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Visos šitos bombos 
išsiųstos iš New Yorko.

New Yorko kongresma- 
Dvi bombos sprogo konsulą- į nas Fish, kuris nesenai tyri- 
tuose, trečia pašte, užmuš- nėjo Amerikoj komunistų 

dama du paštininku. propagandų, dabar reika- 
Beveik visiems Italijos lauja, kad Kongresas paskir- 

konsulatams ir šiaip fašizmo tų komisiją ištirti fašistų ir 
rėmėjams Amerikoje prieš anti-fašistų darbuotę Ame- 
Naujuosius Metus buvo iš
siuntinėtos paštu pragaro

Japonai Užėmė Jau 
Visą Mandžuriją.

Anglai Areštavo 
Mahatmą Gandhį.

Pereitą sąvaitę japonų ar- “Musų boikotas paklupdys

rikoje. Šitokio ištyrimo rei
kalauja ir D-ras Charles Fa- 

mašiROs’ ftal; ambasadorius ma,, antį-fašistų vadas New 
Washingtone kreipėsi Į šios m "
šalies valdžią prašydamas 
apsaugos, todėl fašistų am
basada buvo apstatyta stip
ris. policijos sargyba. Kituo
se miestuose Mussolinio a- 
gentai taipgi šaukės policijos 
apsaugos ir buvo stropiai 
saugojami.

Gandas apie bombas buvo 
paleistas iš New Yorko, kur 
detektyvai pastebėjo kelio- 
liką įtariamų siuntinių paš
te ir ekspreso ofise. Daugu
ma tų siuntinių buvo adre
suota italų konsulatams, to
dėl konsulatai jau iš kalno 
tų “prezentų” tikėjosi ir 
pradėjo jieškoti apsisaugoji
mo priemonių.

Kada ekspreso agentas 
atnešė siuntini grovui Ugo 
Bemi Canani, italų vice-kon- 
sului Detroite, tai šis atsisakė 
siuntinį priimti ir liepė pra
nešti apie tai policijai. Ant 
paketo buvo padėtas toks 
siuntėjo adresas: “Mr. Fal- 
bo, 42 Elm st., New York.”
Be to da buvo pažymėta, kad 
pakete randasi “stalo daly
kai”, $50 vertės. Policija 
nugabeno siuntinį prie upės 
ir uždegė. Įvyko smarkus 
sprogimas.

Chicagoje gauta net trįs 
siuntiniai su pragaro maši
nomis. Vienas atėjo per paš
tą Oscarui Durante’ui, fašis- 
tuojančio laikraščio “L’Ita- 
lia” redaktoriui. Durante 
taipgi atsisakė siuntinį pri
imti ir perdavė jį policijai 
Pclicija išvežė paketą už 
miesto ir iš tolo susprogdinc 
jį karabino šūviais. Paketas 
sprogęs tokiu smarkumu, 
kad butų galėjęs sugriauti 
visa miesto bloką.

Kiti du tokie siuntiniai 
Chicagoje gauta Associated 
Press name, kur gyvena Ita
lijos konsulas Giuseppi Cas- 
trucci. Policija juos susprog
dino tokiu pat budu, kaip ir 
pirmąjį.

Clevelandan didelė pra
daro mašina buvo prisiųsta 
Italijos konsului grovui Ce- 
sare Buzzi Granenigo. Poli
cija išvežė ją . už miesto ir 
susprogdė karabino šūviais, 
taip kaip ir Chicagoj. Jo? 
sprogimas buvęs toks baisus, 
kad policija mano, jog ji bu
vusi užtaisyta nitroglicerinu 
ir TNT.

Youngstowne, Ohio, pa
našų “prezentą” Naujiems 
Metams gavo italų konsula- 
rir.is agentas Dr. A. Rasape- 
pe. Kulipka iš policijos šau
tuvo susprogdė ir šitą siun
tini.

Eastone, Pa., vienas tokių 
siuntinių sprogo pašte, kur 
vienas detektyvas norėjo 
persitikrinti, kas tame siunti
nyje buvo. Sprogimas užmu

Yorke. Taigi išrodo, kad tas 
bombas siuntinėjo ne anti
fašistai. O gal tai pačių de
tektyvų darbas?

Japonų Kareiviai Su
mušė Amerikos 

Konsulą.
Pereitą nedėldienį Muk

dene japonų kareiviai su
mušė Amerikos konsulą Cul- 
verą B. Chamberlain’ą. Jie 
užpuolė jį tuojaus išlipus 
jam iš automobiliaus, ant 
kurio buvo Jungtinių Valsti 
jų vėliava ir herbas. Cham 
berlainas buvo tik ką sugrį
žęs po atostogų iš Amerikos 
ir važiavo į Charbiną užimti 
savo vietą. Amerikos gene
ralinis konsulas Myers tuo
jaus nuvyko su juo j japonų 
konsulatą ir pareiškė tenai 
aštrų protestą dėl šitokio ja
ponų elgesio. Washingtonas 
laukia oficialių žinių apie 
tai.

Amerikos Studentai 
Už Nusiginklavimą.
Pereitą sąvaitę Buffalo 

mieste susirinko Amerikos 
studentų konvenciją, kurioj 

, dalyvavo arti 3,000 studen-
buvoįtų. Jie pasmerkė karus, pri

ėmė rezoliuciją už nusigink
lavimą ir pasiuntė preziden
tui Hooveriui reikalavimą, 
kad jis nusiųstų į nusigink
lavimo konferenciją su A 
merikos delegacija bent vie 
ną studentą. Ypač karštai už 
studento siuntimą agitavo 
Smitho kolegijos profeso
rius Ralp Harlow. “Jus esa
te tie, kurie turėsite eiti į ka
rą ir guldyti savo galvas” 
kalbėjo jisai. “Valdžia ne
sakys, kad jus esat da per- 
jauni ir nesubrendę, bet va
rys į pirmutinį mūšį, ir tiek. 
6 jeigu jus galit eiti karau, 
tai jus turit turėti teisę ir 
sustabdyti tą karą.”

TROCKININKAI ARDO
“PI ATILETKOS” PLA

NUS.
Londono “Daily Mail” sa

ko, kad Stalino sugalvotoji 
piatiletka” nesiseka dėl to, 

kad trockininkai ardo jos 
planus. Trockio šalininkai iš
leido kas mėnesį po $10,000 
sabotažo tikslams, nes jie 
nenorį, kad Stalino planas 
nusisektų. Bet klausimas,
kur jie gauna tiek pinigų?

mija užėmė jau paskutinę 
kiniečių tvirtovę Mandžuri- 
joj, būtent činčau. Kiniečių 
kariumenė visai nesipriešino 
ir pasitraukė į pietus be jo
kio maišto.

Dabar japonai turi užė
mę jau visą Mandžuriją į 
šiaurę nuo Didžiosios Kinų 
Sienos. Ir jie sako eisią to
liau, pakol busią išnaikinti 
visi “banditai”. Kai kas spė
ja, kad japonai užims ir se
nąją Kinijos sostinę Peipi- 
ną.

Prieš japonų žygius Man- 
džurijoj dabar jau niekas ir 
neprotestuoja, išskyrus tik 
pačius kiniečius. Tautų Lyga 
žiuri ir tyli, nes japonai jos 
visai neklauso. Amerikos į- 
spėjimų jie taipgi nepaiso. 
Amerikos korespondentai 
net gėrisi japonų karingumu. 
Tokio šaunumo, girdi, nuo 
Didžiojo Karo da niekas ne
buvo matęs. Japonų karei
viai esą mažiukai, stori, ap
siginklavę gerais šautuvais, 
turi su savim roplių (tankų) 
ir kulkasvaidžių, o jų orlai
viai visuomet lekia pirma ir 
nurodo kelią. Apsivilkę 
trumpais kailinukais, ant 
galvų užsimovę kalpokus, 
japonai einą per užšalusias 
upes ir ežerus, kaip tie pasa
kiški Robinsonai, ir niekas

Angliją”, sako kalinys.
Šį panedėli Bombėjaus 

mieste anglai areštavo Indi- 
os nacionalistų vadą Ma- 
latmą Gandhi. kuris nesenai 
da sėdėjo be kelinių prie ap
skrito stalo Londone ir su 
Anglijos ministeriais tarėsi 
dėl Indijos nepriklausomy- 
)ės. Kadangi anglai nesuti- 
to Indiją iš savo rankų pa- 
eisti, tai Mahatma sugryžęs 

namo pradėjo organizuoti o- 
poziciją anglų viešpatavimui 
ndijoj. Dėl to jis ir buvo su

imtas. Tuo pačiu laiku buvo 
suimtas ir Indijos nacionali
stų kongreso pirmininkas 
Vallabhai Patel, o kongresas 
uždarytas.

Iš kalėjimo Mahatma 
jandhi išleido eilę įsakymų 
ndijos gyventojams, liep

damas jiems tuojaus pradėti 
loikotą prieš anglus. Jis lie- 
)ia jiems neklausyti anglų į- 
sakymų, neduoti jiems jo- 
□os paramos ir boikotuoti 

visas Anglijos prekes. “Boi- 
cotas yra musų ginklas, kuris 
paklupdys Angliją”, sako 
jandhi.

APSUPTI KALINIAI NUŠOVĖ 
SEŠ1S POUCNANUS.

Sako, “Trečia Parti-\^^^ni^^ 
ja” Pagelbėtų Hoove- ---------

• • I Trijų valstijų policija ir lca-
riUl. riumenė dabar gaudo pabe-

Republikonai, kurie ne-; gusius piktadarius.
patenkinti Hooverio šeimi- Missouri valstijoj pereitą 
ninkavimu, tariasi Washmg- gąVa^ę pabėgo nuo darbo 
tone tverti /trecią partiją . keliatas kalinių. Bėgdami jie 
Bet Hooverio salininkai sa- užmušė vieną sargą. Vėliaus 
ko, kad tokia partija jam ne- šerįfas sužinojo, kad vienas 
tik nepakenktų, bet rinki- pabėgusiųjU) būtent Harry 
muosedaug pagelbėtų,, nes YoUng, kuris užmušė sargą, 
jdgu trecios partijos ne- ran(jasi pas savo motiną ant 
butų, tai republikomski “m-j faunos, apie 7 mylias nuo 
surgentai ateinančiais pre-. Springfieldo, Mo. Bet vie- 
zidento rinkimais balsu''*" ».
už demokratų kandidatą 
demokratas tada galėtų lai
mėti. Bet jeigu “insurgentai 
sudarys “trečią partiją”, tai 
demokratai gausią mažiau 
balsų ir Hooveris laimėsiąs. 
Mums gi rodosi, kad ponas 
Hooveris politiškai jau senai 
nebegyvas.

BRAZILIJOJ NUŠAUTAS sulaikyt jų negalįs. “Jei bus 
LIETUVIS. - reikalo, tai mes eisim net iki

Mums praneša, kad Br,- £
zihjoj, Sao Paulo estadoj, japonųvadas

1250fiOO Gelžkelie
čių Pasiruošę Kovoji.

Apie 10 sausio Chicagoje 
susirinks gelžkelių kcypora- 
eijų ir unijų atstovų konfe
rencija, kuri spręs 1,250,000 
gelžkeliečių darbo ir algų 
klausimą. Tūlas laikas atgal 
gelžkelių kompanijos pasiū
lė savo darbininkų unijoms, 
kad jos pačios nuleistų 10 
nuošimčių savo algų, bet li
nijos tą pasiūlymą atmetė. 
Tuomet korporacijos pa
skelbė, kad dabar be jokiu 
ceremonijų nukapota 15 
nuošimčių atlyginimo. Bei 
gelžkeliečiai šito pranešimo 
nenusigando, nes jie žino, 
kad jeigu jie sustreikuos, ta’' 
streiklaužiai jų vietų neuž
ims, nes prie gelžkelių reikia 
patyrusių darbininkų. Kom
panijos šitą irgi žino. Todėl 
nors ir paskelbė algų nuka- 
pojimą, tečiaus kviečia uni
jų atstovus į konferencija ir 
nori geruoju susitaikyt. Kiek 
dabar galima numatyt, 
gelžkeliečiai yra -pasiruošę 
kovot

Fazenda da Cava ūky buvo 
nušautas lietuvis vardu A- 
leksas Satkevičius. Jį nušo
vęs netyčia jo švogeris laike 
šaudymo per vestuves. Mato
ma, Brazilijoj yra paprotys 
vestuvėse šaudyt.

NAUJAS SUKILIMAS 
KUBOJ.

Vėliausios žinios sako, 
kad Kuboj revoliucionieriai 
bandė padaryti naują sukili
mą, bet jis nepavykęs. Karei
viai suėmę du buriu revoliu
cionierių. Havanos mieste 
esą platinami studentų lape
liai, kuriuose pranašaujama 
didelių sumišimų Kubos so
stinėj 10 sausio dieną.

KRATOS IR SUĖMIMAI
ČIU RESPUBLIKOJ.

Čili respublikoj kratos ir 
suėmimai nesiliauja. Pasku
tinėmis dienomis buvo iš
krėstos beveik visos darbi
ninkų organizacijų salės ir 
suimta 22 asmenys. Policija 
vis jieško komunistų, kurie 
mėgino anądien padaryti 
ginkluotą sukilimą.

FINAI SUTRIUŠKINO
PROHIBICUOS ĮSTA

TYMĄ.
Pereitą sąvaitę Suomijos 

gyventojai balsavo klausi
mą : palikti prohibicijos įsta 
tymą, ar panaikinti? Ir di 
dele balsų didžiuma finai 
nutarė prohibiciją panai
kinti.

LONDONE SUSTREIKA
VO UOSTO DARBININ

KAI.
Londone sustreikavo 3,- 

700 darbininkų, kurie dirbo 
prie laivų krovimo Thames 
upėj. Streikas kilo dėl algų 
nukapojimo. Taip pat su
streikavo ir Suezo kanalo 
darbininkai.

SNIEGAS SUSTABDĖ
TRAUKINIUS VENGRI

JOJ.
Rytų Vengrijoj tiek pris 

kad buvo nutrauktas. _. "’go,
šė patį detektyvą ir du pašto visas susisiekimas gelžke- 
tarnautoju. ' ' liais.

AIRIAI ĮVEDĖ MUITĄ 
ANT BEKONŲ.

Airija įvedė ant bekono 
muitą, užkirsdama kelią be
kono įvežimui iš Amerikos, 
Lenkijos, Danijos, Švedijos, 
Olandijos ir kitų valstybių. 
Veikiausia tas palies ir Lie
tuvos bekonus.

Hondūro respublikos vy 
riausybę atšaukė duotą Uni
ted Fruit kompanijai konce
siją tiesti gelžkelį palei Co- 
mayagua upę į bananų sritį. 
Koncesija buvo atšaukta dėl
to, kad žmonės pradėjo ren
gti demonstracijas ir protes- 
tuodati prieš ją.

MEKSIKOS KUNIGAI VĖL 
SUSTREIKAVO PRIEŠ 

DIEVĄ.
Praėjusi nedėldienj Mek 

sikos mieste neatsidarė nei 
viena katalikų bažnyčia ir 
nei vienas katalikų kunigas 
nelaikė mišių. Kunigai su 
streikavo prieš Dievą iš nau- 
tq, nes jie vėl supyko ant 
Meksikos, kam apnibežiavo 
jų skaičių. Bet protestonų 
bažnyčios buvo atdaros.

»HILADELPHUA NETU 
RI PINIGŲ DARBININKŲ 

ALGOMS.
Pereitą subatą 26,000 Phi- 

ladelphijos darbininkų ne
gavo algų, nes miesto ižde 
nebėra pinigų.

BERLYNE “RAMU”, PER 
NAKTĮ AREŠTUOTA 450 

ŽMONIŲ.
Telegrama iš Berlyno sa

ko, kad Nauji Metai tenai 
pasitikta “ramiai”, tečiaus 
per naktį policija areštavo 
450 triukšmadarių.

Nuo didelių liūčių piety 
Afrikoj pereitą sąvaitę labai 
patvino upės ir gyventojai 
buvo įspėti, kad saugotųsi 
didelio potvinio.

Kanados-Amerikos
Migracija Pradeda 

Grįžti Atgal.
Ottawos žiniomis, žmonių 

migreaija tarp Kanados ir 
Jungtinių Valstijų paskuti
niais laikais pradėjo grįžti 
atgal. Iki šiol daugiau žmo
nių persikeldavo iš Kanados

Jungtines Valstijas, negu 
iš čia į Kanadą. Dabar gi 
daugiau kanadiečių grįžta 
atgal, negu išvažiuoja, ir 
prei to da daug amerikiečių 
išvažiuoja Kanadon. Štai ką 
parodo skaitlinės: 1925 me
tais iš Kanados Amerikon 
atvažiavo 132,180 kanadie
čių, 1930 metais 42,127, o 
šimet jau tik 3,000 kanadie
čių čionai teatvyko. O atgal 
išvažiavo 13,640 kanadie
čių ir su jais da 10,180 ame
rikiečių nuvyko Kanadon.

ISPANIJOS KUNIGAI EI
NA PRIEŠ KONSTITU

CIJĄ.
Naujiems metams Ispani

jos vyskupai išleido į katali
kus atsišaukimą, ragindami 
uos priešintis ir kovoti viso

kiais budais prieš respubli
kos konstituciją, kuri drau
džia kunigams daryti biznį 
iš tikybos.

Austrijos Gelžkelie
čiai Vartoja Sabotažą

Austrijos parlamente da
bar yra svarstomas sumany
mas nukapoti gelžkeliečiams 
algas. Norėdami pareikšti 
tam sumanymui savo protes
tą, gelžkelių darbininkai 
pradėjo vartoti sabotažą. 
Streiko jie neskelbia ir nuo 
darbo visai neatsisako, nes 
įstatymas tai draudžia, bet 
rūpestingiau dirba, ir tame 
yra sabotažas. Jie vagonus 
valo ir ratus apžiūri taip rū
pestingai, kad tas darbas 
užima jiems du syk daugiau 
laiko ir traukiniai vėluojasi 
po 5-6 valandas.

UPĖS DUGNU PLAUKĖ 
DEGTINĖ.

Passaic, N. J.— Prohibi
cijos agentai čia susekė po 
Passaic’o upe nutiestą vam
zdį, kuris jungė spirito va 
ryklą su garažu antroj pu
sėj upės. Spiritas varykloje 
)uvo varomas po valdžios 
iriežiura, bet tuo pačiu lai
tu daug jo buvo išsiunčiama 
,uo slaptu keliu kiton pusėn 
upės kur jį pasiimdavo deg
tinės šmugelininkai. Tas įtai
symas, valdžios apskaičiavi
mu, galėjo kaštuoti apie 
$550,000. Sąrišy su tuo šmu
geliu keli žmonės buvo suim
ti.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
MIESTELĮ.

Minnesotos valstijoj gau 
ja ginkluotų banditų pereitą 
sąvaitę užpuolė nedidelį Pi
ne River miestelį, kur yra 
išviso tik 4x0 gyventojų, su
ėmė vienintelį policmaną ir 
paskui pradėjo plėšti krau
tuves, sprogdinti seifus ir 
vogti iš namų. Prisikrovę 
pilnus automobilius grobio, 
jie niekeno nekliudomi pa
bėgo.

MIRĖ ŽYMUS ANGLIJOS
LAIKRAŠTININKAS.

Pereitą sąvaitę Anglijoje 
mirė C. P. Scott, visame pa
sauly žinomo laikraščio 
“Manchester Guardian” re
daktorius. Jisai vedė tą laik
raštį 50 metų.

KAVA GERESNIS KURAS, 
NEGU ANGLYS.

Dabartiniu laiku Brazili 
įa degina kavą gelžkelių lo
komotyvuose, norėdama tuo 
budu sumažinti jos išteklių 
ir pakelt kainą. Ir inžinieriai 
sako, kad kava duodanti 
daugiau karščio, negu ang 
lys. Deginant suslėgtos ka
vos plytas esą gaunama 40 
nuošimčių degamųjų dujų, 
tuo tarpu kaip iš anglių gau
nama tiktai 30 nuošimčių to
kių dujų.

balsuotų; nas ^enaį važiuot šerifas bi- 
ir jojo. todėl organizavo talką, 

pasikvietė keliatą policma- 
nų, detektyvų, ir iš viso 10 
ginkluotų vyrų nuvyko 
dviem automobiliais. Pasi
statę savo vežimus prieš far- 
mos duris, policmanai įmetė 
per langą ašarinę bombą, 
manydami priversią tuo bu
du esamus viduje žmones iš
eiti laukan. Bet niekas neiš
ėjo. Tuomet šerifas sumanė 
aužtis per užpakalines du

ris. Jisai pasiėmė su savim 
vieną detektyvą, vieną polic
maną, ir visi trįs įsibėgėję 
davė pečiais į duris. Durys į- 
ėkė vidun. Bet kaip tik šeri
as su savo pagelbininkais į- 

ėjo į vidų, tuojaus iš virtu
vės pasipylė šūviai. Šerifas 
ir policmanas krito ant vie
tos negyvi, o detektyvas ga
vo pilną petį šruotų. Da vie
nas šerifo pagelbininkas no
rėjo bėgti į vidų, bet kitas 
suvis nutraukė jam pusę gal
vos. Bėgo da vienas artyn, 
)et jis buvo peršautas per 
taktą.

Į pusę valandos laiko bu
vo nušauta iš viso 6 policma
nai. Likusieji nutarė pasi
traukti ir važiuot į miestą 
daugiau pagelbos jieškoti. 
Sėdant jiems į automobilių', 
iš namo buvo paleistas per 
angą da vienas šūvis, kuris 
nunešė priešakinį automobi 
iaus kampą ir sužeidė da 
vieną policmaną.

