
•'•■•♦'♦•-« »» -t t>.»- »•-■*.* * * * »■ » - t t-« »u t1 • rrn

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................... $2.00
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Kanadoje ir kitur.......................$3 00
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Amerikoje ................................... $1.25
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Valstijų ................................... $1.50
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Rusijai Trūksta Duonos, 
Mėsos ir Drapanų.

TAIP SAKO PATS SO
VIETŲ PREZIDENTAS.

“Prie dabartinių sąlygų 
mes negalim sočiai paval
gyt’, prisipažino Kalininas.

Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos prezidentas Kali
ninas pasakė baigiusioms 
valdžios kursus moterims 
Maskvoje prakalbą, kurioje 
jis pirmu kartu oficialiai 
pripažino faktą, kad Rusi
jos darbininkai negali so
čiai pavalgyt, ir negali tu
rėti daug kitų daiktų, kurių 
jiems būtinai reikėtų. Štai 
jo žodžiai.

“Prie dabartinių sąlygų 
mes negalime dirbti vien 
tik kada mums norisi, taip 
pat negalime valgyt kiek 
mums norisi, ir negalim tu
rėti kitokių daiktų, kurių 
mums norėtųsi... Nors mums 
sunku, bet mes turime savo 
darbą tęsti toliaus, nes mes 
apsupti buržuazinių valsty 
bių, kurios gali tyloj mus 
užpulti, ir tada viskas pri
gulės nuo musų pramonės 
Kodėl šiandien mums trūk
sta duonos, mėsos ir drapa
nų? Todėl kad pirmutinė 
Sovietų Respublika pradėjo 
savo gyvenimą labai bied- 
na.”

Na, o mūsiškiai komunis
tai iš “Laisvės” ir “Vilni< 
abazų pasakoja, kad Rusi
jos darbininkai turi visko 
i valias.

Užmušė Konųinistų
Organizatorių.

Kapitalo bernai Kentu- 
cky vasltijoj užmušė Harry 
Simmsą Hearshą, 19 metų 
jaunuoli, kuris organizavo 
;enai komunistinę anglia
kasių uniją. Jo lavonas pe
reitą sąvaitę buvo atvežtas

New Yorką ir pašarvotas 
komsomolcų (jaunųjų ko
munistų) salėj.

Grabą į salę atnešė ant 
savo pečių jaunieji komu
nistai, o pLskui juos ėjo 
Kentucky valstijos anglia 
kasiai su degančiomis savo 
lempomis prie kepurių. Sa
lėj buvo sudainuotas laido
tuvių maršas ir “Internacio
nalas”. Buvo pasakyta ke
liatas prakalbų. Į tas apei
gas atsilankė apie 10,000 
žmonių, užsimokėdami po 
25 centus Įžangos. Taigi tu
rėjo but surinkta apie §2,- 
500.

Po to, užmuštojo jaunuo
lio lavonas buvo išvežtas Į 
Springfieldą, Mass., iš kur 
jis buvo kilęs.

Hooveris Nesisvei
kina su Lankytojais.

Yra tokių vėplų, kurie 
laiko sau už garbę pasi
sveikint su prezidentu. Kad 

i patenkinus tokių žmonių i troškimus. Amerikos pre
zidentas, būdavo, išstovi po 
kelias valandas, pakol pro 
ji praeina nepažįstamų tipų 
eilė, kiekvienam ir kiekvie
nai jų paduodamas savo 
ranka. Bet Hooveris nutarė 
šitą “hand shaking” biznį 
nutraukti, ir dabar su nepa
žįstamais žmonėmis jis jau 
nesisveikina.

Kai kurie laikraščiai, da
rydami iš to juokus, pataria 
įstatyti Washingtone me
chanišką balvoną su prezi
dento išvaizda, kuris kož- 
nam atkištų savo ranką, kas 
tik įspraus jam “nikelį” per 
skylę. Tuomet visi mulkiai 
galės su “prezidentu” pasi
sveikinti.

Anglija Nutrauk
sianti Sutartį Su 

Sovietais.

Atėmė Trockiui Ru
sijos Pilietybę.

Šį panedėli atėjo iš Mas
kvos telegrama, kad Leonui 
Trockiui ir 36 kitiems ko
munistų vadams, kurie da
bar gyvena ištremime, at
imta Sovietų Rusijos pilie
tybė ir ant visados uždraus
ta Rusijon įvažiuoti.

Šitokį nutarimą padarė 
centralinio pildomojo ko
miteto prezidiumas.

Kai dėl Trockio, tai šitas 
nutarimas nieko nereiškia, 
nes jau du metai atgal jis 
buvo iš Rusijos ištremtas 
ant visados.

PASIRODĖ DAUG NE
TIKRŲ PINIGŲ.

Valdžia įspėja visuome
nę, kad paskutinėmis die
nomis Bostone pasirodę 
daug netikrų popierinių pi 
nigų po $2 ir po $10.

Dešimtinės esančios pa
dirbtos labai gerai ir jas 
sunku atskirti nuo tikrų. Iš 
vienos pusės visai negalima 
esą atskirti, tik iš antros pu- 
sės V.lexandro Hamiltono 
paveikslas esąs neaiškus. 
Jos visos išleistos New Yor
ko Federal Reserve vardu ir 
visos turi vienoda numeri 
B-27733486.

Čiang Kai-šekas
Puolė Japonus.
Visi stebėjosi, kodėl 

Čiang Kai-šekas, buvusis 
Kinijos prezidentas, o da
bar paskirtas vyriausis 
Kantono valdžios armijos 
vadas, visai nesirūpina Šan
chajaus apginimu. Iki šiol 
tą miestą gynė tiktai viena 
taip vadinamoji “19-toji ke
liaujančioji armija”. Japo
nų orlaiviai pereitą nedėl
dienį po Šanchajų išmėtė 
net atsišaukimų, kuriuose 
sakoma, kad Kantono val
džia pilnai pritaria japonų 
žygiui ir smerkianti 19-tąją 
armiją, kuri japonams prie
šinasi.

Bet tie atsišaukimai pasi 
rodė gryna japonų militari- 
stų apgavystė. Nes šį pane- 
dėlį prie Šanchajaus jau pa
sirodė gen. Čiang Kai-šeko 
88-toji divizija ir tuojau 
puolė dešinįjį japonu spar
ną. Ištikti tokio netikėto 
smūgio, japonai turėjo trau
ktis atgal ir dabar Tokio 
žada siųsti da daugiau ka
reivių Šanchajaus frontan, 
kad persvėrus sustiprintas 
kiniečių spėkas.

438 Bankai Užsidarė
Nuo Naujų Metų

Pereitą sąvaitę užsidarė 24, 
o atsidarė tik 12.

Bankininkų organas “A- 
merican Banker” praneša 
kad pereitą sąvaitę užsida
rė d a 24 bankai, o atsidarė 
tiktai 12.

Bankininkų laikraštis sa
ko, kad iš viso šiais 1932 
metais užsidarė jau 438 
bankai. Per sausio mėnesį 
žlugo 351 bankas, o per va
sarį iki pereitos subatos už
sidarė 87.

Uždarytuose šįmet ban
kuose išviso esą žmonių su
dėta $216,750,000 žmonių 
pinigų.

ČEKAI VAŽIUOJA KI
NIEČIŲ ARMIJON.

Iš Pragos pranešama 
kad daug Čekoslovakijos 
piliečių keliauja liuosno- 
riais į Kiniją kovoti prieš 
japonus. Keli tokių savano 
rių būriai buvę sugrąžinti 
atgal, kuomet jie norėję pe 
reiti Lenkijos ir Rusijos sie
nas. Kitiems pavykę per 
sienas pereiti ir tie nukelia
vę į Rytus.

Farmerys Nušovė 
Lenką Vištas 

Vagiant.
North Readinge, netoli 

Bostono, šio panedėlio nak
tį farmerys Lane išgirdo sa
vo vištininke triukšmą ir 
pagriebęs šautuvą išbėgo 
laukan. Prie vištininko jis 
pastebėjo patamsy du žmo
gų ir šovė į juos. Vienas su
griuvo, o antras pabėgo. Pa
sirodė, kad peršautas buvo 
Juzef Laszczynsiki, 60 me
tų amžiaus lenkas. Jis turė
jo dvi gyvas vištas po paža- 
sčia, o keturias pasmaugtas 
maiše. Farmerys tuojaus 
pašaukė daktarą, kuris at
važiavęs rado Leszezjtaski 
jau nebegyvą. Farmerys bu
vo areštuotas dėl techniško 
nusikaltimo užmušant žmo- 
gy.

Londono dienraštis “Dai
ly Mail” rašo, kad Anglijos 
vyriausybė planuojanti nu
traukti prekybos sutartį, ku
rią darbiečių valdžia buvo 
pasirašiusi su Sovietų Rusi
ja. Galutinas anglų vyriau
sybės nusistatymas šituo 
klausimu busiąs paskelbtas 
kiek vėliau, kai sugrįš iš nu
siginklavimo konferencijos 
Ženevoje užsienio reikalų 
ministeris Sir John Simon.

Anglai sako, kad dabar
tinė prekybos sutartis su 
Sovietais daranti Anglijai 
daug žalos. Pasinaudodami 
lengvomis įvežimo sąlygo
mis, Sovietai užvertę Angli
jos rinką pigiomis savo pre
kėmis, tuo tarpu Anglijos 
fabrikai stovi uždaryti ir 
darbininkai vaikščioja be 
darbo. Kai kurios rusų pre
kės Anglijoj parsiduodan
čios 40 nuošimčių pigiau, 
negu pačių anglų pagamin
tos. Rusai gali jas taip pi
giai parduoti dėl to, kad jų 
darbininkai dirba už pus
dykį. Todėl per 1931 metus 
rusai pardavę Anglijoj savo 
prekių už $100,000,000 
daugiau, negu jie nupirko iš 
Anglijos. Negana to, Angli
jos prekes jie ima į skolą 
ir pinigų nemoka. Šio mėne
sio pradžioje jie buvę sko
lingi anglų firmoms jau 
$200,000,000. Taigi geriau 
esą šitokį biznį nutraukti.

AREŠTAVO IR SUMUŠĖ 
RAŠYTOJUS, KURIE NU
VEŽĖ STREIKIERIAMS 

PAŠALPOS.
Vienuolika rašytojų ir 

vienas advokatas iš New 
Yorko nuvažiavo į Kentu
cky valstiją, kur streikuoja 
apie 12,000 angliakasių, ir 
nuvežė jiems 3 trokus pa
šalpos. Apskričio policija 
tuojaus juos areštavo ir ap
kaltino “kriminaliniu sindi- 
kalizmu.” Policijos teisme 
šitas durnas apkaltinimas 
buvo atmestas, bet rašyto
jams buvo įsakyta tuojaus 
apleisti streiko apimtą ap
skritį, ir policijos agentai 
palydėjo visus iki Tennes- 
see sienos. Rašytojai sako, 
kad policija juos ir sumušė, 
nors policija tai užginčija.

Areštavo Žmogų, Ku
ris Padavė Popie

žiui Laišką.
Kai popiežius anądien 

apvaikščiojo 10 metų savo
karunavimosi sukaktuves ir 
įsiroglinęs į auksinį sostą 
buvo nešamas prie didžiojo 
altoriaus, iš maldininkų tar
po pakilo senas žmogelis ir 
numetė popiežiui laišką, sa
kydamas: “Prašau išklausy
ti mane!” Lydėję jį kardi
nolai beveik pašoko piestu. 
Popiežius taipgi baisiai su
sinervavo, kad paprastas 
žmogus drįsta į jį kalbėti. Ir 
popiežiaus žandarai prišo
kę tuojaus tą žmogelį pa
griebę kaip vilkai nekaltą 
ėriuką ir išvilko jį laukan iš 
bažnyčios. Ką jie su juo pa
darė, niekas nežino. Tai to
kia pas popiežių “lygybė” ir 
“artimo meilė”. Jo žandarai 
areštuotų patį Kristų, jeigu 
jis drįstų prie jo prisiartint 
ne šilkais ir auksu pasipuo
šęs.

POPIEŽIUI BOMBĄ PA
DĖJO JO PATIES DVA

RIŠKIS.
Pereitam “Keleivio” nu

mery rašėm, kad šv. Petro 
katedroj, kur popiežius tu
rėjo laikyti mišias, buvo ra 
sta didelė bomba. Sąrišy su 
tuo radiniu Romoj buvo a- 
reštuota 20 komunistų. Bet 
dabar policija esanti tos 
nuomonės, kad tą bombą 
bus padėjęs kas nors iš pa
ties popiežiaus dvariškių, 
nes niekas kitas katedron 
negalėjo įneiti.

Šanchajus da Nepaimtas 
Eina Baisus Mūšiai.

Valdžia Mėgins Pa- 
liuosuoti Slepiamus 

Pinigus.
Washingtono valdžios 

apskaitliavimu, dabartiniu 
laiku Amerikos žmonės turi 
paslėpę šieninkuose apie 
$1,3,000,000, nes tokia 
maždaug suma buvo iš
traukta iš bankų ir išimta iš 
apyvartos. Valdžia nori 
tuos pinigus paliuosuoti.

KINIEČIŲ NARSUMAS
STEBINA PASAULI.

Antras didis japonų ofen- 
syvas kol kas nepadaro 

jokio progreso.
Pereitą sąvaitę rašėme, 

kaip kiniečiai atmušę pirmą 
didįjį japonų antpuolį ant 
Woosungo fortų, kurie sau
goja Šanchajaus miestą.

Po to japonai pasitraukė 
atgal, gavo daugiau kariu- 
menės ir armotų, užsuko vi-

Tuo tikslu ji sumanė išleisti sas savo karo mašinas ir da- 
iždo certifikatus po $50,
$100 ir $500. Jie bus išleis
ti ir pasiūlyti publikai 7 d. 
kovo. Valdžia mano, kad 
žmonės, kurie dabar laiko 
pinigus namie be jokių nuo
šimčių, iškeis juos į tuos 
certifikatus, nes certifikatai 

nemažiau kaip IV2nes
nuošimčio, ir po metų laiko 
valdžia atpirks juos atgal.

Kokiai sumai tų certifi- 
katų bus išleista, kol kas da 
nepaskelbta.

SAKO, AMERIKA NETU
RI DRAUGŲ.

Senatorius Lewis iš Illi- 
nojaus sako, kad Jungtinės 
Valstijos neturi visam pa
sauly nei vienos draugiškos 
valstybės. O taip esą dėl to, 
kad politikieriai įtraukė A-

SUĖMĖ DIDELĘ SPIRITO 
VARYKLĄ.

Baltimorėje prohibicijos 
agentai suėmė ką tik įtaisy
tą spirito distileriją. Ji buvo 
įtaisyta netoli federalinio

KRUVINOS KOVOS 
ISPANIJOJ.

Ispanijos mieste Sarago- 
zoj tarp policijos ir strei
kuojančių sindikalistų pe 
reitą sąvaitę įvyko smarkus 
mušis, kuris tęsėsi 3 valan
das. Streikieriai buvo pa
statę gatvėse, barikadas. 
Trys asmenys buvo užmuš
ti, 12 sužeista ir 200 areš
tuota.

ŠAUKIA DIDELĘ SIDAB
RO KONFERENCIJĄ.
Francuzijos parlamentas 

šaukia tarptautinę parla
mentų atstovų konferenciją, 
kurios vyriausis tikslas bu
siąs paskirti tarptautinę ko
misiją, kad išstudijuotų si
dabrinių pinigų grąžinimo 
klausimą. Konferencijon y- 
ra pakviesti ir Amerikos 
Kongreso .nariai. Kai kurie 
senatoriai esą pasiruošę va
žiuoti.

teismo rūmų ir užėmė visą 
meriką į pasaulinį karą ir i bloką. Apskaitoma, kad jos• • • • • « • _ • Į • , •   * • - • _ *

Reikalauja paliuo-
SUOTI MOONEY.

Kongresmanas LaGuar- 
dia įnešė atstovų butan re
zoliuciją, kad Kongresas 
paragintų Califomijos- . . Ilr__ c__T_______ J_ gu-

supainiojo ją visokiomis pa- įtaisymas butlegeriarns kaš-, bematorių paliuosuoti Ta- 
skolnmis. tavo apie $500,000. imą Mooney.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Per audras vakarinėse 
Amerikos valstijose pasku
tinėmis dienomis buvo už
mušti 5 asmenys. Indiana- 
poly vieną žmogų užmušė 
perkūnas. Ties Ohio pakra
ščiu Erie ežere 3 prigėrė žu
vaudami. Vieną užmušė nu
verstas keltuvas Chicagoje. 
Be to, Chicagos apielinkėje 
buvo apgriauta 15 Lriobė- 
sių.

Du Lietuviai Užmu
šė Savo Draugą.

Musų skaitytojas K. Ga- 
dlauskas prisiuntė iš Eagle 
River, Wis., iškarpą iš 
“Eagle River Re vie w”, kur 
aprašoma, kaip du lietuviai, 
S. Sakavičius ir Silvestras 
White, užmušė savo drau
gą, Frank LeHay. Tai įvy
kę Sakavičiaus kempėje 
orie Martino ežero. Sakavi
čius ir White dabar esą are
štuoti ir kaltiną vienas kitą. 
Kadangi jie yra lietuviai, 
sako amerikiečių laikraštis, 
tai sunku suprasti, kuris ju
dviejų kaltesnis.

URA! UŽ HOOVERJ.
Milionierių senatas at

metė bedarbių šelpimo bi- 
lių. Buržuazinė spauda da 
bar šaukia, kad tai esąs pre
zidento Hooverio laimėji
mas. Jisai esąs griežtai nusi 
statęs prieš bedarbių šelpi 
mą ir jo nusistatymas paė
męs senate viršų. Buržuazi 
nės spaudos supratimu, 
Hooveriui priklausąs užtai 
didelis kreditas! Jis čia ap
saugojo šimtaprocentinių 
patriotų pinigų maišus, 
bedarbiai juk gali ir paba
dauti.

Ar tai ne pasityčiojimas 
iš darbininkų klasės?

ŽVEJAS RADO PIRATŲ
PASLĖPTĄ TURTĄ.

Vienoj Bahamų salų žve
jas vardu Fitzgerald rado 
po senu medžiu paslėpto 
aukso. Išgirdus apie tai po
licija nuvyko ton vieton su 
tuo žveju ir rado da dau
giau užkasto turto. Iš viso 
rasta aukso už $60,000.- 
Spėjama, kad tai senovės 
piratų (jūrių plėšikų) lobis. 
Trečdalis jo bus atiduotas 
žvejui, o kitką pasiims Ang
lijos valdžia, nes sala pri
klauso Anglijai.

REVOLIUCIONIERIAI 
AIRIJOJ LAIMĖJO 

RINKIMUS.
Pereitą sąvaitę Airijoje 

buvo renkamas parlamen
tas ir prezidentas. Prezi 
dentu Airijos žmonės išsi
rinko Eamoną d e Valerą, 
žinomą revoliucionierį, ir 
davė 77 vietas jo partijai 
parlamente. Valdžios šali
ninkai gavo tik 53 vietas. 
Valera jau pareiškė, kad 
visų pirma dabar iš Airijos 
konstitucijos bus ''išbraukta 
ištikimybė Anglijos kara
liui.

JAPONAI APSKELBĖ
“NEPRIKLAUSOMĄ” 

MANDŽURIJĄ.
Užgrobę Mandžuriją, Ja 

ponijos imperialistai suda 
rė iš palankių sau kiniečių 
militaristų valdžią ir ap 
skelbė naują Mandžurijos 
Mongolijos valstybę, ne
priklausomą nuo kiniečių 
nacionalistų valdžios. Ži 
noma, kiniečių nacionalistų 
valdžiai Mandžurija-Mon 
golija dabar nepriklausys 
bet ji priklausys Japonijo: 
imperialistams.

ve kiniečiams ultimatumą, 
kad iki pereitos pėtnyčios 
saulėleidžio jie pasitrauktų 
už 12 mylių nuo Šancha- 
aus, kitaip sumaišysią juos 

su žemėmis. Be to, japonai 
reikalavo nuginkluoti visus 
ortus, sunaikinti ginklų 
andėliuslr tt.

Kiniečiai tokiu ultimatu
mu baisiai įsižeidė. Ir kas 
gi neįsižeistų? Atėję sveti
mi grobikai liepia šeiminin
kams trauktis iš savo namų! 
ųs niekad to nesulauksite, 

atsakė kiniečiai.
Vadinasi, japonų ultima- 

umas tapo atmestas, ir da
bar nieko darigiau japo
nams nebeliko, kaip pradėti 
antrą užpuolimą. ’

Bet kiniečiai dabar jau 
nelaukė, pakol japonai pra
dės juos bombarduoti. Jie 
pirmutiniai paleido į japo- 
įus tokią peklišką ugnį, 
kad, vietoj eiti pirmyn, ja
ponai turėjo trauktis atgal.

Nakties laiku japonai vis 
dėl to susitvarkė ir anksti 
jereitos subatos rytą išvystė 
ofensyvą per visą 16 mylių 
rontą. Ant kelio jiems sto

vėjo Kiangvano miegelis. 
Mes jį japonai sukoncen- 
ravo 25,000 savo pėstinin- 
cų, sunkiąją artileriją, dau
gybę tankų ir orlaivių. Jie 
>ylė į tą miestelį degančią 
geležį ir šviną kaip iš kokio 
pragaro. Rodėsi, kad mies- 
ukas buvo sumaišytas su 

žeme ir jo griuvėsiuose kilo 
daugybė gaisrų. Rodėsi, kad 
tenai neliko jau nei gyvos 
dūšios. Bet kaip tik japonų 
pėstininkai puolė prie tų 
griuvėsių, tai iš jų suužė 
toks baisus kulkasvaidžių 
lietus, kad pirmutinės japo
nų eilės sutirpo kaip snie
gas ugny.

Per keturias dienas ir 
naktis japonai ėjo ir ėjo ata
komis ant to miestelio, ir 
rašant mums šią žinią jis 
tebėra da kiniečių rankose. 
Sakoma, kad išviso tenai e- 
sa tiktai 400 kiniečių, bet 
25.000 japonų negali jų pa
imt.

Todėl dabar japonai pra
dėjo supti tą miestelį ap
linkui ir tikisi badu priver
sią kiniečius pasiduoti.

* * • •

ŠVEICARIJA NEĮSILEI
DŽIA BOLŠEVIKŲ 
REDAKTORIAUS.

Šveicarijos atstovybė
Berlyne atsisakė duoti Kar
lui Radekui vizą vykti į 
Šveicariją. Radekas yra vie
nas Maskvos bolševikų or
gano “Izviestija” redakto
rių. Jisai buvo išvytas iš 
šveicaro? jau karo metu.

