
pogromo Lietuvoje nebuvo, .. . . - -
tvirtino atstovybė. i Pasak Ališausko, jie ir nuolat ėjo gilvn do žemėmis.

Tai buvo 1929 metais. Slabados ekscesus suorgani- Pagaliau, kiek laiko praėję 
Dahar ai T laikraš 23 vę* Tas Pačias mintis pa- atsidūrėm plačioj požemi-Daoar gi Lietuvos laikraš- reiškiąs ir Jonas Ivoška ku. nėi F

ciai praneša, kad pogromas - v \ i v . Tįi rSŽIbU7o Šab^ eU 1 ti $

Anot "Lietuvos žinių , biausi Jvkun5tytojai ž 
K^uno patriotai įtaisę zydjl mušti buvę Karvelaitis 
pogromą dėl to, kad jie bai-----  --
šiai nekenčia žydų tautos. 
Žydai esą apsukresni biznie
riai ir prie to da iš žydų esą 
daugiausia komunistų. Tarp’ 
visų Lietuvos komunistų žy
dų esą 95 procentai.

Liaudininkų dienraštis da
bar paduoda ir visas to po
gromo smulkmenas. Štai jos.

Veikimo plotas.
Rūgs. 2 d. 22 vai. 30 min. 

mušeikos pradėjo veikti pir
miausia Mėsininkų, Vežėjų 
ir Tilžės gatvėse, o paskui 
persimetė link Neriesiilto, Į 
Jurbarko ir Skerdyklos gat
ves.

Mušeikos buvo ginkluoti. 
Užpuolę kurį pilietį, jie rei
kalaudavo parodyti pasą, 
lokumentus, o paskui pradė
davo mušti. Pirmas buvęs 
užpultas pil. Benjaminas Bi- 
’onas. kurį mušeikos sutikę 
Mėsininkų gatvėj.

Buvę daroma ir taip: vie
las mušeikų šaukia “stok!”, 
) antras šaukia “bėk”! ir 
įbu už “neklausymą” muša. 
Žydai buvo mušami buo
žėmis ir lazdomis: lazdas 
užpuolikai iš mušamųjų at- 
’mdavo ir su jomis kitus mu
kdavo. Kai kuriems muša
miesiems užpuolikai da liep
davę iškelti rankas aukštyn.

Stud. Okuneckis buvo už
gultas Skerdyklos gatvėj ir 
/ienas užpuolikų tikrindams 
3kuneckio pasą savo bend- 
adarbiui pareiškė: “stu
dentas, tai tikras komunis- 
as” ir ėmė lazdomis mušti. 
Užpuolę pil. L. Zalcbergą 
nušeikos pareiškė, esą. 
‘šiandie raudonoji diena”, 
ai žydus ir dažome raudo
tai.

Stud. med. Laznikas ir 
banko tarnautojas Blochas 
iuvo mušami net keliose 
•ietose. Mat. vieni apmušda- 
o ir paleisdavo, o paskui 
utikdavo kiti ir kiti mušda
vo.

Pil. Blochas trečią kartą 
nušamas pargriuvo, tai kar- 
u su juo pargriuvo rankoje 
aikydamas revolveri ir vie
tas mušeikų Milišauskas, 
uris smarkiai susižeidė ran- 

:ą ir jau daugiau tą naktį 
lebemušė.

Pil. Mincas prie Neries til- 
o buvo sumuštas ir sukru
tintas, bet atėjus jam i Airo- 
ralos gatvę, vėl buvo užpul- 
as, bet mušeikos jo kišenė
je rado “Lietuvos Aidą”, tai 
įemušė, nes šis žydas esąs 
valstybiškai nusiteikęs.

Kovos grobis.
Mušeikos iš užpultųjų 

žmonių atiminėdavo lazdas 
r po “mūšio” buvo prisirin
kę jų glėbį. Paskui susirinkę 
policininko budelę tas laz- 

las dalijęsi.
Kaip aiškinąs ekscesininkai.

Kad jie žydus mušę, tai 
.iė vienas tieson patrauktųjų

vienas 
. Antai, 

sako, 
budelėje jis 
os ir pradė-

_ sumuštas 
t visas kru- į 

vin įai ir bulka,
kurią jis nešęsis namo. To
liau eidamas sutikęs Kiškelį, 
Karvelaitį, Rųpdiną ii- Pet
raitį, kūne sakęsi, kad tru
puti žydus apkulę. Tada Ali
šauskas juos įspėjęs: “taip
darydami, brolyčiai, neilgai mą. Berniuko vedami pra
tarnausite”. ... Idėjom leistis žemyn. Anga

„ i sižymėję ekscesais. Svar-:KMn ir pradėjo rodyti man. 
i žydus Pradžioj aš nieko nemačiau, 

ir Paskiau prieš save pastebė- 
i jau spindinčius kažkokia 
žalsva šviesa du taškus. Dar 
daugiau įsižiūrėjęs pradėjau

K iškelia.
Mušeikos buvo įsigėrę.

i Iš pačių mušeikų prisipa- atskirti kažin kokio padaro 
žinimų ir nukentėjusių pa- bruožus. Pasirodė, kad tai e- 
rodymais esą nustatyta, kad ’ sama stovylos, kuri stovėjo 
mušeikos “ant drąsos” buvę ant akmeninio pamato ir rė- 
išmetę. mesi į jį dviem didelėm ko-

Pažymėtina, kad ir du po- jų pėdom. Stovylos galva 
Iicininkai įsipainioję į tą buvo pusiau panaši į žhio- 
kvailą istoriją, tai Kisielius'----- —-• •---- -i—
(dabar jis Kalvarijoj, psi
chiatrinėj ligoninėj) ir U- 
bartas, kuris Gedvilai davė 
geležinę lazdą.
* Pirmas atlyginimas.

Pirmų pirmiausia į 
liampolės ekscesus reagavo 
kriminalinė policija, kuri 
šnipus, dalyvavusius Slaba
dos ekscesuose, vienus nu
baudė dabokle, o 5 tuojau 
atleido.

Tieson patraukta 17 
žmonių.

Kaltinami tuo kad iš ank- r_______  ________
sto susitarę ir bendrai veik- Į pildėm. Ir grįžę į legioną 
darni dėl žydų neapykantos niekam neprasitarėm nė žo- 
Slabadoj suorganizavo ir'”“ 
vykdė viešą smurtą, kumšti
mis ir lazdontis mušdami pi
liečius.

Kaltinamasis aktas dar 
pernai sustatytas, o šiemet 
vasarą visiems tieson pa
trauktiesiems įteiktas.

Byla numatoma, kad bus 
sprendžiama 1932 m. pra
džioje.

VISKO PO BISKJ.

mesi į jį dviem didelėm ko- 
į pėdom. Stovylos galva

r ’U -

Vi-

gaus, pusiau į žvėries galvą. 
' Pradžįoj pastebėti žalsvi 
; taškai buvo brangus ir dideli 
• akmenys, įdėti stovylai akių 
■ vietoj. Pati stovyla buvo nu
lieta iš gryno aukso.

Mums perilgai užsižiurė- 
| jus, lydis berniukas trukte- 
’ Įėjo už rankovių ir pradėjo 
aiškinti, kad tai esanti se
novės dievaičio Baalo sto- 

' vyla.
Pakankamai pYisižiurėję 

išėjome iš urvo. Bet prie pat 
angos senasis arabas parei
kalavo duoti garbės žodį, 
kad mes niekam apie tai ne- 
pasakosim. Reikalavimą iš-

■

*1
Taip šiandien išrodo francuzų Raudonojo Kryžiaus slaugių 

uniforma, kurią jos mano dėvėti sekančiame kare. Sekančiame 
kare žmonės bus žudomi daugiausia nuodingais gazais, nuo ku
rių kitokios apsaugos nėra, kaip tik tam tyčia padarytos mas- 
kos. šitokius “kostiumus” francuzų slaugės jau dėvėjo šių me
tų kariumenės manievruose. ■>

TURKŲ POETĄ!
Abduihak Hamid.

Didžiausias dabartinis 
turkų poetas yra A. Hamid. 
Jis turi 84 m. ir yra aukštas, 
storas, palinkęs, balta barz
da, gyvom ir jaunyste spin
dinčiom akim. Turkijoj jis 
vra labai garsus, bet jis ne
mėgsta girtis ir sako: “Aš e- 
su nulis”. Poetas nepapras
tai susižavėjęs Prancūzija. 
Būdamas jaunas jis gyveno 
Paryžiuj ir pažino V. Hugo. 
Galimas daiktas, kad ši pa
žintis sužadino jo pašauki
mą. Studijavo klasinę lite
ratūrą.

Jis išvertė į turkų kalbą gelį Moljero komedijų.

Revoliuciniai poeati.
Skirtingi nuo Hamid ir jo 

i grapės yra revoliuciniai po- 
i etai. Žymesni jų yra Namik 
' Kernai, Chimassi, Ziapacha 
Ahmed, Vefik, Peicha, Mu- 

. stafa Kernai ir Tewfik Fie- 
’ ret. Visi šie poetai yra per- 
i siėmę revoliucinėmis idėjo
mis ir jas savo raštais popu- 
liarizuoja liaudy.

Kai kurie šių poetų turkų 
literatūrą praturtino verti
mais. Chinassi išvertė La- 

i fonteno pasakėčias, Zie Pa- 
cha Rousseau’o “Emilį”; 

! Vefik Pacha perdirbo dau-- - - - - - - Jo 
“Vestuvės per prievartą” y- 
ra turkų literatūros šedev
ras. Didžiausis minėtų poetų 
vra Namik Kernai. Pas jį žy
mi V. Hugo ir A. Diumos į- 
taka.

Be to. reikia pažymėti 
Tewfik Fieret’o mokykla. Ji 
vra suburusi poetų grupę, 
kuri stengiasi atnaujinti for
mą ir sukurt modemišką po
emą. Grupės šefas —Tewfik 
Fieret, geras poetas lyrikas. 
Jis sudaužė seną versifika- 

' ciją.
Jaunieji poetai.

Tarp jaunųjų ir senųjų po
etų—bedugnė. Dauguma ro
mantikų yra pasidavę Dosto
jevskio, Barrės ir Proust į- 
takai. Halide Edib rašo ro
manus apie karus dėl nepri
klausomybės.

Apskritai,'jaunieji poetai 
stengaisi sukurti nauįą .for- 

’ mą ir gražinti poezijai kil
numą. Jie mėgsta Mallarme, 
Verlainne, Moreas.

Visi jaunieji poetai—na
cionalistai.

Poetas Akif dainuoja apie 
nepriklausomybę. Viena iš 
jo giesmių yra pasidarius re
spublikos himnu.