Pakol pribuvo daugiau 
policijos, pasidarė jau tamsu 
ir kaliniai pabėgo. Policija 
mano kad toj farmoj buvo 
pasislėpęs ne vienas tik Har
ry Young, bet ir kiti jo sėb
rai, su kuriais jis buvo pa
sprukęs nuo kalėjimo darbų. 
Manoma taipgi, kad šaudyt 
jam padėjo da du jo bro
liai, kurie gyveno su motina 
ant tos farmos. Dabar visi 
iie pabėgę. Policija suėmė jų 
likusią motiną. Ji meldžias ir 
prašo Dievo, kad jos vaikai 
geriau patys nusižudytų, ne
gu kad valdžia juos nužu
dys. Dabar sukelta ant kojų 
trijų valstijų policija ir ka
riumenė saugoja visus ke
lius, nes manoma, kad prasi
kaltėliai mėgins bėgti Mek- 
sikon.

DIDELIS GAISRAS DO- 
VERO MIESTELY.

Dover, N. H. — Pereitą 
nedėldienį čia buvo labai di
delis gaisras. Ugnis sunaiki
no visą miestelio centra.Nuo- 
itoliai siekia $1,000.000. Nu
kentėjo 27 firmos ir 100 
darbininkų pasiliko be dar-

SUMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
VYSKUPĄ.

Šanchajaus žiniomis, pe
reitą sąvaitę plaukiant ki
niečių laivu buvo sumuštas ir 
apiplėštas anglų vyskupas 
Howard Mowell. kiniečiai 
pramušė jam revolveriu gal
vą, subadė nugarą ir atėmė 
netik visus pinigus, bet ir 
bagažą.
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APŽVALGA J

NAUJI METAI SU 40,000,- 
000 BEDARBIU.

Pradedam naujuosius 1932 
metus su 40,000,000 bedar
bių visame pasauly. Ekono
minis krizis slegia visą žmo
niją. Buržuazinė spuada ra
mina žmones, kad šie metai 
bus geresni. Bet tuos rami
nimus mes girdim jau 1929 
metų pabaigos, kada pradė
jo griūti kapitalistinis ūkis, 
o krizis tolyn darosi vis aš
tresnis. Dar pereitą vasarą 
Jungtinėse Valstijose bedar
bių buvo priskaitoma i 5,- 
000,000, o šiandien, kaip ap
skaito Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovas Mc- 
Grady, šioje šaly yra 7,500,- 
000 žmonių kurie visai netu
ri darbo, ir apie 6,000,000 
pusiau-bedarbių, kurie dirba 
tik pusę laiko. Jeigu priskai- 
tyti bedarbių šeimynas, tai 
vien tik Jungtinėse Valstijo 
se bus apie 30,000,000 žmo
nių, kurie kenčia nuo dabar
tinio krizio.

Žmonės kenčia ne vien tik 
dėl darbo stokos, bet ir dėl 
bankų užsidarinėjimo. Dar
bininko šeimyna paprastai 
gyvena nedavalgydama, kad 
tik galėtų dolerį kitą susi- 
taupyt juodai dienai, o tuo 
tarpu bankas užsidaro ir su
taupyti jos centai žlunga. Tai 
juk baisi padėtis.

Jeigu prie valstybių tvar
kymo šiandien stovėtų socia
listai, tai buržuazija ant sto
gų sulipusi šauktų apie “so
cialistų tvarkos bankrotą. 
Bet kai dabar velnias traukia 
į prapultį buržuazinę tvar
ką, tai apie kapitalizmo ban 
krotą niekas nekalba. O tuo 
tarpu fabrikai užsidaro 
gelžkeliai eina ant Imitaci
jos, valstybės pradeda nebe
mokėti procentų už skolas— 
—tai juk tikriausi bankroto 
ženklai.

Ar ilgai taip bus, iš kalno 
pasakyti niekas negali. Ka
pitalizmas gali da atsigauti, 
ypač jeigu bus įvesta tinka
mų reformų, tečiaus daug 
“laimės” šiais 1932 metais 
mes turbut nematysime.

KUNIGAI PRANAŠAUJA 
SAVO SUSIVIENIJIMUI 

SUSMUKIMĄ.

Kunigų “Draugas” paste
bi, kad SLA. rinkimuose pa 
sireiškia labai daug veikimo 
ir agitacijos. Jis sako, kac 
tai parodo organizacijos gy 
vumą ir gailisi, kad nėra to
kio veiklumo katalikiškame 
Susivienijime. Todėl “Drau
gas” ragina savo organizaci
jos valdybą “būtinai organi 
zuoti didelį vajų”, kad prasi
dėtų koks nors judėjimas 
nes kitaip “ji visais atžvil
giais pradės silpnėti ir na 
riais ir savo iždu.”

Bet veikimas reiškiasi pa 
prastai tiktai tenai, kur eina 
priešingų idėjų kova Kokia 
gi kova gali būt tarp klebo
nų ir davatkų, iš kurių susi 
deda katalikiškasai Susivie
nijimas? Negali būt tarp jų 
kovos, taigi negali būt ir gy
vumo jų organizacijoj. Lėtas 
apsnūdimas, o ant galo ir vi
siškas “amžinatilsis” yra ne
išvengiamas jos likimas.

NERIMTI PRIEKAIŠTAI.
“Sandara” nori diskredi- 

uoti socialistų remiamus 
candidatus į SLA. Pildomą
ją Tarybą, ir prie kožnos' 
progos vis paleidžia šūvį jų 
5usėn. Apie S. Bakaną, ku- 
į socialistai stato į SLA. iž

do globėjus, “Sandara” jau 
ielintu kartu tvirtina, kad 
jis nemokąs rašyt. Bet tai y- 
*a visiems aiški netiesa, nes 
S. Bakanas yra jau senas 
pažangių laikraščių kores
pondentas ir rašo nei kiek 
neprasčiau už patį “Sanda
ros” redaktorių.

Taigi šitas priekaištas yra 
visai nerimtas ir nupuola 
pats savaimL

‘Sandara” atakuoja ir 
Bagočių, kurį socailistai sta
to į SLA. prezidentus. “Mes 
esam įsitikinę, kad Bagočius 
netinka būt. susivienijimo 
vadu”, sako sandariečių or
ganas. Kodėl netinka? Ogi 
todėl, kad “ką jis neorgani
zavo, tas sugriuvo ir dingo”.

Žinoma, “Sandara” norė
jo pasakyti kitaip. Ji norė
jo parodyt, kad ką tik jis or
ganizuoja, tai viskas griūva 
ir nyksta, o dabar išeina, kad 
griūva ir nyksta tik tie daly
kai. kurių Bagočius neorga
nizuoja. Tai jau labai dide
lis jam kreditas.

Bet mes nesivaduosime 
gramatiškomis “Sandaros” 
klaidomis. Mes imsime ją 
tokioj prasmėj, kokioj ji no
rėjo. bet nemokėjo išsireikš
ti, būtent, kad visi oi-gani- 
zuojami Bagočiaus darbai 
griūva. Na, o ko šitas prie
kaištas yra vertas? Ar “San
dara” parodo nors vieną 
faktą, kur Bagočiaus organi
zuotas darbas sugriuvo ir iš
nyko? Ne. Reiškia, ji šaudo 
tuščiais žodžiais.

Suprantama. “Sandara” 
turi pilną teisę Bagočiaus 
kandidatūrai nepritarti. Ir 
tai yra visai natūralu, nes ji 
priklauso visai priešingai 
politinei grupei. Bet kam 
tuomet daryti savo oponen
tui tokius nerimtus priekaiš
tus? Juk jeigu socailistų ne
galima rinkti į SLA. Pildo
mąją Tarybą vien tik dėl to, 
kad sugriuvo ar išnyko koks 
nors jų organizuotas darbas, 
tai kaip tuomet galima rink
ti sandariečius ar tautinin
kus, kurie turėjo suorganiza
vę apie tuziną visokių bend
rovių ir surinkę iš žmonių a- 
pie milioną ar daugiau dole
rių, o viskas sugriuvo ir iš
nyko? Kaip galima rinkti to
kius žmones, kurie pražudė 
Atstatymo Bendrovę, Resur- 
sino Bendrovę, Laivyno Ben
drovę, žemės Banko Bend
rovę ir visą eilę kitų?

Taigi matote, gerbiamieji, 
kad šita lazda. kuria jus 
norėtumėt užgauti socialis
tus, sumuša jus pačius!

pagal įstatymus jie turėjo 
tiek mokėti, ir atgal jų gauti 
nesitikėjo. Taigi dabar gau
ti iš valdžios čekiai jiems 
buvo tikros dovanos.

O ką gavo darbininkai, 
kurie tuos pinigus savo pra
kaitu uždirbo? Daugelis jų 
šiandien nei darbo neturi, ir 
pono Hooverio valdžia net 
pašalpos jiems nenori iš ša
lies iždo duoti.

Štai ką reiškia darbinin
kams neturėti valdžioje sa
vo atstovų!

67 BALSUOTOJAI,
212 BALSŲ.

“Naujienose” randam ži
nią iš Mahanoyaus, kaip te
nai “tautiškai” nusistačiusi 
SLA. kuopa nominavo kan
didatus į Pildomąją Tarybą.

Kadangi prie tos kuopos 
priklauso dabartinis SLA. 
prezidentas St. Gegužis, tai 
kuopa visus savo balsus ati
davė už jį, ir da pridėjo tri- 
svk tiek “magaryčioms”. Su
sirinkime dalyvavo 67 na
riai, o balsų už p. St. Gegužį 
buvo užrašyta net 212!

Kaip sau norit, tas “suby- 
tina” net ir Smetonos “rin
kimus”.

ĮVAIRENYBES

Bendrai manoma, senelių 
pasakojimais pasiremiant, 
kad žmonės seniau buvę 
daug stipresni ir daug ilgiau 

(gyvenę. Iš šv. Rašto žinom, 
į kad pirmieji žmonės gyve
snę po kelis šimtus metų. Ta- 
jčiau metais tada vadindavo 
mėnesius taip kad dabarti
niai vieneri metai buvo ly
gus dvylikai anų laikų metų.

Žmonių amžiaus ilgumu 
susidomėję ir mokslininkai. 
Bet jų tyrinėjimai davė vi
sai neluaktų vaisių. Būtent, 
pasirodė, kad priešingai, se
novėj žmonės gyvendavo 
trumpiau. Vienas mokslinin
kas, ištyręs šimtą 
kapų nerado nei vieno, kurs 
butų gyvenęs 30 metų. Vi-

Į rijoj, Norvegijoj, Danijoj ir 
į Anglijoj, kur vidutiniškas 
amžius siekia 55 metų, išsky
rus Šveicariją su 57 metais! 
Kitose Europos valstybėse 
žmonės gyvena kiek trum
piau. Vokietijoj ir Austrijoj 
—50—48 m, Prancūzijoj— 
47, Einant į rytus, Europoj 
žmonių amžius trumpėja, bet 
vis yra daug didesnis, negu 
seniau. Yra mokslininkų, 
manančių, kad XXII a. vidu
tiniškai žmonės gyvens po 
140 metų.

Ar ištikro musų sausžemis 
plaukioja?

Tarp mokslininkų yra to
kia teorija, kad žemės vidu- 

romenųInai yra skysti, ir kad toj 
skystoj masėj plaukioja kaip 

. ,ir kokios palaidos salos visi 
duramžiais vidutinis žmonių ;muSų žemės kontinentai, vi-, 
amžius buvo 22—25 metai. | žemynai. Ar tas tiesa, nie- 
Kad ritierių laikais žmonės kas tikrai nėra irodes. Bet

Socialistų Nkankee Yra 
Pavizdys Visai Amerikai

AMERIKA “KRIKŠČIONI
ŠKIAUSIA” ŠALIS.

Ateinant Kalėdoms ir 
Naujiems Metams, pas krikš
čionius yra mada netik svei
kint vieni kitus, bet ir kitokių 
nesąmonių pripasakot. Po
piežius iš savo užpečkio irgi 
prašneko. Pavyzdžiui, jisai 
pasakė, kad Amerika šian
dien yra “krikščioniškiau
sia” šalis visam pasauly, 
kuomet tikrovėj čia jau ne 
viena bažnyčia yra išstatyta 
ant pardavimo, nes žmonės 
jų nelanko.

VALDŽIOS DOVANOS 
MILIONIERIAMS.

Pono Hooverio valdžia 
piestu stoja prieš šelpimą 
bedarbių iš šalies iždo. Bet 
milionieriams ji labai miela- 
širdinga. Prieš pat Kalėdas 
ji išdalijo korporacijoms ir 
pavieniams turčiams $69,- 
476,000 dovanomis. Net 
Rockefeleris, kuris nežino 
savo turtams galo, gavo $30,- 
000. Gi ponas Melionas, 
pats finansų ministeris, savo 
šeimynai padalijo apie $86,- 
000. United Verde vario 
korporacija gavo apie $1,- 
000,000 Kalėdoms dovanų. 
Ir taip toliaus.

Išsiuntinėjus tiems po
nams čekius, valdžia aiški
na, kad ji čia gražinanti per
mokėtus jų mokesčius.

Bet jeigu milionieriai bu
vo tuos pinigus valdžiai 
“premokėję”, tai reiškia, 
kad jie buvo įsitikinę, jog

“PIRMYN, KAD IR PER 
PRAGARĄ”, SAKO HIT

LERIS.
Vokietijos fašistų lyderis 

Hitleris išleido Naujiems 
Metams atsišaukimą į savo 
sekėjus, kur jis sako: “Eida
mi prie laimėjimo be bai
mės ar kaltės, mes eisime 
kaip riteriai per mirtį ir pra
garą. Musų partija dabar yra 
didžiausia Vokietijoj, turi 
8,000,000 sekėjų, o greitai 
turės ir 15 milionų. Katalikai 
ir smulkioji buržuazija yra 
bolševizmo įrankis ir Vokie
tijos nelaimių priežastis.”

nebuvo didesni, galima sprę
sti iš palikusių šarvų, kurie 
tinka tik vidutinio šių dienų 
ūgio žmonėms. Žmonės pa
didėjo ir žmonių amžius pa
ilgėjo tik medicinos moks
lams patobulėjus. Išnykus 
marams ir kitokioms užkre
čiamoms ligoms, pagerėjus, 
sveikatos atžvilgiu, gyveni
mo sąlygoms, sustiprėjo ir 
žmonių giminė Tai vaizdžiai 
parodo gyvybės draudimo 
draugijų statistika.

Prieš karą vidutinis žmo
nių amžius Amerikos Jungti
nėse Valstybėse buvo 44— 
45 metai, o dabar — jau 
57! Vadinasi, pailgėjo visa 
13 metų! Ilgiausiai, vidutini
škai, Europoj žmonės gyve
na šiose valstybėse: Šveica-

taip pat niekas nėra įrodęs, 
kad tai netiesa.

Taigi šiomis dienomis A- 
merikoje susidai-ė mokslinė 
ekspedicija, kuri pasistatė 
savo tikslu šitą klausimą iš
rišti, jei bus galima. Ekspe
dicijai vadovaus kap. Flan- 
del M. Williams iš New Yor- 
ko. Jo kompanija susidės 
iš 18 žmonių ir žada išplauk
ti iš New Yorko 1932 metų 
birželio mėnesy. Ji plauks 
laivu į šiaurę ir Grantlande 
įsteigs savo papėdę, iš kur 
ketiniais orlaiviais skraidys 
į šiaurinį žemės ašigalį ir iš 
tenai stebės visokius gamtos

_ reiškinius. Manoma, kad iš 
* šiaurės poliaus lengviausia 

yra pastebėti, ar musų saus- 
žemiai plaukioja, ar ne.

1916 metais Milwaukee 
miesto majoru buvo išrink
tas socialistas Hoan. Gyven
tojams jisai taip patiko, kad 
nuo to laiko jie kito majoro 
jau nenori. Dabar jie išrin
ko jį jau penktai iš eilės tar
nybai. Nors demokratų ir re- 
publikonų partijos tenai su
sivienijo į vieną krūvą, so
cialisto išmušti iš majoro 
vietos negali.

Kodėl?
O štai kodėl:
Pakol miestą valdė repub- 

likonų ir demokratų politi
kieriai, Milwaukee išrodė ly
giai taip, kaip ir kiti Ameri
kos didmiesčiai šiandien iš
rodo.

Miestas artinosi prie ban
kroto.

Bonai buvo leidžiami ir 
pinigai skolinami einamiems 
miesto reikalams apmokėti.

Policijos ir ugnagesių pen
sijų fondas buvo išeikvotas, 
jame truko $2,000,004).

Daugybė namų savinin
kų negalėjo užsimokėti mo
kesčių, nes jie buvo labai di
deli.

Miestui stigo 10 mokyklų, 
todėl buvusiose vaikai buvo 
sugrusti, kaip silkės bačko
se.

Geriamas vanduo buvo 
užterštas.

Gatvės buvo netaisytos.
Suktybės ir vagystės ėjo 

su kiekviena tranzakcija.
O šiandien, prie socialisto 

majoro, Milwaukee yra pa
vyzdingiausias miestas viso
se Jungtinėse Valstijose.

Mokesčiai ant namų nu
mažinti.

Deficitas miesto ižde vi
sai išnyko. Vietoj nedatek- 
liaus, kaip seniaus būdavo, 
šiandien miesto ižde yra 
daugiau kaip $5,000,000 
pertekliaus, ir beveik visos 
skolos, i kurias republiko- 
nai su demokratais buvo 
mietą paskandinę, dabar jau 
atmokėtos.

Tapo įkurtas amortizaci
jos fondas, kurio pagalba į 
kelis metus Milwuakee mies
tas bus visai apvalytas nuo 
skolų, taip kad nereikės mo
kėti jokių nuošimčių, ir tada 
namų savininkai galės būt 
beveik visai paliuosuoti nuo 
taksų.

Be to, socialistai sudėjo 
$30,000,000 į visokius mies
to pagerinimus, nei cento 
tam tikslui neskolindami.

Senos lindynės buvo nu
griautos, o jų vieton pastaty
ti nauji ii- sveiki namai.

Piktadarybė socialistams 
miestą valdant beveik visai 
išnyko.

Švietimo reikalai buvo 
taip sutvarkyti, kad Milwau- 
kee šiandien turi pavyzdin
giausią mokyklų sistemą vi
soje šalyje.

Įvesta sanitarinė inspek
cija, taip kad kiekvienas su
gedęs maisto dalykas yra 
tuojaus naikinamas, kuomet 
kituose miestuose sugedę 
valgomieji daiktai yra par
duodami darbininkų šeimy
noms.

Socialistų įvesta tvarka ir 
teisingumas Milwuakee mie
ste tiek visiems užimponavo, 
kad kiti miestai siunčia tenai 
savo delegacijas, kad patir
tų, kaip socialistai sugeba 
visa tai padaryti. Šiomis die
nomis specialė delegacija 
buvo atvykus į Milwaukee 
miestą net iš Filipinų salų.

Visa paslaptis bet gi yra 
tame, kad socialistai yra 
praktiški ir teisingi žmonės. 
Jie dirba visuomenės labui 
ir nevagia miesto pinigų.

Socialistai buvo taip pat 
paėmę į savo rankas Readin- 
go, Schenectadv, Butte, Ber- 
keiey ir kitų miestų valdžias. 
Ir visur jie parodė, kad jie 
moka gerai organizuot ir tei
singai valdyt. Pavyzdžiui, 
Readingo mieste prie repub- 
likonų ir demokratu nedide
lių namų savininkai buvo 
apkrauti sunkiais mokes
čiais, o fabrikantai, banki
ninkai ir kitokie turtuoliai 
taksu beveik visai nemokė
jo. Socialistai šitą reikalą 
tuojaus pertvarkė. Jie ant 
darbininkų namų taksas nu
mažino, o turčiams pakėlė. 
Tas, žinoma, piniguočiams 
baisiai nepatiko ir jie pradė
jo organizuotis, kad socia
listus iš valdžios išstūmus.

Kur kapitalistai miestus 
valdo, tenai turčių distrik- 
tuose gatvės puikiai ištaisy
tos, net trokams uždrausta 
važiuoti, o darbininkų kvar
taluose šaligatviai iširę, gat
vės netaisytos, žiburiai men
ki, žiemos laiku sniego nie- 
go niekas nenukasa ir neiš
veža. Bet mokesčius ir čia 
reikia mokėti.

Jeigu žmonės butų tiek su
sipratę, kiek jie tingi protau
ti, tai jie visur balsuotų už 
socialistus.

PENKIOSE EUROPOS
VALSTYBĖSE 9,500,000 

BEDARBIŲ.
Paryžiaus žiniomis, ketu

riose didžiausiose Europos 
valstybėse pradedant nau
juosius metus yra 9,533,700 
bedarbių, būtent, Anglijoj 
2,506,700, Italijoj 878,000, 
Ispanijoj 500,000, Francuzi- 
joj 300,000, Vokietijoje 
5,000,000 su viršum.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Brazilijos Lietuviai.

Bendri Bruožai.
Brazilijon lietuviai pra

dėjo emigruoti dar visai ne
senai. Seniausi lietuviai e- 
migrantai yra atvykę tik 
prieš 6 metus. Tiesa, yra ir 
anksčiau atvykusių lietuvių, 
kurie jau gyvena Brazilijoje 
apie 10-15 metų, bet tai visai 
nežymi dalis ir jau spėjo su
brazdėti, nebeskaito save 
lietuviais. Jie yra apsigyve
nę Minas Geraes, Rio Gran
de do Sul ir Parana valsty
bėse (estadose). Jie užsiima 
žemės ukiu ir gyvulininkys
te. Iš to turi gerų pelnų ir jų 
neslegia taip dabartinis kri
zis.

