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KONGRESO’KOMISIJA TARDO 
SOVIETŲ AGENTĄ.

JIS UŽGINČIJA MASK
VOS PROPAGANDĄ.

Kaltina Rusijos monarchis- 
tų skleidžiamas žinias prieš 

sovietų valdžią.
Kongreso komisija, kuri 

su kongresmanu Fishu prie
šaky tyrinėja Amerikoje ve
damą slaptą komunistų pro
pagandą, šį panedėlį buvo 
pasisaukus į Washingtoną 
sovietų valdžios agentą 
Skvirskį, kuris New Yorke 
veda Sovietų Informacijų 
Biurą.

Komisija pareikalavo, kad 
Skvirskis pasakytų jai tikrą 
tiesą, ar sovietų valdžia ve
da kokią propagandą Ame
rikoje, ar ne. Skvirskis pri
siekė, kad jokios propagan
dos prieš Amerikos valdžią 
sovietai nevedą. Priešingai, 
jis sako, sovietai nori už- 
megsti su Amerika draugiš
kus santikius ir sudaryti 
naudingų abiem valstybėm 
prekybos sutarčių.

Paklaustas, ką jisai vei
kia tame “Informacijų Biu
re” New Yorke, Skvirskis 
paaiškino, kad jo vedamojo 
biuro tikslas esąs teikti viso
kių informacijų apie Rusiją 
šios šalies vyriausybei ir pri- 
vatiniems biznieriams, ku
rie nori ko nors Rusijoj pirk
tis arba parduoti. Tuo tikslu 
biuras leidžiąs ir laikrašti, 
kuris vadinasi "Soviet 
Union Review.”

Skvirskis nusiskundė ko
misijai, kad visas neteisin
gas žinias apie sovietų Rusi
ją Amerikoje skleidžiu seni 
Rusijos monarchistai, kurie 
čia esą laisvai Įleidžiami. 
Tie elementai daugiausia ir 
prisidedą prie to,kad Ameri
kos visuomenė turi tokių ne
prielankių nusistatymų lin
kui Rusijos.

Bet čia kongresmanas 
Bachmann nutvėrė sovietų 
agentą už vuodegos ir klau
sia : o kaip, sako, su Ameri
kos komunistų partija? Ar 
ji nevaro propagandos prieš 
šios šalies valdžią? O juk ji 
yra Rusijos komunistų par
tijos tarnaitė ir elgiasi taip, 
kaip jai bosai iš Maskvos 
paliepia. Tai kas gi už jos 
darbus atsako?

Skvirskis čia susimaišė. 
bet paskui pradėjo aiškintis, 
kad Amerikos komunistų 
programos jis nežinąs ir ne
galįs nieko apie juos pasa
kyti.

MONTREALO UOSTAS 
SAMDYSIĄS 1,800 DAR

BININKŲ-
Montrealo uosto tarybos 

pirmininkas Rainville pa
skelbė, kad dviejų sąvaičių 
laikotarpy uosto komisija 
pasamdysianti apie 1,800 
darbininkų, kad palengvi
nus bedarbę. Montrealo mie
ste dabartiniu laiku esą dau
giau kaip 50,000 bedarbių.

UŽDRAUDĖ RAUDONĄ 
RAŠALĄ.

Vokietijoj prasidėjo jau 
reakcija prieš komunistų ju
dėjimą. Pareinio ir Hesse 
kraštuose jau uždrausta var
toti raudonas rašalas politi- 
niems plakatams.

400 KONSTEBELIŲ KA
NADOJ JIEŠKO ŽMOG

ŽUDŽIO.
Londono miestely, Onta- 

rio provincijoj, Kanadoje, 
vagys pavogė nuo gatvės 
automobilių. Konstebelis 
McQuillin atsistojo ant ke
lio žiūrėt, ar nevažiuos kas 
pavogtoj mašinoj, ir vieną 
nužiūrėtą vežimą sulaikė. 
Bet nespėjo jis pasiklausti 
važiuojančių kas jie per vie
ni, kaip jie pradėjo šaudyt ir 
užmušė jį. Vienas žmogžu
džių vėliaus buvo sugautas 
ir prisipažino buvęs tame 
automobiliuje, iš kurio po
licmanas buvo užmuštas, 
bet bėdą už šaudymą verčia 
ant savo sėbro Brackeshire, 
kuriam pasisekė pabėgti. 
Taigi dabar 400 konstebelių 
jieško to pabėgusio bandito.