Eddin Khami yra pesimi
stas.

Bet pesimizmas padaro jo 
poeziją nepaprastą ir labai 
vaizdingą.

Jis yra pasidavęs senes
niosios turkų poezijos įta
kai, kuri visa nudažyta me- 
lancholija.

Turkijoj poezija klesti. 
Čia ją visi myli, visi ja gėri
ai. t Gal būt todėl, kad 
Turkijos gamta yra ypatin
ga. Didelė tyla suteikia po
etams įkvėpimo.

Netrukus turkai sukurs o- 
riginalesnę ir charakterin- 
gėsnę poeziją.

Iš “N. Rom.”

“Sidą” ir kai kuriuos V. Hu
go veikalus, nes buvo ir te
bėra aistringas romantikas. 
Jo kūryboje jaučiama anglų 
Įtaka. Ypač jis susižavėjęs 
Byron’o ir Shakespeare’o ra
štais.

Žymiausias jo veikalas y- 
ra poema “Kapas”, pašvęsta 
mirusiai Bombėjuj žmonai. 
Kiekviena eilutė pilna skau
smo.

Mirus žmonai, jis vedė la
bai jauną mergaitę, bet no
rėdamas gyvent idealizme ir 
grožy, netrukus paprašė per
siskyrimo ir žmoną sužie- 

i vienu jaunuoliu, 
kurs visą laiką liko geras jo 
draugas.

Apie savo jaunystę jis 
kalba su nepaprastu rimtu
mu. Romantizmo įtaka išva
davo jį iš tradicijų tironijos 

Lenkų Pilsudskis išvažia- ir suteikė minčių laisvę. Ro- 
vo Rumunijon jieškoti stip- mantikai jam atrodo* kaip 
resnių ryšių su ta valstybe, i Vakarų.liberalizmo apasta- 
nes Lenkijoj bijomasi, kad lai- 
Francuzija pradėjo perdaug! Galingas jo vardas visur, 
broliuotis su Rusija ir gali Turkijoj šiandien skamba. 

unijalatsUkti Varšurai savo nuga-j Bakw Nedira Nef k
. J.rą. Vėliausios žinios sako,! y
1 -.su_, kad Pilsudskis sunkiai susir-

džio.

Iš Viso Pasaulio.
Leningrado apielinkėje 

j prasidėjo sovietų kariume- 
j nės manievrai, kurie tęsis 35 
' dienas.

Paliko $20,000,000.
Šiomis dienomis mirė bu- 

vusis Amerikos ambasado
rius Meksikoje Morrow. Da
bar paaiškėjo, kad jis pali
ko $20,000,000 turto. Ištik- 
rujų, Ameriką valdo vieni 
tik milionieriai.

Ar atpigs paniekos?
Amerikos “full-fashioned” 

pančekų darbininkų t—■ 
pasirašė Philadelphijoj i 
tartį su darbdaviais, priim
dama nuo 20 iki 45 nuošim
čių mažesnes algas. Tas pa-

Vėliausis Berlyno gyven
tojų surašymas parodė, kad.-, j*’. 
Vokietijos sostinėje gyvena V 
4,288,682 žmonės. Tuo buduj, „ .
Berlynas gyventojų skai
čium yra trečias miestas pa
sauly. Pirmą vietą užima 
Londonas, antrą New Yor- 
kas.

Šie poetai eina ta pačia 
linkme kaip ir Hamid, todėl 
juos dažnai vadina “Hami- 
do grupe”. Šitai grupei pri
klauso Bakhi, Nedim, Nef, 
Cheikh ir Galip. Jie yra žy
miausi po Hamido. Visa jų 
kūryba perdėm lyriška. 
Kiekviena jų poema praside
da kreipimui į Dievą ar į sul
toną, gal būt todėl, kad 
jie visi yra davinamieji 

_____  “dvaro poetai.” > -ri'
V okietijai esą tiktai du ke- su dideliu štabu išvažia-' Vardas Bakhi reiškia tai,

ges.
Maskvoje valdžia statoliečia 18,000 darbininkų ir govjety Rumus> kur bus di- 

60 pancekų fabrikantų. Da- (;e]gS patalpos visokiems su- 
bar turėtų atpigti brangios važiavimams .Jų vieta bus rvAM/irv Lr AO OI* OTrM/YC r i - — — * -pancekos. Bet ar jos atpigs. prje upės. Piečius

jau valomas, seni 
griaunami.

namaiFašizmas, ar bolševizmas?
Vokietijos fašistų suva-t

.. .. Hartburge priėmė' šiomis dienomis Sovietų 
rezoliuciją, kun skelbia, kad kariumenės vadas Vorošilo-

liai į ateitį— fašizmas, arba vo į Tolimus Rytus. Spėja- kas'amžina. Jo kūryboj ma- 
bolševizmas. ! ma, kad jo kelionė yra suriš- tyti didelis ilgesys ir nepasi-

Maskvoj nevalia šildyt
namų.

Maskvos komisarai už
draudė to miesto gyvento
jams šildyt namus neturint 
tam tikro valdžios leidimo. 
Valdžia aiškina, kad.reikia 
taupyt kurą šaltesniam lai- kraunasi žiemai didelius liz- 
kui, nors Maskvoje ir dabar dus ir meškos labai
jau vanduo užšalęs.

ta su vėliausiais japonų žy- tenkinimas žemiškais da
giais Mandžurijoj. . lykais.

Į Nef—didelis satyrikas. 
Savo satyromis jis plakė net 
vizirą, bet už tokią drąsą už
mokėjo gyvybe: buvo nukir
stas.

Apskritai vienatvė, Rytų 
miražai, metaforų gausumas 
daro šiuos poetus nepasie
kiamais.

r

Kanados indijonai pra
našauja, kad ateinanti žiema 
bus labai šalta ir gili, nes 
laukinės bitės taisosi korius 
aukštose vietose, babrai

nera-
mios.

i

Paskutinėmis dienomis 
Califomijoj buvo didelių 
karščių. Los Angeles apie- 
linkėj pereitą sąvaitę pavėsy 
termometras rodė *95 laips
nius karščio.
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vairios Žinios
VOKIEČIŲ JURININKŲ 
STREIKAI RUSUOS 

UOSTOSE.
. Vokiečių laivuose, kurie niJ,a.
buvo Rusijos uostuose, pa- WbĄ| piliečių pi 

skutmėmis dienomis kilo 
itreikas. Visų pirma sustrei- 

. kavo Leningrado uoste sto-
’! vėjusių laivų įgulos, o dabar 

streikas pasiekė jau ir Iri- 
tuese uostuose esančius vo
kiečių laivus. Sustreikavę 
jurininkai terorizuoja norin
čius dirbti ir neleidžia jiems 
eiti jų pareigų. Vokiečių 
konsulatai ėmėsi priemonių 
vokiečių laivininkystėje pa- 
sireiškusiems nedrausmės 
incidentams pašalinti. Ta
čiau konsulatų pastangos iki 
šiol nedavė jokių rezultatų. 
Todėl vokiečių užsienių rei- 

' kalų ministerija per amba
sadorių Dirckseną kreipėsi 
šiuo reikalu į Sovietų vy
riausybę. Vokiečių laivų sa
vininkai nutarė nusiųsti į 
Leningradą buksyrinį laivą 
Leningrado uoste esantiems 
laivams sugrąžinti. Vokiečių 
vyriausybė prašė Sovietų 
vyriausybę apsaugoti šį buk
syrinį laivą. Tuo tarpu padė
tis Leningrado uoste, 

‘ stovi 40 vokiečių laivų, 
pablogėjo dėl sabotažo 
tų.

SUMAŽĖJO PRANCŪZŲ 
UŽSIENIŲ PREKYBA.
Per pirmus šių metų 8 me

nesius prancūzų užsienių 
prekyba žymiai sumažėjo. 
Paskutinėmis statistinėmis 
žiniomis, daugiausia prekių 
į Prancūziją įyeža Vokietija. 
Prancūzijos eksportas į An
gliją ir Jungtines Amerikos 
Valstybės daugiausia suma
žėjo.

Rugpiučio mėn. pabaigoje 
prancūzų vyriausybė buvo 
išleidusi įsakymą, kuriuo bu
vo nustatytas leistas įvežti į 
Prancūziją iš užsienių vyno 
kontigentas. Dabar vyriau
sybė išleido naują dekretą, 
kuriuo tas kontigentas. išple
čiamas ir kitoms iš užsienių 
įvežamoms prekėms, pirmoj 
eilėj mėsai, pienui ir pieno 
produktams. Vyriausybė 
konstatavo, kad nuo šių me- 

' tų pradžios minėtų produktų 
įvežimas į Prancūziją tiek 

.A padidėjo, kad tai kenkia 
. prancūzų žemės ukiui. Nau

jam dekrete nustatyti kon
tingentai nori sumažinti tų 
produktų įvežimą iki pasku
tinių penkerių metų jų įve
žimo ribų. Tačiau nauju 
dekretu muitai šioms pre
kėms nebus pakelti.

KOMUNISTAI ATIDAVĖ 
POLICIJAI KOMINTER- 

NO AGENTĄ.
Varšuvos laikraščiai pra

neša, kad Vilniaus komuni
stai atidavė policijai atvyku
sį iš Maskvos Komunistų In
ternacionalo agentą, kuriam 
buvo pavesta padaryti revi
ziją vietos komunistų parti
joj. Revizorius susekė stam
bių išeikvojimų. Vilniaus 
komunistų partija buvo ga
vusi iš Komintemo stambių

i
i4

kur 
dar 
ak-

FURČIAI

APSIVEDIMAI.

EsseN Išdirbhuai Sukelia Apetitu
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

be atidėliojimo pas:
A. J. KUPSTIS.

332 Broadvray, So. Bosi
Tel. S. B. 1662

KĘLE1 VIS

Visa Sala Paversta Roosevelto Paminklui
GARDI

Hame ir DešraKINIJA NEPRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS PASŲ.

“Latvis” praneša, kad Ki- i 
ipažįsta Pabaltės

1 

kino vyriausybe davė piąky- •. 
mą, kad būtį konfiskuojami 
visų tų valstybių pasai, ku-

Xmi-J 
o auka ’ 

yra vienas Lietuvos pilietis, > 
iš kurio pakeliui iš Charbino ' 
į Lietuvą čingtau uoste ki- » 
niečių įstaigos konfiskavo l 
jo nacionalinį pasą kartu su 
vizomis visų tų valstybių, - - - .... T J z - - ... -
per kurias Šiš pilietis buvo mokėjo už ją $364,000 ir pavedė valstybei. Ji parodyta čia paveikslėlio viršuje, tuojau uz tilto, 
manęs sugrįžti į Lietuvą. * TaiP išrodj žiurintn & Georgetowno universiteto bokšto.

rios neturi 
ja. Pirma šio

iš kurio pakeliui iš Charbino '

Roosevelto Paminklo Draug ia nupirko Analcstano salą Potomaco upėj, šalia Washingtono, 
i ir pavertė ją Roosevelto paminklu. Pirma šita sala priklausė gazo kompanijai. Draugija už-

į Korespondencijos
CHICAGO/ILL.CHICAGO/ILL. gį, kurio vardas per neapsi-.