Vėlesni lietuviai emigran
tai. atkeliavę prieš 6 metus,

mas “Lietuviškas Namas”, 
kaipo centras visų katalikiš
kų ir fašistinių organizacijų. 
Šis namas geriau tiktų va-

aferistais, leidžia laikrašti, 
turi suorganizavęs fiktyves 
sąjungas, kurioms gauna iš 
Lietuvos tūkstantines pašal
pas, kurios sunaudojamos 
visokiems bizniams. Ir tos 
visos sumos užrašorrios kny- 
gosna kaipo“išduota socialei

dinti “lietuviška karčiama'', • pašalpai”. Mat iš Lietuvos y- 
nes tos pačios organizacijos ra skirta socialė pašalpa ne

galintiems dirbtiužlaiko ir restoranų ir per 
naktis baliavoja.

1931 metų pradžioj įsikū
rė “Žiburys”, pažangioji or
ganizacija, bet dėl ekonomi
nių sunkumų silpnai gyvuo
ja.

ir bedar
biams, bet jei kas nueina 
prašyt pašalpos, tai jam pa
rodo duris.

P. Mačiulis taip pat eina 
ir žvalgybininko pareigas. 
Jisai visai nesigėdi apskųsti

Brazilijos lietuviai dabar policijai jam nepatinkamų
m čine ______ • t________ •■s*_____ !_♦!_turi šias organizacijas: “Šv. 

Juozapo Bendruomenė”, 
“Šventos Cecilijos Choras”, 
“Savyglebos Sųjunga” (ku
ri kas mėnesis iš Lietuvos 
gauna po 100 dolerių pašal
pos), “Lithuania” sporto S-

dabartiniu laiku labai kenčia ?a ^as mėnesis gauna po 
oO dolerių pašalpos) ir Ži
burys”.

Greitu laiku, kaip girdėt, 
manoma įsteigti Lietuvių So-

nuo nedarbo ir nė vienas 
nespėjo geriau įsitaisyti per 
taip trumpų laikų. Vėlesnie
ji emigrantai, kurie ir pini
gų atsivežė iš Lietuvos, at
važiavę nesiėmė jokio kito 
darbo, o tik stengėsi Įlysti 
fabrikan, kur uždarbiai ir 
geram laike buvo menki, o

cialistų Sųjungų
Brazilijos Lietuvių Spauda.

Pirmas lietuvių laikraštis
—__ _ ~ Brazilijoj išėjo “Brazilijos*

prasidėjus kriziui, uždarbiai: ’^urį leido, kaip mi-
liko visai sumažinti; be to ??lau> “Ausr?, - J** nell«al 
dar,valdžios dekretu svetim-į®!^ ^uv0 Pa*
šaliai iš fabrikų tapo atleis- į sir0^§ •^ae --e"
ti (svetimšalių fabrikuose Į tuvį® » J*arsas. » ^ayPe,” 
gali dirbti tik vienas trečda- į ?cs » Žiedas
lis). Dėl šio valdžios dekreto ^um., kūne jau šiandien ne
daug nukentėjo ir lietuvių, beegzistuoja. Šiandien Bra- 
Likę be darbo, priversti bu- į9°s beĮuviaĮ Įaikras-
vo važiuoti į fazendas ir Ljetuvjs Brazilijoj ir 
dirbti tik už du ir pusę mil- “Lietuvių Aidas Brazihjoj . 
reiso i dieną (15 amerikoni-, Pir^JĮ leidžia S. Paulo he- 
škų centų)- [tuvių konsulas P. Mačiulis,

nai buvo surengę Rusijos Re
voliucijos sukaktuvių pami
nėjimų ii- padarė demons
tracijų. Policija pastojo jiem 

Daugelis lietuviu gyvenan- kelių, užtvėrė gatvę trokais. 
čių Suvienytose Valstijose ir Komunistai buvo apsiginkla- 
Kanadoj labai retai mato vę ir prasidėjo muštynės, bet 
Bakraščiuose žinių apie ši policija sumušė komunistus.
krašta. kur būna amžina vai Vienas Pollclstas buvo Per’ Krastų, . una amz na a gautas per plačius, du kiti
wą. Tai yra gelių ir visokių ,CBgx.ai sužeistii 0 ko_ 
fruktu žeme. čia auga orui- muaLtų 18 sužeista. Per sū
riai, bananos, grape tranai, g;rėmimą policija areštavo 
lenkai, kokusai, tangerinos cg komunistus ir padavė į 
ir kitokie gardus vaisiai, čio-
nai ūkininkai sėja po tręjis . .

metus. Vietomis že- Lietuvių čionai man teko

TAMPA, FLORIDA. 
Kraštas, Irar būna amžina

asmenį. Jam priešingų laik 
raštį “Lietuv. Aidų Braz.” 
kaip teko patirt, ne kartų y- 
ra skundęs policijai, ir su 
kun. Valaičiu net teisman vo žemę 
buvo padavę. “L. Aido Br.” 
redaktorių A. Dutkų. Bet to
ji byla taip ir nutylo. Matyt, 
nieko nelaimėjo.

žodžiu, konsulatas yra sa
vos rūšies šnipų lizdas ir a- 
feristų prieglauda ; čia try
nėsi aferistas Buividas, Kuš
kis, Valiukas ir k., kurie vi
siems emigrantams yra žino
mi, nes ne vienam yra nune
šę paskutinius centus parda
vinėdami laivakortes, persių- 
sdami (savo kišenėn) pini
gus ir kitokiais budais ap
gaudinėdami lietuvius. Sa
koma, kad Valiukas dar ir 
dabar iš lietuvių konsulato 
gauna algų, kaipo socialę pa
šalpų, ir tarnauja žvalgyboj.
Brazilijos foteli*

Brazilijoj yra ir keletas 
lietuvių inteligentų; vieni

Kadangi emigracijos
tuvos iždo. Mat, yra skirta ą rg kokių nors prasikaltimų.

Yra ir politinių emigrantų.

menesme

migracija buvo nesutvarky- Lietuvos lietuviškai spaudai, 
ta, todėl šiandien lietuviai y- pašalpų vienas kunsu- 
ra įssiblaskę po visą Brazdi- į0 iaįjęraštis suvalgo. “Lietu
vą. \ argu ar rasis bent vie- vis Brazilijoje” yra fašistinis 
na estada, kur nebūtų lietu- jr vįsuomenej neturi jokio 
?7°.’ APie 40,000 lietuv įų yra pasįse]<įmo laikosi tik skir- 
issimetę po plačiųjų Brazdi- Jį pašaipa.
jų ieškodami darbo. , “Lietuvių Aidų Brazilijoj”

Pereitais metais, paskirus leidžia spaudos bendrovė
Brazilijon generalinį konsu- “Aidas”. Jis yra nepartinis, 
lų T. Daukantų, buvo mano- pažangios minties darbinin- 
ma, net ir jis pats sakėsi, kad kų laikraštis. Nors skaitomas 
rapinsis lietuvių kolonizaci- nepartiniu, bet yra grynai 
jos reikalais, ištirs koloniza- socialistinis. “Lietuvių Ai
rijai vietų ir, padedant Lie- • Jas Brazilijoj” šiandien 
tuvos vyriausybei, pradės skaitomas rimčiausiu laikra- 
kolonizuoti lietuvius. Dau- i ščiu, koks tik yra iki šiol Bra- 
kantas išbuvęs metus apie žili joj buvęs. Kaip toks, turi 
kolonizacijos reikalus nė j ir pasisekimų Brazilijos lie- 
vieno karto jau nebeišsitarė; tuviuose.
nusipirko sau fazendų ir iš-

Bet čia visi yra lygus. 
Pabėgę iš Lietuvos prasi

kaltėliai, kurie Lietuvoj ar 
bankelį kokį “iščystino”, ar 
šiaip kų nors prašmatnaus 
padarė, panašiais darbais 
pradėję buvo verstis ir čia. 
Bet neilgai jiems tai sekėsi, 
nes buvo sudrausti policijos 

K. D.

Sing Sing kalėjime, New 
Yorke, nužudytas elektros 
kėdėj Rudolp Duringer, ku
ris New Yorko nedorybės 
namuose užmušė merginų.

važiavo Argentinon, kaipo Į- 
galiotas ministeris. Taip ir 
pasiliko su kolonizacijos rei
kalu.

Brazilijos Lietuvių 
Mokyklos.

Sao Paulo mieste yra 2 
lietuvių mokyklos. Greitu

. , laiku manoma įsteigti dar 
Brazilijos Lietuvių Organi-; dvi. pėl netinkamų mokyto- 

zacijos. Jų, daugelis lietuvių savo
Organizacinis lietuvių vei-' vaikus leidžia į brazilų mo- 

kimas prasidėjo 1926 metais, j kyklas. Rastųsi, žinoma, ir 
Pirmoji Brazilijos lietuvių geresnių mokytojų, bet mo- 
organizacija buvo “Aušra”
įkurta 1926 metais. Ji buvo 
pažangi organizacija ir tu
rėjo nemaža narių, leido sa
vo laikraštį “Brazilijos Lie
tuvis”. Organizacijon pa
kliuvus nepageidaujamų jai

Rytojų skiria konsulas, o 
skirdamas žiuri, kad nebūtų 
“trefnas” žmogus 

Dabar yra statomas S. 
Paulo priemiesty lietuvių 
mokyklai namas Lietuvos 
valdžios lėšomis. Tam pa

jevus J ________ _______ ____
mė labai gera. Tūli ukinin- sutikti tik vieną šeimynų, tai 
kąj turi dideles famaas nžsn- P- Gadeikų, 511 S. Albany 
dintas orinčiais ir kitokiais £t- Jisai jau senas Tampos 
vaisingais medžiais- Didesni gyventojas, turi didelį apar- 
ukiai turi net gelžkelius į sa- tome r tų nusipirkęs. Lietu- 
vo žemę bei sodų įsivedę, yiai, kurie atvažiuoja čionai 
Skiną vaisius nuo medžių ir žiemavoti, turėtu atlankyt jį. 
c-rąima tiesiai į vagonus, o Kažin kodėl čionai lietuvių 
fruktų pirkliai perka juos ka- neapsigyvena daugiau. Mies- 
rais sulyg rinkos kainų. A n- tas laisvas ir saliunai atda- 
dai išvežė 6,000 baksų oren- ri, bažnyčiose žmonės ruko. 
čių į kitas paaaidjn dalis, Ne- Policistai ant gatvės taipgi 
eurie ūkiai yra užsodinti vi- ruko stovėdami. Tampų va- 

sokiom uogom. Miestų dide- dina cigarmiesčiu, nes tik 
ių ir indusrtijos didelės čio- cigarų darbininkai gyvena ir 

nai nėra. Tampos miestas dirba cigarus.
turi apie 100,000 gyventojų,! Vietiniai laikraščiai pra
stovi prie pat jūrių, kur lųi- neša, kad šįmet Floridoje 
vai ateina iš viso pasaulio, citrų ir orenčiu užaugo už 
Yra cigarų dirbtuvės, bet $1^000,000 vertės. Dabar 
šįmet mažai cigarų žmonės jaU juos pakuoja ir
ruko, tai čia turim daug be- parduoda. Daug žmonių dir- 
darbių Turistų bei kehau- ba prie jų ant
ninku kas metai apie si laiką fatvaduodavo tūkstančiai * čionai yra geri automobi- 
Per Kalėdas atsidaro vasa- Hų keliai. Miestukai apgy- 
ra, prasideda koncertai, mu- yonti ispanų ir italų. Pas 
zika parkuose griežia, mau- juos daugiausia dirba . juod- 
dynės niekad neužsidaro, veidžiai už mažą atlyginimų. 
Bet vietiniai biznieriai sako, Doleris į dieną, tai nigerio 
kad delei blogų laikų šįmet a*Sa-. G stubose pas turtin- 
nei pusė žmonių nepribuvo; gesnius Floridos gyventojus 
daug hotelių ir apartamentų tai nigerkos tarnaitės, ku- 
visai negalės atsidaryti; riom moka po $10.00 į mėne- 
dang restoranų bankrutuoja, si- Restaurantuos valgiai 
nes žmonės neina valgyti, daugaiusia 25 centai. Butas 

Miestas yra-švarus, oras su valgiu nuo $6 iki $10 į su
šiltas, sausas, saulė kas dien vaitę. F. Gražys.
šildo ir šviečia, karščio būnaį --------------
apie 82, o vanduo maudynė- į PITTSBURGH, PA. 
se apie 72 laipsniai. Pragy- 195
venimas čionai kiek piges- w w PiH„£» Tarybo. 
nis, negu Detroite, nes nerei- nomin.ciį„,
kia šiltu namu, nei daug ap-
sirengmio. BMarbiai mieįa , Penn. avė. daly SLA. 195 
atviram ore. Miestas juos šel- ^pa turėjo pnešmetinį su- 
pia. Duoda po tris dienas brinkimų Kazimiero Sruo- 
dirbti. Baltas darbininkas namuose ir nominavo 
gauna po $1.50 į diena, o kandidatus į Pildomųjų Ta 
juodas $1.00 į dienų, Lapkri- ąbą. Į prezidentus Bago- 
čio mėnesy komunistai čio- C1US ?avo 8 balsus ir Grimus
_________________________  8; į vice-prezidentus Mika-

jlauskas visą 16 balsų; j sek
retorius Vinikas taip pat vi- 

' są 16 balsų; iždininko vieton 
i Rastenis 12, Gugis 4; į ka
sos globėjus Bakanas 1< 

i balsų, Januškevičius 10, 
ĮFranas Pikšris 5; į daktarus- 
į kvotėjus Jonikaitis 9, Bronu- 
šas 7.

Gegužio ir Tareilos “šlei- 
jtas” negavo nei vieno bal- 
’so.
| Kuopos valdybon išrinkti 
visi senieji. —. F. P.

TAUPYMAS ANT IŠMOKĖJIMO.

MES daug esame girdėję ape visokį pirkimu ant 
išmokėjimo, bet taupymai ant išmokėjimo dar 

nėra taip populiariški.
Pranešimai apie “Kalėdų Kliubus” vedami bankų 

per visų šalį, priduoda šiokių-tokių reikšmę apie 
jo didumų. Padedant 50 centų iki kelių dolerių kas 
sųvaitę per metus, amerikonai sutaupino beveik 
$600,000,000 iki Kalėdų. Tas buvo mažiau negu per 
pereitus tris metus, ir Bet perviršino sumų 1027, 
kurie buvo pasekmingi metai, su daugiau kaip 
$100,000,000. Tas suteikė stiprų paakstinimą bizniui 
ir buvo sveikiausias vaistas deko, kad tai buvo geri, 
tvirtus, tikri pinigai. Kalėdų Kliubo nariui 
rūpintis apie Sausio mėnesio bilas.

asmenų, “Aušra” likvidavo- čiam priemiesty manoma 
“ o i-n z*.:- c^yti į. bažnyčių, nes čia

daugiausia yra apsigyvenu
sių lietuvių, kurie turi savo 
nejudomo turto—namus.

si. Sustojo ėjęs ir laikraštis. 
Po Aušros įsikūrė Lietuvių 
Susivienijimas Brazilijoj, 
kuris buvo išaugęs į didelę 
organizaciją, leido savo laik
raštį “Garsas”. Bet 1930 m. 
sąjunga tapo likviduota vie
tos policijos, keli jos nariai 
buvo įskųsti komunistais, 
buvo areštuoti, o vėliau iš
tremti Lietuvon, laikraštis 
taip pat sustojo ėjęs, polici
ja konfiskavo jos turtų, kurį

Sao Paulo Lietuvių Konsu
latas.

Lietuvių konsulatas Brazi
lijoj dabar yra tik vienas 
Sao Paulo mieste. Pirmiau 
Rio de Janeiro mieste buvo 
generalinis konsulas ir vice 
konsulas, bet įsteigus P. A-

Taupymas ant išmokėjimo yra žinomas ir daugely 
kitokių formų, pavyzdžiui, pirkimai ko-operatyviškų 
bankų šėrų, reguliariško padidinimo taupymo indė
lių, pirkimai gyvasties apsidraudimo ir taip toliau. 
Daugelis gerai manančių žmopių neturi savyje tvir
to nusistatymo atidet tam tikrų sumų regu itališkai, 
bet Kalėdų Kliubas arba kitokie sutvarkymai suda
ro reikalingų prisivertimų. Taip greit, kaip tik žmo
nės įeina į taupymo paprotį, tuomet jie stengiesi 
prisitaikyt savo iniciatyvos. Mes esame žinomj Eu
ropoje kaipo išlaidi šalis, bet šalis, kuri dabartiniu 
taiku turi 51,060,000 indėlių taupymo bankoae, ku
rių indėliai šiandien siekia $28,000,000.000, negali 
būt pavadinta ištvirkusia. Ideališkas balansas yra 
tas, kuris atsako už abudn, protingų išleidimų ir pro
tingų taupymų.

ii
IferaM, Grnod. 31, 1931 

Perspamtfatas su leidimą

FRANAS LAVINSKAS
3950 D St Detroit, Mick.
Minėtas- dr-gas yra “Ke- 

lievio” agentas. Jam atsilan 
kius į lietuvių kolonijas pil
nai galite patikėt kaipo tei
singam žmogui.

“Keleivio” Adm.

vėliau paėmė globoti konsu-Jmerikoj Lietuvos atstovybę, 
las. Taip ir iširo Lietuvių Į kurios rezidencija yra Bue- 
Susivienijimas Brazilijoj. Inos Aires (Argentinoj), Rio 

Vėliau pradėjo organizuo- J de Janeiro konsulatas tapo 
tis visokios katalikiškos ir panaikintas, o Daukantas,

Musę Kalėdų Kliokęs dabar atviras. 
NtroSntig ant reguliarių indėlių prasideda Sausio 15 d.

fašistinės organizacijos, vi
sokie sporto kliubai ir sek
cijos, visos Lietuvos val-

kaipo įgaliotas ministeris, 
persikėlė į Argentiną. Dabar 
tėra tik vienas konsulatas

BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

30 Seliool Sfcreat, Boston
džios gausiai remiamos. Sao Sao Paulo mieste, kurio ir 
Paulo mieste Lietuvos vai- užtenka, 
džios pinigais yra nuomoja-J P. Mačiulis susidėjęs su

19M Centre SU Weut C9« Centre St, Jamaiea Plaki

PHILADELPHIA, PA. 
Metinis Kliubo susirinkimas.

Sausio 12 d. 8 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje po num. 
2854 Winton st, įvyks Lie
tuvių Amerikos Pagelbinio 
Kliubo metinis susirinkimas. 
Bus renkama pusė valdybos 
ir svarstoma daug naujų da
lykų. Kadangi tie nutarimai 
nebūtų padaryti prieš jūsų 
norą, ir kad butų išrinkti tin
kami žmonės į valdybų, tad 
visi nariai dalyvaukite mi
nėtame susirinkime.

Nutarimų raštininkas
M. Lasas, 

2838 Winton st, 
Philadelphia, Pa.

Orlaivis Stratosferai Tyrinėt

Čia parodytas vos tik užbaigtas Junkers orlaivių dirbtuvėje 
(netoli Berlyno) monoplanas, kuriuo vokiečių mokslininkai ruo
šiasi tyrinėti stratosferą, tai yra tą oro siuogsni, kuris randasi 
apie 10 mylių virš žemės. Oras tenai taip skystas, kad mokslinin
kai mano, jog tolimoms orlaivių kelionėms tenai yra geriausios 
sąlygos. Orlaivis tenai galįs lėkti neapsakomu greitumu. Tik vi
sa bėda, kad tokioj aukštumoj pašėlusiai šalta ir žmogus ne
turi kuo kvėpuoti. Todėl pastatytas tam tikslui orlaivis turi 
aklinai uždarytą kambarį lakūnui, ir prie to da lakūnas turi 
pasiimti su savim oro.

Kanados Lietuviai
TORONTO, ONT. 

KANADA
“Sūnų ir Dukterų” K.L.S.P. 

Dr-jos reikalai
Kanados lietuvių tarpe ši

ta draugija yra didžiausia ir 
skaitlingiausia nariais, turi 
4 kuopas. Bendrai, visų kuo
pų narių skaičius maždaug 
virš 320 narių. Finansiniai 
irgi stovi pusėtinai, nes kaso
je randasi virš 4,000 dolerių. 
Bet kadangi lietuvių esama 
keliolika kartų daugiau, to
dėl reikia ieškoti budo, ku
riuo galima butų visus Ka
nados lietuvius subendrinti į 
vienų pašalpinę organizaci
jų. Kiekvienas turi žinoti, 
kad pašalpinė draugija nėra 
kokia politinė organizacija, 
kurioje yra sprendžiami po
litiniai bei tikybiniai klausi
mai. Aš gerai žinau, kad mu
sų Kanados lietuvių tarpe y- 
ra daug skirtingų įsitikini
mų, bet ar mes tokius klau
simus turime ten svarstyti? 
Žinoma, kad ne. Jeigu šian
dienų mes pastebime Toron
te pirmoje kuopoje glaudų 
veikimų su politine grupe, 
tai tik todėl, kad dabartinė 
visa jos valdyba susideda iš 
Maskvos garbintojų. Bet ar 
dėl tos priežasties turime 
smerkti visų draugijų? Ne 
visų draugijų, bet tik tuos as
menis, kurie tai daro. Kad 
dr-ja butų vedama bešališ
kai, renkant valdybų reikia 
rinkti asmenis iš Įvairių gru
pių. Valdyba susidedanti iš 
skirtingų grupių nenukryps 
nei veinon, nei kiton pusėn, 
ir veiks neitraliai.