VALDŽIA IŠMOKĖJO 
$17,000 UŽ “TIPSUS.”
Amerikos muitų departa

mentas viešai paskelbė, kad 
šiais metais New Yorko- 
Kanados pasieny buvę išmo
kėta civiliems žmonėms 
$17,000 už įskundimą viso
kių šmugelninkų. Iš tos su
mos $15,000 buvę išmokėta 
už vieną “tipsą,” privedęs 
prie suėmimo didelio dei
mantų šmugelio ties Rouses 
Point.

MOTINA ĮMETĖ SAVO 
KŪDIKĮ Į KROSNĮ.

Doris Gray, 25 metų am
žiaus moteris, staiga išėjo iš 
proto ir paėmus savo 3 są
vaičių kūdikį įmetė į krosnį 
skiepe. Krosnis buvo smar
kiai įsidegus ir kūdikis tuo
jaus sudegė. Sugrįžusi na
mo uošvė rado ją labai susi
nervavusią ir nulipo žemyn 
į skiepą pažiūrėt, ar kūre
nasi krosnis. Tenai ji pama
tė suspirgintą kūdikį ir tuo
jaus pranešė apie tai savo 
sunui, o tos moteriškės vy
rui. Jis atvykęs namo kros
nį užgesino ir išėmęs sude
gusį kūdikį davė žinią poli
cijai. Kada policija atvyko, 
kūdikio tėvas paaiškino, kad 
kūdikio motina yra pamišu
si ir nežinojo, ką ji darė. 
Kol kas policija jos neareš
tavo. Tai atsitiko pereitą są
vaitę Amesbury miestely, 
netoli nuo Bostono.

KALINIAI NORI EIT 
TEATRAN VAIDINTI.
New Yorko miesto kali

niai, kurie yra laikomi ant 
Welfare salos, padavė savo 
vyriausybei prašymą, kad 
jiems leistų kuriame nors 
teatre ant Broadway suvai
dinti scenos veikalą ir visą 
pelną atiduoti pasiliku
sioms jų šeimynoms. Po vai
dinimo jie žada vėl sugrįžti 
savo vieton. Vyriausybė jų 
pasiūlymą svarsto.

3 ŽMONĖS MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ.
Pereitą sąvaitę Ossiningo 

kalėjime, New Yorko valsti
joj, buvo nužudyti elektros 
kėdėj 3 jaunuoliai, James 
Bolger, James Butler ir Ita- 
lio Ferdinandi, už užmuši
mą aptiekininko pereitą žie
mą. ______________

KALĖDŲ “PREZENTAS” 
SPROGO IR UŽMUŠĖ 

FARMERĮ.
Shickshinny, Pa. — Apie 

3 mylios nuo čia bomba už
mušė farmerį Juozą Mast- 
pieką ir sunkiai sužeidė jo 
žmoną Katariną. Pereitos 
subatos rytą Mastpiekas ra
do ant savo gonkų padėtą 
pakietą, kuris buvo dailiai 
suvyniotas ir kalėdiniais 
ženkleliais aplipytas. Many
damas, kad tai Kalėdų do
vana, jisai įsinešė radinį vi
dun ir pasišaukęs pačią no
rėjo jį atrišti. Pakiete butą 
bombos. Įvyko sprogimas, 
kuris suardė pusę namo ir 
užmušė Matpieką. Turbut 
mirs ir jo pati.