JŪRIŲ BANGA SUNAI
KINO 7 KAIMUS.

Beringo Juros pakrašty 
Alaskoje, pakilusi didelė 
banga užliejo ir visiškai su
naikino 7 kaimus.

East \Voodstock, Conn 
—Pusė šito miestelio gy
ventojų susirgo influenza. 
Mokyklos užsidarė.

FARMERYS NUŽUDĖ 
SAVO ŠEIMYNĄ IR PATS 

NUSIŠOVĖ.
Iowos valstijoj, netoli 

Stouto miestelio, farmerys 
vardu Andreesen, matyt 
skandinavas, nužudė savo 
žmoną, tris vaikus ir pats 
nusišovė. Tą dieną jisai bu
vo miestely ir paliko tenai 
raštelį, kad jo namuose šią
nakt busią penki lavonai. 
Taip ir buvo.

*» *
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SVETIMI BIZNIERIAI
VILIOJA LIETUVIUS 

BRAZILIJON.
Kauno laikraščiai prane-

Reikia pasakyti, kad Sei
mui rinkti Įstatymą Lietu
vos Respublika jau turėjo. 
Tai reiškia, kad tautininkai

a, kad šiomis dienomis te- (J.ar0 naują Įstatymą. Matyt,
iai atvvkes kažin koks inž. i Jle 1'u0?ia^ . rinktl tokiu 
- • * * -t __ hnrln Smirna lenkui iiplietuvius'pat budu Seimą, kokiu jie 

‘‘rinko’’ prezidentą.
me-

Mokslo Dalykai.
Kaip dažnai

su kūnas.
pasikeičia

Seniau buvo tvirtinama, 
kad musu kūno medžiaga vi--bant apie __ , ... . ...

ostolius, moraliai; sls^ai pakeičia
tra milžiniški. Ta !Per. ‘ m.etus- Tačiau Vkr’Lma’ 

patys darbininkų Paro<l,ė. kltaiP- Sav0

stitucija gresia visai tautai 
išsiveisimii.

“Lietuvos Žinių” 26 sau- 
maždaug šio numery aprašomi pasi-

‘tavoriščiai’. Ži- ' vandens išteklius musu ku-

nai
Krivcovas vilioti 
Brazilijon. Del lietuvių e- 
migracijos jis norįs susitar
ti net su Lietuvos vyriausy
be. Tokiais pat tikslais ta
sai inžinierius važinėjęsis 
Latvijon ir Estijon.

Kaip sako Kauno “Die- 
nos Naujienos*', p. Krivco
vas suteikęs Lietuvos 
riausybei šitokių žinių:

“’Parnos Plantation Li
mited' bendrovė, kuri dabar; 
.įieško Brazilijai kolonizuoti 
darbininku, esanti viena di
džiausių Įmonių Anglijoj. Ji 
turinti $1.200,000 kapitalo ir 
jai priklausą to'kie žymus An
glijos lordai, kaip Asųuith. 
Lovatt ir kiti.

"Ši bendrovė Brazilijoje v- 
ra pirkus Pamos Estadoj. i 
pietus nuo Sao Paulo štato, a- 
pie 5.000.000 hektarų žemės, 
kurioje baigiamas statyti ge
ležinkelis. jungiąs Sao Paulo 
su pirktąja kolonija. Tas di
džiulis žemės plotas—dykuma 

į ir neįžengiami miškai. Tačiau 
jie suinteresuoti ne pačiu kolo
nizavimu. bet pravedimu savo 
geležinkelio, praplėtimu anglų 
prekybos ir pramonės.

“Svarbiausia jie nori toje 
žemėje apgyvendinti europie
čių.”

Krivcovo aiškinimu, kli
matas Pa r a n o s esta- 
doje esąs daug geresnis 
negu Sao Paulo estadoj. ir 
visos gyvenimo sąlygos e- 
sančios geros. Žemė esanti 
geriausia ir derlingiausia 
visoj Brazilijoj.

Toliau skaitome:
“Bendrovė parduoda žemę 

ilgiems metams išsimokėti, 
garantuoja, kad visi keliai bu
sią padaryti taip. kad nė vie
nas žemės sklypas nebus toliau 
15 klm. nuo didelio kelio.

"Kadangi dabar emigracija 
Į Braziliją yra sustabdyta, tai 
b-vė pasižada pati išrūpinti vi
zas ir atlikti visus Įvažiavimo 
formalumus.”

Bet jeigu kalbamoj kolo
nijoj gyvenimo sąlygos to
kios geros, kaip pasakoja 
inž. Krivcovas. tai kodėl gi 
jis jieško darbininkų net 
Panaitės kraštuose, kuomet 
pačioj Brazilijoj dabar yra 
daugybė žmonių be darbo? 
Tenai yra ir lietuvių šimtai, 
kurie, mums rodos, mielu 
noru eitų Į tokią koloniją, 
jeigu tenai butų pakenčia 
mos gyvenimo salvgos. Tai 
kodėl gi Krivcovo atstovau
jama kompanija jų nekvie
čia? Jiems nereikėtų jau 
nei kelionės iš Lietuvos mo
kėti.

Lietuvos darbininkai tu- 
turėtų būt atsargus, kad jų 
neišvežtų kur nors į vergi
ja

v>’-; tu atgal

VISUOMIS LIETUVOJE 
TURI JAU 7 APAŠTA

LUS.
Amerikos lietuviai turbut 

da nepamiršo Visuomio- 
Šidlausko. kuris keliatą me- 

važinėjos čia skelb
damas naują religiją, kurią 
jis vadina “Visuomybe.” 
Dabar jis gyvena Zarasų 
apskrity pas vieną ūkinin
ką ir rašo “katekizmą” nau
jai savo tikybai.

Paklaustas dabar vieno 
korespondento, kaip jam 
sekasi savo mokslas platin
ti, p. Visuomis davė šitokių 
paaškinimų:

“Lietuvoje Visuomybe nele
galizuota ir propaganda var 
žoma: draudžiama platint li
teratūrą be tam tikro leidimo, 
neleidžiama laikyt paskaitų ir 
t.t.

"Savo apaštalų Lietuvoj tu
riu 7, kurie važinėja po visą 
Lietuvą ir skelbia Visuomybės 
mokslą. Pareiškusių norą būti 
nariais (kandidatais) yra per 
5,000 žmonių. Amerikoje yra 
per 2.000 narių (kandidatų) 
tik tenai neturiu nė vieno pa- 
sišventusio apaštalo.”

PRIE 
JOS.

Šiomis dienomis popie-i 
žius šventė savo 10 metų po-i 
piežiavimo sukaktuves, 

j proga jis turėjo šv. Petro 
bažnyčioj iškilmingas mi
šias, jodinėjo tikinčiųjų nu
garomis ir laięr.ino savo 
“viernuosius”. Tose iškil
mėse dalyvavo ir diktato
rius Mussolini. kuriam, kai
po ypatingą malonę, popie
žius davė savo ranką pabu
čiuoti.

Bet ne visi fašistai ši
toms viduramžių ceremoni
joms pritarė. Kaip kur jie 
šif&‘'jl*bizni” tiesiai išjuokė.

Taip buvo Rovijo mieste, 
šiaiires Italijoj, kur vietos 
fašistų kliubas Įtaisė mi 
šias. Dievo vietoj pakabino 
pastipusią žuvį ant alto
riaus ir užrašė “INRI”.

Ant pagrindų buvo Įves
tas asilas ir tenai jam duo
ta “komunija”.

šitose '‘apeigose” daly
vavo Rovijo miesto majoras 
ir kiti vaidininkai.

Apie šitas komedijas Ro
vijo miesto vyskupas para
šė popiežiaus organui “Os- 
servatore Romano’’.

Taigi pasirodo, kad ne 
visi fašistai seka paskui sa
vo vadą. Kuomet jisai eina 
bažnyčion ir bučiuoja po
piežiui ranką. tai jie prie 
komunijos veda asilą. Tai 
yra gana vykusi pašaipa. Ji 
butų buvusi da geresnė, jei
gu prie to atšilo vuodegos 
butų pririšę užrašą: “Beni
to Mussolini.”

įvienijimas Lietu 
Sunkiomis są-l 

Įgytas raides ir
ieija konfiskavo, 
uždarė, vien dėka 

’eritų provokavi

Kaunui Gresia Nepa
prastas Pavojus

noma. kuomet mes darbinin-in^ pakeičia per kiekvienas 
kai turėjo" ie pakelti smūgi ir >a'aite>. Kadangi \an-
nuostolius. tuo patim musu^uo rt»daio apie Po nu<». 
•tavoriščiai' gavo gražaus kūno,tai galima saky-
peino” ti, kad devynios desimtosios

'musų kūno dalys pasikeičia 
Čia kalbama apie Brazi-/per 21 dieną. Ne visa musų 

lijos lietuvių komunistusjkuno medžiaga tokia nepa- 
kurie žioplais savo išsišoki-Į stovi. Azotas,, svarbi kiauši-
m.ais pražudė lietuvių dar-jnio baltymo ir musų raume 
bininkų organizaciją ir Į-'nų dalis, pasikeičia maž 
traukė kaiėjiman daug ne-į daug per 290 dienų, o gele- 
kaltų žmonių. Kaiėjiman i žis—per 300 dienų. Bet pa- 
pateko Marma, Tamošiūnas j stoviausi musų kūno ele- 
ir kiti. “Lietuvių Aidas Bra-Į mentai yra fosforas ir kal- 
zilijoj” sako, kad komunis-jkės musų kauluose ir danty
tai juos stačiai suprovoka-įse.
vo ir patvs 
Girdi:

policijai padavė r

“Būdami Sąjungoje, jie i- 
traukė į savo pinkles keliatą 
jaunų, neprityrusių pažangių 

kuriuose vėliau

mu- Tautininkų užlaikoma pro- pasimirė ir apie 10 išvažia
vo iš Kauno. Tuo budu 
1932 metų pradžioj prosti
tučių atvirų yra daugiau kai 
100. Bet besislapstančių yra 
bent 5 kartus daugiau. Iš 
suregistruotų prostitučių a- 
pie 75 buvo susirgusios Ve
neros ligomis. Tai apie 70 
iš šimto suserga Veneros li
gomis. Susirgusios prostitu
tės gydomos dovanai vals
tybės sąskaiton ambulato
rijose ir 2 ligoninėse (Kau
no ir Alytuje).

Ligoninėse prostitutės 
besigydydamos yra išgulėję 
per metus apie 5,000 dienų, 
pas gydytoją sveikatos pa
tikrinimui yra apsilankiu
sios apie 2,000 kartų.

Bitės darbštumas.
Yra patilta, kad svarui 

medaus surinkti bitė turi iš
lakioti apie 6,000 kilometnj.

DARYS “SEIMO 
RINKIMUS”

Tautininkai tikėjosi, kac 
jie išvaikys Seimą, ir žmo 
nes apie ji užmirš. Tuo tik
slu jų spauda leisdavo net 
visokių šmeižtų apie buvu
sius seimus. Bet tai nieko 
negelbėjo. Liaudis nesilio
vė reikalavusi Seimo.

Matydami, kad Lietuvos 
žmonės be Seimo nenu
rims, tautininkai noroms 
nenoroms nutarė, kad Sei
mą reikia šaukti.

Kauno laikraščiai dabar 
praneša, kad Seimui rinkti 
Įstatymo projektas esąs jau 
galutinai paruoštas ii- pasių
stas valstybės tarybai. Kovo 
mėnesy Įstatymas busiąs 
jau galutinai priimtas ir pa
skelbtas “Vyriausybės Ži
niose.”

Visuomis, kurio tikra pa
vardė yra Šidlauskas, ma
no, kad jo mokslas turėtų 
apimti visas tautas, visą pa
saulį, bet kol kas svetimtau
čiai apie ji mažai težiną, 
nes dėl pinigų stokos jis ne
galįs išleisti savo literatu
os kitomis kalbomis.

Apie Dievą. Velnią ir ki
tus dalykus Visuomis aiški
na šitaip:

"Dievu aš laikau tą priežas
tį. kuri veda viską prie pažan
gos. Tas Dievas nereikalauja 
jokių maldų, bet kūrybinio 
darbo.

"Ardomąjį darbą visumoj 
veda piktoji dvasia, arba Pik- 
tė, kuri savo galingumu yra 
lygi Dievui.

"Doru aš laikau tokį elgesį, 
kuris veda asmenį, visuomenę 
prie pažangos, o nedoru, kurs 
veda prie regreso (atžangos) 
Dorus ir nedorus žmonių dar
bus balansuoja Dievas ir Pik- 
tė. Nuodėmės niekeno negali 
būt atleistos, žmogaus siela y- 
ra žmonijos ląstelė, kuri nete
kusi savo kūno naudojasi ki
tais kūnais bendram žmonijos 
kūne.

"Visos kitos iki šiol buvu
sios ir esančios religijos yra 
pasenusios, netikslios ir nepa
jėgia išaiškinti visumos są
rangą. Mano skelbiamas mok
slas atmeta visus žinomus 
šventraščius ir neigia jų turi
nį. Pats Kristaus asmuo yra 
mistiškas, skolintas iš Indijos 
(buddi idėja). Krikščionybę į- 
kurė ne kas kitas, kaip to laiko 
gausingi mistikai.”

KOMUNISTAI PABĖGO 
SU AUKOMIS.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:

“Lietuviu kolonijos darbi-'

darbininkų, kuriuose venau is- yeigu galėtume padaryti to- 
provoka’.o ir patys įdavė poli- p.;0 ilgumo virvę, tai jos iš
vijai. Areštavus Marmą, tie tektų apjuosti pusantro kar- 
raudoni aieristai pasipylė pojto visą žemės kamuoli. Bet 
Visus Sao Paulo kampus irjbitė nepadaro tokio ilgo ke- 
pradėjo rinkti aukas neva-jjo vįenu lėkimu. Kad surin- 
Marmos i-pirkimui. Atjaus-J fcyg svarą medaus, ji turi iš- 
dami savo draugą nelaimėje,’sj{rjSĮį avilio ir vėl sugriž- 
darbininkai aukavo. ti anie 2<),000 kartu.

“Bet kuomet tie aferistai!
prisižvejojo apie 3.000 milrei- 
sų. tuomet pinigus įsikišo į

baisėtini dalykai katalikiš
kam Kaune. Ten sakoma:

Kasmet bent vieną kartą 
susirenka Kauno miesto ir 
apskrities Sveikatos apsau
gos komitetas. Į tą komitetą 
Įeina: Kauno miesto gydy
tojas (dabar dr. Vaiciuš- 
ka), policijos vadas, Kraš
to apsaugos ministerijos at
stovas, Kauno miesto ir 
Kauno apskrities savival
dybės atstovai, doros bri
gados viršininkas ir prosti
tučių medicinos punktų ve
dėjas.

Svarbiausias Komiteto 
reikalas yra patvirtinti i- 
trauktas praėjusiais me
tais Į prostitučių sąrašus 
merginas.

Atvira prostitute pasida
ryt ir gaut dovanai gydymą 
nuo ligų galima dvejopu 
budu — arba pačiai mergi
nai pasisakyt policijai (do
ros brigados’ viršininkui) 
norą užsiiminėti prostituci
ja kaipo amatu ir pragyve
nimo šaltiniu; arba būti 
pripažintai pagal apskundi 
mą iš šalies prostitute tai
kos teisėjo sprendimu.

Romos katalikų kunigai 
VisuomĮ ir jo mokslą labai 
persekioja, nes jis gadina 
jiems bizni. Dėl to, matyt, ir 
valdžia ji varžo.

Žiūrint blaivu protu, Vi- 
suomio mokslas yra toks 
pat burbulas, kaip ir visos 
kitos religijos. Kas nori stu
dijuoti žmogaus sielos me
chaniką, tam yra psicholo
gijos mokslas. O kam į-upi 
dangaus mechanika, tam y- 
ra astronomija ir kiti gam
tos mokslai. Vaikams auk
lėti yra pedagogija. Visuo- 
mybė, krikščionybė ir ki
tos ybės čia visai nereika
lingos. Jos netik nieko ne
išaiškina, bet dar daugiau 
dalykus aptemdo.

Prekiaujančios merginos 
laikosi daugiausia viešbu

čiuose ir valgyklose.
Viešų prostitucijos namų 

su šokių salėmis ir atski
rais kabinetai? Kaune nėra, 
bet yra daug landynių, kur 
viename bute susitelkusios 
kelio? prostitutės.

Viešbučiai ir valgyklos, 
tai svarbiausi dabar Kauno 
mieste prostitucijos židi
niai.

Nemuno gatvė, kimi se
niau? buvo vadinama Klai
pėdos gatve, dabar jau nė
ra ištvirkimo* centras. Da
bar merginos gyvena po vi
są Kauną.

Daugiausia jų randasi a- 
pie geležinkelio stotį, ir 
Šančiuose, Juozapa vičiaus 
prospekte, bet netrūksta 
ir žaliajame Kalne ir Sena
jame mieste.

Kožnai prostitutei valstybė 
išleidžia po 5C0 litų metams

Tam šimtui Kauno mies
te prostitučių prižiūrėti lai
koma: 1 gydytojas, 1 doros 
biigadoso vadas, sveikatos 
tikrinimo butas, kas per 
metus atsieina apie 10,000 
litų. Prostitučių ligoninėse 
gydymas apie 40,000 lt. Jei 
dar pridėti ambulatorini 
gydymą, tai visa priežiūra 
kainuoja per metus apie 50 
—60 tūkstančiu litu; vienai 
registruotai prostitutei pri
žiūrėti valstybė išleidžia 
kasmet apie 500 litų.

Jeigu prostitutė prakti
kuoja 15 metų, tai viso per 
15 metų išleidžiama jai a- 
pie 7,500 lt.

Per metus gali būt užkrėsta 
ligomis 10,000 vyrų Kaune.

Valdžia leidžia tuos pini
gus prostitutėms globoti vi
sai be reikalo, nes paleistu- 
vybė nuo to nei kiek nema
žėja ir apsikrėtimas ligomis 
taip pat neina mažyn.

Slaptų prostitučių, kurios 
nepasiduoda jokiai kontro
lei, Kaune yra daugiau kaip 
500. Jeigu tarp viešų pros
titučių yra 70 nuošimčių 
sergančių, tai reikia tikėti, 
kad nemažesnis nuošimtis 
serga ir slaptųjų. Tai bus 
350 sergančių, kurios per 
metus gali apkrėsti po 300 
žmonių, arba iš viso apie 
10,000 vyrų.

Gydytojai sako, kadr ve
neriniai susirgimai Lietuvo
je neretėja, bet tur būt dau
ginasi. Kas bus, jei taip tę
sis toliau. Juk neliks sveikų 
žmonių. Ar neišsiveisime?

Visuomenė turi tą reika
lą paimti Į savo rankas. Vir
šūnės nepajėgia... X. X. X.

Musų pastaba: Bet kaip 
visuomenė gali su tuo pavo
jum kovoti, kada jai atim
ta galimybė išsireikšti? To
kią kovą galėtų tinkamai 
vesti tiktai visuomenės iš
rinktas Seimas.

“Kel.” Red.

Apie 70 merginų iš kožno 
100 yra nesveikos.

Tautų Lyga (tikra Ii-į 1931 metų pradžioj buvo 
ga) galės girtis, kad visam Įregistruotų prostitučių 92, 

Į pasauly viešpatauja taika, per 1931 metus pribuvo 
naujų apie 30, 2 ištekėjo,

O
kišenių ir išdūmė.”

Taip apie komunistų dar- nes karo nėra.

AGid/-
"Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus

“Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus. Aš išmėginau beveik visas eigaretu 
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra tik vieninteliai cigaretai, 
kurie nekenkia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti 
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš manau, kad naujas Celofaninis 
skvetelis labai gudrus sugalvojimas.”

ES It’s toasted’
Jusi Gerirtai Agiaega grieš kuKėjimes prieš kosulį 

Meperžfempamas C<<»>>—» Uiielks "Sprtįiaimo" Skonį ViMOMOt jvltfia

l 7.SLK RADIO LUCKT STRIKE PROGR.AliM~tt modam&bi minučių ta grritaiiari fiasaalio Ithtf orkestrai !• Wallfr IVincMl, kario 
[<*tykojimai .įnc tianlrena iampa r)loįaut žiniai. Programos kirkiirną Antradienį, Ketiirlsdienį, h Šeštadienį lakatais per N B C. radio tinki*.
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LIETUVIŲ Ku nieko nereikia 

To niekas nepeikia

0

KAIP PRAĖJO L.S.S. 51 KUOPOS 
DISKUSIJOS SU BOLŠEVIKAIS.

Dubaso ir Dono Baseine, So-125 balandžio Patersone, N. J.,' gana daug medžiagos liko ki- Apskritį valdė Jiarčiaminin- 
kai ir jų draugai, ir su jais 
negalima būdavo susikal
bėti. Ir todėl apskričio iž
das turėjo žlugti.

Dabargi tie patys karče-

KAIP ROKAS GY
VENO ROJUJE.

šiomis dienomis Chica- 
goje kalbėjo komunistų Ro
kas Mizara. Jis pasakojo a-

tam kartui. Kokios tos diskusi
jos buvo, kaip dalykai iš abiejų 
pusių buvo nušviesti, visgi jos 
buvo gana švarios ir daug žino
jimo klausytojams suteikė. Dis
kusijoms pasibaigus, didelė da
lis žmonių sveikino socialistų 
pusės gynėjus ir sakė, kad so
cialistai šias diskusijas laimė
jo. Diskusijų rezultatas nebuvo 
balsuojamas, nes komunistai 
buvo tam priešingi.

S. Naudžius.

vietų Ukrajinoj, ir pranešė A- komunistai komunistams išar- 
merikcs spaudai, kad tų kasyk-[dė prakalbas. Ar gi šitokia tar
iu darbininkąi geriau sutiktų ’ pusavė komunistų kova nede- 

PartijosĮdirbt katorgoj, negu tose ka-1 moralizuoja darbininkų? Ar to
kia partija gali duoti dartšnin- 

klasei ka nors gera. kuo-

GRAND RAPIDS, MICH. ‘jos Socialdemokratų
šitas diskusijas LSS. 51 kp.1 ^uva2,a'qiT‘e 1893 Erus5.lyl ° 'Msyklose. To korespondento ap-|kb

sumanė rengti jau pusėtinai se- ia.U». n one P3*“ei* e ‘'M rašymą patvirtino da ir apielkų------  —----- - ----
priešingos sroves. Nors su 1-e-H 000 angliakasių iš Vokietijos,Įmet ji kovoja prieš save? 
MnU/J° l^atU mTaŽUma* ° su kurie buvo nugabenti Rusijon «LajSvė”"No. 8. 1932 m., sau
S^TaTdau^mT^rTr kia piktai, kad Amerikos Rau-
vick tikrino. k<id p«ir- I ęrTpvžo vplvHjimi I » *• . « „............................. Igrjzo atgal, \eijaami geriau j donasis Kryžius non sulaužyti

Kentucky mainerių streiką, dėl
to, kad paėmė 500 streikieriu

pusėtinai 
nai, tik delei tūlų priežasčių jos 
vis nebuvo vykdomos. Pagalios 
buvo paskelbta, kad diskusijos 
Įvyks 10 sausio, tuoj po LSS. 51 
kp. mitingo. Ir, tiesa, komunis
tai atėjo pilnai prisirengę, bet 
delei drg. Aleksyno mirties iš 
socialistų pusės mažai žmonių 
atsilankė. Todėl diskusijos bu
vo atidėtos dviem savaitėm vė
liau. iki 24 sausio.