Kaip Juozą Zakarą patiko žiūrėjimą buvo apleistas.! „gv^ių
Be jo kandidatų sąrašas yra' 
nepilnas.

Adv. K. Gugis, senas A- 
•merikos lietuvių darbuoto
jas, yra dabartinis SLA. iž
dininkas ir jo kandidatūra 
vra statoma dabartinėse no- 

uuyu nuėjęs pas su-
vo gimmaitj Urboną, kuris m . J. .. . ... .

- - - - Taigi pilnas kandidatų są
rašas yra toks:

i Adv. F. J. Bagočius į pre
zidentus.

J. V. Grinius į vice-prezi- 
dentus.

Adv. K. Gugis į iždinin
kus.

M. J. Vinikas j sekreto
rius.

D-ras Bronušas i kvotėjus.
S. Bakanas ir G. J. Stun

gis į kasos globėjus.
Už šitą sąrašą stoja visi 

vakarinių valstijų ir Naujo
sios Anglijos pažangieji S. 
L. A. nariai.

nelaimė.
Spalių 23 vakarą čia buvo 

automobiliaus užmuštas lie
tuvis, Juozas Zakaras, senas i 
“Keleivio” skaitytojas ir 
mylimas visų draugas. Jis tą 
vakarą buvo nuėjęs pas sa- 

gyvena vos už kelių blokų, ir; 
grįždamas atgal turėjo per
eit skersai bulvarą. Čia ir į- 
vyko nelaimė. Greitai va
žiuodamas automobilius taip 
ji sutrenkė, kad nei žodžio 
negalėjo ištarti ir nuvežtas 
ligoninėn tą pačią naktį mi
rė.

Draugė M. Zakarienė su 
savo šeimya laukė vyro per 
visą naktį, o negalėdama su
laukti pradėjo teirautis pas 
draugus ir pažįstamus, ar 
kas jo nematė. Bet niekas 
negalėjo nieko pasakyti. 
Tuomet ji kreipėsi į policiją.

Apie 10 valandą ryto atėjo' 
du vyrai, turbut iš policijos,! 
ir pranešė, kad jos vyras e-Į 
sąs sunkiai sužeistas ir gu-l 
lįs ligoninėj. Iš tikrųjų gi jis 
tuomet gulėjo jau pas gra- 
borių.

Velionis Juozas buvo 49 
metų amžiaus žmogus ir jau 
apie 30 metų išgyvenęs A- 
merikoje. Kilęs iš Tauragės- 
apskričio, Batakių parapi
jos, Eidintų kaimo. Paliko 
dideliame nubudime žmoną 
Mortą, dvi dukteris ir sūnų, 
o Lietuvoje motiną.

Julė Gapšienė. “Hungarian priėmimu ir slėpimu vogtų 
Rhapsody” solo pianu daiktų, distrikto teisme buvo 
skambina Aldona Briedis, išteisintas ir paleistas namo. 
“Ne Margi Sakalėliai” ir Krečiant Jonaičių namus 

j“Stasys” solo dainuoja toliaus. paliepėse (ant. ati- 
_ J A. Kaminskas, šoka kla- ko) policmanas Kuprevičius 

' ,• sišku8 šokius Maryte į rado da daugiau vogtų daik-
“Serenadą” ir i tų. Tarp kita ko tenai ras- 

‘Švenčių Giesmę” dainuoja ta 2 revolveriai, du švinu 
kvartetas: Kaminskas, Azu- pripildyti “blekdžekiai”,vie

na armonika, daugybė auto- 
mobilių dalių, kurios buvo 
pavogtos iš Kraskausko ga
ražo. ir kelios skardinės po 
5 galionus, kuriomis iie nak
timis vogdavo gazoliną su 
pavogta pumpos rankena.

Be to da rasta daugybė vi
sokių mažmožių.

Patartina tokių menknie
kių nevogti, nes tokius smul
kius vagilius Amerikos teis
mai visada aštriai baudžia.

Vietini*.

CHICAGO, ILL. 
“Birutė*” koncerto trumpa 

peržvalga.

Užpereitą sekmadienį ei- 
kagiečiai lietuviai, dailės li
meno mylėtojai, apvaikščio
jo 25 metų “Birutės” sidab
rinį jubilėjų. Nesigilinsiu 
į jos istoriją, kaip “Birutė” 
augo ir kas jos buvo širdin
giausi globėjai, tik pasaky
siu, kad visų tų darbuotojų 
tikslas pilniausia yra atsiek- 

____ „. _______ r. ( “Birutės” 25-to sezono ati- 
Juozas Zakaras ilgus me- darymas 1 d. lapkričio pil-

tus yra gyvenęs Worcestery, 
Mass.,. kur ir savo šeimyną 
išaugino ir daug draugų pa
liko. Jisai prigulėjo tenai 
prie kelių pašalpmių draugi
jų, kaip ve, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų D-ja, šv. Kazimie
ro D-ja ir kitos, bet nedarbo 
verčiamas turėjo apleisti sa
vo senai gyvenamą vietą ir 
vykti Chicagon, kuri kas die
ną ryja gyvastis dešimtimis.

Chicagoj buvo susiradęs 
dženitoriaus darbą ir jau 
manė, kad galės sau ramiai 
gyventi, bet žiauri nelaimė 
suardė viską. Nors velionis 
Chicagoj neilgai tegyveno, 
bet būdamas labai gero ir

sumų rengti mitingams ir .draugiško budo žmogus, 
streikams, bet atsiskaitymui j greitai susipazmo su kaimy- 
buvo pateikti melagingi do- na* * įsigųo daug draugi;, 
kumentai. Komintemo a-|gk "“Irai teko draugaut!, 
genias taip pat susekė daug Spata 27 d. buvo palaido
kite suktybių, dėl ko Vii- *as Tautinėse Kapinėse be 
niaus komunistų organizaci- ’ religinių
ia nutarė jį išduoti policijai, bonus, dalyvaujant šeimynai 
kad nebūtų Komintemo nu- * dideliam burtui draugų, 
bausta. Jis buvo suimtas tuo; ' J- Bardauskas.

La t ?
bausta. Ji8 buvo suimtasjuo j
momentu, kada norėjo išva- 
žiuoti iš Vilniaus. ’ Papildymas Prie

SLA. Nominacijų,
Pereitos sąvaitės “Kelei-

AMERIKOJ YRA 12,563,-
800 RADIO IMTUVŲ.

Cenzo Biuro surinktomis vy” tilpo Naujosios Anglijos 
žiniomis, Jungtinėse Valsti
jose yra 12,563,800 radio 
imtuvų ir 50,186,500 klausy
tojų, taip kad radio progra
mų kas dieną klausosi be
vedi pusė gyventojų.

Tai Paslaptie Mėsa Išdirbystėje

Tušinto* ir Virtos /

Heme*, Dešra 

Skilandžiai 

(Kindžiukai)

r

kas, Rimkus ir Stogis.
Ariją iš ‘“Birutės” ir 

renadą” sudainuoja Ona 
Biežienė. “Temsta Dienelė” 
ir “Era Mano Brangi” išpil
do Povilas Stogis. “šėriau 
Žirgelį”, “Kunkuliukai”, 
‘‘Lopšinė” ir “Tu ir Aš” dai
nuoja “Birutės Choras”. Tuo 
programas ir baigiasi. Choro 
vedėjas ir akompanistas Mi
kas Jozavitas, tai gabus ir 
energingas muzikas, kuris 
nuoširdžiai dirba ir mokina 
birutiečius.

Publika buvo rinktinė, 
taip sakant, dailės mylėto
jai, bet vistiek reikia pasa
kyti, kad Į taip puikiai su
ruoštus vakarus publika per 
neskaitlingai lankosi. Prie
žastis gali būt bedarbė, ku
ri dabar viską demoralizuo- 
;a ir slopina. Vakaras dailės 
atžvilgiu gerai pavyko. Tai 
buvo 25 metų dailės sezono 
atidarymas, kuris, galima 
sakyti, buvo muzikos puota.

♦ Kazy*.

New Bedford, Mass.—
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VEAL- 

LOAF
EsseN
Specialybė

FRANK-

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių. y

Pabandykit šiandien Esseil produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

__ __ _ -

lOlBeaconSt 2BradleySt
LAWRENCE WORCESTER

7149 — Telefonas — 5-1896

PAJIEŠK0J1MALI
I mes, geri budinkai, namai su visais

------------ hnoderniškais įtaisymais, štymas,. ele- 
Pajieškau draugų Antano Kazlauc-f ktra, — ’Namu tarnaitė T Jilira T^iTTI- Pajieškau draugų Antano Kazlauc-fktra, maudynės, gezas, miesto van- 

INanilJ varnaite, ljdurd LjOIII prano Strupeikos, abu paeina IŠ duo, jaunas sodas; tun būti greitai
bard. Čia apvogė savo darb- ! Kauno gub., niK> Gruzdžių^ 
davį Wainerį, paimdama iš 
jo keliniu kišeniaus $300, 
kuomet jisai miegojo, nes 
mirė jos 8 mėnesių kūdikis, 
o palaidojimas taip brangiai 
kaštuoja, kad savų pinigų 
jai neužteko. Ji buvo areš
tuota. ’ ,

WEST HANOVER. MASS. 

Vakarienė ir Šokiai 
Atidarymui Naujo Namo

Rengia Hanover Lietuvių Kliubas
įSubatoj, Lapkr.Nov. 14,1931

Lietuvią Naujame Name, ant Sum- 
mer St, West Hanover, Mass Prog- 
rama susidės: iš kalbėtojų, dainų ir 

Čia muzikos vakarienės laike. Vakarienes 
{pradžia 4:30 vai. vak., po vakarienės 

prasidės linksmus šokiai 7:30 iki 11:- 
45. Šokiams orkestrą yra pasamdyta 
kuo geriausia, kuri grieš lietuviškus 
ir angliškus šakius kur galėsit links
mai pasišokti. Įžanga vakarienei ir 
šokiams suaugusiems: $1.00, vaikams 
nuo 7 metų iki 13 25c. Vien tik šo
kiams įžanga: vyrams 35c., mote
rims 25c. Kviečia H.L.K. Ren. Keinit.