BRAZILIJA SUPAKAVO 
DIKTATORIUS IR 

IŠSIUNTĖ.
Kai Brazilijoj įvyko revo

liucija ir senoji diktatūra ta
po nuversta, tai vieni jos 
ramsčių pabėgo, o kiti pasi
slėpė svetimų šalių atstovy
bėse Rio d e Janeiro mieste. 
Jie gyveno tenai nekurį lai
ką, bet galų gale buvo iš
krapštyti ir šiomis dienomis 
deportuoti. Ginkluoti sargai 
atvarė juos į uostą, supaka
vo laivan ir išsiuntė Euro
pon. Tarp deportuotųjų bu
vo pats diktatorius prezi
dentas Luis, senatorius Ire- 
neu Machado, Rio Grande 
do Notre estados guberna
torius Pessoa Quieroz, dik
tatoriaus Luiso žentas Pires 
Ferreira ir keliatas kitų, iš
viso 8 vyrai ir jų moteris. 
Kai sargai grūdo juos į lai
vą, uosto darbininkai juos 
erzino, švilpė ir ujo kąip 
kokius vilkus. Taip baigiasi 
diktatorių dienos.

Komunistas Šovė 
Danijos Ministerį.
Danijos parlamente pe

reitą sąvaitę komunistas 
Nielson šovė visuomenės 
reikalų ministerį Šteikę, bet 
detektivas spėjo suduoti šo- 
vikui per ranką, ir jo kulip
ka nuėjo pro šalį. Ministeris 
tuo tarpu sakė prakalbą, bet 
nenusigando. Jis sustojo va
landėlei ir paskui vėl pradė
jo. Eikim, sako, toliau, čia 
tik fajerverkai.

Policija komunistą su
ėmė. Jis teisinasi nenorėjęs 
ministerį užmušti, tik norė
jęs pademonstruoti komu
nizmą. Dabar policija pra
dėjo areštuoti ir kitus komu
nistus. Kopenhagoj jų suim
ta jau apie tuzinas.

N. Y. POLICIJA IŠVAIKĖ 
KOMUNISTŲ DEMONS

TRACIJĄ.
New Yorko komunistai 

pereitą subatą mėgino su
ruošti demonstraciją prieš 
Francuzijos konsulatą. “Lai
svė” ragino ir lietuviškus 
bolševikus dalyvauti. Bet 
policija komunistų demons
traciją išvaikė ir ne vieną 
demonstrantą aplupo.

VAKARUOSE ŽMONĖS 
DEGINA KVIEČIUS.
Senatorius Borah gavo iš 

Idaho valstijos žinių, kad 
užėjus šalčiams tenai žmo
nės pradėjo deginti kvie
čius, nes dabartiniu laiku jie 
yra daug pigesni, negu ang
lys arba malkos.

Kuboj Paskelbtas 
Karo Stovis.

Žmonės reikalauja, kad dik
tatorius Machado pasi

trauktų.
Kubos respublikoje prasi

dėjo smarkus revoliucinis 
judėjimas prieš diktatorių 
Machadą. žmonės pradėjo 
reikalauti, kad jis pasitrauk
tų nuo valdžios. Bet Macha
do nemano pasiduoti, ries 
Amerikos kapitalas jį palai
do. Vietoj rezignuoti, jis su
spendavo konstituciją, kuri 
gvarantuoja žmonėms tei
ses, ir visoj šaly paskelbė 
karo stovį. Jie tikisi sutriuš
kinti revoliucinį judėjimą 
spėka.

FAŠISTŲ GENEROLAI 
GAUNAMI UŽ DYKĄ.
Fašistinėj Italijos armijoj 

įvesta patvarkymas, kad nei 
vienas karininkas negali ap
sivesti be savo komendanto 
sutikimo, o komendantas 
leidžia apsivesti tiktai tada, 
kai karininkas parodo, kad 
jo pati turi pasogos. Paso- 
ga turi būt sulyg karininko 
laipsnio: už leitenantą mo
teris turi duot nemažiau kaip 
$600, už kapitoną $400, ir 
tt. Bet generolai nuo šito 
patvarkymo liuosi: jie siūlo
mi moterims už dyką.

MIRĖ VOKIEČIŲ SOCIA
LISTŲ VADAS.

Berlyne mirė Adolfas 
Hofmanas, 75 metų amžiaus 
vyras, kuris per ilgus metus 
buvo vienas žymiausių vei
kėjų tarp Vokietijos social
demokratų. Pirmais vokie
čių respublikos metais jis 
buvo Prūsijos ministeris.