Dabar Kanadoje, sulig e- 
samų žinių, yra 4 pašalpinės 
draugijos, atskirai viena nuo 
kitos veikiančios. Todėl da
bar kaip tik laikas, laike me
tinių susirinkimų, šitų svar
bų susivienijimo klausimą 
iškelti, ir teigiamai jį išrišti.

Toronto “Sūnų ir Dukte
rų” 1-os kuopos 1932 m. dr- 
jos valdybos narių nominaci 
jos atsibuvo 1931 m. lapkri
čio mėn. Metinis k. n. v. su
sirinkimas įvyks 17 d. sau
sio mėn. 1932 m. čia bus ren
kama nauja valdyba. Nors 
pirmoje kuopoje Maskvos a- 
gentams pavyko įsipiršti val
dybon, išimtinai vieniems, 
bet tas dar nereiškia, kad jie 
turėtų narių tarpe didelį pa
sitikėjimų. Dabar d-jos pir
mininkas netikęs. Pavyz
džiui, jeigu nekomunistuo
jantis narys prašo balso, tai 
pirmininkas žiuri į maskvie

čius, ar jiems tas nebus ken
ksminga ir tik pastariesiems 
nesipriešinant duoda kalbėt. 
Toki apsireiškimai sudaro 
nemalonaus įspūdžio, ir kol 
diktatoriai valdys pašalpinės 
dr-jas, tol dr-jos negali tikė
tis geresnių laikų. Del dikta
toriškų vedamų susirinkimų, 
daugelis narių neina į susi
rinkimus, o kiti ir visai at- 
šala nuo dr-jos. 1932 me^ 
tams nominuojami nariai į 
valdybų mažai kuo skyrėsi 
nuo esamų, nes susirinkimas 
buvo visai neskaitlingas, to
dėl nebuvo nei iš ko parink
ti, o jiems to tik ir reikėjo. 
Kad bent dalinai sumažinus 
diktatorių skaičių, nariai tu
ri neužmiršti, kad nominuo
jamų tarpe yra vienas as
muo, kuriam galima pilnai 
pasitikėti, kad bešališkai ves 
dr-jos sekretoriaus reikalus, 
tai yra A. Kavaliūnas. Kam 
rupi, kad dr-jos reikalai butų 
tvarkomi išimtinai remiantis 
dr-jos konstitucija, tegul tas 
balsuoja už A. Kavaliūnų.

Dr-jos narys.

MONTREAL, CANADA
Kaip mes dirbom prie gelž- 

kelio darbų.
Keliatas anglų, rusų ir 

dešimtis lietuvių per vasarų 
dirbome prie C. P. R. gelžke- 
lio darbų. Sąlygos labai sun
kios, o mokestis maža, vos 
25 centai į valandų, bet da- 
lartinio krizio laiku žmogus 
džiaugiesi kad ir tokį darbų 
urėdamas.

Pakol vieni kitų nepaži
nom, tai dirbom ir gyvenom 
sutikime. Bet kai geriau susi
pažinom, tai prasidėjo dideli 
ginčai, kurie kartais vos tik 
neprieidavo prie muštynių. 
O už ką musų lietuviai gin
čus kelia? Už niekus. Pa
vyzdžiui, žemaičiai sako, 
kad žemaičių arklys paveža 
toki vežimų, kokio suvalkie
čių nepaveš nei pora arklių. 
Kildavo ginčai taip gi dėl 
visokių vietų ir daiktų pava
dinimų bei vardų, ariba dėl 
košės gaminimo, dėl mirkalų 
ir kitokių menkniekių. Vis 
tai žmonių nesusipratimas, 
tamsumas. A. B&lukas

Gali Uždirbti 
Didelius Pinigus

Pardavinėdamas musę gyduoles.
Agentams duodam didelį nuošimtį ir 
oadedam išgarsinti. Susirašyk!

KAZELLS BOTANICAL CO. 
(Herb Specialist)

108 WEST BROADWAT 
SO. BOSTON. M ASS.
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—Roman, Maike, gausi gų skaičių, tai katalikai tu- 
antausių! ! retų iš to tiktai džiaugtis.

—Už ką? —Kodėl džiaugtis?
—Ogi užtai, kad senam —Todėl, tėve, kad jiems į

žmogui meluoji. pigiau atsieis tikėjimas. Kur
—O ką aš pamelavau? pirma reikėjo šimtą kunigų 
—Nagi tu man vis šaky- išlaikyt, dabar bus tik vie- 

davai, kad cicilistai bažny- nas. Tu pats, tėve, žinai ge- 
čių negriauja. rai, kiek dabar tau kaštuoja

—Tas tiesa, tėve. parapija, kur saujaiė žmo-
—Čia, vaike, čigoniška į nių turi išlaikyt tris kunigus, 

tiesa... Tik pažiūrėk, ką pa-i porą gaspadinių ir da kas 
darė cicilistų valdžia Meksi- mėnesį sudėti apie porą tuk- 
koj. Pereitą nedėldienį kuni- stančių dolerių ar daugiau 
gai jau negalėjo ir mišių te-airių vyskupui. Juk tai di- 
nai laikyt. dėlė skriauda darbininkams

—Tu, tėve, kalbi kaip ko- žmonėms. Taip seniau buda- 
munistas. Darai drąsius pa- vo ir Meksikoj. Bet dabarti-
reiškimus, o faktų nežinai. 

—O kokie tie faktai?
—Faktai yra tokie, tėve,

kad Meksikos valdžia kuni- kunigų skaičių, o likusiems 
gams mišių laikyt visai ne- uždraudė daryti visokius 
draudžia, bet patys katalikų biznius ir išnaudoti tikin- 
kunigai nutarė boikotuoti čiuosius.
bažnyčias, norėdami tuo bu- —O gal čia ir tavo teisybė, 
du sukurstyt tikinčius žmo- Maike. Bai gali, aš pirma a- 
nes prieš valdžią. Protesto- pie tai visiškai nepamisli- 
nu kunigai, kurie nėra tokie nau. Palauk, aš nueisiu ir 
atkaklus ir kerštingi, turi zakristijonui apie tai pasa- 
bažnyčias atdaras ir valdžia kyt. Mudu. Maike, pasimaty- 
nedaro jiems jokių kliūčių, sim kita sykį.

—Veidiminut, Maike. Tu —Lik sveikas, tėve!
sakai, kad katalikų kunigai —---------------
patys nutarė mišių nelaikyt. TARNAITE PAKORĖ VA!- 
Bet kaip jie gali mišias lai- RUS IR PATI NUSIŽUDĖ, 
kyt, kad bedieviška valdžia Chicagos priemiesty River 
nutarė palikti ant 50.000 City, kur gyvena turtingi 
žmonių tiktai vieną kunigą, žmonės, tūlo Heindelio na- 
o kitiems liepė eit kiaulių muose, kai šeimininkai buvo 
ganyt. Juk tai apibrozymas išėjęs pas kaimvnus korto- 
dvasiško stono. Užtai ir atsi- mis palošti, tarnaitė pakorė 
sakė visi kunigai nuo mišių, du mažu vaiku, o paskui ir

—Tau. tėve, nepatinka, pati pasidarė sau galą tokiu 
kad kunigams liepė eit kiau- pat budu. Kai tėvai sugrįžo 
les ganyt. Bet sneovėj beveik namo. vienas vaikas kabojo 
visi šventieji ganė galvijus, tarpdury, antras buvo pakar- 
Kai kurie jų da ir šiandien tas prie vygės šono, o pati 
yra piešiami su avimis. | tarnaitė, * 23 metų amžiaus

—Jes, Maike aš irgi turiu mergina, kabojo klazete ne
švento Dzidoriaus abrozdą bėgy va. Manoma, kad ji pa
su avinu. Ale pasakyk, kur;darė tai išėjusi iš proto.
tu matei šventojo abrozdaj ---------------
su kiaule? Tokio abrozdo SUDEGĖ VIEŠBUTIS SU 

ŽMONĖMIS.
Springfield. Mass. — Pe

reitą sąvaitę čia sudegė nau
jas viešbutis, vadinamas 
Court Hotel, ir ugny žuvo 5

niekur nėra. O tai reiškia, 
kad ir kunigo prie kiaulės 
negali lygint.

—Palauk, tėve, tu per
daug jau Įsikarščiavai. Aš
galiu tau paaiškint, ko tu ] žmonės. Manoma, kad vies- 
nežinai. Šventųjų paveikslų būtis buvo padegtas tyčia.
su kiaulėmis niekas nupie
šia dėl to, kad beveik visi 
katalikų šventieji yra žydai. 
Palestinoj, kur senovės žy
dai gyveno, kiaulių nebuvo, 
todėl jie ganydavo tenai a- 
vis. Dėl to ir paveiksluose 
jie dabar piešiami su avimis. 
Bet katalikai beveik visi val
go kiaulieną, todėl aš nega
liu suprast, kodėl jų kunigai 
negalėtų kiaulių ganyt. Bet 
tai yra tik argumentas, tė
ve. Tikrenybėj gi nei Meksi
kos valdžia, nei niekas kitas 
kunigų nevaro kiaulių ganyt. 
O kad Meksika aprėžė kuni-

nė Meksikos valdžia nutarė 
tokį žmonių išnaudojimą pa
naikinti. Todėl ji sumažino

PER NAUJUOSIUS ME
TUS ŽUVO 120 ŽMONIŲ.

Pasitinkant Naujuosius 
Metus Jungtinėse Valstijose 
žuvo 120 gyvasčių. Daugiau
sia žmonių buvo užmušta 
automobilių nelaimėse.

LIZBONOJ SUŠALO 15 
ŽMONIŲ-

Žinios iš Portugalijos sa
ko, kad Lizbonos apielinkėj 
paskutinėmis keliomis die
nomis buvo tokie aštrus šal
čiai, kad sušalo mirtinai 15 
žmonių.

Prašvilpta Jaunyste
(Vaizdelis)

KAIP DARBININKAI GY
VENA SOVIETŲ RUSIJOJ

"I

Po pietų Petrė išėjo i ber- j vo daug pavasarių, bet jos 
žyną žibuoklių pasirinkti.: jaunatvės jau nebuvo.
Ne kvepiančios žibuoklės ją; Už duonos kąsnelį, kurį 

' kadaise menkniekiu laikė, 
dar ir savo kūno nesigailėjo.

Vingienė kas vakaras už
gulus palangę žiurėjo pro 
drėgnas sutemas į ošianti 
beržyną, kur jos vienatinė 
duktė jaunatvę pardavė. A- 
kys ištyso. Ašaros skruos
tus išakėjo.

Juozas Prakapas.

viliojo, bet juodos Albino a- 
kys, karšti miesčionio buč
kiai.

Iš tiesų, tas miesto ponai
tis pasiutiškai mokėjo mer
ginas bučiuoti.

Petrė atsisėdo nat palin
kusio beržo šakos ir niūnia
vo kaž kokią dainelę. Palai
dus jos plaukus šukavo pa
vasario vėsuma.

Laiba voveraitė pakreipu
si gudrią galvą, klausėsi nu
valkiotų dainos posmų.

Albinas pritykino prie 
Petrės ir uždengė rankomis 
jos akutes.

—O Jėzau! kas čia?
—Aš, aš, Petruie!
—Aaa... cha, cha, che!... 

Ir
Nusikvatojo dvi jaunos 

širdys kartu su nublankusiu 
saulėlydžiu. Ir nuplaukė su 
eglių šakų kvapu skardus 
aidas per nurudusias ganyk
las, konvalijomis kvepian
čius šlaitus, sluoksniais nu
kaišytomis vieškelių alėjo
mis, ir paskendo plačiam u- 
pely...

Raudonas Petrės lupas, 
kaip prinokusias žemuogių 
uogas, čiulpė aistroj pasken
dęs Albinas.

Jie dažnai susitikdavę 
prie to palinkusio berželio ir 
prasėdėdavo pusę žydrios 
nakties. Albinas siūlėsi Petrę 
vesti.

—Tau ir kiaulių nereikė* 
šerti ir purv ą braidyti. Ponia 
busi. Aš šeimininkės ieškau 
o r.e puodlaižės.

Vieną rytą, matydama 
Petrė motinos gerą nuotaiką 
pasakė jai Albino norus.

Vingienės akys du kari 
padidėjo.

—Ar pabludai, vaikuti, ai 
ką jau. Dar ko nereiks. Pir
miau išmok pati nosį nusiva
lyt, tai tada svajok apie te- 
kėją. Reik čia jam tokios 
snarglės. Jis turi miesto pa
nikių.

Tyla.
Tiesa, Petrė dar jaunutė 

buvo. Šiandien ji džiaugės 
septynioliktu pavasariu. Bet 
lankstus liemuo ir aukšto? 
krūtys vilioti viliojo.

Petrė:
—Bet, mama, jis manęs 

labai nori.
—Kur jis nenorės. Žinau 

aš tekių švilpukų norus.
—Mama!...
—Tylėk! Tuoj gausi šluot

ražiu per sprandą. Ateis ta* 
man švilpukas. Išsvilinsiu 
karštom pamazgom akis, tai 
jam daugiau nereikės pieme
nėms galvas sukti.

Vingienė buvo gudri bo
ba. Iš mažų dienų užaugusi 
mieste. Todėl greit supratę 
ir Albino norus.

Vieną gražią saulėlydi at
nešė Petrei laišką. Laiškas 
buvo rašytas Albino. Jis šį 
vakarą skyrė Petrei pasku
tinį pasimatymą.

Atsisveikino prie to pačio 
palinkusio beržo. Prie dvie
jų lakštingalų dainos, prie 
dviejų susiglaudusių žibuok
lių. Ir prie to pačio nublan- 
kusio mėnulio, kur juodu 
vienas antram meilę prisipa
žino.

Albinas vadina Petrę va
žiuoti su juom į Kauną. Pet
rė sutiko.

Atėjo staugdamas trauki
nys ir prarijo Petrės jaunat
vę. Tik toli, toli pro pilkas 
sutemas mirkčiojo raudoni 
stoties signalai.

Vieną rytą Petrė nerade 
Albino. Jis nesugrįžo. Ji lau
kė io iki atėjo pavasaris ii 
uždėjo jai ant rankų kūdi
kį.

Kūdikis verkė ir ji verkė 
prisiminus tą pavasarį ir tą 
palinkusį beržą ir prie to 
beržo pirmąją meilę.

Atėjo daug traukinių, bu-

Anuotos Turės Iš
eiti iš Mados.

Per sekanti karą miestu* nai
kins skraidomieji robotai.

“Sunkioji artilerija grei
tai neteks savo reikšmės. Jos 
vietą užims skraidomos 
bombos”. Taip sako Ameri
kos orlaivijos inžinierius El- 
mer A. Speny, kuris nesena? 
išvystė skraidomąjį robotą.

Kas yra “ robotas”? Tai 
bile koks prietaisas, kuris 
atlieka protingo žmogaus 
darbą, bet neturi nei proto, 
nei jausmo. Gi skraidomas 
robotas reiškia tokį radio a- 
oaratą, kurio pagalba gali
na valdyti orlaivį be žmo
gaus. Šiandie tokie orlaiviai 
bandoma pritaikyt nekal
tiems tikslams. Bandymus su 
;ais dabar daro tarp New 
Yorko ir pietinių valstijų 
Zastern Air Transporto fir- 
na.

“Skraidomas robotas yra 
ilgiausias būdas sunaikinti 
oriešą,” sako inžinierius 
Sperry. “Armota yra “bran- 
pausis būdas
“Daleiskime, jus norite su- 

Taikinti amunicijos stotį už 
500 mylių. Didžiausia armo- 
,a to nepadarys, bet skrai- 
lomas robotas padarys. Rei
kia tik paimti pigų orlaivį, 
aprūpinti jį robotu ir pri
krauti sprogstamosios me
džiagos. Tuomet vieną tam- 
’ią naktį tas orlaivis pats 
lakils ir skris prie tos stoties, 
;ur sukrauta priešo amuni- 
?ija. Paskui jį, žinoma, turi 
tekti kitas orlaivis su žmo- 
Tumi, kuris radio bangomis 
kontroliuoja pirmąjį. Ką 
smogus nori, tą robotas a- 
įame orlaivy daro. Pasiekęs 
amunicijos depo, orlaivis su 
*obotu krinta žemyn ir 
progsta, nušluodamas nuo 
:emės veido viską. O žmo
gaus valdomas orlaivis tada 
•andai sau grįžta atgal.

“Didžiosios patrankos per
Didįjį Karą kaštavo milžini
škas sumas. Paimkim vokie- 
ių Didžiąją Bertą, iš kurios 

;ie bombardavo Paryžių. 
Atvežti ją i vietą reikėjo 
imtų žmonių. Be to, reikė- 
o sustiprinti visus tiltus ir 
-elžkelius, kad atlaikytu jos 
unkuma. Ir. iššovę keliatą 

riįvių, jie turėjo vežti jau 
i2ują kanuole, nes nuo bai- 
aus sprogstamosios medžią 

tos spaudimo kanuolės sie
nos greitai išgenda. Juo di 
lesnė kanuolė. tuo greičiau 

Ti susigadina. Tuo tarpu gi 
braidomoji bomba arba tor- 
oeda gali būti kuo didžiau 
ia, o reiškia tik vieno pigaus 
irlaivio ir roboto sunaikini
mą.”

Per ateinantį karą šitokios 
braidomos bombos arba ro
botai bus vartojami ne tik 
tmunicijos sandėliams nai 
kinti, bet ir miestams griau
ti.

WATERBURY IR REW
HAVENE UŽSIDARĖ 2 

BANKAI.
Šiomis dienomis Water- 

bury užsidarė Merchants 
Trust Company bankas, ku
riame buvo apie $6,700,000 
’ndėlių. o New Havene užsi
darė Broad\vay Bank and 
Trust Co., kur buvo žmonių 
padėta apie $2,500,000.

Atsakymas į Mainerio laiš
ką, kuris tilpo 1931 metų 

“Vilnies” Nr. 288.

Tūlas Povilas Kacilevičius 
parašė kokiam ten Karsokui 
Detroite laišką, o Karsokas 
nusiuntė jį “Vilniai” ir “Vil
nis” jį išspausdino.

Tas laiškas, rašytas tuo 
tikslu, kad apšmeižti mane, 
J. Balčiūną. Aš apleidau A- 
meriką ir sykiu su P. K. nu
važiavau į Sovietų Sąjungą. 
Tenai nuvažiavę sykiu dir
bom ir gyvenom. Bet kada 
nutarėm grįžti atgal Ameri
kon, tai K. turėjo pasilikti 
Sovietų Sąjungoj, nes netu
rėjo jokių dokumentų iš A- 
merikos valdžios. Taigi da
bar iš piktumo jis nors 
šmeižia mane.

Aš čia nors trumpai pa
sakysiu. kodėl “Vilnis” su 
savo klapčiukais taip piktai 
mane šmeižia, kuomet apie 
kitus, kurie sykiu su manim 
apleido Sovietų Sąjungą, ji 
neužsimena nei pusės žo
džio.

Priežastis štai kame. Aš 
esu žmogus skirtingų paž- 
valgų, nesutinku su “Vil
nies” politika ir nesu jų če- 
batlaižis, kaip Karsokas su 
Kaciliavičium.

P. K. rašo, kad aš važiuo
damas į USSR dainavau re- 
voliucijines dainas, bet kada 
nuvažiavom į Sibyro Le- 
ninską ir pradėjom dirbti, 
tai tuojaus apsimečiau ligo
niu. nes norėjau gauti algą 
nedirbdamas. Čia P. K. me
luoja. Man rodos, kad jis tą 
laišką rašė girtas. Nors So
vietų Sąjungoj maisto trūk
sta ir Rusijos Liaudis turi 
stovėti po kelias valandas 
eilėse iki gauna progos nusi
pirkti maisto, bet gi vodkos 
vra įvalias. Aš esu tikras, 
kad P. K. žinodamas dalykų 
stovį negalėjo blaivu protu 
rašyt tokių nesąmonių. Juk 
iis gerai žino, kad veik visi 
amerikiečiai sirgo nuo blogo 
maisto ir nepriprasto van
dens. Iš tos priežasties ir aš 
buvau priverstas eiti pas 
gydytoją ir gydytojas pa- 
liuosavo nuo darbo ant ke
bų dienų. Ir šiandieną pas 
mane randasi tas gydytojo 
paliudijimas. O tas žioplys 
rašo, buk aš tyčia sirgęs.

Aš visą savo gyvenimą 
dirbau ir teisingu darbu už
sidirbau sau pragyvenimą. 
Aš nesu tokis makliorius, kai 
“Vilnies” štabo politikieriai, 
kurie prisidengę gražiom 
komunizmo frazėm žvejoja 
s darbininkų dolerius.

Toliaus P. K. rašo, kad aš 
kėlęs riaušes. Ne tiesa, aš jo
kių riaušių nekėliau, tik bu
vau nuo 200 amerikiečiu 
darbininkų išrinktas į komi
siją prižiūrėti maistą virtu
vėj, kad butų švariau ir tin
kamiau išvirtas. Išviso 5 bu
vom išrinkti į šitą komisiją, 
bet mes jokių riaušių nekė
lėm, tik pildėm didžiumos 
reikalavimą. P. K. nesu 
pranta rusų kalbos ir neži
no kame dalykas. Bet 
šmeižt ir meluot mėgsta.