Sausio 24 d. žmonių susirin
ko daugiau negu du šimtai. Pir
mininkas drg. T. Aleksynas ati
darė susirinkimą 2 vai. ir paaiš
kino, kad ruošdami šitas disku
sijas mes nenorim tarp savęs 
bartis ir aštrinti ginčus, bet 
norim išaiškinti savo skirtu

mus, nes išsiaiškinus gal bus 
galima sueiti darbininkams į 
vienybę. Tai pasakęs, pirminin
kas perskaitė dienctvarki, ku
ri? buvo toks: vieną valandą 
kalbėt socialistams, kitą valan
dą komunistams, nežiūrint kiek 
diskusijose žmonių dalyvaus; 
po diskusijų leidžiama "kalbėti 
abiem pusėm po 10 minučių, ir 
tik tie gaus balsą, katrie pir
miau nebus kalbėję.

Iš komunistų pusės daroma Į- 
nešimas. kad reikia išrinkti ir 
iš priešingos pusės vienas pir
mininkas, kuris padėtų sociali
stui T. Aleksynui tvarką vesti, 
ir dabotų laiką, kuris kiek kal
bės. Išrenkamas A. Daukšas 
nuo komunistų, ir sekretorium 
Marcinkevičius nuo socialistų. 
T. Aleksynas pasilieka vyriau
siu tvarkos vedėju.

Pirmiausia kalba drg. S. 
Naudžius, socialistų pusės gy
nėjas. Jis savo kalboje per 20 
minučių nurodinėja, kad komu
nistų partijos programa netiku
si. kad daug darbininkų orga
nizacijų dėl jos suskaldyta, ir 
daugybė kitų negerų dalykų, 
kurie darbo žmonėm negali bū
ti priimtini.

Po S. Naudžiaus kalbos, kuri. 
taip sakant, atidarė kelią disku

tijos narių jo taktikai pritaria. Į Į^j darbo, negu dirbti 
Rusų kalboje dauguma vadinasi vietu Rusijoj.
"bolšinstvo”, o mažuma—“men-|
šinstvo”. Iš to ir žodžiai “bol
ševikas” ir “menševikas“.

So-I

Sausio mėnesi, 1931 m., vie-J vaikų maitint. Jeigu žiūrint per 
nas Sovietų Rusijos žvaigybi- komunistų akinius šitokiu pa 
ninkas pabėgęs i Suomiją, pra-Įsielgimu Raudonasai Kryžius 
nešė Amerikos spaudai, kad laužo streiką, tai ir komunistai 
šiaurinėj Siberijoj yra ištremtų laužo streikus, kuomet jie ren 

tais ir apie joki komunizmą ne-J politinių kalinių 662,200. tarplka aukas streikieriams. Kur gi
svajojo. Is bolševiko Leninas Jja yra 569,983 vyrai. 73.285|čia logika?
virto komunistu tik 1917 me- ,noterys ir 18,932 jaunuoliai 1931 m. rudeni WįikeS-Barre. 
tais, kuomet jam pavyko nu-|nuo 13 iki 17 metų. 

versti Rusijos revoliucinę dė

Bet kaip Martovas, taip Le
ninas vadinosi socialdemokra-1

Pa., Bimba su savo šalininkais 
prieš porą metų Įvykusio I norėjo suardyt Pruseikos pra- 

III Internacionalo kongreso Į kalbas, bet pašaukus policiją
Maskvoje raporto mes matėm, [tvarka tapo atsteigta. Kokie 
kad tik per du metu iš Komu-[metai prieš tai New Yorke Lo- 
nistų Partijos tapo išmesta Į vestono šalininkai išardė komu- 
400,000 narių. Gruodžio mėnesi,!nistų prakalbas ir pusėtinai ra 
1931 m., tapo išmestas iš Ko-J gus apsidaužė vieni kitiems, 
munistų Partijos ir neteko dar-Į Butu galima prirašyti di- 

kuris po Lenino!džiausią knygą panašių komu-
__ ______ __  ____ ,0 vietą[ nistų darbų. Ar gi darbo žmo-

temacionalas turėjo neblogo Į kaip\Lmudies Komisaru. Tuo [nėms verta eiti su tokia 
pasisekimo, bet tai tik vien dėl-P*1“ laįku fcuvo !S1IJest!1da t[ys ja? žinoma, kad ne. Ir darbi- 
to. kad darbo žmonės po pašau- z;‘mųs Soviet«# valdininkai, ku- ninkai su ja neina. Tą geriausia
linio karo buvo baisiai nuvar-l0“,torpe *r Zl"omas komunistll parodo balsavimai.

veikėjas Tomskis. . | 10gl metais Ngw Yorko mie

mokratinę valdžią. Tuosyk Le
ninas pradėjo varyti agitaciją 
už Komunistų Partiją. Reiškia, 
Leninas išbuvo 24 metus socia
listu, o tik 7 metus komunistu. 
Taigi, kada Leninas turėjo dau
giau darbininkiškos sąmonės, ar 
per tuos 24 metus, ar per tuos 
7 paskutinius metus?

Ners Lenino įkurtas III In-

U

bo Rykovas. 
mirties buvo užėmęs

mininkai žinodami kad Su-'P^b kaip jis gyveno bol- 
sivienijimas turi milijoną irĮševikų rojuje (jis nesenai 
pusę dolerių, skverbiasi jau buvo Rusijoj). Pasisakė iš- 
į P. Tarybos vietas. Daugi buvęs tenai išviso apie 10 
geriau butų padarę ponas Į nedįdieniu ir suskaitęs a. 
Alksninis, kad iždo žlugimo\ rkaltę būtį primetęs tiemsJP“ mll0n« gyventojų, 
kurie iždą pražudė, o ne S.!° tabnką eurokaręs net^ oO 
LA. apskričio nariams. Ne-j—P° fabrikus ant kiek-
kaltus narius apkaltinti ir į vieno rankos piršto, 
po tam maldauti jų, kad j
pirktų bilietėlius

, l*teb,1 taKbuvo Rusijoj 10 nedėldie-
jau perdaug nenuot-aku. ,nį^ vog dirbtuvių

Po to buvo pakeltas klau-' tesuskaitė. Juk vienoj Mas- 
simas, kokia teise turėjo S.į^voj turi būt daugiau negu 
L.A. Pildomosios • Tarybos [50 fabrikų.
nariai dalyvauti fašistų Kaip tie fabrikai yra ve- 
slaptame posėdyje, kuns dam;, kas juos tvarko, kas 
atsibuvo sausio 10 d Penn. daibininkus samdo, kas 
Hotelyje, Nev \01ke, » jiems algą nustato, kas pa-

konspiruoti daryti sjjma pelną—šito Mizaros

BRiDGEPORT, CONN.
Vieni budavojotne, kiti 

ardome.
Kam nėra žinoma SLA. 

4-tas apskritys, kurio ribo
se daug visko atsitinka? 
Čia randasi ir keli tu garsių 
tautiečių, kurie mano, kad 
visas Susivienijimas tik 
iems vieniems priklauso. 
<as nežino, kad Jonui Ta- 
reilai bepirmininkaujant, 
iš apskričio iždo žlugo $1,- 
214.60, ir kita tiek apskritys 
įlindo į skola?

Dabar nauja apskričio 
valdyba bando surasti bu
dus, kaip iš tų skolų išsikra
pštyti. Šituo reikalu kuopos 
susirinkime lankėsi dabar
tinis apskričio pirmininkas 
V. Alksninis, kad nors kiek 

gauti
paramos bilietukus parda
vinėjant apskričio naudai.

Pono V. Alksninio kal
ba pateisino tuos senus SL. 
A. 4-to apskričio šulus, ku
rie apvalė 4-tą apskritį nuo 
paskutinio dolerio. Ponas 
Alksninis iždo žlugimo kal
tę padalino visiems apskri
čio nariams,
kad mes visi esame 
kalti.

Ant tokio pareiškimo po
nui Alksniniui buvo atsaky
ta, kad tai ne tiesa. SLA. 51 
kuopa visuomet siuntė ge
rus delegatus į apskričio su- 
važavimus, ir jie visuomet 
reikalavo geresnės tvarkos 
apskrity. Ponai Tareila, že
mantauskas. Mikalauskas ir

. ., Klausytojai pradėjo iš
... . , ... , tuoyil Mizaros juoktis, kad jis iš-

atitaisytų kitų kaltes, tai.- _

tenai
politinius sąmokslus su ki- j nesužinojo. Bet užtai 
tais politinių partijų dema- jam ‘labai gerai j galvą įsi.
gogais prieš tulus SLA. na- dėjo dvi lentos. Girdi, kož- 
rius, kurie yra gavę dau- noj fabrikoj yra
giausia balsu--------- cr a n-ff ™mmaeijofe pakabintos 
Į SLA. Pildomosios Tary- 1 • -nnd dvi apalkos: 

, viena juoda, kita raudona.
ginti ir apimti revoliucinio ūpo.
Antra, III Internacionalui pa-J 1931 metais, po pirmosios ge-Jsto rinkimuose socialistai su- pakelti narių ūpą ir 
vyko nemažai patraukti savo J gūžės, Vokietijos komunistai [ rinko 110.000 balsų, pra vesdami 
pusėn organizuotų darbininkų | susipešė tarpe savęs už nepa- [ į aldermaną, 3 šerifus ir 2 sele- 
iš II Internacionalo, kuris peri vykusi apvaikščiojimą Geguži-jktoriu, o komunistai neturi nei 
karą negalėjo tinkamai veikti. I nes, ir daug žymių komunistų Kieno.
Ir rodėsi, kad neužilgo ateis va-[apleido savo partiją. ‘"LietuvosJ Readingo mieste (Pa.) ant 
landa, kada komunistų partija [ Žinios” praneša, kad garsus pa-j majoro socialistų kandidatas 
užims vadovaujamą vietą pa-J šaulio mokslininkas. Jungtinių 11931 metais gavo 14.395 bal 
šaulio darbininkuose Bet išėjo [Europos Valstybių autorius ir|sus, komunistu kandidatas vos 
visai atbulai. Kaip Bakunino u-l taikos šalininkas, savo kny-Js;* balsus.
topiškas socializmas pagimdė J goj rašo. kad dabartinė Sovie-J Pennyslvanijoj 1931 m. už 
anarchistus, nuo kurių vėliau J tų Rusija neturi nieko bendra j socialistų kandidatą į Superior 
pats turėjo subyrėti, taip Lėni-J nei su socializmu, nei su Karo-Jcoort teisėjus paduota 58,576 
no Įkurtas Komunistinis III In- bo Markso mokslu, ir kaipo to- J balsai. Tuose rinkimuose socia- 
ternacionalas pagimdė tiek vi-Jkia, S. R. Respublika neturi tei-[ tįstai surinko 271 kartą dau- 
sokių sklokininkų, kad Rusijoje Kės vadintis revoliucinė, nes jijgiau balsų, negu. komunistai, 
jie net šaudomi ir Į kalėjimus vra kontr-revoliucinė. Pennsylvanijoj socialistai tu
kemšami; o kitose šalyse, pa- Tai tik maža dalelė paimta iš J g atstovu legislaturoj, o ka 
vyzdžiui Amerikoje, komunistų J Rusijos Komunistų Partijos Lurį komunisst»i? Jeigu paimsi- 
partija turi vesti griežtą kovą[ veikimo, ir tai mums aiškiai pa-1 me vįsos šalies socialistu bal- 
prieš tokius sklokininkus.Ir Įdo-|rodo. kad su tokia partija darbojaus ^aį pasirodys, kad komuni
niu. kad išmestų ar prasišalinu-J žmonėms neverta nieko bendra tik Įašas
šių iš Komunistų Partijos žmo- turėti. Bet tai da ne viskas

bos vietas. Buvo nurodyta, jejgU darbininkas dirba ge- 
kad tame slaptame posėdy- raį jr skubina, tai jo vardas 
je dalyvavo ir dabartinis S. eg^. parašytas ant raudonos 
L. A. prezidentas St. Legu- lentos, o jei katram darbas 
zis. vice-pirm. Antanas Mi- nesiseka, arba jeigu kas

sijoms, kalbėjo vyriausis Ko- °ių skaičius nemažėja, bet kas |
munistų Partijos gynėjas Sa- 
kalauskas-šukys. Jis nurodinė
jo, kad komunistų partija yra 
vienintelė, kuri gina darbo žmo
nių reikalus ir kad Rusijoj tik
rai esąs vykdomas socializmas. 
Sakalauskas kalbėjo netoli pu
sę valandos. Reikia pripažinti, 
kad jis yra kiek iškalbingesnis 
už S. Naudžių, bet argumentais 
jis buvo menkesnis, ir todėl pa
skirtos diskusijoms temos ne
visai prisilaikė, o pirmininkas, 
nenorėdamas oponentų užgauti, 
leido komunistams kad ir ne te
moje kalbėti gana ilgai.

Po Sakalausko kalbėjo J. 
Smilgius palaikydamas sociali
stų pusę. Po jo vėl atsistojo Sa
kalauskas ir rėkia Įsikarščiavęs, 
nors žiaurių žodžių ir nevarto
ja. mat dienotvarky pasakyta, 
kad nebus leistina kalbėti ne
švariai. Po šitos Sakalausko 
kalbos, vėl kalba S. Naudžius, 
nurodinėdamas maž-daug šito
kią darbinnikų judėjimo istori
ja:

Iš kur tie komunistai atsira
do? Prieš 1889 metus, per apie 
15 metų Bakunina? skelbė tam 
tikras svajotojų socialistines i- 
dėjas. Vėliau bakunistų tarpe 
atsirado anarchizmas. Nors ba- 
kunizmas pagimdė anarchizmą, 
anarchistų veikimas visai pa- 
krikdė Bakunino eiles.

Pasilikę be jokio internacio
nalo, darbininkai negalėjo sėk
mingai kovoti už savo reikalus. 
Todėl 1889 metais buvo sušauk
tas viso pasaulio darbininkų 
kongresas Paryžiuje ir Įkūrė II 
Darbininkų Internacionalą. Ta
me kongrese buvo paskelbta ir 
pirmoji Gegužės Diena kaipo 
tarptautinė darbininkų šventė.

Nuo 1889 metų iki 1893 me
tų Rusijos Socialdemokratų 
Partijai ištikimai vadovavo 
Martovas ir Leninas. Tik Rusi-

kartas -vis didėja. Taigi išrodo. I ŠTAI AMERIKOS hOMVNIS-l, . ymnnems 
kad III Internacionalas susi-Į TŲ DARBAI. '
lauks tokio pat likimo, kokio su
silaukė Bakunino vadovauja
mas Internacionalas.

vandens juroje 
prieš socialistus, o betgi jie drį
sta sakyti, kad jie vadovauja

Januškevičiui c z toki kon- juodos toblyčios. Roko is- 
spnaty’viską SLA. virsmui- manymu, tos toblyčios, tai 
kų dalyvavimą slaptame s*r05njaį naudingas darbi

ems ausKn- P°sf<l-vJe’. k«ris buvo su- njnkanįs daiktas. Kapitalis- 
sakvdamas llks u kSu" tu fabrikuose Amerikoj to-
same Iv^i s™emJ,ra?’ tul.\ ku.?.P°s kių dalykų nėra. Teisybę 

riai reikalavo išnešti papei- pasakįu55 organizuoti dar- 
kimo ir net neuzsitikejimo bininkai čia šitokiu dalyku 
dabartinei P. Tarybai rezo- -iiuciją. Ir tai butu kaip tik i11 nePa“^ 
vieioje. Bet čia pasiskubino’ . Bolševikų rojuje Rokui 
sandariečai i pagelba ponui viskas išrodė pašėlusiai gu- 
St. Gegužiui ir padarė ine- Hriai įtaisyta, tik vienas da- 
šimą, kad susirinkimą uždą- fykas iam visgi nepatiko, o 
rvti, kas jiems ir pavyko pa- tai tas, kad bolševikai neda- 
daryti. Vienok SLA. nariai vė jam mėsos. Prie šolderių 

lyra labai pasipiktinę tokiu Amerikoj pripratęs, darbi- 
kiti šulai musų kuopos įne-i Pildomosios Tarybos pa- ninku tėvynėj Rokas jautė-

Visi šitie faktai diskusijose 
Nuo pat atsiradimo komuni-Į buvo išdėstyti komunistams, ir 

siu šioje šalyje, jie stovėjo [ jiems pastatyta šitokie klausi 
prieš visokias reformas. Parla- j mai:

Kad III Internacionalas Imentus ir kitokias priemones 
to eina. tai štai keletas faktų.J su kuriomis darbo žmonės gali 
Lapkričio mėnesį, 19. ,9 metais, J kjek nors palengvinti savo buk

sielgimu, kokiu ji pasižymė-. si kaip ant pakutos, kada 
z jo toje slaptoje suokalbi- jam teko tik skystus kopus-

reikalauja geresnės tvar- ninku konferencijoje 10 d.itus srėbti. Sako, Rusijos 
kos. Tai yra šventa teisybė, i sausio. SLA. Narys, darbininkai minta daugiau-

__________ j šia žuvimi, užtai jie tokie
---------------11 protingi. Bet Rokas, matyt,

šimus atmesdavo ir jnusų 
delegatus iškoliodavo, kam

1. Kaip Komunistų Partija 
mano ateityje gyvuoti, kuomet 
kas kartas iš tos partijos žmo
nės vejami lauk vis didesniais 
būriais?

2. Kodėl Rusijoj panaikintas 
slaptas balsavimas ?

3. Kodėl Rusijoj panaikinta 
spaudos laisvė?

4. Kodėl Rusijoj nepanaikin 
ta mirties bausmė?

5. Kodėl K. P. skaldo kitas

5 rusų inžinieriai tapo nuteis- Lę komunistai vadino “kapita-l 
ti sušaudymui; bet vėliau P&S*-Jliznio lopymu” ir “buržujų iš
rodė, kad jie nekalti, tai m»r*Jmįs]u”. Bet šiandie jau ir jie| 
ties bausmę tapo pakeista P°J patys priemonių griebiasi.!

Reiškia, jie savo principus su-| 
mynė, reiškia, komunistai šian
dien principų neturi.

Jie savo siaura politiška va
ga eidami, neišsitenka net su 
tokiais žmonfynis. kurie pirmu
tiniai stovėjo'‘komunistų eilėse. I darbininkų organizacijas?

Tuo pačiu metu išmestas iš [šiandie juos meta laukan iš par-Į 6. Kodėl K. P. nepritaria to- 
Karolio Markso ir Engelso In-Kįjos, apšaukdami juos “sklo-Jkiems streikams, kur ne komu 
stituto pirmininkas Riazanovas.Liniukais”, kaip Pruseiką, But-Jnistai vadovauja? 
buvęs geras Lenino draugas. [ku. Strazdą, šarkuna, Jankaus-, 7 Kodpl knmnnistai leidžia Vasario mėnesi. 1931 metais,L Jusiu. Bacevičių ir daugybę 
Maskvoje tapo nuteista 14 so- kitų. Ar šitokia partija gali ir dai kitose šalyse, opaty
cialdemokratą nuo 5 iki 14 me- turi teisę darbininkams vado- jiegko vidaus reika
tų kalėjimo už tai, kad palaike k auti? žinoma, kad ne, 
draugiškus ryšius su užsienio štai, komunistų organas 
draugais. “Laisvė”, 1930 metų 27 lapkri

Sausio mėnesi. 1931 m., tapo Lio ragina U.M.W. of America 
prašalintas iš vietos ir iš Ko- narius sugriauti tą uniją, su- 
munistų Partijos prof, Džer- naikinti jos čarterius, ir stoti Į 
maidze. kam paskelbė faktą.j komunistų vadovaujamą ang-
jog dabar Rusijos darbininkai J Pakasių uniją. Argi čia “Lais-j^yti- Vietoj atsakyti, jsi rėžė 
gauna mažiau mokėti, negu Jvg~ nelošia grioviko rolės? lapyčių palinkimais keliais, sa 
prieš kąra, o pragyvenimas da- Gegužės mėnesį, 1930 m.. | gydamas, kad iš K P. metimas
bar brangesnis. New Yorke sustreikavo Inter-1nar’1.1 nekenkiąs, nes jie

Balandžio mėnesį. 1931 m., national Ladies Garment Wor-|au*’n? vaikus ir tikisi turėti iš 
Maskvos spaudoje buvo paskel- kers siuvėjai, spiriami kempa-b1! ištikimus narius, 
bta, kad Riazanės geležkelioj nijas atnaujinti jau pasibaigu-Į Apie mirties bausmę Saka- 
tamautoiai, Popov. Samborski, Lj unijos kontraktą. Ir vėl ta I Suskas, o vėliaus ir jo moteris 
Skod. Frolov, Riktin ir Plata- pati “Laisvė” ragino darbinin-1 gvoltu šaukė, kad tai esą ge- 
nov tapo nuteisti mirčiai ir ant kus neklausyti unijos vadų ir Iriausias baudimas nusikaltėlių, 
rytojaus sušaudyti. eiti Į darbą, o jei streikas rei-1 Ir šitame klausime komunistai

Balandžio mėnesį, 1931 m., kalingas, tai kreiptis prie ko-1 labiausia save nusinakino, nes 
atėjo žinia iš Maskvos, kad Af- munistų. Taigi čia komunistai j čia jau stojo prieš juos ir neso- 
reimoyo apylinkėj tapo suimta pasirodo jau ir kaipo streiklau-1 cialistai
10 ūkininkų ir nuteista mirčiai. J žiai. Argi gali rimta darbinin-1 Diskusijos baigėsi apie 5 vai.

Gruodžio mėnesį, 1931 m.Jkų organizacija užsiimti tokiais | vakare labai pakilusiu upu, gal 
Amerikos korespondentas ap- [bjauriais darbais? [dėlto, kad daug dalykų šiose di-
lar.kė Rusijos anglių kasyklas) “Laisvė” rašo. kad 1931 metų Iskusijose likos da nepaliesta, ir

li) metų kalėjimo. Vasario mė 
nesi. 1931 metais, telegrama iš 
Maskvos pranešė, kad 4 rusų 
profesoriai tapo prašalinti iš 
vietų ir iš Komunistų Partijos. 
Jų pavardės: Platanovas. Tar 
lė. Lichačovas ir Liubovski.