BANKAI UŽSIDARO.
Po visą Ameriką pradėjo 

užsidarinėti bankai. Štai tik 
vieną dieną užsidariusios 
finansų įstaigos:

Connecticut valstijoj—1.
Illinojaus valstijoj — 4 

bankai.
Virginijoj — vienas.
Arkansas valstijoj — du.

DIDELI ŠALČIAI NAUJOJ 
ANGLIJOJ.

Šiomis dienomis Naujo
sios Anglijos valstijose pra
sidėjo dideli šalčiai ir vieto
mis sniegas. Bostone šio pa- 
nedėlio naktį daugely namų 
užšalo vanduo ir susprogo 
paipos. Maine’o valstijoj jau 
tikra žiema, ypač daug snie
go privertė apie Mosehead 
ežerą.

ANGLAI SIUNČIA 4 SUB- 
MARINUS KINIJON.

Anglai išsiuntė da ketu
rias nardomas karo laives į 
Kinijos vandenis. Jie nori 
sustiprinti savo submarinų 
flotilę, kuriai yra pavesta 
tenai išnaikinti jūrių plėši
kus.

PAVOGĖ $8,000,000.
Los Angeles mieste buvo 

susiorganizavusi kompani
ja skolinti pinigus ant stato
mų namų. Į ją susirašė apie 
25,000 žmonių, kurie sudėjo 
apie $17,000,000 pinigų. Da
bar šita kompanija jau su
griuvę ir jos viršininkas 
Fleury uždarytas kalėjiman, 
nes pavogė $8,000,000.

$1.960,320,000 
1,547,598,000 

. 1,352,735,000 
. 1,053,751,000 

kapitalo yra

AMERIKOS KAPITALAS 
UŽSIENIUOSE.

Wašhingtono valdžia pa
skelbė, kiek Jungtinių Vals
tijų kapitalistai turi sudėję 
užsieniuose į visokius biz
nius pinigų, būtent: 
Kanadoj 
Pietų Amer. 
Europoj.......
Kuboj .........

Daugiausia 
sudėta į visuomenės įmones, 
tai yra tokias pramonės ša
kas, kaip gelžkeliai, telefo
nas, telegrafas, elektros ga
myba ir t. p. Antrą vietą uži
ma kasyklos, o trečią—alie
jaus šaltiniai.

I

I

Bet jo ministeriai vis dar 
mėgina žmonių sukilimą 

nuslopinti.
i Europoje da vienas “Die
vo pąteptinis” varomas kiau
lių ganyt. Tai Ispanijos ka
ralius Alfonso. Pereitą są
vaitę prieš jo diktatūrą kilo 
revoliucija. Bilbao mieste 
revoliucionieriai apskelbė 
jau Ispanijos respubliką.

Sukilimas prasidėjo šiau
rės Ispanijoj. Jaca mieste 

buvoU“sasirinku“i suki!° kariumenės garnizo-

PARODO, KAIP IŠRIŠTI 
PROHIBICIJOS KLAU

SIMĄ.*
Šiomis dienomis Wash- 

ingtone 1___ ________
“konstitucinė konvencija 
prohibicijos klausimui rišti.” 
Ji priėmė rezoliuciją, paro
dydama valdžiai, kaip ištik
rujų tą klausimą išrišti. Ji 
siūlo, tuojaus pataisyti esą- . x ~
majį prohibicijos įstatymą valandą. Daug

. *■ ~ c cnLri meni ii7_taip, kad alus ir vynas butų 
galima gaminti, tik turėtų 
būt valdžios kontroliuojami 
ir jos krautuvėse pardavinė- ( - P®tnycią. 
jami. 1 Diktatorius Berenguer su 

karalium Alfonsu nudžiugo, 
KREČIA KANADOS DAR- kad sukilimas jau nuslopin- 
BININKUS ANT SIENOS. ' ""

Niagara Falls mieste, ku
ris stovi ant Kanados sie
nos, kas diena per tiltus pe
reina šion pusėn apie 3,000 
darbininkų darbo dirbti. Pe
reitą sąvaitę netikėtai ant tų 
tiltų atsistojo prohibicijos 
agentai ir pradėjo žiūrėti, ar 
kanadiečiai neatsineša deg
tinės šion pusėn. Vieną rytą

tas. Bet tas džiaugsmas bu
vo neilgam, nes tuojaus vi
soj Ispanijoj darbininkai pa
skelbė generalį streiką.