Dar toliaus P. K. rašo, kad 
aš nusivežęs 2 skrynias dra
bužių ir tuojaus griebiausi 
spekuliacijos, ir pardavęs 
netik savo drabužius, bet ir 
savo moteries sesers, kuriai 
vežiau dovanų, čia P. K. vėl 
biauriai meluoja. Mano mo
teris gavo laišką nuo savo 
sesers R. Žukuvos, kad dova 
nos jai įteiktos. Prie to. ma
no moteries brolis, Jonas 
Bruzgis, 129 Pine st, Eliza- 
beth, N. J., taipgi gavo laiš
ką nuo sesers R. Žukovos. 
kuriame jinai dėkavoja už 
dovanas, nes J. Bruzgis taip
gi buvo įdavęs jai dovanų, 
kurias aš nuvežiau. Negalė

damas asmeniškai nuvažiuo
ti pas savo žmonos seserį, aš 
pasiunčiau dovanas per paš
tą būdamas da Sibyrijoj, Le- 
ninsko Kuzbase.

Vienok P. K. užmiršta pa
rašyt, kad ne vienas Balčiū
nas grįžo į Ameriką, bet visi, 
kurie tik galėjo išvažiuoti. 
Tai yra visi Amerikos pilie
čiai, arba kurie turėjo iš A- 
merikos valdžios leidimą 
pargrįžti atgal, “Re-entry 
Permitą”, ir, žinoma, kurie 
turėjo pinigų kelionei.

Tarp musų grupės, kurie 
grįžom atgal į Ameriką, dau
gelis buvo Amerikos Komu
nistų Partijos nariai. Kiti gi 
buvo grupių organizatoriai, 
kurie Amerikoj pereitą pa
vasarį organizavo angliaka
sių grupes važiuoti į Sovietų 
Sąjungą pagelbėt išpildyt '5 
metų planą.

Paduosiu čia ir vardus tų 
darbininkų, kurie grįžo iš 
Rusijos atgal į Ameriką. 
Štai jie:

F. ir A. Zavackai iš She- 
įandoah. Pa., Vasil Strebel- 
nik, iš Shenandoah, Pa., A. 
Anderson su šeimyna iš Zie- 
gler, III., A. Guzavich iš 
Ziegler, Ilk, K. Laziuk su 
šeimyna iš Shenandoah, Pa. 
J. Manicn iš New Yorko, J. 
Mauzer iš New Yorko, A. 
Dakterik iš Shenandoah, P. 
Novichenko iš Detroito, Joe 
Svirsky iš Detroito, T. Mari- 
novich, iš Detroito, P. Kleiza 
iš Detroito, F. Griunas iš De
troito.

Su šitais žmonėmis aš sy
kiu važiavau iš Leninsko, 
Sibyrijos. Taigi čia tik maža 
grupelė, kurios aš turėjau 
antrašus, bet daugelio antra
šų aš neturiu.

Klausimas, kodėl tie žmo
nės grįžo iš Sovietų Sąjun
gos, ypač grupių organizato
riai, kaip broliai Zavackai iš 
Shenandoah, Pa., arba An
derson iš Ziegler, Ilk? šitie 
žmonės netik patys važiavo 
i Sovietus su šeimynom, bet 
lar suorganizavo grupę dar
bininkų ir visi nuvažiavo. 
Bet kuomet atrado gy
venimo aplinkybes nepaken
čiamas, grįžo atgal į Ameri
ką.

Neseniai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos Riviekas su savo 
moteria, taipgi detroitiečiai 
Rivickas buvo padaręs kont
raktą ant metų dirbt ir gy
vent Rusijoj, bet jau sugrį
žo. Bet “Vilnis” nei žodelio 
apie Rivicko parvažiavimą. 
Mat, nelabai smagu rašyti a- 
pie savus, nes Rivicko žen
tas Butkus dirba “Vilny”.

Musų narsusis P. K. butų 
pats pirmutinis grįžęs atgal 
i Ameriką, jeigu tik butų 
galėjęs, bet jis nėra Ameri
kos pilietis ir neišsiėmė 
“Reentry Permito”. Mat, ti
kėjosi, kad Rusijoj bus taip 
gerai, kaip komunistai rašo. 
ir grįžti nereikės. Jis taip ir 
sakė: “kam reikia to permi
to? Juk važiuojam į darbi
ninkų tėvynę!”

Kada mes nuvažiavom Į 
Sibyro Leninską ir pamatėm 
gyvenimo ir darbo sąlygas. 
P. K. griebėsi jieškot per 
Maskvą amerikoniško “Re
entry Permito”.

Pats dar negalėjo tą pra
šymą parašyt, tai prašė Cl- 
nos Priekšienės, kuri jam pa
rašė.

Už kelių sąvaičių Julia 
Kacilavičienė, jo moteris, 
gavo “Re-entry permitą”, 
bet P. K. gavo atsakymą, 
kad jam“ negali tokio permi
to prisiųsti, nes jo atvažiavi
mo į Ameriką rekordų nesu
rado.

Jo moteris Julia žadėjo 
grįžti atgal į Ameriką be jo. 
Tas jam nepatiko; jis norėjo

tuos popierius atimt iš mo
ters ir sudraskyt. Kuomet 
moteris pasipriešino, tada 
moterį gerai apstumdė. Jis 
žinojo, kad G.P.U. jo nenu
baus už tai, nes tenai yra 
taip: kas nori išvažiuoti iš 
Sibyro, tą apšaukia komu
nizmo “priešu” ir tokį gali
ma gerokai apmušti, už tai 
neatsakysi, dar gausi “udar- 
niko” vantą su didesne por
cija.

Vėliaus betgi P. K. bėgo 
pas Amerikos angliakasių 
atstovus, kad jį leistų į Le
ningradą dirbt prie gumos 
išdribystės: bet ir čia jo pra
šymas neatnešė pasekmių; 
leidimo negavo ir turėjo pa- 
rilikti Sibyre.

Na, ir dabar tas žmogus 
šmeižia Balčiūną ir giria Si- 
bvrą, kad tenai viskas esą 
taip sutaisyta, jog geriau ne
reikia. Bet jeigu jam taip 
serai, tai kokių paralių jis 
bėginėjo ir maldavo Ameri
kos kapitalistinės valdžios, 
kad prisiųstų jam leidimą, 
kad leistų iš tokios“gerovės” 
ištrukti?

Kaip jau išpradžios minč
iau, tas žmogus turėjo būti 
girtas, kada rašė tą laišką, o 
gal per didelį rūpinimąsi jau 
iš proto išėjęs, nes sveiku 
orotu žmogus negalėtų rašyt 
tiesiog nebūtų dalykų.

Kada Amtorg Trading 
Corp. samdė Amerikoj dar
bininkus važiuoti į Sovietų 
Sąjungą, tai mus visus užtik
rino. kad Leninske Kuzbaso 
anglių kasyklose naudoja A- 
merikos išdirbystės mašinas, 
Sullivan Coal Cutting Ma
chines.

Kuomet mes nuvažiavom į 
Leninską, tai išviso radom 4 
mašinas, ir tos buvo vokiečių 
išdirbystės ir senoviškos. 
Mašinų tik 4, o darbininkų 
mašinistų nuvažiavo 200. 
Vadinasi, mašinų mums ne
buvo. Kasyklų prižiūrėtojas 
tiesiog pasakė, jeigu jums 
Amtorgas sakė, kad Lenin- 
ske yra amerikoniškos maši
nos, tai jie jums melavo, tie
siog apgavo.

Kai kurie komunistai da
bar pasakoja, buk aš nemo
kėjęs ant vokiškų mašinų 
dirbti, ir dėl to pabėgęs iš 
Rusijos. Šitie faktai parodo, 
kad mašinų tenai ir nebuvo. 
O kai dėl pabėgimo, tai pa
duotos aukščiau žmonių pa
vardės parodo, jog amerikie
čiai bėga iš Rusijos desėt- 
kais, nes negali pakęsti tenai 
nežmoniškų darbo sąlygų ir 
prasto maisto, kokiu dabar 
komunistai Rusijos darbi
ninkus maitina.

Aš esu dirbęs prie mašinų 
daug metų ir turiu paliudy
mų nuo įvairių kompanijų, 
pas kurias aš kirtau anglį 
mašinoms. Savo darbą aš ži
nau ir jo nebijau. Taigi ko
munistai pasakoja nesąmo
nes.

Z. Mažeikienė irgi mane 
šmeižia. Ji mano. kad pub
lika bus jau užmiršus, jog 
keli metai atgal ji pati par
dūmė iš “darbininkų tėvy
nės”. Ji netik kad nesutiko 
su Sovietų disciplina, bet dar 
pasipriešino išvesdama dar
bininkes į streiką, kurios dir
bo prie grindų plovimo, nes 
Z. M. geresnio darbo nemo
ka. •

Z. M. buvo gana karšta 
“darbininkų tėvynės” pat
riotė, tečiaus ilgai nelaukus 
spruko į Lietuvą, o iš ten at
važiavo į Ameriką. Vadina
si, kapitalistinėj šaly geriau, 
kaip “darbininkų tėvynėj”. 
Tenai ji turėjo grindis plau
ti, o čionai gavo komisaro 
darbą ir žvejoja iš darbinin
kų dolierius.

Justinas L. Balchunas. 
Cleveland, Ohio.
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Kaip Maskvos Dak- Juodveidis Nuteistas 
taras Nužudė 40 Miriop Dėl Čeverykų 

Žmonių. į Pavogimo.
North Carolinos teismasNeseniai Maskvoje nusižu- j 

dė nuodais žinomas gydyto- pasmerkė miriop juodveidį 
jas Žukovas. Tą pačią dieną' Johną Moore’ą už tai, kad 
Maskvos valstybės gynėjas šis pavogė porą čeverykų. 
gavo iš Žukovo laišką, kuria-Į Teisėjas Harwood įsakė nu- 
me jis surašo nuostabius da-;žudyti šitą vargšą elektros 
lykus. Laiške rašoma:‘’Prieš kėdėj valstijos kalėjime 29
keletą metų pas mane atėjo 
profesoriaus R. žmona ir 
pasiskundė, kad jai skauda 
apatinė lupa. Aš suradau, 
kad esanti lupoje žaizdelė 
labai įtartina. Kai ji parodė 
man savo lupų teptuką, pa
sirodė, kad jame yra arklių 
taukų, o tuose taukuose la
ba: pavojingos ligos bakte
rijų. Aš tuoj pasikviečiau pa
tį profesorių ir pasakęs jam 
visą teisybę, patariau žmo
na ■ užduoti ciano kali. Ne
trukus profesoriaus žmona 
mirė ir aš išdaviau liudijimą, 
kad ši moteris mirusi nuo 
staigaus širdies smūgio. Ir 
niekas nepagalvojo, kad tai 
ga-ėtų būti kita priežastis. 
Aš tą padariau tik iš gailės
*'• 9*CIO.

Taip gydytojas Žukovas 
iš “gailesčio” varė save 
žmogžudystes toliau. Kurie 
jan atrodė nepagydomi, jis 
be jokio širdies skausmo da- 
virėjo smarkius nuodus 
pacijentai mirė.

Bet kodėl gydytojas pats 
nu: ižudė? Jis savo laiške 
rašo toliau: “Prieš kelias 
dienas mirė mano pacijentė 
Na .aša B. užklupta staigios 
mi: ties smūgio. Iš tikrųjų gi 
aš ją nunuodijau. Tai buve 
mano 40-ta “žmogžudystė” 
Neseniai aš joje aptikau 
sm >.rkiai išsiplėtojusią vė
žio ligą, kuriai ir operacija 
nieko gero nebegalėjo duo
ti. Bet kada ją mirusią aš 
ėmiau piaustyti, pastebėjau 
kad tai buvo mano pasibai
sėtina klaida. Aš supratau 
kad šį sykį aš tikru žmogžu
džiu pasidariau. Nataša bu 
vo mano sužiedotinė. be 
tas ne taip svarbu. Aš nuė
jau pas kunigą ir išpažinau 
savo darbus”.

Taigi, paskutinė žmogžu 
dystė sukrėtė daktaro širdį 
ir viduinio balso graužiamas 
jis pavartojo tuos pačius 
nuodus, kuriais nužudė 40 
žmonių.

sausio. Juodveidis apeliavo į 
aukštesnį teismą. į

Albany mieste, New Yor
ko valstijoj, tūlas Hayes bu
vo nuteistas 10-čiai metų ka- 
ėjimo už pavogimą $22.50 
pinigais. Kitas žmogus gavo 
10 metų kalėjimo už pavogi
mą $1.50 daržovių savo al
tanai šeimynai.

Bet kada vienas ministeris 
taro metu pavogė valstybės 
žibalo laukus ir atidavė juos 
už $100,000 kyšį, tai gavo 
vos tik vienus metelius kalė
jimo. ’

Juo didesnis vagis, 
mažiau jį baudžia.

tuo

MEDŽIODAMI “ŠERNUS” 
VAIKAI IŠŠAUDĖ VEISLI

NES KIAULES.
Gloucester, Mass.— Kelios 

<ąvaitės atgal šios apielinkės 
vaikai pradėjo kalbėti, kad 
jie apėjo vietą, kur yra daug 
šernų. Atėjus dabar šven- 
ėms jie suorganizavo me

džioklę ir išėjo šernų šaudyt, 
•r, sakoma, daug jų užmušę,1 
kitus pažeidę. Parvilkti na
mo šernai buvo tėvų sudoro
ti. Bet tuo tarpu farmerys 
Nuggett pranešė policijai,' 
tad užėję per Kalėdas vai
kai su šautuvais iššaudė jo 
veislines kiaules, kurios 
vaikščiojo liuosos tarp kru-, 
mų ir akmenų. Policija da
bar ruošiasi kaltininkus are
štuoti ir traukti atsakomy
bėn.

LATVIŲ KOMUNISTŲ 
SUSIKIRTIMAS SU POLI

CIJA.
Dvinsko priemiesty Gry

voj buvo anądien bedarbių 
susirinkimas. Dalyvavo a- 
pie 600 bedarbių. Susirinki-

Saugumas Jūsų Pinigų

Priklauso nuo Jūsų.

ASLEPTl PINIGAI vilioja plėšikus, vagius, 
kišenių kraustytoji!* ir paslapčių vyrus.

DIRBANTIEJI PINIGAI, padėti tvirtose Lankose 
yra naudojami veikimui gelžkelių, dirbtuvių ir 
krautuvių ir abelnam miesto bizniui. Jie pagelbsti 
apmokėjimui algų, taipgi perka žaliąją medžiagą 
dėl išdirbystės.

Kuriuos jus norėtumėt savo mieste? Kurie suteikia 
geresnę naudą jums ir jūsų namams?

Pinigai yra saugiausi tik tuomet, kada jie dirba. 
Bostono miesto bankų turtas yra daugiau kaip du 
bilionai dolerių. Tie doleriai yra dirbantieji indu
strijoj ir gerbūviui. Jie yra dirbantieji dėl apsaugos 
ir gerbūvio kiekvienam šiame mieste.

Leiskit savo pinigams įstoti į dirbančiųjų dolerių 
armiją. Laikykit juos tvirtoj banko j, kur jie gali 
pagelbėt jums ir jūsų miestui.

Boston Chamber of Commerce

Įdomus Laiškas.
Maniloj amerikonai areš

tavo 150 vietos žmonių, ku
rie ginklais norėjo pasiprie
šinti Amerikos kapitalo vie-

™,„ npnarnm ,-s™, ■ Kažin koks žmogus, kuris Idoprbes mokyti. O ką ‘Relei- špatavimui.
pie ouu oeaaroių. ousinniu “Keleivio” skai-.vis kitas tautas peikia, tai ---------------
ne kalbėjo komunistas Ne- bet var(jo ne_ gali joms patriubyt į užpaka- Menardo kalėjime, Illino
iulis. Kadangi jo kalba buvo - prisiuntė mums išlikų klernatą. Prašau prabo- juje, buvo nužudyti elektros
onesvalstybme, policija su- ba į ii,, ha»

Mooney Tikisi Greit 
Būti Liuosas.

Mooney nustebino New 
Yorko majorą Walkerį, ku
ris nesenai važinėjosi Cali- 
fornijon neva reikalauti pa- 
liuosuoti jį iš kalėjimo. Moo
ney netiki.kad ponui Walke- 
riui ištikrųjų rūpėtų jo lais
tė. Walkeris prašė jo dau
giau nesikišti į darbininkų 
reikalus, jeigu jis bus paliuo- 
suc tas, bet Mooney šitą pi a 
n na atmetė ir jau apsiėmė 
pirmininkauti darbininkų o- 
limpijadai, kuri yra ruošia
ma ateinančią vasarą Chica
gos mieste kaipo protestas 
prieš Los Angeles mieste 
ruošiamą buržuazijos sporto 
olimpijadą. Mooney sakosi 
turįs vilties greitai būt liuo
sas ir ragina darbininkus 
Los Angeles olimpijadą boi-

Tačiau komunistai pradėjo - . . , - , .
orotestuoti, reikalaudami, 0 Pa^kui kam kritikuoja ko- 
kad Nežuliui būt leista kai- daugiausia jis
bėti toliau. Policijai šiaip lsir^fs» kam mes apie lenkų 
taip pavyko komunistus iš kardinolą neprielankiai atsi- 
susirinkimo išmesti, bet jie liePem-
triukšmavo toliau gatvėj ir j Jis sako: 
apmetė policiją akmeni-, “ ^Keleiviui’ pilvą skauda,
mis. Buvo sužeisti du poli- kad lenkų kardinolas sėdės 
cijos valdininkai, jų tarpe kaizerio soste, arba kam len- 
slaptas policijos agentas, kai turi pagrobę vokiečių
Akmeniu jam pramuštas miestą Poznanių. O kodėl
galvos kiaušas. Keli komu-.‘Keleivis’ neparašo, kaip ru- 
nistai suimti. Įsai ir vokiečiai gaspadoria-

vo Varšavoj, Krakavoj ir vi-

pasmerkti už žmog-
lės.” žudystę.

Jeigu šitas žmogus ištik-------------------------------------
luėan NAUJI KALENDORIAI

AMERIKOS JAVŲ VERTĖ soj Polščioj per amžius. Apie
NUSTATYTA $4,122,850,- .tai ‘Keleivis’ visai neužsime- 

000. na, nors beveik kožnam nu-
Washingtono žiniomis, A- niery kanda tuos paliokus 

merikos farmerių javai ši- kaip giltinė. Supratlyvas ne- 
met turi $4,122,850,000 ver- tuvis skaitydamas tokius 
tės. Du metai atgal, tai yra daiktus tik nusispiauna. Zi-
1929 metais, kada kainos uomą, lietuviai pyksta uz 
buvo aukštesnės, Amerikos Vilnių. Tas tiesa. Bet jeigu 
farmerių pajamos siekė $8,- _ lietuviai galėtų, tai rytoj vi- 
088,494,000. Taigi į porą ® butų s? bobomis ir vaikais 
metų ūkininkų pajamos nu- į Varšavoj. Da neužtektų ir to,

—........o----------- —- — krito beveik 50 nuošimčių. eitU Rymą paimt Tai man
kotuoti. Europos darbininkų Tas labai sunkiai atsiliepia į nurodo, kad nereikėtų lenkų 
sporto Internacionalas jau visą šalies biznį, nes kai far- plūsti kas sąvaitė. Tegul 
serai yra nutaręs tą olimpi- meriai pinigų neturi, jie ne- Kaunas nekenčia Varsavos,
jačą boikotuoti.

KUNIGAIKŠTIS KANTA
KUZENAS NUSIŽUDĖ.

to jas, tai jis, matyt, nesisten
gia suprasti, ką skaito. Nes 
“Keleivis” nekuomet kitų 
tautų nesmerkia. Mes nekal
tinam lenkų tautos net dėl
Vilniaus pagrobimo, nes ne------------------------------------
visa lenkų tauta tai padarė,’ “MAGUS WOZAS” 
o tik maža jos dalis, buržua- MAGIKAS.
žiniai patriotei _ Susipratę 
lenkų darbininkai Vilniaus je. Gydimas Hypnotizmu. 
užgrobimui nepritarė ir ne-
pritaria, nes jis jiems nerei- paaišk inimus. (3)
kalingas. Tokią mintį “Ke- Raš>'kit..^I^^y7k;t_ypatiškai- 
leivis” jau nesykį yra viešai 2*3 Kent Avė. Brookiyn, n. y.
pareiškęs. Taigi šitas vyras -------------------------------------
nežino, ko jis nori. Jis va
dina visus lietuvius vagimis,1 
bet ir jis pats yra lietuvis.
Nejaugi ir jis vagis?

Klauskite Katalogo, S Karia 
Pasirialuite Visokių

JONAS KERDIEJUS
683 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.

gali nieko pirkti iš fabriku. ° Varšava Kauno, ba jie
__________ ‘ darbininkų kraują lieja. Bet

KUBOS DIKTATORIUS mums> darbininkams, tiek
NEMANO PASITRAUKTI, ’ upi Vilnius ir Varšava, kiek 

pemvkstis sniegas. ‘Kelei-i

Pittsburghe atsirado vie
nas kunigas, kuris organi
zuoja naują alkanųjų eiseną 
i Washingtoną, kad kapita
listai su savo valdžia nega
lėtų bedarbių pavadinti “ko
munistais”. Jisai tikisi su
rinkti apie 1,000 žmonių iš 
vakarinės Pennsylvanijos.