Ligudų parduota žemiausia kaina ir prieina- 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoje. miausiom išlygom. Krepikitės tuojau 
Kas žino kur jie randas prašau pra
nešti, arba pats lai atsišaukia. (46)

CHAS PETRILA
Nt. Sold. Home Bok 745, Bath, N. Y.

Pajieškau moteries apsivedimui, 
nuo 40 iki 45 metų, kad butų 5 pėdų 
ir pusės aukščio, mėlynų akių, šviesių 
plaukų ir mylėtų gyvent ant farmos. 
Aš .esu pasiturįs žmogus, našlys, ne
rūkau ir negeriu, gyvenu 3 mailės nuo 
Brocktono. Arčiau malonėsit susipa
žint laišku ar ypatiškai.

ANTANAS TURSKIS,
Bok 24, Cochessett, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų; aš esu 35 metų 
vaikinas, iš amato automobilių me
chanikas. Prašau merginų arčiau su
sipažint per laišką. (47)

A. N—KIS,
809 Brown st Wilmington, Dėl.

Leon Žalimas
NAMŲ BUDAVOTOJAS UI I

KARPENTER1S.
Statau namus, taisau, išpi 
ja, išpopieruoju, labui pr 

kaina.
Dabar parankiausias laikas tai

syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbininkas pigus. 
Klauskite kainų.

LEON ŽALIMAS
13 Lamartine st. Vsresster,

Pajieškau vaikino apsivedimui nuo 
25 iki 35 metą, aš esu 25 metų mer
gina. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nam.

Gen. Dėl.

GARDNER, MASS. 
Antanas Šimkevičius ir du 
Jonaičiai areštuoti už va

gyste*.
Paskutiniais laikais

buvo daug jsilaužymų ir va
gysčių. Pęlicmanas Bronius 
Kuprevičius nugirdo, kad 
tomis vagystėmis užsiima 

____ I L___ kai kurie Amerikoj išauklėti 
nai įrodė, kad “Birutė” yra lietuvių jaunuoliai. Jonaičių 
tvirta dailės organizacija ir namuose po numeriu 190 
kad ji sugeba veikti kulturi- Pine st. buvo padaryta krata 
nį darbą. Apie 8-tą valandą' ir rasta daugybė vogtų daik- 
vakaro, pakilus uždangai,! tų. Antanas Jonaitis, 21 me- 
□asirodė pilna scena jaunų, į tų jaunuolis, buvo areštuo- 
gražių, lietuviškais veidais' tas už tų daiktų vogimą, o 

r, Ai. .__________________ XX I Ir, JaJA Tzinoitic ctl.
?ina musų gerbiama Nora' 
Gugis, su linksma šypsenai 
ant veido pabriežia vakaro 
tikslą ir kartu sveikina bi
rutiečius, linkėdama jiems 
neužgęstančios energijos 
darbuotis meno ir dailės sri
tyje. O “Birutei” palinki, 
kad gyvuotų ilgus, ilgus 
šimtmečius. Čia ant vietos 
ponia Gugienė perskaitė nuo 
daugelio veikėjų širdingus 
sveikinimus ir linkėjimus, 
kurie besiklausančiuose su
kėlė daugybę atsiminimų iš 
praeities. Podraug smagu 
buvo matyt jauną gentkartę, 
kuri eina senesnių pramin
tais takais ir gieda tas pačias 
linksmas lietuvių liaudies 
daineles, kurias mes daina
vom prieš 25 metus.

Štai, pradedama pildyti ir 
programas, kuris yra sekan
tis : “Ant Kalno Karklai”, 
“Saulelė Raudona”, “Oi, 
Kad Sodai” ir “Oželis”. Vi
ską išpildo “Birutės” cho
ras. Šoka jauna klasiškų šo
kių šokikė Aldona NarVV- 
daitė: “Oi Kas” ir “Prie Se
no Kurgano”. Gieda solo_____
Stasys Rimkus: “Jos Sap-j Franas Jonaitis, Antano 
nas” ir “Mamytė”. Gieda dėdė, kuris buvo kaltinamas

tvirta dailės organizacija ir namuose po numeriu 190 
kad ji sugeba veikti kulturi- Pine st. buvo padaryta krata 
nį darbą. Apie 8-tą valandą' ir rasta daugybė vogtų daik- 
vakaro, pakilus uždangai, į tų. Antanas Jonaitis, 21 me- 
□asirodė pilna scena jaunų, į tų jaunuolis, buvo areštuo- 
gražių, lietuviškais veidais' tas už tų daiktų vogimą, o 
birutiečių. Pirmon eilėn iš-’jo dėdė, Franas Jonaitis, su- 

“ ' imtas už tų daiktų slėpimą,
i Be to d a buvo arešuotas An
tanas šimkevičius (ar Sin
kevičius), 23 metų jaunuo
lis, kuris gyvena po nume
riu 24 Limerick st.

Antanas Jonaitis ir Anta
nas Šimkevičius iš pradžių 
buvo kaltinami išplėšimu tik 
dviejų vietų, būtent, A. & P. 
valgomųjų "daiktų krautuvės 
ir Harry H. Parkiso aptie- 
kos. Iš pirmos vietos buvo 
išvogta daugybė cigaretų ir 
tabako, o iš kitos—daugybė 

1 kamerų, auksinių plunksnų, 
skurinių daiktų ir kitokių

Progresyvio Komiteto platus 
pranešimas apie SLA. virši
ninkų nominacijas. Tenai 
buvo nurodyti visi kandida
tai, už kuriuos reikėtų j bal
suoti, išskyrus adv. K. Gu-

(47)
KALKYTĖ
Vancouver, B. C. Canada.

Tai Tikras Budas 
Prašalinti Nevirs- 

kinimą.
“East St. Louis, III., Spalio 19 d.— 

Trinerio Kartus Vynas yra labai ge- 
ra gyduolė. Jis prašalina užkietėjimą 
vidurių ir reguliuoja visą sistemą. Jū
sų, Jcs. Stepanek ”

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

Yra švelnus ir priimnus vaistos vi
duriams Daliuosuoti. Jis nesukrato jū
sų v’durius, bet lengvai paakstina 
kasdieninį virškinimą. Kiekvienas ap- 
tiekininkas turi stake. Pamėginkite 
r tuoj jus busit užganėdinti, nes 

Trifterio Kartus Vynas yra geriausias 
b das panaikint nemalimą, blogą ape
titą, galvos skaudėjimą ir stoką ener
gijos. Daktarai rekomenduoja j’, 
H€3 jie žino kad jis ištikrųjų pagelb- 
5'i Jeigu regalima gauti jūsų apie- 
iinkėje, rašykit į Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

NORIU GAUT DARBĄ
Gerbiami Lietuviai, malonėkit pa

gelbėti man surasti darbų, arba ku
riems reikalingas darbjninkas, priim- 
1 it mane. Aš esu 30 metų vyras, ne
vedęs ir vieni metai Amerikoje. No
riu gaut bile darbų. Plačiau paaiškin
siu per laiškų. (46)

V. D. R. 2. New Haven, Mo.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuo jaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki!: (47)

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

CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

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

Lss Angeles, CaHf.

prekių už koki 1000 dolerių. 
Beveik visi tiek daiktai buvo 
atrasti skiepe po Jonaičių 
namais. Iš pradžių jau* 
nasis Jonaitis su šimkevi- 
čium gynėsi, bet vėliaus pri
sipažino, kad jiedu tas dvi 
vietas išlaužė ir išvogė. Dis- 
trikto teisėjas nutarė abudu 
perduot j grand jury ir pa
statė kiekvienų po $1,000 
kaucijos. Kadangi niekas už 
juos tos sumos neuždėjo, tai 
Tiedu buvo uždaryti kalėji- 
man.

PAS MUS GAUSITE tikrai euro- 
piškas plunksnas ir pukus.

Gvarantuojam Patenkinimų.
Kaldros jr patalai, Materijos Sku
binės musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIE’S-EUROPEAN 
F'EATHER CO. 

54 Chauney Street, Boston, Mass. 
Kampas Bedford St. netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marah Ilepart- 

ment Storo

TRIJŲ DIENŲ 
KOSULYS YRA PA

VOJAUS ŽENKLU
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit j'uos sustabdyt dabar su Creo- 

I mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku- 
' ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra nauias medikai iškas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo liga apimtą odą 
ir sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po veną iš gerinusių vaistų gydymu: 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokiu 
gerklės nesveikumų. Creomulsiort turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokiu gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrą veikimą su 
kvėpavimu. Jis yra labai geras dei 
sutvirtinimo visos sistemos po blogo 
šalčio ar “flu". Pinigus sugrąžiname 
jeigu jūsų kosulio ar šalčio nepalen
gvintų vartojant jį taip, kaip nuro- 

orių.
)

VISŲ ŽINIAI.
Už visokia* rtjšies smalkius pssi- 
gsrsinimas, kaip tai: pajieško#- 
,-nus upsivedimų, įvairius pranešt- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai- 
*4>me po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą 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 2e. 
už žodi, išskiriant pajieškojhnus 
apsnūdimą, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minžmau 
kaina 50c.
Už pa j ieškojimus gimini* arba 
draugų skaitome po 2c. už Žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gų skaitome tik po le. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas a^ 
ba pajieikojimas greitai tilpt*, 
reikia pasiųsti kartu ir moksalį.

KELEIVIS
253 BROADVAY,

so. boston, mam,
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Kanados Lietuviai
nio aplinkybės leidžia, re
mia juos.