Į lams ?
8. Kodėl K. P. nariai ėdasi 

|vienas kitą, kaip žuvis žuvį?
Į šituos klausimus komunis 

[tų partijos gynėjas Sakalauskas 
neatsakė taip. kaip turėjo atsa

GARDI

I Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

J į žuvies negavo.
*i

: EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą i
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tujintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai
(Kind Žiūkai)

FURČIAI
FRANK-

Antras dalykas, kuris Ro- 
i, kui nelabai patiko, tai pli- 
' i kos lentos bolševikų vago- 
’; nuošė. Atvažiavęs iš Ameri- 
» kos svečias, d a gi buvęs 
J! “Laisvės” pisorius, staršas 

Bimbos pamočnikas, ir va
žiuodamas traukiniu turė
jęs miegoti ant plikų apal- 
kų. Kitiems esą Sovietų na- 
šalstvos parūpinti šienin- 
kai, bet kaip svečiui, Miza- 
rai šieninko nebuvę.

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučeri.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

Baigdamas Mizara vis 
j dėl to patarė klausytojams 
• važiuoti į tą rojų, kur rei

kia ant plikų lentų miegot, 
kur nėra mėsos ir kur už ne- 
pasiskubinimą prie darbo 
užrašo tavo vardą ant juo
dos lentos.

Po Mizaros prakalbų net 
komunistai spiaudė.

Bedarbis.

«i
i
it *«,♦ i* !«♦ '♦ t 
:•♦ i 11 f♦ 1 
l[
J PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
:! TAUT. KORPORACIJOS

ŠĖRININKAMS.
» J Už 1931 metus, nuošimtis bus 
{ išmokamas per dvi dienas, Va- 
• sario-February 28 dieną nuo 
{ 12:30 vai. ir Vasario 29 d., bus 
| mokama 6:30 vai. vakare. Lie

tuvių Ukėsų Svetainėj. 41 Berk- 
ley Street. Lawrence, Mass. Ku
rie neatsiirns savo nuošimčio 
paskirtom dienom, tie negaus 
per ištisus metus ir turės laukt 
sekančių, metų.

John Savulionis, 
Treasurer-Kasierus.

LAWRENCE, MASS.

lj
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'asikalbejimas 
Maikio SU Tėvu

Socialė Revoliucija Esanti 
Neišvengiama.

t»»•

Mi

Nusiginklavimo konferen
cija Ženevoj yra tuščios 

pastangos.

Rašydamas apie nusigin
klavimo konferenciją Že
nevoj, Lietuvos “Socialde
mokratas” sako:

Vėl susivažiuos (jau su
važiavo. Red.) mandrios 

ir 'vėl daug ir gražiai 
apie nusiginklavimą, 
bus tik tuščios kal- 

boš7 tuščios pastangos. Jo
kio nusiginklavimo neįvyks 
ir Įvykti negali. Kol yra val
stybės, kol yra sienos,

! ginklus begaminarit. Per 
konferenciją pasisvečiuos, 
pasikalbės, pasiteiraus apie 
karo jėgas savo kaimyną, 
na, ir, žinoma, po viso to 
pasirašę kokią nbrs skam

bią, bet tuščią formulę, grįš 
namo ir pasilsėję energin-

redaktoriams, kad jie patys 
netalpino raštų net ir to
kiais atsitikimais, kuomet 
buvo reikalaujama atšauk
ti jų pačių paleistą krimi- 
nališką šmeižtą. Prie šito aš 
galiu da primint, kaip “Vie
nybės” No. 133 pereitų me
tų p. P. P. Y aras inkrimi
nuojančiai aprašė p. M. J. 
Viniko pasakytą prakalbą 
Brooklyne dėl demokratinės 
valdžios nuvertimo.

Kaipo buvęs tų prakalbų 
pirmininkas aš parašiau

KAIP GYVUOJA MIEGANČIŲJŲ 
BROLIŲ SUSAIDĖ?

—Tegul bus
vaike I

—Labo ryto, 
sveikata?

pagarbintas,įtu gsažipL atsakei Į mano 
i klausimą. Dabar aš ir žak 

tėve! Kaip! ristijonui pasakysiu, kad Į 
i Dievo karalystę treinu uei-

—Mano sveikata ne ko- į kia važiuoti 100 metų. 
kia, Maike. a!e tu ne dakta
ras, tai nepataisysi jos. Ge-! 
riu tu pasakyk man. kaip —Aš tą suprantu. Maike
toli nuo žemės iki dangaus? a’e nuo saulės juk

—-Aš nežinau, ką tu, tė- i prasideda dangus, 
ve, vadini dangumi. —Visai ne, tėve. Mes su

Maike. iau—Ar gi tu 
nebežinai ka.- 
Tai yra Dievo karalystė, 
kur visi šventieji gyvena.

—Tokios “karalystės”
niekur pasauly nėra. tėve.

vra dangus?

gai imsis ginkluotis, kad į “Vienybei”, kad Yaro pra- 
pralenktų kaimynus. Rezul- i nešimas apie tas prakalbas 
tate nusiginklavimo konfe- ' ‘
rencija karo pavojaus nepa
šalina. Nepašalina galimy
bės, kad vieną negražią die
ną išmirsime visi nuo dujų.

koijkaip musės.

yra neteisingas, teeiaus 
“Vienybė” šmeižto neat
šaukė.

Tai ve, koks bešališku
mas, koks teisingumas tų 
žmonių ir tų laikraštininkų,

Miegančių Brolių Susaidė 
yra grynai tautiška organi
zacija. Jos tikslas yra palai
kyti sandarą tarpe narių, nes 
kitaip nariai tuojaus ir ima 
viens kitam už kratų.

Tame nieko stebėtino, nes 
tautiškas kraujas yra labai 
neramus skystimas ir ji ten
ka laikas nuo laiko nuleisti, 
jei ne už tėvynę, tai kaip ki
taip.

Juk buvo tiek ir tiek at
sitikimų, kad musų karšta-

bėdos. Įvyksta katastrofa, 
kuri pasibaigia visokiais ne
malonumais.

Kad tokie dalykai negalė
tų įvykti ne laiku ir ne savo 
vietoj, tapo suorgąnizuota 
Miegančiųjų Brolių Susaidė.

Šios susaidės nariai yra 
mokinami, kaip reikia pri
žiūrėti savo tautišką unarą 
ir ką reikia daryti, kuomet 
kūnam nors kraujas per
daug Įkaista.

Konstitucijoj parašyta,
kraujų tautiečių ilgai užsi- kad blogam atsitikime, pir

imperialistai atskirų kraštų! Tačiau, nežiūrint viso to, kurie kitu sriovių laikraš- 
siekia pagrobti Į savo nagus padėtis nėra be vilties, vadina “melagiais”
naujų rinkų, tol joks nusi- Šiandien visose valstybėse
ginklavimas 
Daleiskime net nedalei- 
džiamą dalyką, būtent, kad 
nusiginklavimas, t. y. viso 
pasaulio visos valstybės vi
siškai panaikins savo armi
jas, karo mokyklas, už
draus karišką mokslą, su
naikins visus kreiserius, 
tankus, šautuvus ir tt Ar

neįmanomas, eikvojamos milžiniškos.
tiesiog pasakiškos sumos 
apsiginklavimui. Muitų sie
nos kas diena ir valanda 
auga aukštyn ir aukštyn: 
krizis eina vis gilyn ir gilyn. 
Tai yra blogi, bet kartu ir 
geri reiškiniai. Geri tuo. 
kad jie neša mums sociali
nę revoliuciją. Niekuomet 

tą visą padarius butų paša-į pasaulis dar nebuvo tiek 
lintas karo pavojus, ar butų j prisiartinęs prie socialinės

V. M. Miche! sonas.

A r Tiesa, Kad Vokie
tija Slapta Gink' 

luojasi?
Francuzai sako, kad tiesa.

stovėjęs kraujas sugesdavo 
ir tuomet reikėdavo dėles 
Matyt, kad iščiulptų ji.

O tautiškas unaras nei 
vienam geram patrijotui ne
geidžia, kad jo kraujas gys
lose užšaltų arba siurbėlės 
dėles maitintų.

Pasitaiko, kad bekunku- 
liuodamas gyslose tas musų 
tautos gyvybę palaikantis 
-kystimas pradeda perdaug 
štvmuoti ir žmogui padaro

miausia reikia išsigerti ir 
išmiegoti. Taigi, nariai ir 
pildo ši konstitucijos pa? 
tvarkymą, ir todėl Miegan
čių Brolių Susaidė gyvuoja.

Reikia pasakyti, kad šį su- 
aidė šiandien yra veikliau

sia tautiška organizacija vi
soj Amerikoj.

Štai pavyzdis iš vietinės 
<uopos susirinkimų, kurie i- 
vyksta kas vakaras ir tęsia- 

i iki lyto, Vynų Devynakės 
svetainėj, ant Munšaino 
gatvės.

Kuomet aš užėjau Į tą sve
tainę, mitingas jau buvo 
pradėtas, bet narių nesima
tė.

Gana keistai atrodė, kad 
tik vienas prezidentas, Džio
vas Kvarabauskas, ant stalo 
gulėdamas, vis šaukė: “Na, 
vvrai, ka darysim su proto- 
iolu?”

—Mest ji Į gurbą! — iš 
kažin kur pasigirdo balsas.

Priimkim ir užstatykim 
jį paunšapėj! — patarė kas 
tai iš kampo.

Aš pradėjau dairytis ir pa
galiams Įžiūrėjau, kad ištik
rųjų svetainėje esama narių.

Vieni jų gulėjo pasieniuo- 
e ant suolų, kiti ant kėdžių 

atsišlėję, o dar kiti ant grin
dų gulėdami žiovavo.

Pasibaigus mitingui, pra
dėjau teirautis, kaip čia vis
kas daroma ir kas kuomi yra.

Mes esame veikliausios 
Amerikoj taurininkų susai- 
lės, Brolių Miegančių kuo
pa,— informavo mane pre
zidentas Kvarabauskas. —O 
ten, tai musų kuopos veik
liausi nariai,— parodė man 
pirštu i kampą, kur šalę spi- 
tuno gulėjo keletas vyrų.

—Bet kodėl jie yra veik
liausi? —nesuprasdamas pa
klausiau aš.

—Jų kraujas labiausia 
kunkuliuoja, — veik pa- 
šnabždoms atsakė ponas 
Kvarabauskas.—Jų kraujas 
dažnai taip užkųųkuliuoja, 
kad mums visiems čia pri
trūksta vietos. Tik paban
dyk užgauti musų tautos u- 
narą, arba Smetonos vardą, 
ta; pamatysi, kas tau bus!

—A-ha! — prasitariau ir 
palingavau galvą, kad dabar 
jau man aišku.

—Taigi,—tęsė ponas Kva- 
rabžuskas,— susaidė ir lei
džia jiems ilgiausiai miego
ti, kaip ir kur tik jie nori, 
kad ne laiku ir ne vietoj ne- 
užkunkuliuotų jų kraujas.

Pasižvalgius plačiau teko 
išvysti porą stovinčių narių 
miegant prie dura.

—O kas tie per vieni?
—Tai musų maršalkos. 

Jie prižiūri, kad pašaliniai 
čia neateitų. Bet jie miega 
nei iš veiklumo, o tik nuo 
naminio alaus. Broliai persi- 
gėrė ir taip užmigo, kad nei 
pabusti negali, bet vis tiek 
savo pareigas, kaip matai, 
pildo. Taip ir visi mes da
rom: truks ar plyš, o savo 
pareigas — už tautą ir už 
Smetonos pačią— pildysim 
iki galo!

Dar norėjau keletą klausi- 
mii užduoti, bet prezidentas 
Kvarabauskas pradėjo žio
vauti ir tuoj pats užmigo. 
Žvelgiau aplink, nagi visi 
knarkdami miega. Išėjau ne
turėdamas kam nei “good- 
night” pasakyti.

Atliktas Kriukis.

KARAS-NE-KARAS
Kinijoj tebeina smarkus 

mūšiai, tūkstančiai japonų 
ir kinų kariauja, bet karo 
ris dar nėra.

Francuzai tvirtina, kad 
Vokietija slapta ginkluojasi 
ir ruošiasi francuzams at
keršyti. Žinoma, niekas ki
tas tam netiki. Vargiai 
tam tiki ir patys francuzai.

revoliucijos, kaip šiandien.
Socialinė revoliucija yra 
neišvengiama ir ji bus. Mes

kių pasižadėjimų, paneigia! stovime socialinės revoliu- bet tai jų militaristų argu- 
cijos išvakarėse. Socialinė mentas, kad Įrodžius pa- 
revoliucija sukurs socialis- šauliui, jog Francuzija nė
rinių demokratinių respub- gali nusiginkluoti, nes tada 
likų sąjungą, kaipo vienin- jai gręstų pavoju: 
telę ir tikra amžinos taikos
garantiją. Buržuazija yra 
bejėgė atitolinti socialinę

pašalintos paties karo gali
mybės? Ne! Juk karas yra 
karas, kuris nepripažįsta jo-

visokią moralę ir vyrauja 
kumštis. Kas norės kariau- 

—Bet saulė nėra jokia | ti. tas visuomet ras galimv- 
‘Dievo karalystė”, tėve. bių skubiai ir slaptai apsi-

savo žeme 
apsisukam

per metus 
anlink saule

tu, ir jokio dangau: 
nepastebim.

—Veidiminut. 
i Man rodos, kad tu

Kariniai laivai skandina
mi, ir Šanchajaus fortai 
iepsnoja, orlaiviai mėto 

bombas ir žudo nekaltus 
gyventojus, bet, kaip diplo
matai tvirtina, visa tai da 
nėra karas.

Jau du Anglijos jūreiviai 
tapo užmušti ir po ameri
konų nosimis šoviniai krir. 
a, bet tai nėra karas, nes 
formaliai karas nepaskelb
tas.

ginkluoti ir patylomis pulti 
tuojaus ir sunaikinti nuginkluotą 

kaimyną. Bet netenka da
leisti to, ko nebus. Tikru
moje tie, kurie susivažiuos 
i nusiginklavimo konferen
ciją. visai nenori ir nemano 
nusiginkluoti. Pati konfe
rencija jiems yra poilsio 
valanda po sunkaus darbo

ra- 
niekur

Maike. 
čia man

Tai yra tik pasaka mažiems meluoji. Kaip gi tai mes ga- 
vaikams. apsisukti aplink saulę. Į

dangus yra

bet tu 
skaitai

Taigi Įdomu bus pasi
klausyti, kaip francuzai 

... ... , .Vokietijos tariamąjį gink-
revoliuciją, kaip ji yra be- ilavimąsi aiškina. šiomis 
jėgė nusiginkluoti, panai- dienomis jų parlamente bu
kinti muitus, pasalinti kn- vo svarstomas karo minis- 
zius. Visos buržuazijos pa-jįerjjos biudžetas ir militari- 
stangos išvengti socialinės sįgj reikalavo karo reika-
revoliucijos taip pat yra tu
ščios pastangos. A. V.

Juk 
o
mus.

—Taip. tėve. manydavo 
senovės žmonės. Bet moks
las Įrodė, kad ištikrųjų ne! 
■aule aplink žemę. bet 
mė aplink saulę sukasi.

mes stovim
tik —saule suka

ant
i

vietos.
aplink

ze-
Už

-esių mėnesių nuo dabar 
mes busim lygiai kitoj pusėj 
aulės. tėve. O už kitu še-

Taatininkai-Kregždes.

lams dideliu sumu. Biudže-*7 £

to referentas Bouilloux La- 
fond pasakė ilgą prakalbą. 

' kurioj aiškino ir Vokietijos 
ginklavimąsi. Kaip anks
čiau francuzų senatorių: 
Eccard ir generolas Bour-

kurie darbe piršto nepride- geois, taip ir Lafond tikri- 
da. kaip Brooklyno tauri- no, kad užsieniuose esama 

,,.... , . . ninku kliubas arba jų Fe- 15 vokiečių karo medžiagos
oaKcijimame straipsny yia deracįja kuri neį susirinki- fabrikų. Kai kuriems iš jų 
pasakojama sena Rietuves mu neJlaiko vadovauja vokiečiai,
piemenų pasaka apie kreg- *

Tautiškos Pastabos.

"Vienybės’’ 16 No.

:de:

re-

ir žvirbli. Nors tai tu
ščia pasaka, bet “Vienybei’

■ių mes vėl ateisime i tą pa-! —“istorinis faktas”. Ji da
rią vietą, kur šiandien esą- ro palyginimą, kaip “kreg- 
me.

—Ar tu, Maike, šiur ne
meluoji?

—Žinoma, kad ne.
—Tai kodėl musų klebo

nas niekad tokių dalykų per 
pamokslą neaiškina?

—Apie tai. tėve, 
klausk jo paties.

ždės”, t. v. tautininkai, yra
darbštus, gi “žvirbliai” — 
tai visi tie žmonės, katrie 
nepriklauso tautininkams, 
tai tinginiai. Po šitokios Į- 
žangos “Vienybė” prieina 
prie SLA ir pataria visus,

tu'pa- kas tik ne “krekždė”, kas 
> tautininkas, mest laukan

Na, ir jis norėtų, kad tie 
“amžino atilsio” miegaliai 
vadovautų Susivienijimui 
—turbut taip pat Į “amžiną 
atilsi”. Reikia pasakyt, kad 
apie tautininkų tinginumą mentuodami 
Sirvydas sako tiesą. Štai, loux Lafond

Vokiečiai sako. kad tai 
francuzų militaristų 

melas.
Vokiečių laikraščiai, ko- 

atLovo Buil- 
reveliacijas,

Padėtis, rodos, jau taip Į 
empta. tarsi išpusta pūslė, 

bet niekas jos nepraduria.

Japonai labai “manria 
gus”. Už kiekvieną paleistą 
bombą jie vis atsiprašo. At- 
riprašo ir vėl bombarduoja.

Turbut jau nusibodo 
jiems bombarduoti, nes ki
niečiai kaip laikosi, taip lai
kosi savo pozicijose ir ja
ponams savo krašto neuž
leidžia.

—Kaip tai gali būt, Mai
ke? Kaip tu čia dabar šne
ki?

—Aš šneku lietuviškai.
—Bet kaip gi tai gali būt, 

kad dangaus nebūtų?
—Nėra ir gana.
—Tai kur jis dingo?
—Kad jo niekad ir nebu

vo, tėve.
—Tu mane f ulini, Maike.
—Tėve, kam čia mum: 

dėl tuščio maišo ginčytis. 
Jeigu tu nori tikrai žinoti, 
kur yra dangus, arba kaip 
jis toli nuo žemės, tai'nueik 
pas savo kleboną. Jis kalba 
jums apie dangų kas nedėl- 
dienis. Jis parduoda i dan
gų bilietus. Vadinas, jis y- 
ra tikras dangaus agentas. 
Taigi nueik pas ji ir pak
lausk. kur ta
kaip jis toli.

—Palauk. .Maike 
eini jau Į kaledžių. 
visokias knygas, taigi tu ga
li žinot daugiau da ir už ku
nigą. Tai kodėl tu man ne
galėtum to klausimo išviro- 
zyt?

—Kad tavo klausimas, 
tėve, man ne aiškus. Jei tu 
paklaustum. kaip toli nuo|f 
žemės yra mėnulis, arba ’ 
saulė, arba kokia nors pla
neta. tai aš tuojaus tau at 
sakyčiau. Bet kada tu klau 
si apie “Dievo karaylstę” 
tai aš tau galiu tik riek at
sakyti. jog tokios “karalys
tės” niekur visatoje nėra 
Mokslas nieko apie ją neži
no.

—Na, gerai, Maike. c 
kaip toli saulė nuo žemės?

—Nuo žemės iki saules v- 
ra skaitoma apie 92,800,000 
angliškų mylių, tėve. Šitas 
atstumas gal duosis tau len
gviau suprasti iš šitokio pa 
lyginimo. Jeigu nuo žemė: 
iki saulės galima butų nu- 
tiest gelžkeli, tai važiuojant 
greičaiusiu traukiniu dieną 
ir naktį, saulę galėtum pa
siekti tiktai už kokio šimto 
metų.

— Na, matai, Maike, kaip

—Olrait, Marike, ačiū 
toki išvirozinimą. Dabar aš 
eisiu pas savo kurną Visgir- 
ą. ir gali būt, kad mes pa
lupsime reikalavimą, kad 
nr.su klebonas pasiaiškintu. 
O dabar. Maike, gud bai. ii 
tegul šventas Dzidorius tui 
tave savo apiekoj.

—Iki pasimatymo, tėve.

u/, j kaip taip ir iš kitų

PABĖGĘ KALINIAI 
VEIK ŽUVO ANT JURIU.

iš SLA 
į o raugi jų.
! Ačiū už atvirumą. Lietu- 
: vių visuomenė dar aiškiau 
•žinos. kas yra tos “kregž- 
■dės” ir su kuom turėti rei-

1 7 _ 1: Kalą.
j Bolševikai, kurie tokiu 
i tonu kalbėjo ir per keliolika 
: metu ryždavosi užvaldvt S.v <

gir. L. A., iš jo pabėgo. Kad 
tik nesusilauktų to paties ir

. . .tautininkai, bolševikišką
s iimoio salos pabėgo •’ rr.etoda vartodami.

portugalų kaliniai. Austrą-, 
ijos laivas vėliaus išgelbėjo,
iU<v,aV-1- •'ui ! Pasiskaitykite, ką rašo
ledine,ej vake,ej. Visi pačiame “Vienybės”
ZUVV- i numery p. J. O. Sirvydas.

i ■ dis sako: “Tikra SLA. iš-
ęnrFAiTf- ąeIba bus ta’ jeigu nariai 

'iįVv? ti pajėgs išrinkti geras Jtauti-
x 1V t v ninkus i P. T. Nei socialis-

Bostono Universitete su- nej komunistui, nei kle- 
-įtvere antras Socialistų , -e i :
Studentų Kliubas. Vieną 
tokį kliubą tenai turėjo te

Tautininku darbštumas.

ologijos fakulteto studen- 
ai, o dabar Liberal Arts 
kyriuje Įsikūrė antras.

nėra SLA. vadovy- 
vietos, nors jie būti. 

gabiausi.” (Mano pabrauk
ta.—V. M.)

Toliau pape Sirvydas 
rašo: “Tik bėda, kad jus.