. š Vienos pranešama, kad Tūlas laikas atgal spaudo- vis’ labai myli peikti kitas 
K šinevo mieste, Besarabi- je buvo pasirodę žinių, kad tautas, o savos nemato. O S 

joj, nusižudęs kunigaikštis Kubos diktatorius Machado amžina tiesa yra tokia, kad: 
Seigėjus Kantakuzenas, ku- žada 1933 metais pasitrauk- kur tik lietuvis, tai ir vagisJ 
ris dirbo tenai banke. Ban- ti. Bet dabar jis tas žinias Tas tiesa, ba neseniai du lie-‘ 
ko direktorius sugavęs jį va- užginčijo, sakydamas, kad tuviai Hartforde buvo nu- 
giant pinigus ir pradėjęs jis šeimininkausiąs iki 1933 teisti už vagystę ant pakori- 
barti. Tada jis šovęs direk- metų, kuomet pasibaigė jo mo. Taigi nereikia kitus 
torių ir pats nusižudęs. prezidentavimo laikas. peikti, tik reikia savuosius IL

South Ahsland 
Grill Inn

Jo— M.-irtin-Martcnevičius 
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Mnkitų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL

MARCELĖ ZAMBACEVIČIUTfi,
44 Aspir.wall Road, Dorchester, Mass., 
pajieškau brolio Juozo ir Vinco Zam- 
bacevičių, paeina iš kaimo Jūrės, Ru
dos parapijos, taipgi pajieškau pus
brolių Žieminių įš Rumkių kaimo, Ru
dos parapijos, Suvalkų gub. Kas žino 
kur jie randasi, malonėkit pranešti.
____________ <2>

Sūnūs, pajieškau tėvelio Juozo Puš-
koraius, kuris pirm dviejų ir pusės 
metų gyveno Mt Carmel Pa. Kur jis 
dabar randasi, nežinau. Jis pats, arba 
jo draugai malonėkite pranešti man 
apie jį už kų busiu dėkingas. Dabar
tiniu laiku gyvenu pats vienas. (1)

JUOZAS PUSKORIUS
729 W. Fayette St., Baltimore, Md.

MARCELĖ JUŠKIUTĖ — Lapins
kienė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka
zimiero ir Motiejaus, pirmiau gyve
no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pauk
ščiu. suėjom į pažintį ir gimines pas 
Mailius ant North Forth st., Brook
lyne; tada jie gyveno New Yorke. 
Prašau atsišaukti, kurie žinot, malo
nėkit pranešti. (5)

MRS. M. LAPINSKIENĖ 
2000 So. Halsted St., Chicago, III.

LEVANORA SKULAV1ČIUTĖ pa- 
jieško brolio Igno Skulavičiaus, Gad- 
vaišių kaimo, Seredžiaus parapijos, 
kadaise jis gyveno Mass. valstijoj. Da
bar girdėjau gyvena Detroite, Mich. 
Malonėkit atsišaukti arba kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, už kų busiu 
labai dėkinga. Aš guliu miesto ligo
ninėj tai pranešdami kreipkitės šiuo 

antrašu: ' (2)
A. MALINSKAS

1300 W. 26 St. Cleveland, Ohio

| Pajieškau pusbrolio Antano Jeckos, 
paeinančio iš Pelyšių kaimo, Šimonių 
parapijos, Panevėžio apskr. Pirmiau 

j gyvenom Montreal, Kanadoj, 1927 m.
' persiskyrėm ir nuo to laiko nežinau 
kur jis randasi. Prašau jo paties at
sišaukti arba kurie žino kur jis ran
dasi, malonės pranešti. (1)

K. MURK A
Riath, Ont. C. P. R. Canada

PARDUODU GERĄ 
FARMĄ

Gera žemė, 200 ekerių, geri namai, 
netoli nuo didelių miestų, skolos nė
ra. Sutikčiau mainyt ant garadžiaus 
arba Hotelio, kuris turi nedaugiau, 
kaip viną mortgičių. Platesnių žinių 
klauskit per laiškų arba ypatiškai. (2)

C. A. MOTEJUNAS
WILLIAMSTOWN, N. Y.

DIENOS DABAR YRA TIK 9:20, 
O nakties yra 14:40 valandų!

Aš manau, kad naktis yra labai 
nuobodi; tai jeigu taip, parsitrauk 
mano knygų katalogų, iš jo išsirinksi 
gerų ir pigių knygų. O kaip skaitysi, 
knygas, nebus nuobodu. Rašyk tuo- 
jaas! (2)

M. A. IGNOTAS
P. O. Box 130 Oeean Gatt, N. J.

RŪKYKITE
GERIAUSIUS

Over Globė Cigarus
Lietuvių Produktas

Rankomis Padaryti. 
PABANDYKIT PERSITIK

RINIMUI.
Jei negalėtumėt gaut pas savo 
krautuvininką, rašykite tiesiog į 
dirbtuvę. (-)

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St. 

STOUGHTON, MASS.

“KELEIVIO" SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

DRAUGAI:—

Už KANADOS DOLERI Bankai Suv. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Money Orderį, išmoka pilną sumą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In
ternational Postai MoneyOrder”. Siunčiant “Kelei- 

latšką su Money Orderiu, patartina para-viui
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. pastos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” ADM.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau Antano Einorio. iš Miego- 
nių kaimo, Papilio parap., Biržų apsk. 

į ’9i3 metais važiavom sykiu ant laivo 
iš Bremen, Vokietijos. Rodos jis ap- 

I sistojo Baltimorėj, Md. Meldžiu atsi
šaukti, norėčiau susirašyt. (2)

VLADAS VISTEJUNAS
465 Windsor st., Cambridge, Mass.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui merginos 

' arba našlės nuo 25 iki 40 metų; aš 
’ esu 40 metų amžiaus, dirbu aukso 
i mainose. Laiškų rašydamos malonėkit 
kartu ir paveikslų prie laiško pridėt.

FRANK PUSKUS
P. O. Timmins, Ont. Canada.

’ Pajieškau apsivedimui merginos ar_ 
ba našlės be vaikų, teisingos, doros, 
negirtuoklės ir netinginės, kuri mylė
tų šeimyniškų gyvenimų, tarp 32 iki 
48 metų amžiaus. Geistina, kad turė
tų šiek-tiek turto. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti paveiksiu, kurį pa
reikalavus sugrųžinsiu. Aš esu švarus 
vaikinas, turiu turto, mylėčiau su tei
singa drauge apsigyvent Amerikoje. 
Daugiau žinių suteiksiu per laiškų.(2) 

JOE STANKUS
1921 Lorimer St. Denver, Colo.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Newbary St, Lawreaee. Maaa.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-re Margerio Knygų 
GONORĖJA

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

DR. MARGER1S
3421 Se. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sudėji

mas iš šaknų, žievių, lapų, uogų 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligų, 
pūslės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petita, sumažina gazus viduriuose 
:r stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė SI.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY
831—8th St. Wankegan, IIL

DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t.t., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS. 1336 W. 12tk sU 

Los Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pukus. 

Gvarantuojam Patenkinimų.
Kaldros jr patalai. Materijos Šliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPI ES-EU ROPEAN 
FF.ATHF.R CO.

54 Chauncy Street. Boston. Mass.
Kampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh Depart

ment itoro

t
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RUSIJOJE VISKAS KITAIP.
(Adjutanto žioplio kelionės įspūdžiu tąsa).

. III.—LENINGRADE NEREI
KIA MIEGOT IR GALIMA 

NEVALGYT.
Angliją mes apleidom susirau

kę ir nepasitenkinę, kad galėtum 
būti linksmesni Rusijoj.

Pasiekę Rusijos rubežių mes 
radom Sovietų traukini su vago
nais ir ratais. Čyfas Mizernas

manęs jis kontroliuoti per daug 
negali, nes aš nesu joks darbi
ninkas. bet Amerikos bolševikų 
čyfas! Ir daugiau manęs čia ne
klausinėk visokių fulyš kveščinų, 
o duok. sakau, ham and eggs.

Patarnautojas dar labiau nu
stebo. Pagaliaus jis dasiprctėjo. 
kad čionai yra amerikiečiai, o

labai apsidžiaugė, kad Sovietų ne vietiniai. Apžiūrėjęs mus 
Vniis’zy -ot-b rv,o_!nuo galvos iki kojų. patempė lu

pą ir sako:
—čia vra bulviniu dešrų fab-

traukinys buvo su ratais. Jo ma
nymu už tai didelis kreditas pri
klauso Stalinui, nes jeigu Stali
nas butų mulkis, tai Sovietų 
traukiniai neturėtų nei vagonų, 
nei ratų. Mizernas šią savo min
tį pareiškė komisarams, kurie, 
matyt, jam pritarė, nes palinga
vo galvą ir pasakė “Durak”.

Kelionė Sovietų traukiniu buvo 
labai įspūdinga. Vagonų bildėji
mas ir traškėjimas liudijo, kad 
čia tikrai yra bolševikiškas pa
daras. o ne buržuazinis. Syki 
kažkas garsiai trinktelėjo ir taip 
baisiai mus sukrėtė, kad net pa
šokom nuo sėdynių. Mizernas pa
stebėjo. kad lygiai taip bolševi
kai sukratys visą pasauli ir tuo
met visiems bolševikų nepriete
liams bus galas. Tuo tarpu 
traukinys sustojo ir mes paty- 
rėm. kad vienas ratas Įlūžo. Sa
ko, kad kiek jau visiems mums 
butu buvęs galas.

—O ką tu dabar sakysi apie 
bolševikišką traukini?— paklau
siau savo čyfo Mizerno.

—Žioply! — sušuko Mizernas, 
traukinys nieko nereiškia prieš 
bolševizmą. Palauk, kaip nuva
žiuosim Į Leningradą, tuomet pa
kalbėsim !

šiaip taip davažiavom Lenin
gradą. Pirmiau šis miestas va
dinosi Peterburgu, vėliau Petro
gradu, o dabar — Leningradas. 
Mat, biznyje visuomet taip bū
na : kaip tik dalykai neina gerai, 
tai mainomas firmos vardas, čia 
mes radome viską kitaip. Le
ningrade nereikia miegot ir ga
lima nevalgyt. Gal kaip kas te
nai to dar nežino, bet mes, kaipo 
“smart” vyrai, tą greit patyrėm.

Bevaikščiojant po šį revoliuci
nį miestą, mums ir pilvas pradė
jo kelti revoliucijas. O pilvo re
voliucijas nuslopinti Rusijoj ne
draudžiama. Tam čionai duoda
ma pilna darbininkiška laisvė: 
daryk ką nori, tik nelysk komi
sarams į aki. Todėl mes užėjome 
į valgyklą, kuri pirmiausia pasi
taikė. Einame vidun ir sakom: 
“ot. kad valgysim, tai valgysim, 
net ausys virpės!”

Mano čyfas Mizernas tuoj aus 
pašaukė patarnautoją ir sako:

—Duokit mums ham and eggs 
su french fried ir Bostono byn- 
sais.

Patarnautojas išvertė akis ir 
žiuri. Jis pradėjo klausinėti:

— Kaip tavo vardas?
— Rokas, — atsako su pasi

didžiavimu čyfas.
—Kaip pavardė?
—Mizernas, Mizara, Mizare- 

vič, bet gali mane vadinti, kaip 
tau geriau patinka.

—Kodėl šituo laiku ateini čia 
valgyt ?

—Kodėl ? Todėl, kad alkanas.
— Kas tavo užveizda?
— Bimbalas Antanovič Bim

bai— atšauna čyfas.
—O kur jis dabar randasi, jei

gu savo darbininkų nekontro
liuoja?

—Jis randasi Brooklvne ir

riko darbininkų kooperatyve vi
sos Rusijos bolševikų sojuzo 54 
sekcijos, 34 subdistrikto valgyk
la ir pašaliniai čia negali gauti 
valgio. Jis labai draugiškai pa
prašė. kad mes išsikraustytum 
laukan. Taigi ir mes draugiškai 
išėjom laukan, čyfas pagyrė Ru
sijos bolševikus, kad jie yra šir
dingi ir mandagus.

Išėję vėl ant gatvės, mes iš sy
kio buvom susirūpinę, bet pasi- 
dėkavojant čyfo gabumui, greit 
suradom išeiti. Jis sako man:

— Matai, žioply, kaip Lenin
grade yra!

—Yes sir. —sakau. — atrodo, 
kad negausim valgyt. Kas lieka 
daryti ?

— Lieka tik džiaugtis! — at
kerta čyfas. — Argi nežinai ką 
daryti, kuomet negauni valgio? 
Juk tuomet galima nevalgyti!

—Dac rait.— pritariau jam. 
—mes galime nevalgyti!

Naktis artinosi ir mes pradė
jom suprasti, kad neužilgo reiks 
nakvynės, čyfas pašaukė izvoz- 
ščiką ir paliepė nuvežti mus ant 
Umiratelncs ulicos, kur gyveno 
keletas jo pažįstamų. Izvoščika 
atrodė kaip popas—storas ir di
delis kacapas. Jo kumelė buvo 
stebėtinos išvaizdos: vien kau
lai ir skūra. Aš sakau, kibą tas 
kacapas pats suėda visą kumelės 
abraką, kad jis toks riebus, o jo 
gyvulis vos gyvas. Tas čyfui ne
patiko ir jis baisiai išsišiepė ant 
manęs.

—Siaditės! — tarė izvoščikas. 
Susėdom ir važiuojam. Kartais 
kumelka sustoja ir nenori eiti 
iš vietos. Izvoščikas tuomet ne
muša jos botagu, kaip kad kitose 
šalyse daroma, bet draugiškai su 
yla iduria jai į šoną ir kumelė 
vėl pradeda traukt. Taip mes 
privažiavom Umiratelną.

—O kiek tau drauge izvoš- 
čike. priklauso už atvežimą? — 
klausia čyfas.

—šimtas rublių! — painfor
mavo vežikas.

Čyfas susiraukė ir pradėjo aiš
kinti, kad mes ne buržujai. Tuo
met izvoščikas atkirto:

—Jeigu jus ne buržujai, tai 
mane draugu nevadinkit ir dau
giau izvoščiko nesamdykit, o da
bar ubiraitės k čortu materi!

Aš paklausiau čyfą, ką jis sa
kė, nes rusiškai nesuprantu, čy
fas man paaiškino, kad draugas 
izvoščikas su mumis draugiškai 
atsisveikino.

Ant Umiratelnos radom čyfo 
pažįstamus viename bute, kaip 
silkes bačkoj susikimšusius; jie 
visi gulėjo viens ant kito. Mums 
ten vietos nebuvo. Aš sakau:

—Na. ką dabar darysim?
— žioply! —suriko čyfas, — 

ar gi nesupranti, kad Leningra
de mums nereikia miegot! čia 
Rusija—čia viskas kitaip!

—O, yes, —pritariau čyfui,— 
čia galima nevalgyt ir nereikia 
miegot. Ai sy...

1 Ant rytojaus mums atėjo la
bai svarbi valanda. Kapsuko ir 

f Angariečio Sekcijos Kliubas 
į turėjo surengęs mums prakal- 
• bas. čionai mes parodėm, kas 
:mes esame ir ką galime, čyfas 
savo prakalbą skaitė iš 1895 m. 
Bočkausko kalendoriaus. Kliu- 
biečiai klausė net užsimerkę ir 
išsižioję. Pabaigoj draugas Tam
suotas davė keletą klausimų:

1) Kiek darbininkų Amerikoj 
dirba plieno fabrikuose?

2) Koks nuošimtis darbininkų 
dirba kasyklose?

3) Kiek šįmet darbininkų 
streikavo audinyčiose?

Mizernas labai išmintingai at
sakė, kad Bočkausko kalendorius 
iš 1895 m. nieko apie tai nera
šo. bet jo manymu, gana daug 
darbininkų Amerikoj dirba plie
no fabrikucse, nemažas nuošim
tis jų dirba kasyklose ir pusėti
nas skaičius jų šįmet streikavo 
audinyčiose.

Tokie atsakymai sukėlė dide
li klausytojų entuziazmą, nes 
daugelis jų pašoko nuo sėdynių, 
trenkė kepures ant grindų ir 
šaukė: “Osiol ty Gsiol!”

Buvom ir Maskvoj, čionai tai 
viskas milžiniška. Įėjom į vieną 
kiemą— kiemas milžiniškas, na
mas—milžiniškas, žmonės —mil
žiniški. Mačiau vienam ant kal- 
nieriaus slinko blakė taipgi mil
žiniška!

Ką daugiau matėm, jau ne
spėjau aprašyti, nes Bimba tele
gramomis mus privertė greičiau
sia apleisti Rusiją, kad galėtum 
maršrutuoti Amerikoj su Kolek- 
tų Prakalbomis.

Atsiprašau, kad šis raportas 
pavėluotas. Mes parvažiavom A- 
merikon pirmiau, negu tu gavai 
šį laišką. Kai matai, mums teko 
išbūti Rusijoj labai ilgai, net ke
liolika dienų. Ir dabar važinė
dami su Kolektų Prakalbomis 
mes aiškinsim apie Rusiją tiems, 
kurie nieko nežino.

Tavo pašėnavotas frentas, 
čyfo Mizerno adjutantas,

Mr. žioplys.

ADVOKATO ARGUMENTAS.

Advokats: Na. daleiskime, kad 
mano klientas ir davė tau į snu
ki; bet ar tu. turėdamas tokią 
marmūzę, gali jį už tai kaltint?

MOKYKLOJ.
Mokytojas. — Izaokai, koks 

skirtumas tarp elektros ir žai
bo?

Izaokas.—Nu, už elektrą rei
kia pinigus mokėt, o žaibas už 
dyką žaibuoja.

SUNAUS LAIŠKAS Iš 
ARGENTINOS.

Mylimi tėveliai! Su šiuo laiš
keliu siunčiu jums 100 litų ir na- 
da mas.

Jūsų sūnūs Petras.
Tėveliai davė toki atsakymą:
Sūneli Petreli! Pinigus ga 

vom. bet kaip rašei, kad buvai 
Įdėjęs tą “nada mas”, tai niekur 
neradom. Tavo tėveliai.

(“Nada mas” ispanų kalboje 
reiškia “daugiau nieko“).

Robinsonas.

TARP SLA. POLITIKIERIŲ.

JT

—Aš visada lopetą vadinu lo
peta, o ne lopatto.

—Tai geriausis daiktas einant 
tautiškąjį tvartą valyti.

KORTŲ ATSIRADIMO ISTORIJA.
Viduramžiuose vienuoliai pasirodė aštuoniolikto amž. 

tvirtino, kad velnias, be kitų pradžioje, matyt, iš Vokieti- 
priemonių žmonėms gundy- jos.
ti išradęs ir koltas. Jei at- Kortų piešiniai ir ypatin- 
mesti nuomonę apie velnių, gai kortų figūros pergyveno 
tai mes tikrai vis dėlto neži- ilgų ir sudėtingų evoliucijų, 
nome, iškur ir kada atsirado Benchemas sulygina šių evo- 
šie nuteplioti popiero gaba- liucjių su gyvulių evoliucija, 
lėliai, kurie jau ištisus šimt- kada jų organai keičiasi pri
mėčius žmonių vartojami, sitaikydami prie naujų ap- 
Neatsako tinkamai į klausi- linkybių. Šių savo teorijų jis 
mų ir dvi paskutiniu laiku iš- iliustruoja atskirų laikotar-
leistosios knygos—viena pa
rašyta amerikietės, kita — 
anglo.

Amerikietė savo knygoje 
remia labiausiai įsigalėjusių 
nuomonę, kad kortos į Euro
pą pateko iš Azijos per Ita- 
lijų. Anglas šių hipotezę už
ginčija. Jis sako, xad kortas 
išrado visai nepriklauso
mai nuo Azijos įtakos, kaž
koks nežinomas “geradaris”, 
gyvenęs Italijoj devyniolik
tame šimtmetyje.

šis spėliojimas nė kiek ne
blogesnis už kitus spėlioji
mus. Pirmų kortu paminėji
mų sutinkame italų dailinin
ko Kavalucci užrašuose, pa
žymėtuose 1379 met Daili
ninkas rašo, kad jo gyvena
mam mieste, Viterbo, “pasi
rodė naujas lošimas korto
mis, atklydęs iš seracinų. 
Italija be jokių ginčų turi tei
sę vadintis kortu tėvynė. Čia 
ilgą laikų buvo daromos dai
liausios kortos ir pasirodė 
pirmasis labiausiai išsiplati
nęs lošimas—‘tarok’.”

Bet daug anksčiau Euro
poj buvo žinomos Azijos 
kortos. Berlyno valstybin. 
muziejuj ir dabar yra kinie- 
tiškos kortos, daug šimtme
čių senesnės už europietiškas 
kortas. Kiniškos kortos žy
miai siauresnės ir trumpes
nės už dabartines kortas. 
Ant kortų nupaišytos raite
lių ir įvairios geometrinės 
figūros. Pirmosios žinios a- 
pie kiniškas kortas rodo, kad 
jos ten atsirado apie 1120 
metus.

Bet kortos galėjo smar
kiausiai paplisti tik tada, 
kada buvo išmokta išgravi
ruoti figūras medy. Nuo to 
laiko kortos buvo galima 
leisti “serijomis” ir jos pasi
darė prieinamos “plačiajai 
visuomenei”. Iki to laiko 
kortų kaladė atrodė, kaip ir 
surinkta atskirų dailininkų 
tapytų vaizdelių, ir labai 
brangiai kainavo. Yra žino
ma, pav., kad Galeas Vis
konti už kortas sumokėjo 1,- 
500 auksinių. Tiesa, jo pirk
tųjų kortų kaladė buvo pa
gaminta gana meniškai ir 
paveikslėliai dažyti auksi
niais dažais. Pirmosios gra
viruotos kortos pasirodė 
penkiolikto amžiaus pra
džioj, Vokietijoj. Kaladėje 
kortų tada buvo 78. Kortos 
buvo vadinamos gana keis
tais vardais,—“pakaruok
lis”, “meilužis”, “vienuolis”, 
“saulės”,“mėnulis?, “mirtis” 
ir tt

Kortų skaičius kaladėje 
nuolat keitėsi. Kartais buvo 
kaladžių po 400 kortų. Ke
turios kortų rūšys atsirado 
tik penkioliktame amž. Bet 
sunku nustatyti, kur tos ru
gys atsirado—Prancūzijoje 
ar Vokietijoj.