Subatoje sukilo orlaivi- 
ninkų korpusas Madride. 
Pakilę oran lakūnai užbėrė 
sostinę plakatais, apskelb
dami Ispanijoj respubliką. 
Bet artilerijos korpusas, ku
ris pirma buvo žadėjęs pa

buvo iškrėsta iš viso 1.000 remti lakūnus, paskutinę mi- 
viedrukų su pietais ir 12,- 
000 kišenių.

I
t
i
Į

nutę pabūgo ir pasitraukė 
į atgal. Pamatę, kad be artile-

SAKO, KOMUNISTAI IŠ
SKERDĖ DU MIESTU.
Iš Hankau pranešama, 

kad tenai gauta žinių, jog 
pereitą ’sąvaitę kiniečių ko
munistų bandos užėmusios 
Hunano provincijoj du mie
stu ir išękerdusios gyvento
jus, kam jie gynėsi ir prieši
nosi. i

VOKIETIJOJ RIAUŠĖS.
Pereitą subatą Aleksand

ro pleciuje, Berlyne, įvyko 
riaušės, laike kurių policija 
peršovė vieną jaunuolį. Ki
tas kruvinas įvykis buvo 
Gladbacho miestely, kur fa
šistai turėjo prakalbas, o ko
munistai sukėlė triukšmą. 
Prasidėjo muštynės, per ku
rias vienas žmogus buvo nu
šautas, o keliolika sužeista.

MĖNULĮ PASIEKTI GA
LIMA Į 4 DIENAS.

Princetono universiteto 
astronomijos profesorius 
Stewart sako, kad rakieto- 
mis varomas orlaivis, jeigu 
tokį galima butų padaryti, 
pakilęs nuo žemės galėtų pa
siekti mėnulį j 4 dienas.

SURIŠO MOTERĮ IR IŠ- 
NEŠĖ AUKSINIUS 

DAIKTUS.
New Yorke į turčių Zitte- 

lių namus įsiveržė du plėši
kai. Namie buvo tiktai pati 
Zittelienė ir jos tarnaitė. 
Plėšikai abidvi jas surišo, 
paskui surinko už $100,000 
auksinių daiktų ir pabėgo. 
Kada vyras parėjo namo, ra
do abidvi jas surištas.

Ispanijoj Revoliucija;
Paskelbta Respublika.

KARALIUS PASIKĖLĘS 
BĖGTI.

nas .ir perėjo revoliucionie
rių pusėn. Tečiaus sutraukta 
ištikimoji valdžios kariume- 

I nė su anuotomis dr kulka- 
svaidžiais tą garnizoną su
mušė. Šaudymas iš kanuolių

sukilusių kareivių buvo už
mušta, o likusieji pasitrau
kė į kalnus. Tai buvo perei-

AMERIKONAS STATYS 
RUSIJAI PLIENO 

FABRIKĄ.
Šį panedėlį Rusijon iš

plaukė Amerikos inžinierius 
Harrison W. Fitzgerald, ku
ris statys Sovietų valdžiai 
plieno fabriką Kuznecko 
miestely, Sibire. Busiąs tai 
didžiausis plieno fabrikas 

i visame pasauly ir jo pasta
tymas užims du metu laiko.

-----------— . ■ ■ — ■ ——

UŽDEGĖ KALĖJIMĄ, 
KAD GALĖTŲ 

PABĖGTI.
Burlington, Vt. — Pavie

to kalėjime pereitą sąvaitę 
čia kilo gaisras. Pasirodo, 
jog kalinys vardu Schackett 
sukurė savo celėj ugnį, kad 
sumišimui kilus galėtų pa
bėgti. Jis buvo susitaręs su 
kitais kaliniais bėgti. Są
mokslas betgi nepavyko.