Bostono priemiesty West tautininkai, labai pamėgo- 
Roxbury subankrutavo na- te atilsį, kuris ilgainiui gali 
mų statytojas Arthur W. virs^* 1 amžiną atilsį”.
Joslin. Jis turi apie $65,000 Dar toliau p. Sirvydas 
kolų, o turto tik apie $1,- tautininkus vadina aristo- 

000. kratišknis garbės nuliai:

kada SLA. 38 kp. Brookly-! vadina jas, lygiai kaip li
ne, p. Raškinio iniciatyva.' gen. Bourgeois pranešimą, 
nutarė paminėti SLA. “du- grynu prasimanymu, 
beltavą jubilėjų” ir tam su-i V(;kie,;u vidaDS reikal
-engimui reikėjo išrinkt ko- . k Gieonerb
misiją, tai nei vienas iš tau
rininkų neapsiėmė. suteikė pasikalbėjimą “Vo- 

lonte” Berlyno korespon-
Komisija buvo išrinkta iš deniui. Jis pareiškė, kad 

urogi-esyvių narių, kurie pa-, Vokietija ivykdžiusi Ver- 
kvietė kalbėti adv. Bagočių <alio sutarties nusiginklavi- 
r Dr. M. J. Viniką. nuostatus ir todėl turin-

Tautininkai pakėlė di- ti lygią teisę Į saugumą, 
džiausi triukšmą, kam ko- kaip ir kiekviena kita vals- 
misija jų nepasiklausė, ką t\bė.
kviesti i kalbėtojus. Jie tru-j Groeneris nurodė toliau, 
kde net ir pati parengimą, kad artimiausi Vokietijos 
xam buvo pakviesti ąukš-,'Kajmynaį ggjj tuoj sumobi- 
mau pažymėti kalbėtojai. i]izuoįj 10,000,000 vyrų ka-

Tautininkai savo neatsie- riuomenę. Vokietija galin- 
kė ir da iki šiol triukšmau- ti prieš šiuos 10 mik pasta- 
ja toj kuopoj. “Vienybėj” 6 tyti tik 100,000 sausumos 
vasario rašoma apie buvusi kariuomenės ir 15,000 lai- 
38 kuopos susirinkimą ir a- vyno. Groeneris pridūrė, 
pie socialistų iškeltus“šmei-! kad jauniausias pasaulio 
žtus.” Sako, komisija igno- karo kareivis dabar turi jau 
ravo kuopos tarimą, neat- 30 metų amžiaus, o nuo ka- 
šaukdama tų “šmeižtų”. Bet ro Vokietijai nebuvo leista 
kodėl “V.“ neparašė, kad lavinti daugiau kariuome- 
kuopos pirmininkas nutari- nės. Toliau Groeneris pa- 
mą buvo pravaręs nelega- žymėjo, k>ąd net ir pats 
!iai, ir kad pats atšaukimo francuzų maršalas Foch 
klausimas buvo taip sumai- 1927 metų sausio mėn. pa
šytas, kad ištiesų nebuvo ai- tvirtino, jog Vokietija tik- 
šku, ką komisija turėjo at- rai Įvykdžiuui jai įsakytą 
šaukti. nusiginklavimą. Vokiečių

Bet ką čia ir kalbėti! Juk karo biudžetas, pasak Gro- 
s “Vienybės” redaktorių nerio, nuo 1928 metų nuo- 
reikalauti, kad parašytų ži- lat mažinamas, tuo tarpu 
nią bešališkai ir teisingai, francuzų vis didėja. Šžto- 
tai tuščias darbas. kiomis aplinkybėmis vargu

Labai teisingai pastebi p. ar išmintingas žmogus galė- 
T. Marcinkevičius “Tėvy- tų kalbėti apie slaptą Vo- 
nės” No. 7-tam “Vienybės” kieti jos ginklavimąsi.

Jau buvo pasiūlyta jiem 
mušiu paliaubos, su išlyga 
kad kiniečiai išsikraustytų 
kur pipirai auga, o japonai 
laisvai, be jokių mušiu galė
tų užimti jų žemę.

Su pasiūlymu ėjo sykiu ir 
japonų ultimatumas, kač 
jeigu kiniečiai nepasiduos 
Lai Japonija pulsianti juo 
visomis jėgomis.

ŠĮ pasiūlymą priėmė 50, 
000 kiniečių kareivių su d i 
dėlių entuziazmu. Ir jie pa 
leido tokią ugnį, kad japo 
nams ir ant šaltų jurų pasi 
darė karšta.

nKanuolių baubimas 
bombų eksplozijos šancha 
jaus miestą pavertė Į tikrą 
pragarą, tečiau, kaip diplo
matai sako, ten vis da nėra 
karo!

Dabar net Tautų Lyga 
oasiuntė savo atstovus iš
tirti, kas ten ištikrųjų yra.

Jeigu kiniečiai ir toliau 
taip gerai laikysis, tai Tau
tų Lygos atstovai veikiausia 
nripažins, kad ištikrųjų ten 
karo nėra.

Tuomet japonai nusi- 
-piaus ant Kinijos ir apsisu
kę važiuos sau namo, nes 
be karo muštis neapsimoka. 
Ypač kuomet kiniečiai taip 
atkakliai priešinasi.

Tada Japonija galės sa
kyt. kad karo ji nepralai
mėjo, nes karo nebuvo.

A. K.

nr.su
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Visokios Žinios
Jauoniia Laimė io Trockis esąs komu- jupuillju lAUiHUįU NjZMO ^davikas.
Tris Karus Pra

eityje.
Kinija trijuose dideliuose 

karuose buvo sumušta.

Trockio pareiškimas, kadį 
komunistai turi išvien su so- i 
cialdemokratais kovot prieš; 
nacionalistus i r fašistus,
Maskvos išnaudotojams 

Nepilnai 50 metų laiko- kaipo nauja jo apkaltinimo
tarpy Japonija yra turėjusi priemonė.
tris didelius karus ir kožną “izviestija” rašo, kad 
jų laimėjo. Tiesą pasakius, Kautskis bombardavo Tro- 
Japonija da niekad nėra ckj laiškais, siūlydamas 
buvus per karą ..sumušta. jam iškovoti vizą , vokieti-:
Kiekvieną kaitą ji išėjo iš ją jei jis palaikytų vokiečių 
karo didesne ir stipresne, socialdemokrate. i
negu pirma buvo. Per Pa- i
saulini Karą ji sunaikino Kadangi Trockis pra- 
vokiečių laivyno papėdę ežioj svyravęs, tai į visą 
Kinijoj; kiek laiko prieš tai reikalą tekę įsimaišyti Aus-
ji uždavė skaudų smūgi ca- ui jos socialdemokratų va- ___________________
ro Rusijai, o apie 10 metų dui Adleriui. Tuo tikslu Ad- jUR!NiNKAS DŽIAUGIA- 
pries tai ji sumušė Kiniją. >eiis buvęs nuvažiavęs pas q» dvn piviij»»
Kožną syki ji užgrobė daug Trockį į Turkiją.

KELEIVIS, SO. BOSTON

LELIJŲ LAUKAS BERMUDOJ.

Bermuda yra anglų valdoma sala, kur piniguoti Amerikos dykaduoniai važiuoja pasi
gerti. Čia parodytas lelijų laukas irgi tiems dykaduoniams Įtaisytas. Per Velykas jie iš
pirks visas gėlės.

EUROPOJE SUŠALO 
DAUG ŽMONIŲ.

Žinios iš Londono saka, 7 
kad apie vidurį šio mėnesio 
Europoje buvo nepaprastai - 
dideli šalčiai ir daug žmo
nių sušalo negyvai. Ypač 
daug sušalusių rasta Rumu
nijoj.

Ši Gudri Jaunavedė 
turi puikus skalbinius

—be trynimo!
«Į^|1SLINAT kad aš savo gražius 

daiktus sugadyciau betrinant 
juos? Ne aš. mamyte! Aš viską tik 
mirkau i smetonuotas Rinso putas—ir 
jie “pasidaro toki švarus ir skaistus

SLA. REIKALAIS.
žemės ir milionus gyvento
jų. Dabar ji turi apie 80,- 
000,000 žmonių po savim.

Visai kitaip klojosi mil
žiniškai Kinų valstybei. Ji 
turėjo 3 didelius karus per 
paskutinį šimtą metų, ir 
kožnam kare buvo sumušta.
Pirmutinis karas buvo su 
Anglija 1839-42 metais
kilo dėl to, kad Kinija ne- joįjos intakos nei 
norėjo įsileisti anglų par- J - 
duodamo opiumo. Kinija 
buvo sumušta ir turėjo pasi
rašyti šutai
savo šalį laisv 
prekybai. Anglai uzem 
Hong Kong salą ir Įsitaisė 
tenai savo koloniją: be to 
da jie įsitaisė nepriklauso
mas savo kolonijas tokiuo
se centruose, kaip Šancha
jus, Kantonas, Amojus, Fu- 
čau ir Ningpo.

Maskvos bolševikai kalti-' Gavome laišką nuo “Ke- 
na Trockį kad jis vokiečių ^elvl° skaitytojo, kuns tar-

BAŽNYČIOJ NUSIŠOVĖ 
ADVOKATAS. -v

Portsmouth, N. H.— Vi©, 
tos episkopalų. bažnyčioje 
čia nusišovė advokatas Sa
muel W. Emery. Jis buvo 
tos bažnyčios iždininkas.

Vidurių Gyduolė
Sunkiuose Laikuose
“Chicago, Lapkr 12 d. —Aš esu nauJ'! Jus turėtumei pabandyt

našlė ir turiu sunkiai dirbti dėl pra- tai steoetinas muilas. As var-
gyvenimo. Sunkus darbas nusilpnino J* visiems valymams.
mano vidurius taip, kad aš negalėjau rmilinc
valgyt, mano kanas pasidarė silpnas, JOKIOS gaillOS pUlOS. 
aš negalėjau dirbti. Šitoje sunkeny- Malonėkit pabandyt Rinso. Pažiurė- 
bėje aš pamėginau kit ar galėsit jį bent sulygint su pa-

Wf>nTpn|Z\ prastais muilais. Rir.so net duoda pu-
I v dvigubai daugiau, puodukas už
• puoduką, už tuos lengvosvarius papu

lt A TrVM A rusius muilus! Ir nereikia jokių mink-K A Įy I II V T PI štvtojų net kiečiausiaiue vandeny.
_ ..... Rirso yra stebėtinas skalbtpvuose,

ffl’jPUti” - MelllO ’r tikrai rnano vidurius atitaisė į taipgi: išdirbėjai 40 garsių skalbt u vų
------- _ • i • • - S : . 7. x gerą padėjimą. Jau trya-anetai, kaip j e’-omenduoja ji. Padare drapanas ži-socialdemokPatams pade- nauja prekybos laive Theo- daug visokių nuomonių, nuomone, Susivienijimas y- *§ ji vartoju ir aš be jo nebusiu. Ju- banėiai baitas,

<ląs palaikyti Briur.ingo vy- dores Likiardopol”, pldukia- Organizacijos nariai, dėka ra subudavotas nei socialis- g ,^£į*S2S£ i&ZiSife
riausybę. jaučiam tarp Londono Af- spaudos balsui, liko padą- tų, nei tautininkų, bet visų kurie atsiranda jūsų kūne, palaiko mazgot, taip-

Apie SLA. tenka girdėti kartu jį

į .* - . * t-’ linti į partijas, grupes ir lietuvių. Nes jeigu “Vienv- ksv.žarnas veiklias ir švarią*]*^- h Gaukit di-.Žinoma sttos pasakos a-!nk<« u-Az.josu^tų-J.s ra- Taip įvyko, taip bfer tautelėj ar -Dir- ,j
•ne socialdemokratų dery- so: Labai greitai man metai turi jr fcuti. bent šiuo laiku, vos” butų jo tvėrėjais, ė..,,. j

&u bas su Trockiu yra nepa- prabėgo, kad ir nepajutau, o iki seimo. Bet kaip ten ne-, jis turėtų tik tiek n~.,,
Jis J*rastas komunistų prasima- (]e}LO? ’Ka(Į ‘Keleivį’ skai- butų, o vienok reikalo eiga kiek tie laikraščiai turi sa- s°- Ashland Avė; Chicago, m.

nvnias. Juk Trockis pet^ri; tau j^bai yra idomu jį skai- labai svarbi. Joje dalyvau- vo skaitytojų— apie 4,000
par- " SOCiaule-' ^. X i ‘u... T_ia ir nini^as. ir iuo nanirkti išvisrt O Srjsnvipniiimas tu

fai tiekininkvs, mažom *r mdetejB be.u- * nrmi * marck
_, .. ,. , . kom. Jeigu negalima gauti juctt apie- MILIJONAI \ ARTOJA RINSO

US ture«.U tik tiek narių, linkėję, rašykit^š Triner Co., Zluktui. skalbtuvėj ir dišėms.

Su mažu Įnešimu, gali pa
imt Apartmentą Brookline.

_________ i Kuris ga’.i apžiūrėti, gera proga.
Pajieskau pusbrolio Antano Stee- fj0**'*, - “burbto v’r® v?sų išlaidų,

kio, 3 metai kaip prasišalino. Iki to klauskite As pi n wall 8295. 1640 Com-
liko jis gyveno Brooklyn, N. Y. Iš n*cnwealtn Avė. (9)
ietuvos paeina iš Paberžių kaimo,» _ ------

į draugas iš Hartford, Conn. įkad kitą pažeminti, žodžiu, kurie mus visų lietuvių su-
1   !kad suardžius santykius budaveta garbę vagia, bet nešti, busiu labai dėkingas, arba pats nerkes; turiu 100 akerių žemės, esu

tam lietuviu * fivc Imrip vra tinVamecni atsišaukit. turiu labai svarbų reikalą, našlys, vaikų neturiu. Plačiau paaiš-tarp įietuy įų. tucs, kūne yra tinkamesni. Stanjsiavas steckis, 133 Logan st., kūįsiu

, x • ,SOC1 - Itvti Antanas Usis Londo- -ia pinigas, ir juo papirkti išviso. 0 Susivienijimas tu-
mokratuose, nei komunis-s •- ’ žmonės, atpūsti vėjo iš ne- ri apie 19.000 nariu. Kur gi

tai koks gi reikalas; » & J gerų vietų, kad apkalbėti čia tautininkų teisybė?! Ta-

PAJIEŠKOJIMAL
tuose.

irti Atidarydama Vokietijos ir Austrijos i Keleivį šiam musų skai- bitus, kad diskredi- da, į tokią draugiją reikia u?ko
aišvai svetimšaliu soctaldem.°Krat|l . vadams tytojui užrašė vienas jo tuoti kito žmogaus vardą, rinkti jos vadovais ne tuos, Lietu 

» i • ..-r - Vesti SU juo kokias nOl'S (-!ryI1orr.< iaHfirt'fnrrl Trinti • Vari Vita naizominti ynrlžiit «»- ?a‘sljuo
pertrakcijas?

NORĖTŲ PASIKARTI, 
BET BIJOSI.GRĄSINA STREIKIE-

ivIAMS KAREIVIAIS. Kimonių kaimo ukinin- 
Dairen, Conn.—Čia strei-’ką St. P. prispaudė didelės 

kuoja apie 500 darbininkų. Į bėdos. Valdžia reikalauja 
Kada tik jie susirenka prie j mokesčių, o jis neturi iš kur

Kiniečiai šitokio apiplė- dirbtuvės, policija juos puo-Į paimti. Todėl tautiška val- 
šimo negalėjo užmiršt ir vi- la ir krikdo. Dabar darbi-' džia parduos iš varžytinių 
šokiais budais keršijo “sve- ninkams grąsinama jau ka-'.visą jo turtą ir sunaikins 
timiems velniams.
tuomet apskelbė 
baudžiamąjį karą

Įsižiūrėkime ir eikime Tuos, kurie nevažinėja sa- Brooklyn, n. y 
gvildenti draugiškai savo vo tavoro kitoms koloni- Mikolas Vaias, pajieškau pusbrolių 
reikalus. joms piršti, bet kurie sau ra- dukterų Antaninos ir marce-

Nominacijos. miu bu.du’ be agitacijos, be h^MAį^S:wįXį^rcoAnn.
T .. ~ ..............pasitariamų ratelių gavo Marcelė—Brooklyn, N. Y. Jos paeina
Jos praėjo. Davimai ais- npTn;n?cjios<» Hano-upios na- iš Suvalk(l Griškabūdžio para- 

kųs. Piktos valios žmonės. k.™,. Ka, a™, k„,
kurie nenon skaitytis su . • nuomonė teisingiausia. «“ “
daugumos balsu, kelia ler- ® .. „TM- - - T- todėl Pennsylvanijos r p d. i,

kal- Williamas Kiškis pajieško pusbrolio 
bal- Mathew Grigas, prieš karę išvažiavo

Amerika. Visos ėmė grobti nims ir katėms buržuazija nes, nes nėra kaip gyvent ir 
bejėgės Kinijos žemes ir turi didelę širdį, o darbinin-Į jis norėtų pasidaryti sau 
turtus. Kinija buvo baisiai kams—šaltą vandenį ir ka-galą, bet kartis antru kartu 
krikščionių apiplėšta. • reivių durtuvus.. {jau bijosi.

Trečias nelaimingas Ki- - --------------------------------------------------------------------------
nijos karas buvo 1894-95 S 
metais su Japonija. Japo- “ 
nai tada sumušė kiniečių | 
kariumenę ir sunaikino jų | 
laivyną Jalu upėj. Kiniečių ; 
laivyno viršininkai nusižudė. |
Tai buvo da tais laikais, ka- 5 
da Kiniją valdė karalius.

Bet nusikračiusi “dan
gaus ir žemės valdonų”, 
nauja Kinų respublika 
šiandien išrodo jau visai ki
taip. Kiniečių narsumas gi- f 
nant Šanchajų šiandien ste- į 
bina visą pasaulį. Kaip pir- " 
ma visi į juos žiurėjo su pa- į 
nieką, taip šiandien prade- :į 
da visi gerbti. Išrodo, kad q 
demokratinė yra jau visai c 
kitokia, negu buvo monar- z 
chinė Kinija. |

“KELEIVIO” KALENDORIUS

per laišką. O>
(8) JOS W. GRICE, R. 1, Berlin, Md.

AGRONOMAS
PETER j. klsavichils 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26>

498 E. 7th St.. So. Boston. Ma

GERA PROGA!

s:

s

ŠIAURĖS AŠIGALI NEAP- ?
SIMOKA TYRINĖTI. 2S
Šiaurės ašigalio tyrimų 

nepasisekimai verčia atsisa- 3 
kyti nuo tų bandymų kai to- 2 
jimo. Tokios išvados priėjo -r 
Dr. Eckeneris ir paskelbė ją 
Šiaurės ašigalio žinovų pa
sitarime Berlyne. Jo paties 
ekspedicija cepelinu leido 
pataisyti bent kiek žemėla
pius negyvenamų salų. Tai- 5: 
miro pusiasaly atidengė kai- į 
nūs ir ežerą. Povandeninis 2 
laivas “Nautilius” ištyrė gi- S 
lumos sroves, temperaturi- § 
nius santykius ir kitas -. 
smulkmenas. Bet pats buvo v 
tiek nudėvėtas, kad nepajė- “ 
gė grįžti namo ir tapo pa- 5 
skandintas Norvegijoje. Tos j 
kelionės stato dideliam pa- 1 
vojui dalyvių gyvybę, brau- | 
giai kainuoja, o rezultatai to į 
viso nepateisina. Eckenerio į 
manymu, tai vienas pavojin- 5 
giausių žmonijos sportų ar | 
azartų.

WALAS
No. Windham, Conn.

LABAI NUPIGINTOS {DOMIOS 
KNYGOS

Ifcrkiamacijos ir Dainos apie Pa
saulinį Karą, 75 pusi.................. 25c

Gražiausios Pasakos .......................25c
į susąrinKimito n įremti tuos” kurie i.Detroi^ Mich. Paeina iš Moli, vien- 1<k>miausi7s istorijos ::::::::::'25cpersą savo ^asmenybę. Kam . u ** 1 . A kiemio, Ukmergės apsk Prašau atsi- Kas pris;ųs ->0,. prisiųsiu visas

tas, užklausia iš pašalies įf“ nom-naejose viršų ga- š
žmogus. Ir gauna atsakv- - i i ’’ - (8> m aiksiu,mą: tas toks ir šioks, ne tau- Advokato Bagociąus kai WILLIAM KISHKIS 

744 E. Gth St. So. Bostčn, Mass.

kurie prisius $1.00, tiems 
Šv. Istoriją, didelę, su 50 

paveikslų. Pinigus galite prisiųsti 
Pašto štampomis, Money Orderį arba 
pinigais. (10)

P. MIKALAUSKAS
Boston, Mass.

tininkas, soęialistas, ne mu- ba’ buria gn dėjo Wilkes- ------ 7—. .. r. mik alaus
sų draugas, už tad nevertas, ^ai.Te ir ktimL^^s^nav^vafs? 2,sEourth St- Sq-
kad jis užimtų tokią vietą. V1S1 ^Ta ^abai patenkinti ir Maraimpolės aps’k seniau pj.veno «-. « runnnni

t- , 4. v. j mato io asmenyje ne tą, ką Chicago, III. Prašau atsišaukti, arba N AIJ i] KAI pNrjifRVAIO ar tamsta be nuode- n:*; __ t______________kurie žinot kur ik randas, malonė- KAUJl n.Mla£.Ill/VFIUAl
Klauskite Kataloge, ii Kario 

Pasirinksite Visokių

. . . kiti primeluoja ir jam gar- k°rie žinot kur jis randas, malonėmnj, kad savęs visa. nepei- b& pPsvydi bįt tjkį era„.J«jkiwn»E,,ajbV,k,i„8,
ki. klausia anttas žmogus k. vejka^ jjs neužgauna «5 Lina,in Brooklyn, n. y. 
is pasakęs ir veikėją. Jis neužgauna 

nei to žmogaus, kuris apie jį

1932 METAMS
.IAU GATAVAI

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

Emilija PSiaterailė

Ji pasižymėjo kaipo tikra revo
liucionierė prieš caro valdžią. 
Platus aprašymas yra “Keleivio” 
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Ka
lendorių įsigyti, nes jame ra
sit daug naudingų pasimoki- 
nimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

Mokestį galima siųsti kar
tu su prenumerata arba sky
rium vien tik už Kalendorių.