Rusijoj pirmosios kortos

pių kortomis. XIX amž. Bel
gijoj pasirodė kortos, kurių 
figūros turėjo po dvi galvas.

Prancūzijos revoliucija 
kortoms buvo tikras “žemės 
drebėjimas”. Nors konven
tas ir neužgynė lošti korto
mis, bet išleido dekretą, kad 
daugiau “damų, karalių ir 
valetų nėra. Juos pakeičia 
laisvės ir lygybės genijai.” 
Pagal garsaus dailininko 
Dovido piešinius buvo pada
rytos naujos kortos. Vietoje 
karalių pasirodė keturi ge
nijai—karo, prekybos, tai
kos ir dailės. Damos užleido 
savo vietą keturioms lais
vėms —tikėjimo, spaudos, 
vedybų ir pramonės. Vale
tai atstovavo lygybės sim
bolius—luominės padėties, 
teismus, prievolių ir rasių. 
Po to vietoj genijų pasirodė 
filosofai, vietoj damų—lab
darių figūros, o valetai vaiz
davo žymius respublikonus. 
Bendrai, ant kortų buvo 
vaizduojamos istorinės fi
gūros. Anglijoj dar ir dabar 
čin-v damą kai kada vadi- 
na Bess (sturumpmtai nuo 
karalienės Elžbietos vardo). 
Bubnų valetą vadina Dže- 
kiu Šepperdu, paminėjimui 
garsaus nusikaltėlio, kuris 
1724 met. buvo pakartas. 
Bendrai, Anglijoj, maištų ir 
revoliucijų metu pasirodyda
vo daug kortų su įvairiais 
pamfletais ir istorinėmis fi
gūromis. Tokių pat kortų ne
maža buvo ir Prancūzijoj.

Kortos duoda daug bran
gios medžiagos iš rūbų for
mų pasikeitimų istorijos ir 
praeities smulkmenų. Ilgą 
laiką buvo vartojamos ir 
turėjo didelį pasisekimą kor
tos, kurių dabar nebevartoja 
net ir vaikai. Tai taip vadi
namos pedagoginės kortos, 
ant kurių buvo teikiama fi
losofijos teisės, logika, geo
grafinės žinios ir tt

šešiolikto amž. pradžio
je buvo pagarsėjusios Kro
kuvos teologo Tomo Marne- 
rio kortos, ant kurių buvo iš
dėstytas visas logikos kur
sas, padalintas Į keturias da
lis.

Gaila, kad nėra kortų lo
šimo meno muziejaus. O ja
me galima butų sutalpinti 
daug įdomios, turinčios net 
istorinę reikšmę medžiagos. 
Jeigu žuvo kortos iš palmių 
lapų, kuriomis naudojosi 
Kolumbo jurininkai, tai liko 
nemaža kitų kurioziškų kor
tų, kurių piešiniai tiesiog 
konkuruotų su senoviškų 
knygų piešiniais.

Bolševikai dabar išleido 
kortas savo naujo stiliaus. 
Jų kortose karalius ir vale
tus atstoja “buržujai” ir “po
pai”. Yra dar, taip vadina
mų, ir “bedieviškų” kortų, 
kurios paskutiniu laiku Rusi
joj pradėta gamint “L. 2.”

SVEIKATA
TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ZMOGUL

knygoje 7"
jta, FiziologiJ* M

Kas skaityt tą knygą, ta* sužinos apie savo Ira
no mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma ne*
žinojo.

Knyga labai puikiai fliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gntt suprasti ir matyti savo kūno 
organus pavefluinoM.

Knyga 340 poslapi?, graliai audimu apdaryta.

KELEIVIS •to

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

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

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

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

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

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusL 23...............  ............ 10c.
"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................25c.

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

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

Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
lnyga šituo svarbiu klausimu. Jų 

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

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

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet eželi sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. ilichelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Žemė ir Žmogus. I-abai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyru ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 ra., pusi. 63 ............... 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt..............i............  15c.
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi

čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 
senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitų knygų. Iš jos dasižinosi. kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė ž. Aleksa ............................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo ją 

Apie Dievų. Velnių. Dangų ir Praga- perskaityti. 64 pusi. ... ............. 20c.
rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar

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

-Kaip

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vėl

iniais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... 10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai s Įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių kny
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę.— Laba; įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos.Tarašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delka Reškia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1009 m., pusi. 63 ........................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laiku. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ......................................... $2.00

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Ona Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir k»tų moksių bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta .......... .. .................... $3.99

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- I kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. i ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
Kair.a ............................ ................ 25c talizmas. Kaina ............................ 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Tortingai tfabartiaSa krikHfoaybėa gadyitfja 
garakrttyt, bb t* tad* galio stiklai

gargs SMtli« formato, tori 271___
—11.09; atrtimo apd. — $IJS. Pinigus 

"Moaoy Ortarį."
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muši) korespondentų ir tt Lietuvos Laikraščių.)

PARUOSTA DIDE- 
LB BYLA.

Kaltinami astuoni žymus

KELEIVIS, 80. BOSTON

Garlaivis.

SUĖMĖ PLĖŠIKUS, KU- KLAIPĖDOS MIESTE SU- 
R1E APIPLĖŠĖ AMER1

KIETI VIČKAČKĄ.
Nesenai “Keleivy” buvo 

rašyta, kad važiuojant pirk
ti žemės, Lietuvoje buvo ke
ly užpultas ir apiplėštas A- 
merikos lietuvis Vičkačka, 
kuriam buvo atimta $1,400 
pinigų, auksinis laikrodėlis 
ir kitokie daiktai.

Tai atsitiko netoli Aly
taus.

Nors plėšikai pabėgo, bet 
įtarimas puolė ant vežiko 
Adžgausko, kuris vežė tą 
amerikietį, kad užpuolimas 
buvo padarytas su jo žinia, 
jam iš kalno su plėšikais su
sitarus.

Policija pradėjo šitą rei
kalą tyrinėt ri susekė, kad 
taip buvo ištikrųjų. Vežikas 
Adžgauskas buvo susitaręs 
su trim banditais: Vaclovu 
Siniausku, Jonu Ablačinsku 
ir Izidorium Dulskiu. Visi 
jie dar jauni vyrai. Policija 
visus juos suėmė.

Areštuoti visi keturi są
mokslininkai ilgai da išsisu
kinėjo ir melavo, bet ant ga
lo visgi kaltais prisipažino. 
Jie gyvendami tame pat Pa- 
rakavos km., Onuškio vai., 
kur laikinai apsistojo iš A- 
merikos atvažiavęs p. Vička 
čka, jau 9enai ruošėsi jį kai 
po turtingą žmogų, apiplėšt, 
bet vis nerado geros progos. 
Kai Vičkačka pasisamdė 
Adžgauską nuvežti jį į Aly 
tų pas notarą, tai jie supra
to, kad žemės pirkimo reika
lais jis vežasi gerą sumą pi
nigų ir sutarė kelyje jį užpul
ti. Planą paruošė ir žygiui 
vadovavo Siniauskas, kuris 
yra tarnavęs policininku ir 
dabar, kaipo šaulys, turėjo 
revolverį. Žygiui pavykus vi
si trys užpuolikai pabėgo pas 
Duslkį ir skiepe patikrino pi
nigus. Rastus 1390 dolerių e- 
są pasilikęs Siniauskas, o 
laikrodį ir peilį paėmęs Dul- 
skis, bet išsigandęs sumetė 
tuos daiktus į jo ūkyje esan
tį prūdą. Pėdsakų sumėty 
mui Siniauskas tuoj išvyko 
Kaunan, ten pirko rūbų, 
baliavojo, o 10 dieną lapkri
čio atvažiavo į Butrimonis, 
kur ta dieną buvo jomarkas 
ir laukė jo sėbrai. Čia mainę 
dolerius ir praleidę kelis 
šimtus litų. Likusius pinigus 
policija dar ligi šiol nesura
do, nes banditai slepia. Si
niauskas, matomai, meluo
damas pasakoja, kad visi pi
nigai buvę pas jį paslėpti lo
voje, vėliau juos užkasęs 
bulvių duobėn, bet iš čia juos 
kažkas pavogęs. Bet policija 
turi vilties plėšikų “kasą” at
rasti.

Ypatingai svarbioms by
loms tardytojas Krulickas 

SEKTAS KOMUNISTŲ LI-|tos bylos tardymą galutinai 
baigęs ir bylą perdavęs Kau
no apygardos teismo proku-

TERATUROS SANDĖLIS.
Lietuvos žvalgybininkai 

Klaipėdoj susekė komunistų 
literatūros sandėlį ir spaus
tuvėlę, kur buvo spausdina
mi atsišaukimai ir laikraštis 
“Raudonas švyturys” lietu
vių ir vokiečių kalba, taipgi 
sulaikė kelis komunistų vei- 
cėjus.

Nakties laiku, iš 3 į 4 gruo
džio, žvalgybininkai sulaikė 
>eplatinant komunistiškus 
atsišaukimus Oskarą Tiecą, 
Teinriką Kuprį, Minką Ber- 
ovičaitę, Masą Gardonaitę 

ir Evą Segalaitę. Jie visi su
imti atsišaukimus bemėtant 
ar belipdant prie stulpų. At
sišaukimai rašyti lietuvių, 
vokiečių ir žydų kalbomis. 
Gardonaitės bute rasta slap
tas literatūros sandėlis ir į- 
taisytas hektografas, kuriuo 
spausdindavo atsišaukimus 
ir laikraštį “Raud. Švytu
rys.” Viskas konfiskuota. Vi
si komunistai suimti, veda
mas tardymas, vėliau bus 
>ergabenti Bajorų kalėjiman 
ir byla perduota Šiaulių apy
gardos teismo valstybės gy- 
įėjui. Suimtieji Tiecas ir 
Serlovičaitė jau ne pirmą 
kartą patenka policijai, jie 
anksčiau buvo bausti ko
mendanto už priešvalstybinį 
veikimą. Ta proga pažymė- 
ina, kad Klaipėdoj komuni

stams nesiseka. Nesenai su
imtas jų žymus veikėjas 
Joldbergas, dabar sulaikyti 
jo buvę artimi 
)iai.

raturai. Kaltinamasis aktas 
šioj byloj jau esąs baigiamas 
rašyti.
Tieson traukiama: 1) Mar

tynas Yčas, 2) J. Dobkevi
čius, 3) Jonas Šode, 4) Že
mės banko jurisk. pad. J. 
Grigonis, 5) Mariampolės 
Lietuvos banko skyriaus dir. 
Ad. Prūsas, 6) buvęs prek. 
ir pram. banko buhalteris 
dabar “Lokamo” savinin-

LIETUVOS DARBININ
KAI GALĖS PASILIKTI 

LATVIJOJ.
Dabartiniu laiku Latvijoje 

didelio susirūpinimo kelia 
Liet. darbininkų klausimas. 
Kaip žinia, pas latvių ūki
ninkus dirba daug lietuvių 
darbininkų. Bet kadangi 
Rygoj, Liepojoj ir kituose 
Latvijos didmiesčiuose da
bar didelis nedarbas, tai lat
vių vyriausybė buvo nusista
čiusi savo bedarbius siųsti 
pas ūkininkus, gi lietuviams 
darbininkams nuo 1 gruo
džio buvo liepta Latviją ap
leisti. Bet pasirodė, kad 
miestų bedarbiai nenori pas 
ūkininkus važiuoti, ir jeigu 
lietuvius išvyti, Latvijos u- 
kininkai pasiliktų be darbi
ninkų. Todėl nutarta, kad 
lietuviai darbininkai gali 
pas' ūkininkus Latvijoj pasi
likti.

kas Otto Kelertas, 7) finan
sų ministerijos tarnautojas 
J. Žakevičius, 8) buvęs to 
banko tarybos pirm. dr. J. 
Alekna.

Tieson patrauktiesiems 
tardoma priemonė paskirta 
tokią. *

1) M. Yčui—15,000 lt. už
stato arba areštas, 2) J. 
Dobkevičiui—15,000 lt už
stato arba areštas, 3) J. Šo
de—20,000 lt. garantijos ar
ba areštas, 4) J. Grigoniui 
20,000 lt. garantija arba a- 
reštas, 5) Ad. Prusui—5,000 
lt. užstato arba areštas, 6) 
O. Kelertui—8,000 lt. ga 
rantijos arba areštas, 7) J. 
Žakevičiui ir dr. J. Aleknai 
po 1,000 lt. užstato.

Šie visi asmenys katlinami 
pagal Baudž. stat 578,579, ir 
980 str. str.

Be čia suminėtųjų asmenų 
prek. ir pramonės banko by
loj svarbų vaidmenį vaidina 
ir buv. tuo metu finansų mi- 

bendradar- nisteriu Vyt. Petrulis, bet jo 
kaltinimas iš sios bylos r 
skirtas ir pridėtas prie tos 
bylos, kuri (Petrulio) yra 
vyr. tribunole.

Deleware upėj, ties Camden, N. J., anądien buvo nuleistas 
vandenin naujas prekybos garlaivis “Manhattan”. Jis esąs di- 
džiausis tos rųšies būvąs visojeAmerikoj.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda tt 45 Šaunių romancų, 468

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.5®.
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KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME

MOTERIS PLĖŠIKŲ 
VADAS.

Kurtavėnų valsčiuje nuo
lat žūdavo ūkininkų įvairus 
daiktai Tas nuolatinis plėši
kavimas įvairė tiek baimės, 
kad kai kurie . ūkininkai 
tvartuose net miegodavo,kad 
apsaugoti savo turtą. Nežiū
rint visų apsisaugojimo prie
monių, per porą sąvaičių bu
vo padaryta 30 plėšimų.

Iš Daujoto tvarto vieną 
naktį buvo pavogta karvė.

LIETUVIS PAPIOVĖ LAT
VIJOJ VISĄ ŠEIMYNĄ.

Apie 30 kilometrų nuo 
Lietuvos rubežiaus, Mintau
jos apskrity, Keturių vien
kiemy, vieną naktį įvyko bai
si žmogžudystė. To vienkie
mio savininkas J. Spyra, 50 
m. amžiaus, jo šeimininkė D. 
Kurzinieks, 62 m. amž. ir jo 
duktė Vilma Spraitė, 6 m. 
amžiaus, buvo su kirviu už
mušti ir sukapotu

Šitoje žmogžudystėje bu-

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VL Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

turint atatinkamą vadovą, ku- j Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską1

GASPADINĖ IŠGELBĖJO 
NUO VAGIES KLEBONĄ.

Šiomis dienomis trys neži
nomi vagys padarė vizitą 
Kaunatavo (Telšių apskr.) 
klebonui Antanui Raginskui. 
įlindo į svirną ir išnešė iš 
ten keturis surius. Tokiu 
grobiu nepasitenkindami įsi- 
briovė į klebonijos virtuvę, 
bet ten visai nieko nerado. 
Tada nutarė nueiti pas pati 
kleboną į jo miegamąjį, be: 
čia pabudo klebono gaspadi- 
nė ir suriko. Vagys twėjo 
sprukti, nieko daugiau ne
pešę.

ARKLYS NUKANDO 
KARVEI LIEŽUVI.

Varnių valse., Bagenų kai
me Stasio Jazdausko tvar
te buvo toks atsitikimas: 
Arkliai ir karvės buvo vie
name tvarte, ir kadangi ė- 
džios buvo visai arti, tad 
karvė turėjo galimybės pa
siekti iš arklių ėdžių paša
ro. Kai karvė norėjo pasi
naudoti šienu, arklys griebė 
karvei už liežuvio ir nukan
do. Ant rytojaus karvę pri
siėjo papiauti, nes buvo 
daugiau kai pusė liežuvio 
nukąra.

AREŠTAVO G1KLUOTUS 
KOMUNISTUS.

Tarp Šiaulių ir Joniškio 
ant plento policija sulaikė 
du asmeniu ir rado pas juos 
po užtaisytą revolverį.

Tardomi jiedu pasisakė 
esą: vienas lietuvis Antanas 
Domeika, kilęs iš Šakių aps. 
1922 metais pabėgęs iš ka 
riumenės Vokietijon, tarna
vęs ten pas ūkininkus, da
lyvavęs šiemet gegužės mėn. 
komunistų sukeltose riaušė
se, gavęs už tai 6 mėnesius 
kalėjimo. Antras—vokietis 
Georgas Smela, Vokietijos 
komunistų partijos narys, 
drauge su Domeika ketino 
vykti Sovietų Rusijon, į ku
rią keliavo nelegaliai per 
Lietuvą.

Abu sulaikytieji padėti 
Šiaulių sunk. darbų kalėjimą 
ir perduoti teismo tardomie
siems organams.

UŽPUOLĖ GINKLUOTI 
PLĖŠIKAI.

Lapkričio 5 d. Karoliui 
Mitui grįžtant iš Telšių su 
žmona ir vežiku, 5-tame ki
lometre nuo Luokės, nepri
važiavus Biržuvėnų miško, 
užpuolė du nežinomu plėši
ku, kurių vienas buvo gink
luotas. Iškratė visų važiavu
sių kišenes ir, radę pas pil. 
Mitą apie 100 litų pinigų, 
grąsindami nušausią, pini
gus pasiėmė ir liepė skubiai 
neatsigrįžtant važiuoti

BEDARBIAI PRAŠO 
DUONOS.

Kauno bedarbiai jau ke
lintą kartą kreipėsi į Kauno 
savivaldybę prašydami dar
bo. Bedarbiai savo reikalavi
mus įteikė ir rastu.

Bedarbių skaičius padidė 
jo nutraukus viešuosius dar 
bus, nuo kurių buvo paleista 
apie 100 darbininkų. Jie vi
si netekę darbo, surašė ko
lektyvų prašymą ir įteikė j i 
savivaldybei.

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunka ikirbininkų prižiūrėtojas, jei y J 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos Sitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramo j padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjį

Trade PAIN-EXPELLER* ~
Įrrg. J- V. Pat. Biure.

Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę. 
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikata. 
PA1N-EXPELLERRIS" jums pagelbės.

Kaina 33c, ir 70c. . . . . . Parsiduoda Visur
• Tikrais tori INKARO •»<»!» imki j.

Kadangi plėšikai buvo va-' v o įtartas Lietuvos pilietis 
žiuoti, tai Daujotas iš ryto; Kazys Deimontas, 20 m. am- 
sekė plėšikų pėdomis. Atsi-(žiaus, gyv. Žagarėje. Tuo 
vijus iki Bubių miško, pėd-; reikalu atvyko Latvijos po- 
sakai prapuolė. Apžiurėius licija ir kartu su lietuvių po- 
mišką buvo rasta moteriškė, licija buvo apsupę namą, ku- 
kuri išsikinkiusi arklį jį ga- riame gyveno įtartas asmuo, 
nėši. Daujotas, nors jam ir Lietuvių policijai paprašius 
pasirodė apdengti ratai įtar- duris atidaryti, tuom laiku 
tini, moteriškės nesulaikė. įtariamasai suuodęs, ko poli-

Po kiek taiko iš to pat ci> iešk<?- miegojęs pašoko
Daujoto svirno buvo pavįg- batonuose » lovos,
ta įvairių smulkmenų. 2m“?e ’,an<ą ?1S antro

sto iššoko laukan ir pakilęs 
Tą pat naktį Kurtuvėnų nuo žemės, leidosi bėgti. Ne- 

gjurint j tai, kad buvo ap
šaudytas, vis dėlto paspruko 
Latvijon ir pasislėpė miške 
Bet čia, tą pat rytą, latvių 
policijos buvo sugautas ir 
pagaliau prisipažino, kad šią 
žvėrišką žmogžudystę jis y- 
ra padaręs.

mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas! 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai- 
žumalus, bet jie

valse, gyventojui Puščiui 
nežinomi vagys išvežė apie
1 erdmeterį malkų. Sekančią 
naktį iš Kurtavėnų dvaro 
kumiečių tvarto pavogta V. 
Vaitiekaičiui veršis. P. Rad- 
vilavičiui avis ir B. Raliui 
vištos. O už poros dienų iš 
Čepreckienės skiepo buvo 
išvežta apie 20 centnerių 
bulvių, o iš Klimanskio dar
žinės apie 30 centnerių bul
vių.

To negalėdami pakęsti, 
Kurtavėnų valse, gyventojai 
susiorganizavo ir nutarė žūt
būt susekti plėšikus.

Išvogus Klimansko ir če
preckienės bulves, kurtavė- 
niškiai sekė pėdomis. Ka
dangi vieno maišo butą 
kiauro, tai per visą kelią bi
ro bulvės, o netoli Šiaulių 
buvo rasta moteriška skara- 
lė, ir visa krūva bulvių. Prie 
pat Šiaulių miesto-pėdsakai 
dingo. Pranešus policijai, 
buvo sulaikyta sena vagilė 
Gasiunienė. Padarius kratą, 
rasta daug įvairių vogtų 
daigtų. Parodžius skarelę 
Gasiunienės vaikams, jie 
pripažino, kad jų motinos. 
Per tardymą paaiškėjo, kad 
Gasiunienė buvo suorgani
zavus plėšikų gaują, į kurią 
įėjo. jos meilužis J. Klodinas, 
sūnūs Petras Gasiunas 15 m., 
duktė Emilija 17 met, ir 
Gasiunienės vyras Kazys 
Gasiunas, 50 m. amžiaus.