POTERIAIS MAITINS 
BEDARBIUS.

Spririgfield, Mass.—Epis
kopatų vyskupas Davies čia 
įsakė visoms savo diocezi- 
jos bažnyčioms laikyti pa
maldas už alkanus bedar
bius. Ar tai nepasityčioji- 
mas iš žmonių nelaimės?

IŠ KANADOS IŠYEŽTA 
75,240,000 BUŠELIŲ 

KVIEČIŲ.
Nuo 1 rugpiučio iki 1 lap

kričio šiais metais iš Kana
dos išvežta 75,240,000 bu
šelių kviečių iš viso i 26 ša
lis. Daugiausia paėmė Ang
lija, o paskui Vokietija. 

rijos gali bui bloga, lakūnai 
jau nenusileido žemėn, nes 
žinojo, kad juos tada suim
tų ; jie nutarė bėgti ir nulė
kė Portugalijon. Su jais iš
lėkė keli generolai ir kiti, 
aukšti kariumenės vadai. 
Portugalijoj majoras Puy 
pasakė: “Šį sykį mums ne
pavyko, bet aš džiaugiuos, 
kad Ispanijoj jau padaryta 
respublikai pradžia. Kariu- 
menėj sentimentas už res
publiką.”

“Mums nepasisekė,” pri
dūrė lakūnų vadas maj. 
Franco, “bet respublikinio 
judėjimo Ispanijoj jau nie
kas nesulaikys. Už mėnesio 
Ispanijoj bus jau respubli
ka.”

Vėliausios žinios šią są
vaitę sako, kad streikas Is
panijoj plečiasi. Galinga yra 
darbininkų klasė, kada ji 
eina vienybėj; o šį kartą 
vienybės jai, rodos, netrūks
ta.

Valdžia, matyt, jau nepa
sitiki ir kariumenės lojalu
mu, nes šią sąvaitę parsi
traukė iš Afrikos 1,000 lau
kinių, kurie išmokyti vartot 
ginklą gali ginti griūvantį 
sostą.

Iš Londono pranešama, 
kad Alfonsas jau ruošiasi 
bėgti. Jo pati yra kilusi iš 
Anglijos karaliaus šeimy
nos, todėl Alfonsas veikiau
sia bėgsiąs su savo šeimyna 
Anglijon. Revoliucijos jisai 
jau senai laukęs, todėl “juo
dai dienai” jau iš kalno pri
sidėjęs aukso užsienio ban
kuose.

Prof. Goddard
Šaudys į Dangų.

New Mexico valstijoje 
■ prof. Goddard ruošia didelį 
' šūvį Į dangų. Jis nori gauti 
iš tenai žinių. Jo šovinys bus 
varomas rakietomis ir kils 
apie 50 mylių aukštyn. Pri

taisytos tam tikros prietai- 
I sos prie jo užrekorduos te- 
: nai atmosferos spaudimą, 
i pasisems esamo tenai oro ir 
i vėl nusileis žemėn. Tuo bu- 
idu prof. Goddard tikisi su- 
I žinoti, kokios yra oro sąly- 
I gos 50 mylių virš žemės. Li- 
; gi šiol da nįekas nėra to pa- 
i tyręs.

! $1,800,000 UŽ AMERIKOS 
AMBASADĄ BERLYNE.

Amerikos valdžia nupir
ko Berlyne vokiečių Blue- 
cherio ramus už $1,800,000. 
Tuose rūmuose bus įtaisy
ta Amerikos ambasada.

MEKSIKOJ DREBA 
ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Meksikoje 
! buvo jaučiamas žemės (Ge
bėjimas. Michiocano valsti
joj žemė susiubavo du kartu. 
Gyventojų tarpe buvo kilusi 
panika, bet nelaimių nebu
vo.

PILSUDSKIS IŠVAŽIUO
JA UŽSIENIN.

Varšuvos žiniomis, Len
kijos diktatorius Pilsudskis 

i išvažiuoja užsienin sveika
tos taisyti. Gal nusisuks kur 
I sprandą.