"KELEIVIS"
2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS. 

fiunrnmiMUni—i—imTniniir---- nmrinn(WMMiirirn(ini~niinrii

4<ntafnrin«s kad “K*''Ji Pajieskau krikšto tėvo George Al-Sl.. ĄgJląiOIlUS atrėžia, Kaa me]uola bet askina kaip ir berto, JIS ne lietuvys, 1»17 metais Jap- 
g'iis jokių nuodėmių neturįs, k7c,° ,mewsyJe išvažiavo iš Johet,
S ‘'Roičkin itvtuotItv tnrio koklU budu lietUVIS -U lietu I1L jieskot darbo. 1918 m atrašė laiš-
5 • • * 17-i • tUPe_ vįu privalo būti draugu ir ka, iš Ixw Angeles, Calif. ir nuo toS lai, todėl nieko ir nesugne- ,a,ko nieko dau*iau apie ji negirdėt.
§ šilai Bet kaine-i iš UŽ- VlenybeJe dirbti. Kas žino kur jis randasi, ar gyva-,B SIJdL nei Kaipgi mes 1S UZ- _ ar mįręST prašau pranešti. <$)
5. pečio galime rinkti žmogų i Tokie mums žmones tik jurgis zeimis
į organizacijos vadus?” pa- Ir reikalingi, kaip Bagočius, iw CMmcHy Avė. Roekiand, m. 
š,stebi trečias iš šalies. kad tvarkytų lietuvių reika- kazys gužauckas pirm dvie-

Ištikro keista, kad tokie VJS- nes ^.e Jokioms Parti‘ i? mct',? R<*hester, n. y Ar. 
žmonės peršasi į vadus. Tai i?njs nepriklauso, apart Su
yra bene pirmas toks reiški- sivienijimos

§
nys SLA. istorijoj. Kandi
datai, kurie pralaimėjo no
minacijose, nesigaili nei sa
vo laiko, nei lėšų, ir važinė- 
damiesi po lietuvių koloni
jas patys save siūlo į SLA. 
viršininkus. Argi jie leistų

Rašo Lietuvis.

CLEVELAND, OHIO.
Mirė Levanora Malinskienė.

jis ir dai>ar ten gyvena, nežinau, nes 
pamečiau jo adresą. Kurie žinot kū
jis randasi, meldžiu pranešti io ad
resą arba pats malonės atsišaukti('J) 

IGNAS GUŽAUCKAS 
425 Deeds Avė., Dayton, Ohio.

JONAS KERDIEJU8
BROADM'AY (naujoj vietoj)

S. BOSTON. MAS&, U. S. A.

J
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (9)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irvžng Are., Desk. K., 

CHICAGO. ILL.

šavo pinigus gelžkeliams ir kaimo, Seredžiaus parapi- 
hotenams, jeigu ateity nesi- ?os j>aseiniu apskr. Paliko vie
šėtų trigubai užtai atsnm- na fcro!i Amerikoje 
i?

Pajieskau brolio ANTANO LAU
RINČIKO, 1930 m. gyveno Hartford. 
Conn., 17 Townley st. Kur dabar jTs 

Vasario 4 d. sukakus 43 metu randasi, nežinau. Kas apie jį žino. 
.. - - t ■»» i- prašau pranešti, nes turiu svarbiamžiaus, mirė Levanora Malin- reikalą, arba pats lai atsišaukia. (9> 

skiepė. Velionė paėjo iš Gadvai- KAZYS Laurinčikas 
Patrick, Sask. Canada

Pajieskau pusbrolio Juozapo Dar- 
viena ^ružo, girdėjau kad jis gyvena Ka- 
Vlen4 nadoje. Aš nemačiau jo per 25 me- 

Francijoj. Velionė buvo ramaus tus žadu važiuoti ir aš j Kanada, 
tasiklausykim, k* tie poli- budo moteris ir turėjo daug £kr^k£n££.' St

tikieriai kalba. draugų. Lai būna jai amžina at- dasi, malonėkite pranešti
Jie verkia važinėdami ir mintis. Visies dalyvavusiems _0. BranJy™ StA?SSdphia, pa. 

aiškina, kad tautininkai su- laidotuvėse šiuomi bertu- nuo&r-
budavojo SLA., o socialis- 4u ačiū. K i
tai einą juo naudotis ir Velionės vyras A. MaJinskas.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro .Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

ir

— Vėl Sugrįžau Darban
**Aš kentėjau skausmus kojose, tačiau ne’, • - •p., n daug domės į tai, ne« reikėjo 

dirbti ir darbas palaikyt. Vieną dieną, t . -.cj. atsibudęs rytmety negalėjau pasi- 
judint. Tuomet aš pasiunčiau nupirkti m;.n i»onką PA I N-1<\PELLĖRIO ir 
įtrynės jį kelis kartus tą dieną j skaudama* k«,:a« pradėjau jan-ii* tarp gerai, kad 
antrytojaus as vėl sugrįžau darban. Nėra nieko geresnio už P;in-Expcllerj.’’

(pa caL.) F. P., Brooklyn, N. Y.

— PAIN-EXPELLERS
Ircg. J. V.

Per tuvirS 60 metų tikrasis F.nker 
PAIX FXPEM.F.RIS trethdįv darbi- 
ninkams •"soitrižti vėl prie savo darbo.y 
Sostinę sąnariai, skandzmi muskulai, 
skausmai pečiuose, reumaiiški (rėiimai, 
strėndieffiis, neuralgija ir kiti panašos 
skausmai greitai pasiduoda šio naikaus 
linimento ,ii-!eliai gydančiai galiai.

Ka PATX-EXPELLERIS padarė 
kitiems, jis padarys ta patį ir jums. 
Kaina 3Jc. ir 70c. Parduodamas visur

• Tikrasis pažymėtas INKARO 
yaisbaženktin.

M.:k
Pat. Biure

South Ashland 
Grill Inn

J->e Martin-Mar!usevičim 
Lietuvis savininkas 

L.-ngvų Skanių Lžkandžią 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki'užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

€813 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

Magdė Galumbevičienė-Micktr/iriu 
tė, pajieskau pusbrolių Jono Čer
niausko ir Vlado Pultaracko; girdė
jau kad gyvena kur Pennsylvanijos 
valstijoj. Paeina iš Pušenų kaimo,
Butrimonių vaisė, Alytaus apsk. Ma
lonės pats atsišaukti, arba kurie ži 
no kur jie randasi meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga.
MRS. MAGDĖ GALUMBEVIčIENfi
25 Sanoma Ct., Providence, R. L

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ne jaunesnės 37 metų; 
amžiaus. Chivagietės lai neatsišau
kia Tuo tarpu esu bedarbis. (9)

V. C. J. 2256 W. 19 St Chicago, III

Gali Uždirbti 
Didelius Pinigus i

Pardavinėdamas musų gyduoles. GERIAUSIOS MALKOS
Agentams duodam didelį nuošimtį ir kieti; ir minkštų medžių, jau supiau- 
nadedam išgarsinti. Susirašyk! sstytos su pristatymu į namus tik

* DOVANAI.
KM GĖLĖ (katalogas). Kaip

'amnkU anglų kalbos, gramati
kos. biznio, aritmetikos, knyg- 
v'dvstės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t.t., be lan
kymo mokyklos Rašyk antrašu: 
G. LEVE3KIS. 1336 W. 12th at, 

Lao Angeles, Calif.

KAZELĖS BDTANICAL CO. 
(Herb Specialistl 

108 MEST BROABWAY 
SO. BOSTON MASS.

$12.00 už kordą.
Kreipkitės pas

JUOZĄ RUDI.
536 Merrimack St. Methuen, Ma
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Korespondencijos
4 merikos Jurininkai Šanchajuje.

NORWOCD, MAS3.
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas.

SLA. 131 kuopos ir sv.

Antra pastaba:
\Vilkes-Barres vyrą cho

ras gražiai dainavo. Garbė 
jaunuoliams čia gimusiems. 
Bei leiskite man paklausti

Kotrynos moterų draugijos jnmįs? gerbiamieji scranto- 
pastangomis 14 vasario čia piečiai tėvai ir motinos sa- 
buvo suruoštos prakalbos Vy vaiku, kaip jus jautėtės, 
Lietuvos nepriklausomybės Kurio vaikai priklauso rv- 

d ienai paminėti. Vyriausis mjškos ir tautiškos parapi- 
kalbėtojas buvo adv. 1 . J. jos choruose, ar jus nenorė- 
Bagočius, kuris nušvietė jote matyti savo vaikus ant 
Lietuvos kovą už issi’iuosa- SCenos dainuojant lietuviš- 
vimą, tečiaus nurodė, kad kap? Ąr jllsu vaikams nėra 
viduje Lietuva šiandien nė- pa<lary’ta ‘ moralė skriauda 
ra laisva, kad liaudies mi- juos aplenkiant, o kviečiant 
ciatyva krašto gerovei yra svetimus? Kaip tas klausi- 
suvaržyta ir jai uždėtas sun- mas reik;a suprasti? Jis 
kus smurtininku jungas; bus aiškinamas kitaip. Bet 
bet tai nereiškia, sako kai- $UOmet aiškinsime mes jį 
bėtojas, kati taip jau ir bus._Iajp^ kaip ištiknijų yra. 
Nereikia nusiminti. Lietu- juk j)ats miesto gaspado- 
vos žmonės nusikratė sveti- rįu< pasakė, kad ant scenos 
mo jungo, nusikratys savo vra ‘svetimos šalies žmo- 
naminio. Amerikiečiai ture- ‘n^ ma vįsį girdėjo, 
tų Lietuvos liaudžiai padėti ‘ .
pasiliuosuoti nuo savųjų Tada, kaip jau reikalas 
prispaudėju ' ; nueina nuo savu prie sveti-

Paskui adv. Bagočius mų, ar nereiktų ir svetimos 
kalbėjo apie SLA. pergy- publikos prašyti? 
ventus laikus ir kovas. Ra-' . Aš manau, kad tai buvo 
gino visus rašytis prie tos lietuviška puikybės klaida, 
didžiausios ir turtingiausios kuri reiks faktais remti, jei 
lietuvių organizacijos A- ji butų bandoma neteisin- 
merikoje. ;gai aiškinti.

D-ras A. J. ViŠniauskas Bet kad tų visų nesmagu- 
skaitė paskaita apie sveika- išvengus, as manau, kad 
ta. žmonės klausėsi aty- kliubiečiai priims tai kaipo

Amerikos jurininkai, susistatė ant troko kvlkasvaidžius. pa
truliuoja Šanchajaus gatves-

KANADOS
LIETUVIAI.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

pastaba.džiai. Jaunuolių orkestrą iš rimtą jiems 
Jamaica Plain palinksmino i 
susirinkusius muzika, o 
Bulskis ir Paura padainavo.
Pradėta organizuoti SLA. i 
jaunuolių kuopa. Prisirašė 
apie 30 jaunuolių ir apie 10 
suaugusių. Žmonių buvo 
pilna salė. i

Po prakalbų visi svečiai gyvenam “bedieviškoj 
ir kai kurie vietiniai, iš vi
so apie 60 asmenų, susirin
ko ims ?. Vasiliauskus ant 
vakarienės.

J. Pėža.

Tauras.

WA,TERBURY, CONN.

Katalikų kunigas vadina 
mokyklas ‘'Pragaro

nasrais.
Klausykit, žmonės Mes

civi

VV1NNIPEG, KANADA.

Komunistai bijosi savo 
vardo.

“Keleivio” koresponden
tas aprašydamas pašelpinės 
draugijos jomarką, kuri 
sukėlė komunistai, tarpe ki
tų buvo paminėjęs Naruta
vičiaus. Urbonavičiaus, Bla- 
žaičio ir kitų pavardes, kad 
jie esą komunistai. Kaip 
pavadinimas komunistais 
pasiekė jų ausis, tai maniau, 
kad perkūnas trenkė Į Win- 
nipegą. Komunistų, vadai 
sako: “Neturi teisės mums 
vadinti komunistais, nes 
mes nesame užmelduoti po
licijoje ir neturime nario 
bilietų su piautuvu ir kūjų.” 

i Aiškinosi susirinkimui, kad

Mikui ČironiuL — Iškar-
įpas gavom, prie progos su- 
, naudosime.
į P. Gryžui. — Nėra jokio ’
• reikalo aiškinti visuomenei, 
į ar tamsta esi komunistas, ar 
i ne, nes visuomenė niekad 
to neklausė ir visai tuo neį
domauja. Padėkoti už pa
šalpą tai draugijai galite 
laišku. Prisiųsto raštelio ne
dėsime.

“Keleivio” skaitytojui.—
'Tamstos klausimas, “kas y- 
ra pirmas ant svieto, pini

ngai ar kunigai”, pastatytas 
.neaiškiai. Mes nežinom, ar 
į tamstai rupi klausimas, kas 
i pirma pasauly atsirado, ar 
įkas pirmą vietą dabar uži- 
Įma?

J. ZanavičiuL— Ačiū už 
prenumeratą ir gražius lin
kėjimus.

K. Kazanauskui. — Su
tamstos nuomone SLA kan
didatų klausimu mes nesu
tinkame ir straipsnelio ne
talpinsime.

K. Stuparui.— Surasti tą 
pasaką mums butų perdaug 
darbo, nes tikrai nežinome, 
kokiais metais ji tilpo. Už1

Humoristika

*

*

K. Beniušiui.— Jeigu ko
munistai pavartojo savo 
“Vilny” tamstos vardą sau- 
vališkai, tai visų pirma tam
sta turėtum pasiųsti protes
tą i tą pačią “Vilnį”. Jei ko- , , .
munistai jo netalpintų. tada P^numeratą labai aciu 
galėtumėm ir mes Įdėti. Tik a. Belgui.—“Dirvą” mes 
nerašykit labai ilgo protes-d visai ignoruojame ir jokių 
to, nes ilgų rastų laikraščiai j polemikų su jos korespon- 
nemėgsta. jdentais nevedant. Todėl ir

... - . i tamstos atsakymo jiems ne-
Worcesterio Kanapei.—

Dėl vietos stokos tamstos’*'
prisiųstų žinučių negalėjom’ F. Kučinskienei. — Ačiū 
sunaudoti. Bet ačiū vistiek.' už eilutes. Mintys labai gra

K. Juškienei.—“Atsaky
mo senberniams” laikraštin 
nedėjome, nes tai privati
nio pobudžoi dalykas ir vi
suomenei neįdomus. Be to, 
tamstai nėra reikalo visiems 
laiškų rašytojams atsakinė
ti. Atsakyti galima tiktai

žios. bet laikraštin nedėsimo
GANDH1 SŪNŪS

AREŠTUOTAS.

,. ........ .. -- - v’1_ įjuos įžeidė ir prašė drau- tiems, kurie daugiau tamstąhzacųoj. Musų ausiai grę- . £. užvedi-!interesuoja.
s:a didžiausi pavojai. Todėl!5 - .d, ■ .. ...i • |

BAMBIZŲ MIŠIOS.
Kunigas ant bačkos atsistojęs. 
Užsimovęs juodą maršką,
Kalba apie vuodegas ir kojas. 
Net jo skiepo sienos barška.
Skiepas tai tokia jau jo 

bažnyčia.
Kur griešnieji poteriauja;
Ir tų griešninkų lyg tyčia 
Vis daugiau jis pageidauja.•

! štai dabar čia meldžias 
susirietęs,

Vienas tautiškas veikėjas, 
r žymus fašistas, sandarietis, 
5et Smetonai nusidėjęs.

Jo šalę ant kelių kai pablukęs 
3olševikas pina maldą,
Daug biednų žmonių jisai 

apsukęs.
Turi prastą visur vardą.
O kampe, prie pat garinės 

paipos.
Dvi bobelės kuprą šildo;
Jų viršuj bambizų Dievas 

šaipos.
Kad jam pareigas čia pildo.
Pareigos, kaip teko pastebėti. 
Paprastas visai dalykas— 
Netingėk skiepe tik pasėdėti, 
Ir buk žioplas kaip tilvikas.

ŽMONĖS VISAD KĄ NORS 
VEIKIA.

Koks nebufų metų laikas, 
žmonės visad ką nors veikia: 
vienas aria, kits akėja, 
trečias pučiasi prieš vėją...

Taip šis svietas sutaisytas, 
kad nuo vakaro lig ryto... 
viskas kruta, vis’.as juda— 
toks jau šito svieto būdas.

Jeigu oras būna blogas, 
tada žmonės serga slogom.
Jei bendrai nupuolęs ūpas— 
žmogus žmogui aki lupa....

Kits nutvėręs kokį baldą 
žiūrėk—galvą kitam skaldo, 
o tas vėlei savo ruožtu 
siekia priešui ausin drožti.
Kartais žmogus žmogui brolis 
ir iš arti ir iš toli, 
o kai butelys ant stalo, 
tada meilei nėra galo...
Viens kitam i glėbį puola, 
paskui šonus tašo kuolais/ 
Viskas eina į sveikatą — 
tiktai buk prie to pripratęs.

parodytas l>as vaiMini. 
Mahatmos

sūnus, kuri šiomis dienomis' 
uždarė kalėjimai! už aeitari

Pirmą kartą toksai balius 
plaučiams net pakenkti gali 
o jei kartais truktų grobas— 
neturėtum vietos troboj...
Reiktų gulti į palatą: 
pirma ligą ten nustato, 
paskui vaistų tau užduoda 
ir ką daro neparodo...
Jeigu žmogus ko neramus— 
dar pridės vaistų bent gramą 
Tu sapnuosi vaikus, bobą— 
jie išims tau vieną grobą...
Tekios meilės prasta rūšis, 
kenkia kunui, netik dūšiai. 
Bet, juk, tiesa, alkoholis 
kartais priešais daro brolius.

Jonas Rustulis.

Kunigas pabaigęs poteriauti, 
Prašo vardan elektronų:
“Galite dabar kiek paaukauti 
"Del visų bambizų ponų.
"Aukos, matote, tai biznis 

šventas,
“Už bambizmą daug šventesnis, 
"Pinigas čia musų sakramentas; 
“Kas neduos—nebus

kvailesnis.”
Bet kvailų ir čia dar r.estokavo, 
Gavo iš visų penkinę;
Kunigas už tai jiems

palingavo
Ir paplojo per rudinę. A. K.

i mui bylos. Draugijos nariaisaugokitės velniškų įstaigų.! 
Ant visu kampų dabar pri
valyta kolegijų K universi
tetų, kurie yra niekas kita, 

i kaip tik "pragaro nasrais”.
tenai patenka, tas jau 

pražūva ant amžių. Todėl 
nei vienas tikras katalikas 

* talo tenai savo v 
leisti.

SCRANTON, RA.
Kas

Lietuvos nepriklausomybė 
ir ne lietuviška dvasia.
16 diena vasario Scran- neprivalo tenai sa\octien

tuose buvo paminėta 
žiai. Tauim kliubas tam

gra- 
va-' Šitokį pamokslą anądien 

pasakė Waterburio a ir iii 
kataliku šv. Margaretos ba

varui programą paruošė.
Ačiū jam už tai. Principiniu v .. ....
kalbėtoju buvo Lietuvos pa-,znyčios kun. Moriarity. 
siuntinybės WashingtoneJ Taigi, kas nor'

sakosi turėję daug juoko.
Liv a. as nežinau, ar ta- 

voi iščir.s Narutavičius turi 
biletą ar ne. ir pagaliau ne 
tame svarbumas. Juk ne bi- 
letas atestuoja tamstą ko
munistu. bet darbai.Ar tam
sta nesi A.LDLD. kuopos 
narys? Ar nebuvai užperė
tais metais joje pirminin
ku ?

Ar neskelbi komunizmo 
per savo prakalbas 

Įgt

Jonui Stasiu’ioniuL— Dėl j
vietos stokos tamstos kores
pondencijos negalėjom tuo- 
jaus įdėti, o dabar jau ji pa-.j 
seno ir skaitytojams nebūtų Į 
Įdomi. Taigi n^talpinsime 
visai. ViStiek ačiū, kad pa- 
rašėt.

G. Adamsui. — Austriją 
valdo buržuazija su pralotu 
Zeipeliu priešaky. Iš kur, . „
tamsta iškasei, kad Austn-' . . .. .

mitui-1 JOK
Ai- neniekini prieš

, .. .. ,. , ,sa?V-^U"! komunizmą nusistačiusius
B^nas.?sią išganyti tegul salinsi nį<? • nenlatini ko.

salia jo kitais kalbėtojais• mokslo, vietoj leisti vaikus
buvo Scrantų miesto gaspa- į kolegijas ar univei

'ekretonus

dovius, advokatas Lopatto.; tegul nuperka jiems 
šiliunas, šie iš Wilkes-Bar- žančių. o jei turi keik pini- 
re, ir Kiinga iš Brooklvno. j gų, tai tegul juos atiduoda 
Programoje buvo ir dainų.*kunigui Moriarity “ant Die- 
Solo dainavo Mrs. Galynas'vo garbės” ir ant gaspadi- 
(taip vakaro vedėjas ją j nes skrybėlių. Z. B.
šaukė), panelė Sadauskai-'------------------ -—— ----- -
tė ir Wilkes-Barre jaunų
vyrų choras.

Del pačios programos 
nieko negalima pasakyt. Iš
pildyta gražiai. Bet reikia 
neužmiršti štai ko. Scranto- 
ne ir Scrantų lietuviams tas 
buvo rengiama. Kliubo tik
slas—artinti lietuvius vieną 
prie kito arčiau. Kaip tas 
artinimas eina, kalbėsime 
tuo klausimu vėliau, arba 
niekad. Bet dabar reikia 
padaryti keliatą pastabų.

Pirma pastaba: Kliubo 
pirmininkas vakarą vedė 
ne lietuvių, bet anglų kal
boje. Koks nepatenkinimas 
buvo jaučiama, tai visi ži
no, kad žmonės baisiai rei
kalavo ji kalbėti lietuviškai.
Antra, p. J. Stepanauskas 
labai prastai kalba ang
liškai, o betgi nesibijojo sa
ve žeminti žargoniška tar
me. Jaunam vyrui reikėtų 
užleist tą vietą, pav. dr. Sa
kalauskui ar kitiems, čia 
gimusiems, jeigu jau reika
las verčia kalbėti angliškai.

Bet to reikalo nebuvo, 
nes miesto fcaspadorius ži
nojo, kad tai eina tarpe lie
tuvių ir aivaikseiojama ne 
Amerikos nepriklausomy
bė, o Lietuvos.

,- pMvs" munistų literatūros ir prok-; jasi. Buržuazijos v 
fea raJlamacW? Ar neskaitai irjtas nepatinka, ir ji s 
15 - - . . nfknrpnumpnir.'ii komnnisti- tn rri-nL-ln^

ocialistus paperka fa-Į<,aR^h*
šistai. mes negalim supras-: anK,a' . , . . , . .... .