Gasiunienė už įvairias 
vagystes jau buvo 1925 m 
Šiaulių apyg. teismo bausta
2 su puse metų kalėjimo. Da- 
bargi Šiaulių apyg. teismas 
nubaudė ją 4 su puse metų 
s. d. kalėjimo, Emiliją Ga- 
siunaitę 1 met papr. kai., 

Petrą Gasiuną atiduoti į 
jaunųjų nusikaltėlių Kalna
beržės įstaigą, o tėvą Kazį 
Gasiuną, kaipo daiktų sau
gotoją, 1 met. paprasto ka
lėjimo.

UŽMUŠĖ STUDENTĄ 
SKOMSKį.

Iš Kazlų Rudos praneša, 
kad ten rastas ant geležinke
lio bėgių negyvas studentas 
teisininkas Skomskis, kuris 
tarnavo vidaus reikalų mini
sterijoj. * Mj®

Atrodą, kad jis ėjęs nuo 
Kazlų Rudos bėgiais.. Tai 
buvę naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį. Privijęs trauki
nys jį primušė, paskui dar 
keli traukiniai jį aplamdė. 
Esą išsukinėtos kojos, ran
kos, išnarintas sprandas, 
galva apdaužyta. Šalę bėgių 
rastas portfelis.

TRIJŲ DIENŲ 
KOSULYS YRA PA

VOJAUS ŽENKLU
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo- 
mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikališkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo liga apimtą odą 
ir sulaiko gemalą augimą.

Iš visų žinomų vaistų,, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokių 
gerkles nesveikumų. Creomulsion 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 j kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pase k- 
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrą veikimą su 
kvėpavimu. Jis yra labai geras dėl 
sutvirtinimo visos sistemos po blogo 
šalčio ar “flu”. Pinigus sugrąžiname 
jeigu jūsų kosulio ar žalčio nepalen
gvintų vartojant jj taip, kaip nuro
dyta. Klauskit pas jūsų aptiekorių.

(*»)

dideliais 64 puslapių storumo turėtų, pagaliau, sužinoti, kad
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

“Kultura”' plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu:
Aušros aL 15, Lithnania

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitą valstybių. įvairią apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Aituntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 1, Sausio 6 d., 1932 m.

Bedarbiai, apsiaaugokit ap
gavikų.

Bostone atsirado
VIEŠA PADĖKA.

DEPORTAVO KOMUNIS
TĄ MURDOCHĄ.

Ji j buvo suimtas už agitaci
ja per Lawrence’o audėjų 

streiką.
Pereitą nedekiieni iš Bes

to io uosto buvo prievarta

Piktadariai darbuojasi, o 
policija areštuoja nekaltus 

žmones.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Bostono biznieriai 
pradėjo reikalauti iš polici- 
jos geresnės apsaugos nuo

valdžios išsiųstas komunistu P^ikų, kurie pei s\entes y- 
* pac smarkiai darbavosi. Sa-

apgavi- Kadangi dėl sunkių apy- 
kų. kurie apgaudinėja be- stovu negalėjau padėkot y- 
darbius Jie daro taip: pa- patiškai, todėl šiuomi tariu 
szelbia laikrašty, kad reika- mano nuoširdų ačių visoms 
lingas darbininkas, knygye- draugijoms, jų atstovams, 
dis ar šiaip koks tarnautojas, draugams ir abelnai visiems, 
žmogus nueina, ir toks po- kūne dalyvavo mano myli- 
nas tuo jaus ji “priima.” Bet mo draugo Petin šermenyse, 
kai susiderėjęs algą žmogus arba prisidėjo prie palydėji- 
riošiasi eiti per duris, tas mo jo i amžiną poilsį?

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyry, motery ir vaiky. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui viduriy ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 mėty praktikos.

Ofiso valandos: 2—t p. p.; 7—8:3® vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON', MASS.

GYDYTOJŲ ADRESAI

ag 'tatorius Wiliiam H. Mur- 
dcch. Prieplauka buvo ap
sti tyta netik policmanais, 
be: ir kareiviais. Valdžia, 
m. .tomą, tikėjosi, kad komu- 
ni tai kels protesto demons
traciją ar šiaip koki triukš
mą. Bet jokios “revoliucijos” 
nebuvo ir niekas apversti A- 
moriką aukštyn kojomis ne- 
ba ndė. Iš viso tiktai viena 
mergaitė dalijo lapelius, ku-

rišv su šiais reikalavimais 
policijos viršininkas priža
dėjo daryti ablavas ant viso
kių piktadarių ir. matomai 
savo prižadą “pildė.” Pasta
romis dienomis tapo suimta 
apie pusantro šimto vyni. bei 
vėliau pasirodė, kad suim- į ;iu. 
tieji yra nieku neprasikalto

“ponas” staiga griebiasi sau 
už kišenių ir susjiaudinęs pa
reiškia, kad atvažiuojant Čia 
i ofisą vagys ištraukę jo pi
nigus. Dabar jis neturėsiąs 
nei kuo namo parvažiuoti. Ir 
pradeda “pasisamdytąjį” 
žmogų prašyti, kad pasko
lintų jam keliatą dolerių, o 
-•toj rytą, girdi, kai atva-

ONA BABIUENĖ,

Užkasė gyvus šuniukus— 
$50 pabaudos.

John Kromedas Wobur- 
no teisme buvo nuteistas už-

9 \\oods Avė., Somerville. į įmokėti $50 pabaudos už

Mirė Marijona Stonkienė.
Pereitą nedėldienį, sausio 

3 d. mirė Marijona Stankie- 
nė. Velionė buvo vos 31 m. 
amžiaus ir tik apie 5 metai

.. . . . , — , , kaip atvažiavus iš Lietuvos,ziuosi! darbą, as tau atiduo- Gyven0 snt 5 Grimes
t • , i v- x • Bostone ir tenai dabar ji pa-
Jeigu bedarbis tun su sa- šakota į kapus lavoną išly-

žmonės ir policija juos areš- vim keliatą dolerių, žinoma, pL’L7ėdo?e vai*’do Dietų tavo be jokios priežasUes :mielu noru busimam savo aS
rivose buvo protestuojama ; uo tarpu plėšikai ir gengs- “darbdaviui paskolina. Bet ^aborius .Jonas Petruskevi- 
pr'.eš Murdocho ir Berkma- teriai veikia pilno; kucsybej kai ant rvtjoaus jis nuvyks- 
niitės deportavimą. Berk- Toks keistas policijos elge- ta nurodyton vieton dirbti, 
maniutė kol-kas tebėra lai- privertė nekaltai arės- ’ tai pasirodo, kad tokios vie- 
kema koncentracijos stovyk- tuotus žmones imti advoka-, cos visai nėra.
loi East Bostone. Ji buvo a- ir tra.uktl policiją į teismą ! Taip buvo apgauta jau 
raštuota kartu su Murdo- už neteisingą jų areštavimą j laug žmonių. Policija vieną 
chu per audėjų streiką. Dėl APįe tai pranešta guberna- i tokį žuliką jau sugavo.
to, kad Murdoch ir Berkma- toriui k gubernatoriui ----------------

įau parieskė, kad jis reika
lausiąs iš pol. viršininke 
Hultmano pilno pasiaiškir 
mo.

niutė agitavo streikuojančius 
audėjus rašytis prie komuni
stinės National Textile Uni
jos, policija juos suėmė ir 
valdžia pripažino juos esant 
“nepageidaujamais Ameri
kai ateiviais.”

Murdoch yra kilęs iš Ško
tijos, Anglijos pilietis, dėl to 
jį ir išvežė Škotijon. Tuo 
talpu gi Berkmaniutė sakosi 
esanti šios šalies pilietė, gi
musi Califomijoj, nors val
džios agentai sako, kad ji 
Lenkijos žydelkaitė ir nėra 
šios šalies pilietė. Kol galu

Plėšikai ir policistui liepė 
iškelti rankas.

Subatos naktį plėšikai už
puolė Lyunches krautuvę 2n' 
6th st., So. Bostone ir prade 
jo ten visiems valyti kiše- 
nius. Tuo tarpu atėjo kaimy- 
nno vaikas Robert Buitis ii 
narrgtPv katnp dalvkas trreb 
užtrenkė duris ir ėmė šauk-

tirai jos pilietybė paaiškės.'^' H°kluP- Holdup. Pri- 
ji dar laikoma' East Bostono į*”'0, ku™ Ples1'
stovykloj. ikai , ec'au neuk,nęi>wan;

Murdoehas buvo atvežtas i'0-..6*?.5la',' Pareikalavo kac 
iš East Bostono policijos lai- ” j1* (apkas. Policis
veliu ir tiesiai nuo jūrių į-!tas ^kosi sovęs i juos, be 
keltas į White Star linijos Y a?lhai Pa.sP™’
garlaivį “Baltic”, kuris tuo-tk?- (a‘.’><«'« tlys jauM val' 
ja isišplaukė Škotijon. Saus-'kef3?’ kV”at nĮaI}°jna? tc* 
žemiu jį prie laivo vežti tur-’J13^* aPįPje£^ ke.etų krau 
būt bijotasi, kad komunistai
neužpultų ir neatimtų jo. "

Everette. Maldene 
Medforde ir So. Bostone.

Lzive prie jo priėjo pasikal
bėti policijos viršininkas Niekas neatsiima $16,715 i: 
Ciowley. Sako, ar nesigaili buvusio Hanover Trust Co 
Amerikos?

“Amerika yra puiki šąliIk?*,
darbi-

C1US. - 132

Užklupo 500 galionų 
bravorą.

Peabody policija surado 
500 galionų bravorą ir turė
jo pasisamdyti net 3 mecha
nikus jo išardymui. Paskui

Dr. Repšys persikėlė į naują 
nuolatinę vietą.

Iš priežasties gaisro Dr. 
Jonas Repšys Cambridge’uj 
turėjo keltis Į kitą vietą. Da
bar jis atidarė savo ofisą ant 
278 Harvard st, arti Inman 
st Rep.

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos.

reikėio samdvti eksDreso RenSia SLA- 371 kuoPa i moki ir Sis; svS Alioję, Sausio 10 d. 1932-
ibenti ‘Sofa” i »oHcik,° 2 v‘ YMCA‘ svetai-

JUa -ffi? nėję, 820 Mass. avė. Kalbės 
stotį. Išviso >u\ eze o,(HMga- ję - j pauiausiag> daktaras
"kenu” tStuot^“i™ro 1 Rcp& ir a,lT‘ F’ J‘ Ba?o" 
vedėjas joSph UBhS JteikaI programą B-
H„„.i r.,,1 ii, h,,™. h„tu. ?lld.vs jaunuolių okrestra iškinasi, kad jis buvęs būtie 
geriu pasamdytas tam dar
bui ir gaudavęs po 35 dol. 
algos sąvaitėj. Le Blanc e- 
sąs bedarbis, turįs šeimyną. 
Jis sakosi padarydavęs po

Janiaica Piain.
Įžanga dykat 

Visus kviečia SLA. 371 kp.

banko.
1920 metais Bostone buve 

kunige 
•oliuoja

ir atei$ laikas, kada ‘ uždarytas lenkų
m įkai paims ją į savo ran_'ęhmielinskio kon

Pasaka apie “užpuolimą” 
nenusisekė.

Tūlas King, kuris tarnavo
prie gazolino stoties ant Blue
Hill avė., pranešė policijai,

tai, kad užkasė gyvus tik ką kad atvažiavo dideliu auto-
atsiradusius 6 šuniukus. Bur- mobilium 3 bandiati, sumu-
žuaziniai teismai visuomet šė jį ir atėmę $138 kompani-
mielaširdingi gyvuliams, bet jos pinigų, kuriuos jis buvo
kada bedarbių vaikai miršta tą dieną už gazoliną surin-
badu, tai jiems užuojautos kęs, pabėgo. Bet policija ši-
nėra. tai pasakai nepatikėjo ir

--------------- pradėjo Kingą tardyt. Pa-
Mauių Metų naktį buvo d?n«s.kratų, pas jį rasta tie

užpulta ir apiplėšta Shaw- Pmišai sugrusti į patį galą užpulta ir apiplėšta 5>ftaw- bate Dabar King
yra areštuotas ir kalitnamas 
vagyste.

mut stotis Cambridge’aus- 
Ashmonto tunely. Vagys nu
sinešė $50.
PARSIDUODA GERAS TRUU ŠEI
MYNŲ NAMAS; 20 ruimų, geroj vie
toj Dorchestery. Savininkas važiuoja 
i kitų valstiją. Galima matyti savinin
ką vakarais ir nedčliom. (1)

R CHUBERKIS
30 Clarkson St. Dorchester, Mass.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu: (26)

498 E. 7th St_, So. Boston, Mass.

Uei Nori Nupentyt į 
'Ar Pataisyt Namą ♦

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki t d . nuo 7 iki 8 valu
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Telefoną* 21824
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety, 

nuo 7 iki 8 vakaro.
187 SUMMER STREET. 

LaWRENCE, MASS.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėliomis ir šventadieniais 

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

CAMBRIDGE, MASS.

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuojo.

Gausite gerą darbą ir pigiai 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor SU So. Boston. Masu.. 
Tel. So. Boston 1396-M. ! {

iį i 
i

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kes, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir i 
namus Namie esu kožną dieną 

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

912 E. Broadtray, S. Boston, Mass.

Mcterų Balius.
- Įvyks Lietuvių M. Žiny- 

< 0 galionų munšaino į dieną, čios svetainei, šeštadieny, 
Policija mano, kad Essex ap- Jan.-Sausio 9 d. 1932, 7:30 
skrityje randasi daugiau pa- Val. vak. Ratelietės kviečia 
našių bravorų, kuriuos pri- ateiti. Tikrai turėsit gerą lai- 
žiuri butlegerių pasamdyti ką. L M. Ž. Ratelis
bedarbiai. į (Apgars.)

MALKOS
Visokios rūšies, snpiaustytas ar ne
pjaustytas, pristatome j Montello. 
Brocktoną, Bostoną ir apielinkę pi
giausia kaina.

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

A. STONKUS
Spring Street. Holbrook. Mass.

LAIKRODININKAS
P. VALUKONIS 

Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina.

389 BROADMAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

TYPEWRITERIAl
Druknojamos mašinėlės visokią rūšių.
Ir visokis 
spaudos

mimografe 
ir rašto 
patarna-

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IK KAUNO 

Specialistas slaptų ir kronišky ligų 
motery ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St-, Boston, Mass. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po piety.

1
<OPTOMETRISTAS\

Bostone lankėsi 
p. J. Bačiunas

Per šventes Bostonan bu- 
IvT atvažiavęs su savo žmo- 
i na ponas J. Bačiunas, Tabor 
Farmos savininkas iš Miehi- 
srano. Jiedu čia aplankė sa
va pažįstamus, draugus,buvo 
užėję “Keleivio” redakcijon,

ks S at?kž ¥“^®ch- - I mat'Hanora- T™št Co'ten- i ’• S panedėli išvažiavo auto 
■ Tamsta esi sviesus zmo- ka5 Valdžios pastatyta; I mobilitun 1 New Yorkų, o iš

kodėlgv 3 ir as nesuprantu, 
ta nsta esi agitatorių 
st< bėjo policijos viršininkas.

žmogui visą to banko turte tenai ketino vykt į Ma>hing- 
-------‘ tona.Pa‘iišpardavė ir pinigus išdalijo. 

iTie, kurie buvo pasidėję sa- 
skv- 

di-

LIETUVIŠKA
BUCERNĖ

Užlaikome geriatmią ta vorų ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežioa.
Pigiai šviežių diegų—Chop Sney. 

China Bov Soy Saoce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pai mos galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

53: BR0ADWAY, SO. BOSTON.
S« Bo«r«R 6551.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metas 
ir nėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
Visados šviežios Šaknys iš Lieta- 

vos ir visados šviežias Dieke 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Ricbamnd 1686 

Apdeka atdara nuo 8 ii
iki 10 vakaro.

M dyt, šito pono išmanymu, j vo pinige j taupamąji 
ag tatonum gali būt tiktai ri jq0 procentll
ta nsus žmogus. 1 '

Viešėjo Nora Gugienė 
ir P. Jurgeliute.

videndų. o katrie turėjo ar? Naujiems Metams į Bosto- 
“checking aceounto”, gavr na buvo atvykusios dvi žy- 
po 68 ruoš. Bet $16,715 pi- nr.ios viešnios, būtent Nora 

„įnigų dar liko ir iki šiol nie- į Gugienė. adv. K. Gugio
Sindamas motiną sūnūs 

nušovė patėvį.
William Irving Brou n, 1 ( jęas jų neatsiima. Banku ko-1 žmona iš Cbicagos, ir p-le 

m< tų amžiaus vaikinas, rnisiionierius Guv dabar per- F. Jurgeliute, SLA. Centro 
N< ulone nušovė savo pątė-|ciav£ juos valstijos iždinin-1 sekretorė. Jodvi čia atlankė 
tį Wilsoną. Policijos suim- JĮ-jriey. Savininkai gali!savo draugus ir pereito ne-
ta: užmušėjas aiškinasi, kad 
jisai nušovęs senį Wilsoną 
gindamas savo motiną. Sako. 
Wilsonas pradėjęs labai 
biauriai savo žmoną koliot. 
Tuomet jis, kaipo sūnūs, už 
motiną užsistojęs ir jiedu su 
patėviu pradėję muštis. Pa
tėvis pagriebęs šautuvą, bet 
jis, posūnis, šautuvą iš patė
vio atėmęs ir šovęs jam Į pil
vą. Paskui įdėjęs į šautuvą

atsiimti juos d a per 6 metus 
Vėliaus tie pinigai bus ati
duoti valstijos nuosavybėn.

‘Žemė drebes ir padange 
skambės.”

lėldineio vakarą išvyko Į 
New Yorką.

Bankų komisionierius Guy 
ruošiasi traukti atsakomy
bėn 22 direktorių užsidariu
sio Medford Trust Company

Liet. Piliečių Kliubo Beno reikalaudamas atly-
^ana! sako, kad jų Koncerte gįnjmo už padarytus ban-
10 d. sausio,^ So_. Bolone. ^uj nu?tolius.
nuo muzikos žeme drebes, o __________

_____ nuo dainų padangė skambės. Pereitais 1931 metais Ma-
ar trą "gilze ir šovęs patėviui i Benas esąs tinkamai prisi- ssachusetts valstijoj buvo už- 
i galva ant vietos ji užmuš-iruo®^s šiam koncertui. Ver- registruota automobilių ir 
damas įtėt^ visiems jo pasiklausyti, trokų iš viso 1,002,533.

Staigus šaltis su audromis.
Pereitą subatos naktį pra

dėjo snigt ir šalt Nauj. Ang
lijoj. Daugely vietų audros 
pridarė daug blėdies. Smar
kus šiauriniai vėjai su lietum 
E< stono apielnikėj sugadino 
te’efono ir šviesos vielas, 
taip, kad kai kurių miestų 
buvo nutrauktas susisieki
mas ir visiškai neturėjo švie
sų. Pakilęs ir audringas jūrių 
vanduo vietomis išardė pa
kraščių sienas ir gręsė pavo
jum laivams.

Didelis Beno Koncertas
RENGIA IR IŠPILDYS LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO BENAS 

Vadovaujant F. Kriaučiunui.

10 D. SAUSIO-JANUARY, 1932
Nedėlios vakare. 7:30 vai.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
E ir Silrer Sts. 9*. Boston. Mass.

Dalyvauja solistai dainininkai: ALBINAS JUODAITIS, Basso, S 
PAURA, Tenoras ir V PALTANAVICIUTĖ, pianistė.
Iš toli ir arti ateikite visi ir pamatykit, ką gabus lietuviai muzikantai 
gali padaryt. Nėra brangesnių tikietu kaip 50c. Programa tikrai gera 
ir įvairi Nuo šio koncerto pasekmių priklausys tolimesnis gyvavimas 
lietuvių Ueno, kuriame didžiumoj nariais yra čia-gimę musų jaunuoliai. 
Tad malonėkit visi paremti šį koncertą skaitlingu atsilankymu. A Aa

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočanas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokias automobilius ir 
gerai patarnauja.

Stodebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir denranstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET, 
kampas E. Eight Straot,

SOUTH BO8TON. MA89.

GARDI

LIETUVYS

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. Mass.

TeL U ai v ėraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STAT1ON 
Taipgi Geriao.-ia Taisymo Vieta.

-Jeigu norite, kad Jaša antomo- 
bilius ilgai laikyty, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus

VIKTOR VAFTAITIS 
415 Old Coloay Are.,

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: s<x Boston S777.

Visų ŽINIAI.
Už visokios rūšies smalkias pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mas apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavir-us, pirkimas, skai
tome po 3c. u z žodį až sykį. No
rint tą patį apzarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį. išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 5Ac.
Už pajie.-kcjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodj. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ko
rte tnr užsiprenumeravę laiikraštį, 
až pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po le. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja (feug brangimų nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų On paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar 
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
263 BR()AnWAY.

SO. BOSTON. MASS.
T-
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Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

į EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Iidirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kind Žiūkai)

FRANK-
FURČIAI

EsseM
Specialybe

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

VEAL-
LOAF

I!

u

L

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAVVRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Hay markei 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visos legalias dokumentas 
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2782 ,

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dieliu iš Lietuvos. Mošų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir ptr paštų. At
minkit musy adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekarins) 
IM DORCHESTER STRIMT.

Kampas Bmadmay,
SO- BOSTON. MASS.

TsL Sn. Bssteo 2629, 8178 Ir HM.