V. Žinaitis.
W. L. D-jos “Kultūros” 

Sekretorius.
Teisinga ta patarlė, kad 

“sotus alkano nemato”. Gal 
bedarbių šelpimo komitetas

WINN1PEG, CANADA.
Lietuvių Bedarbių Šelpimo 
Komitetas nieko neveikia ir 
jokių žinių nenori < 

suteikti.
Nesenai rašiau “Keleivy

je”, kad r.ekurioms pažan
gioms draugijoms padedant 
čia buvo sudarytas Lietuvių dėti, kad “nenuskriaudūs 
Komitetas Bedarbiams Šelp- valdžios—kad valdžiai “ne- 
ti. Nors nuo to laiko praėjo pritruktų” maisto jam? 
jau daugiau kaip du mene- Bet tas narys atvirai sakosi 
šiai, bet Komitetas da nieko esąs komunistinės idėjos— 
nenuveikė ir draugijoms rei- Į “darbininkų užtarytojas”, 
kalaujant pasiaiškinimo, ne- taį visgi turėtų su bedar- 
duoda jokių žinių. biais, o juo labiau su tos pa-

Visuotinam , susirinkime! čios draugijos nariais, skai- 
buvo nutarta, kad Kcmite-į tytis, o ne darbininkų reikš
tas turės rinkti aukas ir į Jus slopinti! 
teikti pašalpą nors tiems lie
tuviams bedarbiams, kurie _________
jau badauja. Draugijos jau į WINNIPEG, CANADA. 
iš anksto buvo pareiškusios, į 
kad jos iš savo iždų galės, 
šiek tiek paaukoti. Eet Ko

"į* i“ " taip elgiasi? Nes Komitete 
ug jom ^^a vjenas narys, kuris jau

antri metai gauna iš valdžios 
užlaikymą ir yra sotus. Gal 

i pats sotus būdamas ir neno
ri alkaniems bedarbiams pa-

i

i

Kazys Beniušis

Pranešimas.
Spalių 18 dieną čia Įvyko 

mitetas iki šiai dienai nėra j “Kultūros” draugijos susi
eta jokio darbo pradėjęs ir į rinkimas, kur tarp kitko bu- 
iš draugijų jokių paramų ne-' vo nutarta paskelbti narių ir 
prašo. O tuo tarpu bedarbių j nenarių žiniai tvarką, kokia 
skaičius didėja ir skurdas j bus duodamos knygos, 
darosi vis sunkesnis. Nejau-i Imant domėn, kad siunti- 
gi tas Komitetas laukia, pa- ‘ nėjimas provincijon, ypač 
kol bedarbiai pradės jau ba- nenariams, gali duoti drau- 
du mirti? įgijai nuostolių, susirinki-

Iki šiol Komitetas dar tu- J 
rėjo progų šian ten aukų pa
rinkti. Bet dabar jau beveik 
nėra vilties tarp Winnipego 
ir apielinkės lietuvių aukų 
berinkti. Dirbtuvėse dirbu
sieji darbininkai mažai kuris 
beturi darbo—dirbtuvės vis 
mažina skaičių darbininkų ir 
net užsidarinėja. Tokiu bu
du vargiai komitetas begali 
pradėti aukas rinkti, nes ne
bėra iš ko! Pas negailestin
guosius kapitalistus nėra 
prasmės nei eiti, nes visvien 
išmaldų negausi! Šiuo tarpu 
daug bedarbių tavoriniais 
traukiniais be bilietų išvaži
nėjo i provincijas darbų jie- 
škoti, bet daugujna jų nega
vę vėl pargryžta. Pargryžę 
iš provincijų bedarbiai kal
ba, kad farmeriai patys dir
ba kiek galėdami ir vengia 
darbininkų imti. Ima tik po 
koki vieną-kitą butiniau- 
siems darbams, ir tai tik ant 
kelių dienų.

Bedarbių tarpe didžiausis 
ūpo nupuolimas. Visi tik kal
ba apie busiančias dar di
desnes bėdas! Vienintelis 
bedarbių susiraminimas, tai 
mintis žiemai atėjus gauti iš 
valdžios užlaikymą.

Lietuviai bedarbiai dabar 
“turi pasitikėjimą”, kad 
jiems iš valdžios pašelpą pa
dės išreikalauti “Bedarbių 
“Šelpimo Komitetas”. Ar 
komitetas rūpinsis, tai tik at
eitis parodvs. Kai 6 d. rugsė
jo laike W. L. D. P. D-jos 
susirikimo liko Bedarbių 
Šelpimo komiteto užklausta: 
“Kodėl komitetas nieko ne
veikia?” tai komiteto nariai 
atsakė, kad “Bedarbių Šelpi
mo Komitetas veikia atski
rai ir draugijoms jokių ži
nių neteiks —turės reikalą 
tik su bedarbiais”. Bet juk 
iš draugijos narių tarpo irgi 
bedarbių yra: ir lygiai kaip 
tiems, taip ir pašaliniams 
bedarbiams komitetas apie 
savo “veikimą” jokių žinių 
dar nėra suteikęs. Pasirodo, 
kad Komiteto atstovai su al
kanais bedarbiais elgias lyg 
kokie parapijų klebonai su 
savo parapijonais, jokiu pa
siaiškinimų neduodami.

Pagaliaus komitetas nebe
nori skaitytis net su tais as
menimis, kurie tą komitetą 
išrinko. Kad nebūtų komite
to, tai gal bedarbiai patys 
griežčiau iš valdžios para
mos reikalautų, o dabar lau
kia kol komitetas jiems pa
šelpą išreikalaus. Ir taip iš
eina, kad komitetas nieko 
nesirūpindamas dar ir kapi
talistams padeda alkanus 
bedarbius alinti—trukdyti 
pašelpos gavimą.

mas nutarė štai ką:
1. Nenariams, ervvenan- 

tiems provincijoj, paprašius 
“Kultūros” žurnalo pasi
skaitymui, vienas numeris 
bus nusiųstas, o kai tą su
grąžins. bus siunčiamas ki
tas. Bet knygos, ypač dides
nės vertės, bus siunčiamos 
tik tada, kai nors vienas šios 
draugijos narys laiduos, kad 
jos bus grąžintos.

2. Gyvenantiems provinci
joj draugijos nariams bus 
siunčiamos ir knygos ir 
“Kultūros” žurnalas pačių 
narių atsakomybe.

3. Persiuntimo išlaidas ap
moka pati draugija.

4. Išduota skaitymui lite
ratūra privalo būt grąžina
ma 2 mėnesių laikotarpy nuo 
išsiuntimo dienos.

5. Nariams ir nenariams,. 
gyvenantiems mieste, kny
gos duodamos bendra tvar
ka bile laiku, tik pageidau
jama, kad knygos butų mai
nomos laike draugijos susi
rinkimų.

6. Nežinomi asmenys ne- 
nariai norėdami gauti lite
ratūros skaitymui, turi turėt 
nors vieno šios draugijos na
rio pritarimą.

Todėl norintieji gauti 
“Kultūros” žurnalą prade
dant 1928 m. ir knygų skai
tymui, kreipkitės Į A. Urbo
ną, 463 Magnus avė., Winni- 
peg, Man. Be to, kas norėtų 

į užsirašyti (užsiprenumeruo
ti) žurnalą “Kultūrą”, pra
šome kreiptis Į Winnipeg'o 
Liet. D-ją “Kultūrą”, kuri 
mielai šiame reikale patar
naus. Prenumeruojant žur
nalą per šią draugiją, “Kul
tūros” draugija Lietuvoje 
sutinka duoti didelę nuolai
dą nuo bendros žurnalo kai
nos užsieniuose.

Spalių 17 d. W. L. D-ja 
“Kultūra” surengė šokių va
karėlį. Nežiūrint ekonomi
nio krizio, publikos atsilan
kė nemažai. Tvarka buvo 
pavyzdinga ir svečiai išsis
kirstė geroj nuotaikoj. Vi
siems atsilankiusiems i šį pa
rengimą draugijos vardu ta
riu draugišką ačiū. Dar turiu 
pažymėt, kad ši draugija vis 
daugiau ir daugiau Įgauna 
pasitikėjimo lietuvių tarpe: 
nes matant jos veikimą ir už
sibrėžtus tikslus pačios sa
vaime turi pranykti tos min
tys, kuriomis žiūrėta jos 
tvėrimosi laikotarpyje. Žmo
nės matydami, kad surinkti 
pinigai neina kokio nors de
spoto arba jo klikos palaiky
mui, bet grynai švietimosi 
reikalams, su pritarimu žiu
ri Į šios draugystės parengi
mus ir, kiek sunkios gyveni-

Paaiškinimas Apie 
Kupiškėnų Kliubą.
Kąs valdys Kupiškėnų 

Kliubą?” klausia kažib 
koks Kupiškėnas 41-mame 
“Keleivio” numery’. Jis sa
kosi buvo susitikęs organiza
torių Joną Kuli ir gavęs at
sakymą, kaa Kupiškėnų 
Kliubą ar to kliubo pastaty
tu^ Liaudies Namus Kupišky 
valdysiąs viršaitis.

Tų žodžių autorius matyt 
sapnavo tokius dalykus, nes 
aš niekam tokfų paaiškinimų 
nesu davęs. Gaila, kad žmo
gus, kuris kalba per laikraš
tį šitokiu svarbiu klausimu, 
nepasirašo savo pavardės.

Ka> Liaudies Namą Kūpi-1 
šky valdys, tai klausimas, 
kuri dabar da per anksti 
svarstyt, nes mes neturim da 
nei $2,000 sukėlę. O kol to
kios sumos nesame surinkę, 
tai apie valdytojus nesirupi- 
nam. Visų pirma mums da
bar rupi sukelti bent pra
džiai reikalingų pinigų su
mą, kad galėtume pradėti 
darbą planuot.

Amerikos lietuviai, kurie 
pažinojo Joną Kuli per 29 
metus, žino, kad aš dirbu ne 
dėl garbės ar asmeninės 
naudos. Anaiptol ne. Ke
liaudamas po plačią Ameri
ką ir matydamas, kad mūsi
škiai čia nyksta nepalikdami 
po savęs jokio ženklo, aš su
grįžęs Chicagon ir pasakiau 
trim savo broliam, Justinui, 
Jokūbui ir Petrui, kad reikė
tų Įkurti koki nors fondą, su
rinkti pinigų ir paskui už 
tuos pinigus Įsteigti ką nors 
naudingo Kupišky. Broliai 
man pritarė, o aš vėliaus vie
šėdamas Lietuvoje pastebė
jau, kad Kupišky labai rei
kalingas Liaudies Namas su 
knygynu ir staitykla. Taigi 
sugrįžęs •Amerikon ir vargs
tu tam tikslui, negaudamas 
už tai tei cento atlyginimo.

“Keleivio” No. 43 buvo 
“Keleivio” agento rašyta, 
kad generaliniam Kupiškė
nų Kliubo organizatoriui, 
Jonui Kuliui, išmokėta 20 
nuošimčių arba $85.91. Tai 
vra klaida, kuri turi būt pa
taisyta. Ištikrųjų $85.91 ne 
man buvo išmokėta, bet tiek 
iš viso buvo išlaidų per 8 
kuopas. Tos išlaidos susida
vė už atvirutes, už kuopų 
knygas, už susirinkimų sa
les ir kitokias išlaidas. Or
ganizatorius iš tų pinigų ne
gavo nei vieno cento.

Kaipo organizatoriui, man 
turėjo būt išmokėta 20 nuoš. 
arba $100, bet aš tuos pini
gus paaukavau Liaudies Na
mui. Tai buvo taip, o ne ki
taip.