T i « - i- x - J? prie* angly viešpatavimą Indijoj.ti. Juk Austrijos socialistai , _ V1 u . .. ... , . .X 1 - -Ii Jo tėvas. Mahatma Gandht. taipvipnes fasistus tik ir ginkluo-i . ....• - - — - ii*- - S^1 kalėjime.raidžiai
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MES prašome kiekviena šio laikraš

čio skaitytoją. kuris turi Reumatinį 
Karkti. K.-iuinerū skaude jirr. t: <. Lumbago 
ir Podagra. paradyti mum* paduodant 
avo vardą ir adresą, kad mes kiekvienam 

galėtumėm pasių* t. i 
bandymui Vieno Do
lerio Bonką musn 
Reumatinių Gyd u o- 
lių. Mes norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K n h n’s Rheumati<- 
F»-ver Remedy atliko. 
Mes esam,* tame tik
ri ir norime, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Renmatizmo ži
notų ir butų tikra?

tame. Nebandykite išvilioti Reumatizmą 
per kojas ar odą su plasteriais ir pai
niai? metaliniais įtaisais. Nebandykite 
i-krap^tyfi jį su linimentai*. elektra, ar 
magn« tizmtt. Nebandykite išsikalbėti U 
įsikalbėjimo mokslais. turite jį išva
ryti lauk. .Ii? yra sistemoje ir iš ten jų? 
turite jį varyti.

Kaip tik ta. mes manome. Knhn’? Gy
duolė? ir atlik? ir štai kodėl josi turėtų 
pašalinti Reumatinį Karštį. Raumenų 
skaudėjimus. Neuralgija ar Poflag^ą. Reu- 
mutizmas turi išnykti. jeigu .ųs norite 
pasiliuosuoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Musų gyduoles tnr’tų pašalinti aitriu?, 
dieeianėtun skausmus. kur<’iu? raumenų 
skaudėjimu? ir karštus, drebančius ?ų 
tinusius sąnarius.

$1.00 BONKA Už 25c
Mes norime, kad jns išbandytu mėt 

Kubn’s Rhenmatie Fever Remedy ir pa 
tys sužinotumėt, kaip tūkstančiai jau 
sužinojo. ka«l Reumatizmas rali būt: pa- 

■i';nta«. Viskas ką mes praiorae tai te:. 
Mnro išbanfiymo. Jeim jos rasite pareina 
nuo jūsų n< raliavimų užsisakykite dau 
giau tęsimui gydymo*. Jeigu nepj gelbės, tuo 
ir užsibaigs. Mes nejaunčiame mažos smn 
nebe pječkutės noper?ko didumo ir ne- 
mrinčios praktiškos vertės, bet remliario 
didumo booką. pardavinėjamą aptiAko.-o 
po viena dolerį. Al bonka yra sunki ir 
mes turime mokėti Dėdei Sarani už jos 
atnešima na* Jusn duris. Jus turite prf 
siusti ninms W erotu# apmokėjimui p<: 
siuntimo. dėžutės ir supakavimo ir ši 
pilno didumo Vieno DoL-np Bonka bes 
tuojaus pasiųsta jum? rinkai, viską ap 
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vyliaus.

Kl BN REMCDY GO., DĖBT. B. F. 
1IVW» Milxvanfcee Avenue. Cbieace, GL

neprenumeruoji komunisti 
škų laikraščių? Visa tai da
rai ir prakeiki tą. kas prie
šingas
Matydama 

|sta ir turiu teisę vadinti ko- 
! munistu. neatsižvelgiant,
! ar tamsta turi biletą, ar ne. 
i Na. užhipnotizuoti eiliniai 
j nariai, ar dar jums neaiš- 
: ku tas komunistų veidmai
niškumas?
Ir Winnipe{je “Kalkozas”.

Didelis komunistų davat
ka M—nas, beskaitydamas 
savo organą “Vilnį”, tiek į- 
simylėjo į kolchozus, kad 
ir pats užsimanė kolektyvi
škai gyventi. Prisiviliojo 
svetimą moterį ir gyveno.

Bet moteries vyras S. ne
buvo komunistas ir kolekti- 
vizatoriams užkure gerą 
pirtį, geležgaliu aptūpda
mas M—na. o taip pat ir 
savąją moterį. Na, pažiūrė
sime, ką Winnipego “Lais— 

i vės” ir “Vilnies” peckeliai j 
pasakvs i tai.

Mi-Kiri
MIRĖ MEDAUG Ū2VAL- į 

GĘS.
Vienoj Kauno ligoninėje: 

mirė Jonas Augustanavi- • 
vičius gyv. Kelmynės km. į 

! Sasnavos vaisė. Jis per vie- 
jną linamynį pasivaišino ne-( 
i tikru “bičių-’ medum (vie-S 
!nos firmos dirbtu), nuo ko,į 
j matyt, išsiliejo tulžis ir at-’ 
vežtas į ligoninę po opera-i 
ei jos mirė. j

ocialis- <o

NENORI MATYT NUOGĄ 
PRUSE1KĄ.

Viena “Keleivio” skaitytoja
tu p-inklu? konfiskuoja į Galva skaudėjo visą rašo musų Humoristikos darak-

! lnikn iki nrndčiau toriui šitokį Pareiškim?: Gelumbauskui. -i *7 Komunistai dabar teisdami
imti Nuga-Tone

P as V. Romanas. Ruffa’.o. N. Y., 
gą (Moi'gen). Mums rodo- rašo ir sako: “Mano jraiva skaudėjo 
-V 1-r.zl iz-v,!-,, *•«,«««.” 'i?a taika iki aš pradėjau imti Mū
ri. kžH. lenAU morg irgi s»-Tone. AŠ išbandžiau daugelį kitu 

vaistu, bet negavau pagelbos. Mano 
;ra!va sustojo skaudėjus! po 
Nuga-Tone per tris dienas.
aš turiu gerą apetitą ir gerai mie- Į gaĮ komunistu mergos ir eis nUO- 
■ru naktimis. Mano sveikata niekad! _ , ..____ 'opa F'micAiImc nn'/inrot iiv rlA^ina-

J •

paskolintas iš -. okiečių, tik 
lenkai kitaip jį skaito. Kai 
dėl varsto palyginimo su 
kilometru, tai tamstos tie
sa. Ne varstas vra mažesni?

Pruseiką padarė 10 centų ižan-

KAS TAI YRA?
1. Kaip Rentgeno spinduliai— 

permato tavę visą.
2. Kaip minia—niekuomet ne

pasitenkinus.
3. Kaip reumatizmas — čia

gos ir nori padaryt iš to biznį. O PraPu<Ja ^au» čia vėl atsiranda, 
kad žmonės daugiau eitu. ‘Lai-Į 4- Kaip eleveiteris—tai iškelia 
svė’ paskelbė, kad Bimba tame tavę į viršų, tai nuvelka į apačią, 

j teisme Pruseiką nurėdys, numa- į 5. Kaip vynuogės—saldžios irėmimo j » .
Daba: įskilos ir apnuogins. Aš nežinau, rūgščios.

6. Kaip astma—neduoda tau
nebuvo geresnė. Daugelis mano • go Pruseikos pažiūrėt už dešim- atsikvėpti.
draugu pradėjo vartoti Naga-Tono ir • tuką. bet kai dėl manės, tai aš 7. Kaip vinis kedėje—kliudo 

ko. kad tai pastebėtini vaistau I ... . .. ... . . . . - ,-x-
Jeigu jus turite galvos skaudėji- į neičiau jo žiūrėti be kelinių nei tau ramiai sėdėti, 

ras truputi mažesnis už var- mą ar skausmus raumenyse ar są-’už dyka. Juk galėtum da nųsi-l Kas tai yra?
nariuose, ar stokuojate sveikatos ir; . ,, į . , , 2 

ūmo. jus turite imti Nuga-Tone į ( Atsakymas žmona,
nes ir pastebėti dideli pagerėjimą, kuri Į _
kad pajausite tik už kelių dienų. Jokie

0CO1O7C vaistai negali užimti vietą Noga- U.bZlo f 6 Tone, kaipo sveikatos ir stiprumo
__  atsteigė.įo Aptiekininkai ji pardavi-

.. T. . aėja. Jeigu aptiekininkas neturi Jiu-myilOS. KdSKia, vars- ga-Tone, paprašykit jį užsakyti iš 
tas yra 0.041694 mylios di- savo urmininko. Žiūrėkite, kad gąu 
dėsnis už kilometrą.

už kilometrą, bet kilomet-.fako' kad ta! Pastebėtin* v»istai-’

sta. Ta parodo ir paduotos n,ar:u' 
Keleivy skaitlines,

ten aiškiai pasakyta,
turi
rusu varstas

kilometras 
mylios, o
0.663

tuuiėt Nuga-Tone. Substitutai yra be 
vertės.

KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
KANADOJE.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinias iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygicnos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12.50.

KELEIVIS
253 Bro«dway, So. Boaton, Miu

..... i i .«įį į . , i ii j, mmiii

DRAUGAI:—

Ut KANADOS DOLERI Bankai Sot. Valstija- 
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
viui” laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. paštos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarbą,
“KELEIVIO” ATOI.

253 Broadvvay, So. Boston, Maso.

>



Septintas Puukpii

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

VĖLIAUSIŲ ĮVYKIŲ VAIZDAI IR ŽMONĖS.

NEDARBAS LIETUVOJE 
SPARČIAI AUGA.

Bet žinios apie Lietuvos 
krizį yra slepiamos.

“Diena" rašo:
Paskutiniuoju laiku vis 

labiau kyla aikštėn nedarbo 
reiškiniai. Daugelis Kauno 
fabrikų ir dirbtuvių sumaži
no darbą iki-3—4 deinų Į 
sąvaitę. Kelios dirbtuvės 
numušė darbininkams al
gas, nes neišsivereiančios. 
Vis daugėja darbininkų pa
leidimas iš darbo. Kaune e- 
są paleisti 7 nuošimčiai dar
bininkų. Klaipėdoj bedar
bių registruota 1,065. Kiek 
viso Lietuvoj bedarbių, ne 
lengva suskaičiuoti, nes y- 
pač provincijoj darbininkai 
nėra pratę niekur registruo
tis. O ir Kaune darbo biržoj 
Įsiregistravusių esą tik apie 
300, o jų yra daigiau. Li
gonių kasos žiniomis pasku
tiniuoju laiku išsiregistravę 
apie 1,000 darbininkų išsto
jusių iš darbe vietų.

Žiūrint i tuos reiškinius, 
galvon lenda mintys, ar mes 
gerai darom perdaug nuty
lėdami krizio klausimus. 
Musų kaimynai apie krizi 
labai triukšmauja, net dau
giau negu ištikro yra. Ir iš 
to jie kai ką išlošia.

Kol kas veikia bendras be
konų apdirbimo skyrius ir 
dešrų skyrius. Toliau veiks 
destrukcijos skyrius— tau
kų, senos mėsos perdirbi
mas tepalams, muilui ir t.t. 
kraujo, kaulų skyrius— ga
mins miltus šerti paukščiam, 
paršeliams; žarnų skyrius — 
žarnos pusiau apdirbamos, 
galutinai apdirbs Kaune, ir 
erių skyrius.

Kiaulių pasiūlymas labai 
didelis. Turi paskerdimui a- 
)ie 21,000 kiaulių, o galės 
ik apie 14,000 kiaulių pa

skersti.

LIETUVOS PEŠTUKAMS
ARTINASI SUNKUS 

LAIKAI.

Lietuvos miesteliuose ir 
caimuose yra daug pagar
sėjusių mušeikų ir skandali
stų, su kuriais jokiu budu 
negalima rasti rodos. Per 
didesnius atlaidus kai kurio
se musu krašto vietose be
veik niekada neapsieidavo Arba kaip didelis “bekonų, - - . _ ’.ll 99 1 1* _ 1

KELEIVIS, SO. BOSTON

' skundėsi.

šis paveikslas parodo tris atskirus dalykus: (1) Amerikos jurininkai ir slaugės išplaukė 
iš San Francisco uosto i Šanchajų, kur dabar japonai mušasi su kineičiais. (2) Santiago mie
sto vaizdas po žemės drebėjimo Kuboje. (3) Amerikos kariumenės vadas Šanchajuje, pulk. 
Gasser.

Kaip Šiauliuose “Šelpiami” Bedarbiai.
Vienas bedarbis atėjęs iI—kiekvienas uždirbome po 

Šiaulių “Naujienas” šitaip! pustrečio lito arba po 1 litą 'po
25'centus dienai. O jei at- 

1 “Girdėjau, Valančius tvir- skaityti po pusantro lito už 
Įtino, jog Šiauliuose bedar- pirštines, kurias turėjome 
bių nėra. Tai yra melas, nusipirkti ir be kurių dirbti 
Pats Valančius gerai žino,• nebuvo galima, tai 'kas 
kiek žmonių kasdien ateina'mums liko?—po vieną litą, 
savivaldybėn prašyti darbo, iš kurio jier dvi dieni turė- 
Liepia eit i Gubernijos dva- jome maitintis mes patys, 
rą akmenų krauti. Eina musų žmonos ir musų- vai-
žmonės. Ėjau ir aš. Už su- 
krovimą kubinio sieksnio 
akmenų moka 10 litų. Šita 
dešimčia litų ponai Valan- 

tariasi didelę pašalpą 
arbiams teikia. Bet kas 
yra per ‘pašalpa’, supra

tai. Ar tai yra šelpimas? 
Mes nenorime pašalpų, ne
norime išmaldų, mes norim 
tik darbo, bet už ji privalo 
būti atlyginama mums žmo
niškai, kad bent prasimai
tinti dorai galėtume. Bepig

iš šito pavyzdžio: ketu- tokiam Valančiui niekus 
ii vyrai dirbome dvi dienas.plepėti, patupėtų jis musu 
ir pajėgėme tik vieną kubi-į kailyje, tada kitaip kaibė- 
nį sieksni sukrauti, vadinasi tų."

I LIETUVĄ» .. .
_ Per Havre, ant Greit* Et preso taivo

ILE DE FRANCE
PLĖŠIKAS PATEKO J 
POLICIJOS RANKAS.

pirklys" kaliošais už alų 
mokėjo.

rie pranešė vietinei polici
jai, o ši plėšiką suėmus pa
dėjo kalėjimam

UŽMUŠĖ 8 METŲ AM
ŽIAUS ŽYDUKĄ.

Panevėžy be žinios dingo 
vietos žydų gimnazijos 8 
metų mokinys O. Vildans- 
kis. Berniuką matė išeinant 
iš mokyklos, žaidžiant su 
draugais gatvėje. Po to jo 
pėdsakai dingo. Išsigandę 
tėvai kreipėsi i policiją. Ta
čiau ieškojimas jokių tei
giamų rezultatų nedavė. Ė- 
jo gandai, kad berniukas 
nuskendo Nevėžy.

Pas Vildanskus atėjo ūki
ninkas su dingusio berniu
ko knygomis ir pranešė, 
kad 6 kilometrų atstume 
nuo Panevėžio radęs vaiko 
lavoną. Į radinio vieta išvy
ko policija.

Kūnas buvo rastas ūki 
ninko nurodytoj vietoj. Nu
statyta, kad berniukas už
muštas. Prieš mirti ji kan
kino, ką Įrodo ant lavono 
kūno esančios žymės.

Kriminalinė policija ve
da griežtą tyrinėjimą. Pa
nevėžy berniuko nužudy
mas sukėlė dideli susijau
dinimą. žydų tarpe kalba
ma, kad koks tai giltas ūki 
ninkas, važiuodamas is 
miesto namo, paėmęs O. 
VildanskĮ pavėžinti. Beva
žinėdamas vaiką nusivežęs 
namo ir, esą, ji norėjęs sau 
pasilikti piemenuku. Ta
čiau kai tas pasipiešino, u- 
kininkas jį labai sumušė, 
nuo ko berniukas ir mirė 
Kiek tie gandai yra tikri, 
parodys netolima ateitis.

be muštynių, kurias šukei 
davo tarp savęs įsikaušę ir 
ištvirkę bernai. Kartais po 
tokių muštynių ne vienas ir 
gyvybę yra praradęs ar am
žinu invalidu virtęs. Kar
tais per muštynes nukentė
davo ir visai nekalti praei
viai. To maža. šių mušty
nių organizatoriai nesiten- 
tindavo tik vienas kitą pri
mušę, bet dažnai būdavo 
taip, kad važiuodamas pi- 
ietis sutikęs tokių ištvirkė- 
ių vyių buri gaudavo iš
pildyti visokius jų reikala
vimus. Kartais be jokių ce
remonijų pilieti iš vežimo 
išmesdavo ir važiuodavo 
ratys. Šitokių ir daug kito-.j,.^- vt'-

^^p^inėjtitai^eLelirtai kaliošus, jgu ką gali jiems padėti, nes 
žymėtina 'tai, kad Iki šiol!!’«*j?s i«j» ^.Palikęs neijpati paskendusi kkolose. 
vartojamų priemonių šiems vek,?ho’ ne,rkahos*; , į Sausio 25 d, apie 10 v. ry- 
ištvirkėliams sutvarkyti ne-į . V f *£)ro?/lienk* bekonų :to prie Mažeikių m. savival- 
visuomet užtekdavo. Atlikę £n* y-®. velTT^u?’LizJa..ir įau dybės raštinės susirinko 
dažniausiai nedidelę baus- b zumokejo sko- Mažeik. m-to bedarbių dar
inę, tokie peštukai savo Jį aPr™dXi^ ,aPie..10()
draugų kompanijoj buvo 1?°, Paaar?s £ei3 Duni anr žmonių, reikalaudami iš sa-

ir iie: Oe^oni3; _ , . . vivaldvbiu darbo ir duonos
J • Bet jam čia begenant ~

kompanijoj 
laikomi kvalifikuoti 
kartais dar daugiau truks 
maudavo. Charakteringa 
tai. kad ne tik kaimuose, 
bet ir miestuose tokių pa-

VISUOMIS PAS MINI- 
STERJ.

į šiomis dienomis Visuo- 
mybės mokslo skelbėjas p. 
Visuomis lankėsi pas minis- 
terį pirmininką Tubelį ir 
prašė legalizuoti jų (Visuo- 
miečių) organizaciją. Vy
riausybės nusistatymas tuo

KOVO 4 D. 6 vai. 
Kovo 22—

vakare. 
Baland. 8.

; BEDARBIŲ DEMONS-
. r l 'TRACIJA MAŽEIKIUOSE.

Šiomis dienomis Plokš-:
čiuose buvo sugautas plėši-į Mažeikių mieste yra apie 
kas Matas Jankauskas. Šito 400 bedarbių, o gal ir dau- 
•vykio istorija išrodo taip: igiau, nes jų niekas neregis-

Į Plokščių miestelį atvyko i n:uoJa’ <> ?.Llti?:?kai, ^en’ , eikalU daf nezmomas- 
nežinomas vvras ir pradėjo ^a>1.ne.t.s ePtl bedar-į 
girtis esąs “didelis bekonų bl^ skaičių.

Kiekvieną rytą nuo 5—7 
vai. susirenka būrys bedar-

LAFAYETTE DE GRASSE
Kovo 15 d. Baland. 16 Kovo 1 d. Baland. 3

3-čia Klase į Klaipėdą ir atgal $157.
litCorinariių ir vietų klauskite pas mus arentus.

Srefteh. JQne

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

pirklys.” Bet vaikščiodamas 
po miesteli ne bekonus pir-
ko, bet papirosus, saldaines i bių iš 30—40 amsenų prie 
ir kitokius niekniekius. ieentralinių vaistinių ir kino 

Pagalios apsistojo vienoj Į “Lyros” namų, laukdami, 
alinėj, pradėjo gert alų, vai-:kol ateis koks darbdavys ir 
gyt dešras, žadėdamas už! jiems suteiks darbo,— ar tai 
viską užmokėti rytoj. į malkas piauti, ar kiemą iš-

Bet rytojaus dieną pasiro-'! valyt, ar kitą kokį pana- 
dė, kad jis neturi kuo už Įsų darbą. Bedarbiais nieks 

V3+; • siuli- ' nesirūpina. Savivaldybė var-

ir,
“bekonų bizniu" besigi-1. Tautiška policija alkanus 
riant, ateina policija ir Iie-bedarbius išvaikė, 
pia iškelti rankas aukštyn: 1

tentuotu" triukšmadariu nie-L, Pas.!r“,.<>’ ka<1„ta-’ bek.OT1’-J 
kada netrūksta. ‘ kupetas yra Matas Jan-, 

kauskas, dar tą pati rytą a-: 
Kadangi iki šiol vartoja- piplėšęs Jotiškių mokytoją1• • • 1 i •v'I V • • • • • •Griškelienę ir jos pinigais' 

užsimokėjęs skolą už alų. į 
Plėšikas mokytoją radęs 

miegančia ir šeimininko bu-'

žiema

PAVASARIS KLAIPĖ- ! 
DOS KRAŠTE.

Šiemet stebėtina 
nėra nei sniego nei šalčio.
Tiesa, gruodžio m. buvo po
rą kartą pasirodęs sniegas, 
bet tai tik vos kelių valandų 
svečias. Šalo irgi tiktai 
lias dienas, o šiaip vis lietus 
ir ukanuotas oras. Gal būt 
jau ir nebebus žiemos.

SU ARKLIAIS Į UP£.
Liepalotų kaimo 

kas V. grįždamas 8 sausio 
naktį iš Vilkaviškio namo, 
patamsy įvažiavo su ark
liais Į Veikų upelį. Upelis 
toje vietoje gilus ir arkliai 
su vežimu pasinėrė. Žmo
gus išplaukė, o arkliai pri
gėrė. Tai antras toks atsiti
kimas šįmet Lietuvoje.

ukinin

Skaudėjimai, kurie aršesni šaltose,
slapiose dienose

IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Papuošta daugeliu spulveotą puikių paveikslu, 
Ž23 pcslap. didžio, apie 150 įvairių eiiių, tinkame 

dėklamuot aat viešą susiriakiatų.

PAUNK3UIMS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj* trijų nriių *iHe.
TAUTIŠKOS. SE1MINISKOS IS DABKIN1MKISKOS. 

Tai gražiausia ir tartingiaasaa eilių knyga Betariu kalboj*.
turėtu papo*4U **r* knygynu atnėta knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audime apdarais $1.25.

LIETUVOS BEDARBIAI
VERŽIASI J BEKONŲ 

FABRIKĄ
Tauragėje šiomis dieno

mis atsidarė “bekonu fabri
kas".

Fabriko atidarymo išva
karėse darbininkai tikėjosi 
čia gausią darbo. Kai priė
mė darbininkus Į fabriką, tai 
susirinko apie 1000 žmonių 
Suvažiavo iš visos Lietuvos 
Bet fabrikas priėmė darban 
tik apie 40 žm. O kiti laukia 
savo eilės. Bet geriausiu at 
veju fabrike bus dar vietos 
ne daugiau, kaip 50 darbi 
ninku.