2 No. 51. Gruodžio 17,1930.

kr

!a APŽVALGAI

rašytojasv v

Visų pir- 
jis sako, 

taip jau 
Bet kiek-

TAUTOS SAVO ISTORI
JŲ NETURI, SAKO 

WELLS.
H. G. Wells šiandien yra 

žinomas kaipo geriausis ra
šytojas ir istorikas visam pa
sauly. Jis yra socialistas, te- 
čiauš mokslinius jo straips
nius gaudo ir buržuazinė 
spauda. Amerikos Hearstas, 
kuris turi daug laikraščių, 
moka Wellsui didelius pini
gus už istorinius raštus, šio
mis dienomis ponas Hears
tas paprašė Wellsą, kad šis 
paaiškintų, kokios yra svar
biausios pasaulio istorijoj 
datos. Tas esą labai svarbu 
Amerikos moksleivijai, ku
riai reikia mokintis istorijos.

Wells nurodė 15 svar
biausių datų, bet Hearstui 
padarė šitokią pastabą:

“Matyt, ponas redaktorius 
turi galvoje tiktai Amerikos 
mokyklas. Aš gi visai ne. Žmo
nijos istorija yra tiktai viena. 
Tautinių isterijų visai nėra; 
yra tiktai tautiniai melai. Ir 
todėl ką aš rašau, tas tinka ly
giai Amerikos, kaip ir Kinijos 
arba Turkijos moksleivijai."

Toliau didis 
kalba apie datas, 
ma reikia žinoti, 
kad datos nėra 
svarbus dalykas,
vienas mokinys turėtu žino- <z *■

ti, kad žmogus yra išsivystęs 
iš žemesnių gyvūnų, ir kad 
jis pasiekė dabartinio kul
tūros laipsnio per nenuils
tamą kovą už būvį, šita kova 
ir sudaro visą žmonijos is
toriją.

Šitoj kovoj reikia žiūrėti 
ne atskirų datų, bet ištisų 
etapų. Žmonijos istoriją ge
riausia yra aiškinti metų 
blokais, sakysime, po 1.000 
metų į bloką. Tūkstantis 
šitokių blokų atgal, dabarti
nis žmogus stovėjo žemiaus 
laukinio laipsnio; jis buvo 
dar beždžionžmogis (ape- 
man), kuris vos tik žinojo 
kaip pasidaryti ugnį ii- labai 
prastų įrankių, šimtas blokų 
atgal jis buvo da nesukalba
mas laukinis sutvėrimas. 
Trisdešimts blokų atgal jis 
jau mokėjo medžioti, kalbė
ti, šokti ir piešti: gi penkio
lika blokų atgal jis jau pra
dėjo dirbti žemę ir auklėti 
naminius gyvulius.

Šitie etapai yra labai svar
bus žmonijos istorijoj, te
čiaus jų negalima pažymėti 
jokiomis datomis. Jie užima 
ištisus laikotarpius.

Knosos buvo sunaikintas 
apie 1.000 metų prieš Kris
tų, ir apie tą laiką galėjo 
viešpatauti Salomonas. Ro
ma ir Kartaga buvo Įkurtos 
8-tame šimtmetyje prieš Kri
stų. Tūli istorikai paduoda 
datas, kuriais metais tai at
sitiko. Bet varginti vaikų 
galvas tomis datomis yra di
džiausia nesąmonė, sako 
Wells. Leiskit jiems padaly
ti tūkstantį metų Į blokus po 
100 metų, ir tegul jie moki
nasi istorijos tokiais blokais 
arba šimtmečiais. Kokiais 
metais ir dieną gimė Budda, 
kokiais metais jis mirė, tai 
netaip jau svarbu; užtenka 
žmogui žinoti, kad Budda ir 
Konfucijus gyveno 6-tame 
šimtmetyje prieš Kristų ir 
kad tame laikotarpy buvo 
Įkurtos jų didžiosios religi
jos.