Reikia tarti ačiū ir dav. F. 
J. Bagočiui iš Bostono, ku
ris prisiuntė $10 auką Liau
dies Namui. Kliubo valdyba 
dėkoja p. Bagočiui už tą če
kį ir p. J. B. Aglinskui už 
knygas, kurias jis paaukavo 
busimam Liaudies Namo 
knygynui. Knygos bus pa
siųstos Kupiškin.

Siunčiant pinigus, čekius 
ir money orderius reikia ra
šyti vardu Kupiškėnų Kliu- 
bas Amerikoj, o siųsti šiuo 
adresu: 3259 So. Halsted st. 
Chicago, III.

Su pagalba,
Gen. org. ir sekr.

J. Kulis.
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KNYGYNE.
j ______ Vtansvafiuml žiajiM*. Km

kMimHįa finui. Paraži K. 8. Kar- hiatorijos,« 
porifiia, tt Šiai Badavimą Pagal Sa- aatronomijoc, 
taatiaa N. V. Koneeldo dialogas, verti ir kitų mokai

Humoristika

♦

GAISRAI SU TKSLU.
Anksčiaus žmonės Lietuvoje 
padegimų dar bijojo; 
pažiūra žmonių pirmykštė 
į gaisrus, kaip Dievo rykštę...

Kitas laikas, kits jaunimas, 
jau madoje padegimas, 
dega bankai, dega rūmai; 
ir žmonių, sakau, gudrumai!

Vos pastatė žmogus triobą— 
paveda draugijos globai 
ir tą pačią dargį naktį 
namas pradeda jau degti —
Dabar žmonės stato ramus 
vis moderniškais gudrumais, 
prikiša šiaudų, ar šieno 
ir sustato šitaip sieną—

Kad gerau namai burbėtų 
senų samanų pridėta; 
žodžiu jie padaro tyčia, 
kad greičiau sudegtų grįčia— 

Jeigu, duokim, fabrikėlis— 
bais patogus dalykėlis, 
tik ilgai nereikia snausti 
ir gerai turi apdrausti.

Vos namelis supleškėjo 
tuoj bendrovė išmokėjo... 
Aš nekaltas čia jaučiuosi, 
nes taip skelbia laikraščiuose...

Vieton to, kad ubagauti 
gali gerą sumą gauti, 
todėl vienas išėjimas— 
apgalvotas padegimas —

O priešgaisrinį veikimą, 
sako tegul kipšą ima.
Jei skolose tavo grįčia— 
Kaip nedeginti jas tyčia?

Jul Boks.

TIKRAS KANDIDATAS.

KNYGOS GAUNAMOS “K
5*

m VIO”

šešis sykius valgį, ši kaina pati
ko visiems, išskiriant vienų la
bai taupų senbernį, kuris labai 
nusiminusiai atsiliepė:

—Dabar tai bus daug blogiau, 
negu pirmiau, nes reikės šešis 
sykius nevalgyti, kad sutaupi- 
nus dolerį, kuomet pirmiau již- 
tekdavo keturių sykių pabūt be 
valgio. Zep.

REIKALINGI IŠRADIMAI IR 
PATOBULINIMAI.

Musų tautiečiai turi didelių 
palinkimų prie išradimų. Bet bė
da, kad jie neturi vadovėlio, kur 
butų nurodyta, 
reikalingiausi, 
laiko pašvenčia

; daryti “amžino 
į na“, tuo tarpu mašinų jau ir be 
to pasauly perdaug.

Taigi tiems savo genijams, 
{kurie nori ką nors praktiško 
I žmonijai išrasti ir lietuvių tau
tos vardą pakelti, mus Humori- 
stikos departamento ekspertai 
paduoda žemiau sąrašą, daiktų, 
kuriuos būtinai reikėtų išrasti 
arba patobulinti.

štai musų sugestijos:
Reikia išrasti tokius gumi

nius batus su žuvų pelekais, kad 
apsiavęs jais žmogus galėtų 
vaikščiot vandens paviršium. Jie 
ypatingai reikalingi žuvauto- 
jams.

Reikia išrasti tokį muilą, ku
ris maudanties neslystų iš ran
kų. Dabartinis muilas visai ne
tikęs. Tik sušlapink jį, ir jis 
tuoj šmakšt tau iš rankų. Ir vai- 
kykis jį po vonią. Viena jauna 
ponia Chicagoj anądien net per 
langą išsivertė, kaip jai mui
las išspruko. Ir visa šlapia ji tu
rėjo eit aplink namą prie fronti- 
nių durų. Ji sako, daugiau jau 
nesimaudysianti, pakol nebus iš
rastas žmoniškesnis muilas.

Reikia ir daugiau naudingų 
išradimų.

Pavyzdžiui, reikalingas toks 
munšainas, kurio išsigėręs ga
lėtum tiesiai eiti.

Reikalingas cibulis, kuris akių 
negraužtų ir suvalgytas iš bur
nos nekvepėtų.

Reikalingas kiaušinis, kuris 
pasenęs poniško kvapo neturėtų.

Reikalingas cigaras, kurio pe
lenai ant drapanų nebirėtų.

Reikalnigas doleris, kuris iš
leistas visuomet atgal į kišenių 
sugrįžtų.

Reikalingas plaktukas, kuris 
vinį kalant per pirštus nemuštų.

Reikalingas šolderis, kuris 
valgomas niekad nemažėtų.

Reikia patobulinti patarlę: 
“Išlindo, kaip Pilypas iš kana
pių”. To vieton reikėtų sakyti: 
“Išsišoko, kaip ‘Vienybė’ su 
Lon Chaney lietuvybe”.

šitos sugestijos da nėra už
patentuotos ir jomis gali nau
dotis visi

I

1

kokie išradimai 
Jie daugiausia 
mėgindami pa
judėjimo masi

I

Ji.—Aš tekėsiu tik už tokio 
vyro, kuris nedirba jokio darbo.

Jis.—Na, tai tekėk už manęs. 
Aš visada bomauju.

I

PADARE BLOGIAU, NEGU 
BUVO.

Viename burdingierių name 
šeimininkė duodavo už $1.00 ke
turis sykius pavalgyti. Rodos, 
tai gana pigu, vis dėlto atsirado 
celetas įnamių, kurie išmetinė
jo, kad perdaug reikia mokėti ir 
todėl jie ten nevalgė.

šeimininkė norėdama, kad vi
si jos burdingieriai butų paten
kinti, pntaešė, kad už $1.00 da
bar bus galima gauti pas ją jau

Uksą_______ . _____ _______



Gatvelė, Kuri Pateko) Europos
UETOVOK

Eugenijos Motina Bttw Amerikone

Greičiausi
PASAULY LAIVAIį krutinę. Nelaimingoji krito 

ant žemės visa kruvina. Pub-

dar ir šiandieną purvyne te- 
besimaudo. Ką neša lie
tingas ruduo—baisu ir pa
manyti. Tiesiog stebiesi 
žmonių kantrumu.

Argi jau taip sunku ir 
brangiai kainuoja, nors lai
kinai, užpilti tą balą ir nu- 
žviruoti gatvelę.

europą

Tik T DONOS I LIETUVĄ

Apanavičius paėmė tuos kviesti vietos policijom 
600 lt, o perlaidą sunaikino. jįems pranešta, kad iš vieti- 
Kiek laiko praslinkus Šilą- daboklės pabėgo kali- 
lės taikos teisėjas pradėjo nįaj 
reikalauti iš Žukuaskienės | Neimarkas grįžo namo, 
reikalauti iš Žukauskienės Ties savo namais pastebėjo 
kvitą, kad pinigus jau iš- nenažistamą asmenį. Pa

nų, kada Apanavičius pra
dėjo tarnauti.

Pav., vienas pilietis Tau
ragės Žemės tvarkytojui da
vė 100 lt. kyšio. Tvarkytojas 
100 lt su byla perdavė teis- 
‘mafri. Apanavičius tą 100 
lt. nučiupo.

Teismo antstolis su by
la atsiuntė teismui 650 lt,' 
Apanavičius b* tuos paėmė. |

Aferai iškilus Apanavi
čius areštuotas, bet už stam
bią kauciją ligi teismo palei
stas, o šiomis dienomis mirt.

SUNKIAI SUŽEIDĖ VA
GONU SUKABINETOJĄ.

Radviliškio stoties vago
ną sukabinėtojas P. Cibata- 
vičius, sukabinėdamas trau
kinio vagonus, buvo vagoną 
suspaustas ir sunkiai sužalo
tas. Cibatavičius nugaben
tas Panevėžio miesto ligoni
nėn.

KAIP GIRTI POL1CININ- ŽMONA DAVĖ MERGAI 
KAI KAUNE AUTOMO- 1,000 LITU. KAD NEL1S- 

BIL1AIS VAŽINĖJA i TŲ PRIE JOS VYRIO/ 
“Lietuvos Žinios” rašo: | Kauno priemiesty Slaba- 
Vakar Parodos gatve žai- doj P35 siuvėją Š. dirbo p- 

bo greitumu leidosi žemyn lė N'tė- Dirbo ilgai ir įsimy- 
automobilis. Automobily va- lėJ° I siuvyklos šeimininką, 
žiavo pil. Juozas Pažėra ir Ir mylėjosi jiedu gana ilgą 
vr. policininkas Kr.— abu laiką. Savininko &. žmona 
girti. visa tai matė, todėl ir pyko,

Pažėra automobilį palei- ir liūdėjo, bet tai nieko ne- 
do 75 klm. greitumu per va- gelbėjo. Pagalios ji pradėjo 
landą. Nulėkę žemyn, sukos savo vyra sakyti geruoju, 
į Vytauto prospektą, bet Žinai, sako, aš tave myliu, o 
taip smarkiai einantį' auto- ta merga ardo mano gyveni- 
mobilį šoferis sulaikyti ne- mą. Nusikratykim jos, duo- 
įstengė ir davė į telefono kim jai i’000 Ktą, kad Sva- 
stulpą, o paskui į murinią žinotą Argentinon ar Brazi- 
namą sieną t Ii jon. Vyras sutiko ir p-lė N-

Šaligatviu ėjo pilietė So- tė gavo 1,000 litą. Tečiaus 
fija Peleckaitė, 26 m. amž. pmigus paėmus iš Kauno

Automobilis davė tiesiog į neišvažiavo. Tuomet mote- 
Peleckaitę ir ją tėškė į šie- ns patraukė ją teisman ir 
na. Nelaimingos merginos pareikalavo grąžinti 1,000 
suižo galva, išsitaškė smege- litą. Iškilo byla ir teismas 
nys, viena koja buvo nupiau- nusprendė, kad mergina tun 
ta ir tolyn numesta, antra teisę tuos pinigus pasilaiky- 
koja sulaužyta į kelias dalis, ,ti sau.
bendrai, merginos kūnas bu- ____< 
vo išdrabstytas. O kraujo di- KRUVINA TRAGEDIJA 
deli klanai pasruvo ant šąli- MARIAMPOLĖJ. 
gatvio. Vaizdas buvo nepa-| Judomąją paveikslą teat- 
prastai skaudus. jrėly, Mariampolėj, įvyko

Išplaukia iš New Yorko 
S. S. “DROTTNINGHOLM" 

Gruodžio 2 d. L ■.
M. L. “GRJPSHOLM” 

Gruodžio 8 d. i. m.
Pareikalaukite specialių 

Kalėdinių cirkuliorių.
Informacijų ir Lairakorėių kreip 

kitėn paa "aro agentų arba j 
SWED1SH AMER1CAN LINE, 

ia Stato SL. Daataa, Mam

SVEIKATA
TAI SWU8 SVARBOS VBKAL 
Km VKN AM tNOGUL
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Vietinės Žiniosį
murmėti. Vienok pripažino, 
kad ūkininkams prisieina 
perdaug mokėti už žemės 
apdirbimo mašinas, trąšas ir 
kitas reikmenis, kuomet u- 
kio produktai parsiduoda pi
giai ir ūkininkams pasidaro 
sunkus gyvenimas.