Dar fabrikas ne visai vei 
kia. Eina mašinų bandymas. 
Be to ir darbininkai nepratę 
savo darbo. Dabar skerdžia
ma apie 200-400 kiaulių Į 
dieną. Galės skersti 800 k.

mųjų priemonių neužtekda
vo jiems sutvarkyti, tai da
bar bus imamasi visai griež
tai mušeikas ir už jų įžuli- 
mą gana smarkiai bausti, i te palaukęs iki ji atsikėlė.' 
Artimiausiu laiku bus išlei-į Užėjęs butan staiga paklau-' 
stas įstatymas, kuriuo bus sė: “Kiek turi pinigą? Duok į 
pavesta šių ištvirkėlių by-’■ juos man, vėliau atiduosiu!"i 
las spręsti apskrities virsi-: Mokytoja išsigando ir atsa-' 
ninkui. Jis administraciniu >kė, kad turinti 20 litų. Tuo- 
budu galės šios įušies nusi- met plėšikas, trenkęs koja įį 
kaltelius bausti ne tiktai pi-'grindis, greitai pareikalavo,; 
nigais, bet ir kalėjimu net kad atiduotų tuos 20 litų,nes- 
iki vienerių metų. Tuo bu- labai skubąs ir neturįs laiko.Į 
du ištvirkaut galimybės bus Gavęs pinigus, nuėjo Plokš- 
užkirstos ir ištvirkę vyrai čių link. 
prievarta mokomi tvarky-Į Mokytoja apie įvykį pa- 
tis. pasakojo šeimininkams, ku-

Stotingo sann. tai. Skaudas musku
lai. Drebantis skaastnas. Apsipa- 
žink su palengvintam kuri Sloars's 
Liniraent atneša, šiltas—išvarys 

skausmą.

Paklausk tavo gydytojo. Paklausk 
;»vo v-istininko. Paklausk tavo 
draugu. Sioan’s sveikas karštis kai
tinę kaip sattUs šviesa. Jauti kad 
pasiekia pačią skaudančia viet^. At
neša greitos pagelbo-j. 13 milijono 
nacių vartoja ji. Gauk šric;>< 
bonka šiądien, 35 centai.

Kiekvienas aaslpirk?a tą knygą pssMiinaga. Pinigas gerian
ti* siųst "Money Orderiu.** Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio'* ad 
resą ir nepamiršt prilipint ai 2c. marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY. SO BOSTON. MASS

LIETUVOS

INIOS

SLOANS Liniment

Dienos i 
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkelio susisiekimas iš 
BREMERHAVEN J LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Uoyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
252 Boylston Street Bot ton

Pajauta
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
255 BR0ADWAY, riUTH BOSTON, MASS.

GERIAUSIAI PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenrmo ieškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsiiiams 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 K DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderi (Pašto per

laidą) arija Rankos čeki.
“LIETUVOS ŽINIOS’’

GEDIMINO GATVE 38. KAUNAS. LITHUAMA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. įvairių 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. LITHVANIA.

I t I t I
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Vietines Žinios
KAIP BOSTONO LIETU- apvaikščiojimas buvo gana 
VIAI MINĖJO LIETUVOS reikšmingas. Publikoje aiš- 

NEPRIKLAUSOMYBĘ. kiaušiai pasireiškė kad Lie-
Pereitą nedėldieni Lietu

vių svetainėje So. Bostone 
pažangieji lietuviai minė
jo Lietuvos Nepriklausomy
bės 14 metų sukaktuves.
Prie surengimo to apvaikš- 
ėiojimo šiais metais prisidė
jo Lietuvių Piliečių Kliu
bas, Sandaros 7 kp.. Socia
listų kuopa ir S.L.A. 365 ir 
43 kp. Apie 7 vai. svetainėj 
buvo jau pi isikimšusi pub-, 
likos ir vėliau atėjusieji tu-, 
rėjo grįžti.

tuvoje kuogreičiausia 
atsteigta

butų 
konstituci- 

jinė tvarka ir pilniausia lai
svė.

Aukų padengimui lėšų 
sul inko virš $25.00.

Reporteris.

grynai

LIETUVIAI VISGI SU
KIRTO LENKUS DAI

NOMIS.
Gabijos choras laimėjo 

prizą.
Bostono Simfonijos... sa-

Atidarius susirinkimą dr- Įėję pereitą panedėlį įvyki 
gui V. Aniestai. vakaro pir-|9-ta tarptautinė dainų pra- 
mininku pakviesta T. Gre-|moga.
vis. “Gabijos” choras vado
vaujamas J. Dirvelio sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir 3 kitas dairas. 
Reikia pastebėti, kad da
bar Gabijos choras turi 
daug gerai lavintų daini
ninkų ir Amerikoj augusio 
jaunimo ir puikiai susidai
navęs.

Chorui užbaigus savo 
programą, studentas Grybe 
skaitė referatą. Jis plačiai 
perbėgo lietuvių tautos pra
eitį, pasiekė vokiečiu kry- 
žuočių puolimus ant Lietu
vos, karę švedų su Lietuva 
ir galutini jos padalinimą. 
Iš istorinio atžvilgio refara- 
tas butų persilpnas. bet dėl 
stokos laiko galima butų pa
sitenkinti. Bet kadangi stu
dentas Grybe silpnos iškal
bos, tai ir patys faktai ne- 
pagavo klausytojų sielos, 
publikoje pasireiškė nuobo
dumas. Tūli asmenys pra
dėjo net triukšmam ir bal
siai reikalaut, kad referatą 
baigtų..

Paskui J. Bulskis sudai
navo porą smagiu dainų i) 
publikoje pasireiškė nauja 
gyvybė. Valentina Paltana- 
vičiutė paskambino pianą 
Toliau sudainavo solo J 
Kauburys, Paura ir vėliau 
duetą. Kauburys padarė di 
delį progresą savo balso iš 
lavinime ir publika jam 
gausiai paplojo. Kauburiui 
ir Paurai dainuojant duetą 
akompanavo Kauburio jau
nutė duktė. Sesutės Palta-

kurioje dalyvavo į- 
• vairių tautų chorai. Buvo i 
So. Bostono lietuvių Gabi
jos choras, vadovaujamas 
p. Dirvelio.

Pirmąjį prizą, “A” gru
pės konteste, laimėjo miš
rusis finų choras; antrąjį 
nizą šioje grupėje gavc 
škotų choras. Tai aukštes
nio išsilavinimo ir veikiau
sia profesionalių daininin
kų organizacijos, kurios to
dėl ir buvo klasifikuoto; 
kaipo pirmaeilės.

“B” grupėje įėjo mišrus 
chorai armėnų, negrų, lietu
vių ir lenkų. Iš jų pirmą j 
>rizą laimėjo armėnai, ant
rąjį negrai, trečią lietuviai 
o lenkai nieko negavo.

Toliaus sekė kontesta.- 
vyrų chorų — švedų, vokie
čių ir lenkų. Iš jų pirmąj 
prizą laimėjo švedai, antrą 
jį vokiečiai, o trečiąjį len-
kai.

navičiuiės piano 
puikiai sugiojir.o 
veikalėlį. SLA. 
orkestrą smagiai 
tikrą lietuvišką 
kelis kitus šokių 

Tarpe dainų 
kalbėjo K. J.

smuiku 
muzikos 

jaunuolių 
sugriežė 

suktini i; 
šmotelius,

ir muzike 
Paulauskas

n

taipgi Valstijos iždininkas 
kuris pasigyrė savo nuveik
tais darbais, pasakė 
mes apvaikščiojant lab 
didelę švente kaip Amerika 
Fourth of July. Lietuviai 
už tai jam gausiai paplojo: 
na, o vakaro vedėjas, pirm 
jo kalbos užkomandavojo 
jam net atsistoti. Kaip sau 
norite, bet taip elgtis su. lie
tuvių publika vedėjas netu
rėjo mažiausios teisės. Dr. 
A. J. West trumpoj savo 
kalboj ragino lietuvių jau
nimą mokintis lietuvių kal
bos, nes kitaip uždarius i- 
migraciją lietuviai greitai 
išnyks.

Paskutinis kalbėjo adv. 
Bagočius. Jis plačiai apibu
dino nepriklausomybės rei
kšmingesnė jo išvada buvo 
tame, kur jis pabrėžė, kati 
mes Amerikos lietuviai, ku
rie tiek daug prisidėjome 
prie atsteigimo Lietuvos 
Nepriklausomybės, maty

dami tokias biaurias klai
das, kokias padarė grupė 
smurtininkų su Lietuvos 
žmonėmis, nepareikštumėm 
musų reikalavimo, kad tos 
klaidos butų kuogveičiausia 
atitaisytos. Susirinkimas 

priėmė tą kaipo reikšnvngą 
to apvaikščiojimo rezoliu
ciją smarkiausiu p'ojimu.

Tai morališku žvilgsniu

kae

Publikos buvo beveik pil
na svetainė ir pilnos abidvi 
galerijos. Tokie tarptauti
niai parengimai ameriko
nams tik ir padeda su
trauki žmones, kuomet tam 
būna reikalas, šiuo sykiu 
buvo švenčiama Jurgio Wa- CV/?. 
hingtono 200 metų mirimo 

sukaktuvės, kurioms kaip 
sykis tapo pasitarnau 
Programas baigtas bendru 
visų chorų ir publikos dai
navimu patriotinių ir reli
ginių giesmių, orkestrai a- 
kompanuojant. Tik šitaip 
patriotai pasiekia savo tik
slo ir dar pinigų pasidaro, 
nes ižanga buvo nuo 50c iki 
$2.00. Tai savos rųšies mul
kinimas žmonių, už kurį tu- 
ėtų bent gėdyties imti pini- 

Reporteri*.

Bostono “slapiųjų” 
padidėjo.

“Literary” Digest”

armija

veda-

Kodėl jie užmokėjo $46,600 Kiaušiniai labai atpigo.
už $12,000? Kiaušinių kainos taip nu-

Miesto politikieriai nu- krito, kaip jos nebuvo per
moj prohibicijos klausimu pirko už miesto pinigus skly- pereitus 25 metus. Kai ku- 
anketoj bostoniečiai padavė pa žemės su mediniu namu rios rųšies tuzinas kiauši- 
29,980 balsų už blaivybės po numeriu 728 E. Fourth nių parsiduoda po 14Vst
panaikinimą, o už jos pa- st., nes jie nutarė toj vietoj 

_ tik 6.235 balsus. platini gatvę. Tas namas 
1930 metais balvasimo miesto asesoorių yra įvertin- 

pasekmės buvo sekančios: tas $9,200, o žemė, kurios 
12,682 balsų buvo už pro- yra 4,070 keturkampių pė- 

hibiciją, 12.674 už jos pa- dų, $3,200. Iš viso šita “pra- 
keitimą ir 26,98.0 už panai- pertė” oficialiai miesto eks- 
kinimą. pertų buvo įvertinta $12,-

Valstijcs viršininkų rin- 200. Bet politikieriai užmo- 
kimuose 1930 metais Bos- kėjo už ją piliečių pinigais 
tonas prohibicijos klausimą $46,600. Ir tai dabartinio 
balsavo 641,967 balsais už krizio laiku, kada namų ir 
panaikinimą ir 346,165 b. už dyką beveik niekas neno-
už palaikymą. ri imti!

--------------- ; Įdomu butų žinoti, kam

rentų, perkant juos vago
nais. Ypač labai žemos kai
nos paskelbta tiems laausi- 
niams, kurie yra atvežti iš 
Missouri ir kitų pietvakari
nių bei vakarinių valstijų. 
Tai yra taip vadinamieji 
“storage” kiaušiniai, ku
rių žmonės nenori pirkti.

rus ’

Italai kontestavo pirma- 
ilėj “A” grupėj, bet prize 

nelaimėjo. Stebėtinai gerai 
dainavo švedų ir vokiečit 
vyrų chorai. Taipgi galimu 
buvo grožėtis ir mišriuoju 
armėnų choreliu, kuris non 
skaičiumi buvo mažytis, be: 
puikiai išlavintas ir gerai 
subalansuotais balsais. Jų 
vadas, tarsi magikas. save 
.•patingomis rankų gestiku-, 
iaciiomis tiesiog stebėtina 

išgaudavo reikalingą efek
tą, harmoniją ir ekspresiją 
Chorelis dainavo laba: 
^velniai. maloniai ii- žavin
gai. Pasirodo, kad nėra bu 
tinai reikalingas dideli; 
dainininkų skaičius padaly
ti chorą geru. Svarbiausia 
.ai dainininkų išlavinimas

“Gabijos” choras sudai
navo dvi dainas: AL Pet
rausko “Kur namas mus”, 
ir A. Vanagaičio “Vėjužė- 
lis". Dainos išėjo neblogai 
ir jeigu tai butų kur lietuvi
škam parengime, sakytum 
kad visai gerai padainavo 
Vienok kaip Simfonijos Sa 
Įėję ir prie labiau išlavintų 
dainininkų, galima buv< 
pastebėti daug trukumų. Y- 
pač vyrų balsai nedavė gei- 
kalingo balanso. Sopraną’ 
taipgi silpnai laikėsi prieš 
altus, kurie žymiai stelbda ! 
vo visus kitus balsus. Abel- i 
nai, buvo netikslumų har-j 
monijoj ir veikiausia todėl! 
nepavyko gauti geresnį pri ' 
zą.

Prasčiausia, rodos, dai
navo lenkai. Balsų jie turi

Aferistė moteris gavo 
metus kalėjimo.

Tūla Ann Anderson, jau
na moteris iš Dorchesterio. 
gavo metus kalėjimo užtai, 
kad susitariusi su kitais žu- 
likais išlupo iš tūlo Rein- 
tardto Anselmo, taip pat 
Dorchesterio gyventojo, $1,- 
210 “meiliško” skandalo 
paslėpimui.

Teisme paaiškėjo, kad ši
ai aferistė moteris atėjo pas 
Ar.selmą į kambarį, ar gal 
ūsai ją tenai parsivedė, ir 
kaip tik pačiu smagiausiu 
laiku pas juos įsiveržė neva 
‘slaptosios policijos” agen
tai. *

Anseimas su ta moteriš
ke buvo "areštuoti” ir išvež- 
i neva į policijos nuovadą. 

Bet privažiavus prie “polis- 
.eišino” laiptų, moteris tapo 
paleista, o su Anselmu “de- 
zektyvai" pradėjo derėtis, 
sakydami, jeigu nenori vie
šo skandalo ir kalėjimo, tai 
duok pinigų. o mes viską 
‘sufiksinsim”.

Anseimas išviso užmokė
jo $1,210, iš kurių $10 neva 
turėjo būti duota seržentui, 
$206 “pafiksinimui” repor
terių. kad ši žinia į< spaudą 
nepatektų, o $1000 “pafik
sinimui” bylos teisme. Vė
liaus paaiškėjo, kad tai bu
vo ne slaptų policistų dar
bas. bet paprastų raketie- 
rių. kurie šitokiu budu pi- 
nigavosi, vartodami mote-

Suvartojo 1,300,000 galio- tas namas prigulėjo, kad po
nų gazolino daugiau negu litikieriai tokią krūvą pinigų 

pernai. už jį išpylė. Taip pat įdo-
Kors automobilių šįmet mus klausimas, kokiems ga- 

buvo užregistruota Massa- lams politikieriai nutarė 
chusetts valstijoj mažiau platint tą gatvę kaip tik toj 
negu pernai, gazolino šį- vietoj, kur jokio trafiko nė- 
met suvartota daugiau Šį- ra ir kuomet ji nėra platina-
met per sausio mėnesį Mass. ma ištisai? 
valstijoj automobiliai su
degino 34.587.600 galionų 
gazolino, o pernai per tokį 
pat laikotarpi 33,271,696 
galionus. Gazolino vartoto
jai dabar moka po 3 
tus nuo galiono
valstijai. Taigi

$4,800,000 BOSTONO
UOSTO PAGILINI

MUI.
Kongresui yra paduotas

cen- patarimas, kad paskirtų 
mokesnio $4,800,000 Bostono uostui 

per sausio pagilinti. Laivų kelias nori- 
mėnesį jie sumokėjo to mo- ma palaikyti 40 pėdų gilu- 
kesnio $1,$37,629.' mo per 600 pėdų pločio.

Skenduolis su ražančium -įsr 
ir pypke.

Charles upėj rastas sken- Į 
duolis, vyras apie 55 metų | 
amžiaus, 6 pėdų ir 3 colių f 
augščio, bet niekas nežino C 
kas jis yra ir iš kur jis pa- I 
eina. Jo kišeniuose rado Į 
pypkę, akinius, škaplierius | 
ir rąžančių su dideliu kry- | 
žium.

ris kaipo slieką ant savo 
meškerės.

Aferistė po teismui nusi
stebėjo. kad Anseimas šio! 
viso nuotikio nenutylėjo.' 
Sako. aš maniau, kad jis 
via vedęs ir bijosis kam a- 
oie tai išsireikšti.

Šis įvykis turėtų būt pa-' 
moka visiems vyrams, kad 
n nepažįstamomis mote

rimis nekuomet nereikia už 
už;Įimti: ypač reikia sau- 

kurios pačiosgrjis tokių, 
siūlosi.

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Tulefonaa Talbot 0847

\Jei Nori Nupentyt t 
♦ Ar Pataisyt Namą •

Bedarbių prakalbos 
neįvyks.

Bedarbiams Gelbėt Ko
mitetas praneša, kad pra
kalbos, kurios turėjo įvykti 
Lietuvių Salėj 28 dieną, yra 
atšauktos. Reiškia, prakal
bu ta diena nebus.

gana gerų, ypač vyriškų, bet ’ yav 
įspūdžio didelio nepadarė.1 
Tiesą pasakius, jų ir dainos 
buvo gremėzdiškos.

ATEITIES ŽIEDO
choras turės savo puikų 

vakarą su maistu, šokiais, 
ir programa, Lietuvių Meto- 
distų Žinyčioj, subatoj, va- 
sario-Feb. 27 d., 7:30 vai.

Įžanga: 25c. vyrams; 
i 15c moterims.

Rengia L. M. Žinyčia

Pasikorė buvusia kareivis.

Somervillėj pasikorė Ru- 
pen Garagibian, exkarei- 
vis, netekęs savo sveikatos 
Pasauliniame Kare. Pasta- 
omis dienomis jis ruošėsi 

eiti kareivių l^oninėn, bet 
neturėdamas vilties pagyti, 
nusižudė. Pati rado jį pasi
korusį skiepe.

TuMoaaa 21SM
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaru.
1*7 SVMMER STREET. 

LAVRENCE, MASS.

PLIKIS KAMBARYS
Apšildytas, gražioj vietoj, išsiduo 

’a pigiai. (9)
91$ Broadwav. So. Boston, M 

TeL 2067-M

TeL Purter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandas: 2-4 ir 7-0.
Nudėliomia ir Švenf di—lutu 

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

CAMBRIDGE, MASS.

R. M. ŽI D HUNAS
Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 
115 E St. Prie Broadway, So. Bostone 

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

VICTOR RADIO
Muzikos Stebuklas

TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE,
ESI PATENKINTU SAVO GYVENIMU.

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

OPTOMETRISTAS',
UETGVYS

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass. »KLAUSKITE KAINOS 

Jei reikia ir išpopieriuoju. j g
Gausite gėrę darbą ir pigiai. | į| 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) { jj

11 Ticknor St-, Sn. Boston. Mass t 
Tel. So Bos-on 1396-M. Iii

LIETUVIŠKA APTIEKA H g 
lusų Senas Aptiekoriun toj pačioj { 1 g

, rietoj per pastaruosius 26 metu; • j S 
t r nėra sąryšy sa b’le kita aptieks * ’ g 
* Visados šviežios šaknys iš Lieto t ’ H

s ir visados šviežias DioU« 
galitra caut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

• Visados nasirenges juros patarnatr { 
100 SALEM STREET 

BOSTON. MASS
Telef. Lafayette 9342 

ūuo o

LIETUVIŠKA 
BUČERNEz

Užlaikome geriausia tavora ir 
parduodame pigiausia kaina Mė 
so« visuomet šv;-'žms.
Pigiai šviežių diegų—t hop Sney. 

China Buy Sov Sauce 
Lietuviški sk. landžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerų

J. PATKACSKAS 
STRANO CASH MARKET 

•31 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas So Pnvtrm

Modelis R-4

Stalomodelis Superhetero- 
dyne. 7 tūbų, turi Per.tode 
ir Super Control Radio- 
trons su Micro Balso Kont
roliuotoju. Jo balsas nesis
kiria nuo brangiausių. Jis 
padarytas iš puikios mede- 
gos.

»»<««i♦t»
tiI
t»»tiI
*

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų ar.glys duoda

DALGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston.
Tel. Huhbard 4422

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas

geri ’.rsi LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius 3u»omohiku» j. 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir vausit
natenkinanti patarnavimą 

Taisymo ir demonstravimo
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kartDas E. Eigbf »<;r« ♦.

BOSTON MASS

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per :>) metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

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

teiks /stebėtiną palengvinimą
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali būt pasekmės blogos Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums į 
namus už $1.005 Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

RCAVictor RE-18
Radio- Phonogr aph

KURIO jus visuomet norėjote... 
pilno dydžio sudėtinė radio-fonog- 
rafas... Tai RCA Victor 9-tubų su- 
perneterodyne radio su visomis 
naujausiomis ypatybėmis. Taipgi 
prijungtas elektrikinis fonografas 
kuris grojina naujus RCA Victor 
Ilguosius Rekordus net penkiolika 
minutų vieną pusę. Tai instrumen
tas kokio iki šiol da nesate matę. 
Todėl užeikite pasiklausyti nes 
jums tas nieko nekainuos.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTfi 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Modelis R-73

8-Tabų. Penkių-Circuit T. R. F.
Radio-Phonograph Kombinuoti

{rengtas su Balso Kontroliuoto
ju ir visomis naujausiomis ypaty
bėmis. Priimtuvas parinktinas ir 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. Fonografo sudėtinė 
turi skirtingą balso paaukštinto ją 
ir nepakeičia tikrąjį balsą. Plačiai 
apšviestą rodyklę, įdėtas į valnut 
ver.cruotą kabinę^ ir papuoštas 
Vainuto apdėvimais.

Kaina žemesnė už paprastą Ra
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėtų būtinai išgirsti.

Užeikite pasiklausyt pas mus VICTOR Muzikos. 
Tai yra tikrai geriausias Radio už tą kainą. Jei pirk- 
site pas mus Radio, jus tikrai sutaupysite ir gausite 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lie
tuvos Bonus ir mokame brangiausiai.

GEO. MASIL10NIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mą, ir spiauda’us savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADM AY SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. G L Killory
66 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
TeL Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 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 st. 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visnkias provaa.

Daro visas legalius dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadoay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikomu visokių Vaistų fa 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nuaiunėiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorins)
16Š'DORCHESTER STRRRT. 

Kampas Broadvvsy,
SO- BOSTON. MASS.

Tsl. So. Bsotou 262Š. 2172 Ir 17W.

I