Gyrė lietuvišką “vaiską’ 
bei aficierius. Sakė, mūsiš
kiai aficieriai, tai ne caro 
laikų karininkai, kurie tik 
“vodką” ir kliubus težino
davo. Apie tai, kad Kauno 
karininkai turi puikesnius 
kliubus ir “vodką”, negu 
caristai turėjo, d-ras P. tur
but nesužinojo, nes visai už
tylėjo.

T Abelnai imant, D-ras Pus- 
kunigis, atsargiai ir gudriai, 
bet gana ryškiai glostė da
bartinę Lietuvos fašistinę 
tvarką. Bostoniečiai turbut 
iš kalno to tikėjosi ir todėl 
mažai jų atėjo. Susirinko 

i tik pora tuzinų asmenų.
* kurie labai šaltai klausėsi.

Rep.

D-ro Puskunigio raportas 
apie Lietuvą.

Pereito penktadienio va
karą Lietuvių Svetainėje su
si inko apie porą tuzinų 
žmonių pasiklausyti ką nau
jo D-ras Puskunigis turi pra- 
nžšti apie savo lankymąsi 
Lietuvoj. Šias prakalbas jam 
su -engė Ekonominis Cent
rą s kuris, kaip žinoma, at
stovauja Amerikos Lietuvių 
Vnizbos Butus ir kurio pir
ui ninku yra pats kalbėtojas.

Kalbėtojas sako, kad da
bar Lietuva visai ne ta, ko
ki i ji buvo 20 metų atgal. 
Kultūrinių atžvilgiu, Lietu
voj, ypač Kaune, esąs pada- 
ry as didelis progresas. r" 
“l.ulturinį progresą” D-ras 
Puskunigis pastebėjo tame, 
kad Kaune gatvės (nekal
bant jau apie aliejas) yra 
tik ros gatvės, su medžiais 
ir kai kur žolėmis apsėtos. 
Matęs ir suolus, ant kurių 
žmonėms esą galima atsisės- j 
ti. Gyrė Kauno busus. Tie 
busai esą tiesiog stebėtinas s j , Partijol Pildomo. 
dalykas: jeigu nepaspe i jo Komileto ųo„vencija.
vuno pagauti, tai vėliaus a..- 
eina kitas. ■ Pereitą nedeldieni Bosto-

Apie demokratinių įstaigų ne susirinko Socialistų Par- 
ir spaudos varžymus, apie tijos Pildomojo Komitete 
kankinimą progresyviu vei-j suvažiavimas. Atvyko komi
ke jų Lietuvos kalėjimuose, į teto pirmininkas adv. Hill- 
ce izurą, diktatūrą, D-ras P.'quit iš New Yorko, sekreto-

LIETIMU JAUNUOLIU SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJ 
365 k L OPOS

ŠOKIAI
SEREDOJE NUO 8 VAKARE

11 Lapkričio-November, 1931
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

E IR KAMPAS SILVER ST, SOUTH BOSTONE
Griež D1RVELIO ORCHESTRA ii Wte«rater o.

šokiai bus su pasižymėjimais. Kurie geriausiai pašoka -POLKĄ, tie 
gaus gražią dovaną.

Visos apielinkės jaunimas ir su ugusieji, kviečiami dalyva i
LIET.'JAUN. KOMITETAS.

ii

Naujausi lietuviški
11 REKORDAI COLDMBIA

GYDYTOJŲ ADRESAI

I

• " 1—1 l į ♦
- -------------------------  
---------------------- ♦

‘S, s BALIUS
RENGIA CAMBRIDGE AUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ.

Kuris įvyks Padėkavuuės dienoj?—Thanksgiviug Dav, Ken

26 Lapkričio-November, 1931
Balius prasidės 4 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai uak'io

CYPRUS HALL

I 
♦

Cambridge, Mass.
GERBIAMIEJI! Visiems jums -erai žinoma, kad LIETUVOS SUNU 

DRAUGYSTĖ visados surengia puikius balius ir visi atsiln kiusiėji 
būna patenkinti Šime: ypatingai viskas puikiausiai yra rt 
Valgių ir saldžią gėrimų bus pakankamai.

Orchestra viena iš geriausią visoj apielinkėj
BERT URKIS AND H1S MUSICAL REVIEWERS 

Iš BROCKTON, MASS.
Tcdel. nepamirškite 26 d. Lap ričio, visi seni ir jauni, vi t: 
iš apielinkės prašomi atsilankyti. Smagumo turėsite kupinai.

komitetas
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PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI 
ir Jurgis Aranslui, Tenoras 

16227F (Jurgio Polka 163D3F (Kaulių Polka
(Ūkininkų Polka (Pavasario Polka

16196F (Mergytės Išėjimas. Orkestrą ir tarpais dainuojama.
(Mahanojaus Moterėlės. Orkestrą ir tarpais dainuojama. 

16187F (Prūsų UžnuoHmaa
(Vaikelio Polka

MAHANOJAUS LIETUVUKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
{dainavo A. šaukevičius ir Marijona Urbas

16206F (Oi Mergele Orkestrą ir tarpais dainuojama
(Stoviu Prieš Tavą Orkestrą ir tarpais dainuojama

16202F (Nelaimingos Dienos (dainavo Adomas Šaukevičius
(Meilingas Bernelis ir Marijona Urbas

16188F (Vyras Pijokėlis. Daina (dainavo Adomas šaukevičius
(Pasakyk Panaitele. Daina ir Marjiona Urbas

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

VIENĄ VALANDĄ

Pas mus gulite gauti netik tuos rekordus, kurie yra garsinami, 
bet visus, kokie tik yra lietuvių Kaltoje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus, o gausit visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. štam

pą. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame
Mes priimame Lietuvos Boa us, aso tą. kurie perka pas aus Radio 

ar Gramafoaą, priirnaate Boaus kaipo dalį mokeuties.

GEO, MASU0N1S
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■

♦
*

I

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki'4. d, nuo 7 iki 9 vak.
478 Gaili van Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 6847

Dr. J. C. Landžius 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 27IX 

Vidnrią Ligą ištyrimni Bandoj* 
X-Bay; Odos ir Planetą ligom*, 
Ultra-violetinins spindulius.

Valandos: nuo 2—4 M 7—4.

W- a-r * ***-

nieko nesakė. Tur būt, dak
taro manymu, tas nieko ben
dri neturi su Lietuvos kul
tūra ir todėl jis greit perėjo 
į kitą temą: ekonominę 
Lietuvos būklę ir biznį.

Būdamas Lietuvoj Dr. 
Puskunigis žiūrinėjęs po vi
sokius biznio kampelius ir 
užkampes, nes būdamas E- 
konominio Centro preziden
tu galėjęs visur lengvai, ofi- 
ciališkai įlysti. Jam ypač pa
tikusi audinių gaminimo 
bendrovė “Drobė”, kuri ne 
kokius ten tryničius išau- 
dž'a, bet visiems Smetonos 
aficieriams ir jų “dietašči- 

kams” uniformas pagamina.
Daugiausia kalbėtojas aiš

kino savo patyrimus apie 
Lietuvos kiaules, , lašinius, 
taukus ir t.p. Čia d-ras pasi
rodė tikras “autoritetas”, 
ne 5 įrodė, kad lašiniai ir be
konai yra du skirtingi daly
kai. Tačiau kalbėjo, kalbėjo 
ir nepasakė, kaip bekonai 
valinasi lietuviškai. Kažkas 
kl: usytojų, pritrukęs kant- 
ry >ės, sušuko “lašiniai”, ir 
daktaras pagaliaus daleido. 
ka i gali būti lašiniai. Ot, a- 
pi< kiaules, tai jau sekėsi 
ka bėti. Sako, paprastos lie
tu-iškos kiaulės dabar Lie
tu- oj jau ne madoje, nes jos 
betonams netinka. Dabar 
ju vietą pradeda užimti 
“j« rkširai”.

3uikią Lietuvos biznio at
eiti d-ras numato ir grybuo- 

Skaitlinėmis įrodė, kad 
Li *tuvoj užauga daug gry
bų ir daug jų parduodama 
už ;ienin.

Lietuvos balose varlių 
taipgi nemažai užauga, bet 
ar jas eksportuos Anglijon, 
daktaras nesakė.

Kuomet pradėjo kalbėti a- 
pie šimtus, tūkstančius ir mi- 
licnus (litų, kilogramų), tai 
buvo aišku, kaip diena, kad i tė, tik pats dalyką paaiški- 
kalbėtojas kalba fašistų j no. Ir teismas šį panedėlį 
naudai. Aiškino, kad pasta-' pripažino, kad jis nekaltas. 
ru)ju laiku, Smetonos dik-l --------------
taiuros laikotarpyje, biznio Lietuvių socialistų 60 kuo- 
ip’aukos augo kas metai mi- 
licnais ir milionais —litų.

rius Clarence Junior, Mil- 
waukee miesto majoras 
Hoan, konsilmanas James 
Maurer iš Reading, Pa.. 
“New Leaderio” redakto
rius James O’Neil iš New 
Yorko ir keliatas kitų parti
jos veikėjų. Delegatus svei
kino vietos unijos. Dalyvavo 
daug svečių ir Lavvrence'c 
audėjų atstovai. Konvencija 
nutarė rinkti aukas ir šelpti 
streikuojančius Lavvrence’c 
darbininkus. Metinę Partijos 
konvenciją nutarta laikyt: 
1932 metais pradedant 1€ 
balandžio, Milvvaukee mies
te. Kalbėta taip pat apie at
einančius prezidento rinki
mus ir kitus dienos klausi
mus. Socialisų Partijos kan
didatas į prezidentus bus pa
skirtas Partijos konvencijoj.

V. Ambrose laimėjo A. Ne- 
viacko užvęstą prieš jį 

bylą.
A. Neviackas iš Norvvoo- 

do buvo patraukęs teisman 
žinomą South Bostono lietu
viams Vincą Ambrozaitį- 
Ambrose už pasilaikymą su
rinktų insurance pinigų. Sa
vo skunde Neviackas sakė 
kad Ambrose rinko jam au
tomobilių apdraudą ir ap
draustų automobilistų var
dus jam priduodavo, bet pi 
nigus išsikolektavęs pasilai
kydavo sau ir jis. Neviac
kas, dabar turįs užtai atsa
kyti.

V. Ambrose gi tvirtino, 
kad jis visus sūkolektuotm 
pinigus Neviackui visuomet 
atiduodavęs, nepriduodaves 
tik tų, kurių negalėdavęs iš- 
kolektudti.

Byla buvo nagrinėjama 
prieš džiurę. Kaltinamąjį 
synė teisių profesorius Geo. 
Dauglas. Ambrose jokių liu
dininkų iš savo pusės nesta-

pos susirinkimas.
Ateinanti penktadieni, 13

Doleriais tai neskaičiavo, lapkričio, 8 valandą vaka- 
nes tuomet tie milionai žy- r0, “Keleivio” ofise bus LSS. 
miai susitrauktų. Už tai rei- 60 kuopos susirinkimas. Vi
kiu pripažint kalbėtojui “di- si draugai prašomi susirink- 
plomatmį gabumą.” 'it, nes yra svarbus sumany-

Sakėsi iš pasikalbėjimų su mas aptarti.
ūkininkais tuojaus supratęs, j 
kad ūkininkai, lygiai kain' 
ir visi kiti “griešni lietuviai”, ’

Užsidarė didelis kotelis.
u , Pereitą sąvaitę Bostone
perdaug dejuoja be reikalo, užsidarė Copley Square Ho- 
Palyginant su caro valdžios telis, vienas didesniųjų Bo- 
laikais, dabar mokesčiai esą «otno viešbučių. Blogi laikai 
mažesni, todėl nereikėtų visiems.
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Uosto darbininkų streikas 
plečiasi. .

Jau du mėnesiai, kaip Bo
stone streikuoja uosto dar
bininkai, protestuodami 
prieš algų nukapojimą. 
Streikuojančių yra apie 1,- 
200. Apie 1.000 jų yra 
vedusių. Jie visi kenčia 
didelį vargą. Daugely tų 
šeimynų jau nėra kuo pe
čiaus pakurti, o prie to da 
kompanijos užsuko gazą ir 
elektrą, nes streikieriai ne
turi kuo užsimokėti bilų. 
Kai kurių jų ir vaikai negali 
eit mokyklon, nes neturi kuo 
apsivilkti. Bet darban strei
kieriai negrįžta. Dabar juos 
nutarė paremti Brooklyno, 
Philadelphijos ir Baltimo- 
rės uostų darbininkai. Jie 
nutarė nekrauti tų laivų, ku
rie iš Bostono yra siunčiami 
i jų uostus. Taigi bostonie
čiuose sustiprėjo 
streiką laimėti.

Bažnyčia subankrutavo.
West Sommerviilėj, ant 

College avė., stovi didelė ir 
gi’aži bažnyčia, o prie jos 
sienos iš fronto prikaltas 
skelbimas “For sale”. Par
siduoda ji dėl to, kad biznis 
visšikai nupuolė, ir paja
mos nepadengia išlaidų. Te
čiaus niekas nenori tų Die
vo namų pirkt, nes jie pasta
tyti taip, kad jie netinka nej 
garažui, nei arklydei.

South. Bostone suimti 3 
jauni plėšikai, Arana, Slo- 
ane ir Morelli. Visi perduoti 
į grad jury ir kožnas pasta
tytas po $10,000 kaucijos. į 

-------—_--- r
Bostono uosto darbininkų 

streikas dar tęsiasi.

viltis

Bostone rinkimai davė ma
jorui Curliui skaudų 

antausį.
Pereitu antradienį Bosto

ne buvo renkami konsilma-’ 
nai į miesto valdybą. Pasku- i 
tinę dieną majoras Curley ' 
išsijuosęs lakstė automobi-: 
liais po miestą ir agitavo, 
kad niekas nebalsuotų už jo mimografe 
oponentus; jis piršo rinkti 
tiktai jo ištikimus sėbrus. ? Patarna* 
Bet išėjo visai priešingai. 
Visi jo aršiausi priešininkai 
buvo išrinkti, o jo kamaro- 
tai sumušti. Išviso išrinkta 
22 konsilmanai.

Majoras daugiausia agi
tavo prieš Dovvdą iš Roxbu- 
ry, Kelly iš Dorchesterio ir 
Nortoną iš Hyde Parko. Bet 
piliečiai kaip tyčia padavė 
už juos daugiausia balsių. 
Tai yra skaudus majorui 
antausis.

PARSIDUODA PEČIUS
Geras “combination” pečius, kūri

namas anglimis arba gazu. Tikrai 
puikus barger.as, už žemą kainą. Pa
šaukit vakarais pa -6:30. i 46)

Telefonas Arlingtor. 2244-M

' SO. BOSTONE
Parsiduoda dviejų ir šešių šeimy

nų namai. Jnešt reškia tik 3SOO.OA. 
Savininko telefonas: Talbot 879!.

(46)

TYPEWRITER1AI
Drukuojamos mašinėlės visokių rūšių.
Ir visokis
spaudos

ir rašto

Harvardo studentai reika
lauja alaus.

Harvardo universiteto tei
sių fakulteto studenai pe
reit. sąvaitę balsavo prohibi
cijos klausimą. Buvo paduo
ta iš viso 561 balsas, iš ku
rių tik 26 pasisakė už pro
hibicijos palaikymą, gi 525 
reikalavo įvedimo alaus ir 
vyno.

“Kitą sykį palikit nors Įdek 
pinigų.”

Tarp plėšikų yra ir juok
darių. Tarp pereitos subatos 
ir šio panedėlio keli tokių 
piktadarių įsilaužė į rakan
dų kompanijos seifą So. Bo
stone. Bet seifas buvo tuš
čias. Todėl šį panedėlį savi
ninkas rado ant seifo durų 
užkabintą popiergalį su už
rašu : “Kitą sykį palikit sei
fe nors kiek pinigų.’*

i

LAIKRODININKAS 
P. VALUK0N1S

Tumo Laikrodžius, Rašomasis* 
Plaukams ir tt. Darbas užtik* 
tintai geras ir teisinga kaina. 

389 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: University 4698

R. M. 21D2IVNAS
315 E S*. Prie Broadvray, So. Bostone

I Jei Nori Nupentyt I 

|4r Pataisyt Namą I 
t KLAUSKITE KAINOS | 
| Jei reikia ir Išpopieriuoju. { 
I Gausite gerą darbą ir pigiai. J 
‘t JUOZAS TAMOŠAITIS (-)! 
j 11 Ticknor SU So. Boston, Mass t 
| Tel. So. Boston 1396-M. į

I MALKOS
Visokios rūšies, supjaustytas ar ne
pjaustytas, pristatome į Montelto, 
Brocktoną, Bostoną ir apieiinkę pi
giausia kaina.

BUDAVOJIMUI MEDEGĄ: žvyrą, 
Smėlį ir kitokią medegą. Taipgi per
kraustome aplinkui ir į tolimas vietas.

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook. Mass.

Telefonas Brockton 7852

SMAGUS ŠOKIAI......
Įvyks Subatoj, LapkriČio- 

Nov. 14,1931, 7 :30 vai. vak. 
Lietuvių M. Žinyčioje. Pra
šome ateiti: vieta pasišokti 
gera ir pigi įžanga. Turėsite 
gerą laiką!

Rengia Moterų Ratelis.

Nicholas Massi buvo nu
baustas $15 užtai, kad inei- 
damas į tunelį vietoj nike
lio įmetė šmotuką švino.

I

NAUJI KALENDORIAI
Khraiote Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

••3 FOURTH ST.
S. BOBTOM, MABB., U.8.A. į

advokatas
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Dar* visus legalios dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadwav) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Me* užlaikome visokią Vatatf ir-I 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kooo- 
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvoo. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At- 
minkit musų adresą.

D. CAB1T ,(Reg. Aptiekorira) 
1M DORCHESTER STUMT. 

Kampas Bro*dway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. Sto. Bostoa 2629, 2171 ir W96.

I

EYTBA
LIETUVIŠKA APTIEKA 

Tlasą Senas Aptiekorius toj MM 
vietoj per pastaruosius M šutau 
ir nėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
Visados šviežios Šaknys ii, Ustu- 

vos ir visados šviežias Didss 
galima gaut pas 

DAVID CABFTT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STRIKT 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1684 

Apdek* atdara nuo 8 iš ryto 
9d 16 vakaro.

Muzikos Mokykla 
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leišti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi ęjnu ir j 
namus. Namie esu kožną dieną 

nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. PALTANAVICIUTĖ 

91J E. Broadvray, S. Bratoa, M—

K.LUMPA.M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASSACHUSETTS AVĖ.
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos:

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

LIETUVIŠKA 
BUCERNĖ 

Užlaikome geriatąrią terorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sų visuomet šviežios.
Pigiai Šviežią diegą—Chop Ssey. 

China Boy Soy Sasce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Vnokj tavorą -pos mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKA8 
STR AND CASH MARKET 

III BROADWAY, 80. BOSTON.

!

PARKKAY AUTO 
SERV1CE 

ud FILUNG STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Coloay Avė, 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptą ir kronišką ligą 
moterų ir vyrą, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Masu.
TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis: iki 4 vaL po pietų.
e mmm o m mm nummteon

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Mase.

Telefonas: So. Boston 4763

D-ras BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 

392 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS R0MANCAS 
ABBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yn begalo įdomus skaitymai.
Knyga soMdeda ii 45 hnnių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrų, patartina turėt 

šitų knygų savo namuoM. Jų galima gauti 
"Keleivio” knygyne. Kaina >140.

KELEIVIS
233 BROADVAT, SOVTH BOSTON, MASS.

TeL Univeraity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVfi DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
— - .

i
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Dr. G. L Killory
69 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tol. Haymarket 0827 

Somerset 2944-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 16 iki L

Tel So. Bostoa 26M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak

NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą 

tik auritarra.
Seredomia iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

231 BROADVAY, tarp C ir D st.
80. BOSTON, MASS.