Svarbus įvykis istorijoj 
buvo Rusijos revoliucija, 
bet ar galima ją pažymėti 
aiškia data? Ne. Užtenka ži
noti, kad Romanovų viešpa
tavimas pasibaigė 1917 me
tais.

Galima pažymėti datomis 
vieno-kito žymesnio asmens 
gimimą arba mirtį, bet žmo
nijos istorijoj tokie dalykai 
nedaug reiškia.

■■ — 1

NAUJAS DARBO MINIS- 
TERIS AMERIKOJE.

Darbo ministerium arba 
sekretorium šioje šalyje iki 
šiol buvo Davis. Bet pasku
tiniais rinkimais jis pateko į 
senatą, todėl Darbo Depar
tamento sekretorium prezi
dentas Hooveris paskyrė 
gelžkeliečių brolijos vadą 
Doaką.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green 
prieš šitą paskyrimą užpro
testavo. nes iki šioi Darbo 
Departamento sekretoriais 
būdavo skiriami vis Ameri
kos Darbo Federacijos žmo
nės. Green norėjo, kad pre
zidentas paimtų ton vieton 
mainerių unijos vadą Levvis. 
nes Mr. Levvis priklauso prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos, o Mr. Doak nepriklauso.

"Naujienos" čia teisingai 
pastebi, kad—

"ši ‘tradicija’ Amerikos dar
bininkams mažai ką tereiškia, 
nes Federacijos žmonės, sėdė
jusieji darbo sekretoriaus vie
toje. iki šiol dar nėra nieko ge
ro atlikę darbininkų labui. Jie 
visuomet tarnaudavo valdan
čiajai partijai, o ne darbo žmo
nėms. Ir ne tam jie būdavo 
skiriami i tą vietą, kad tarnau
tų darbininkams, 
žmonės gaudavo 
idant jie kalbintų 
unijas.

Federacijos 
tą ‘džiabą.’ 
darbininkų 

priklausančias Federa
cijai. balsuoti už valdžios par
tiją."

Reikia pridurti, kad ir 
buvusis Darbo Departamen
to galva Davis vra federan- 
tas, o tečiaus i senatą tapo 
išrinktas kapitalistų parti
jos tikėtu, ir jo išrinkimas 
da nelabai gražiai išrodo, 
nes tam tikslui išleista labai 
daug pinigų, taip kad sena
tas nenorėjo net Įsileisti jo. 
Išrodo, mat. kad jo balsai 
buvo supirkti už pinigus.

Tai tokie yra Amerikos 
Darbo Federacijos ponai..

veikti tarptautiškai.
“Šitokias išvadas girdint, 

tuojaus klausytojui puola min
tis: Ką gi tu čia pasakoji ir ko 
nori? Agituoji, tveri lietuviš
kus kiemelius, ir kartu juos 
niekini! Kam reikalingos tos 
lietuviškos organizacijos, lie
tuviška spauda? Sunaikinkime 
viską, tuomet veiksime tarp- 
tautiškai. Panaikinkime bent 
vieną lietuvišką dienrašti, ir 
pamatysime, kad ‘Daily \\ork- 
er' gaus daugiau skaitytojų ir 
rėmėjų. Panaikinkime ALDLD 
ir kitas savo organizacijas, o 
pamatysime, kad Komunistų 
Partija gaus daugiau narių.”

Įdėjusi šito komunisto 
“savikritiką." "Laisvė" tuo
jaus užtepa jam. kad “jis ne
supranta komunistų judėji
mo ir veikimo." Net "Lais
vės." komunistų kalbėtojai 
eidami Į publiką kalbėti vi
suomet gerai prisirengia.

Bet gindama savo agita
torius. "Laisvė" tik daugiau 
juos Įklampina. Nes jeigu 
gerai prisirengę jie pripasa
koja tokių nesąmonių, kaip 
Rugienius parodo, tai kas gi 
butų, jeigu jie atsistotų kal
bėti neprisirengę?

Ir tokie "vadai” nori vesti 
darbininkus i muši su gerai 
išlavinta buržuazija!

KOMUNISTAS PLIEKIA 
SAVO AGITATORIUS.

"Laisvės" 291-mame nu- 
mery tūlas Rugienius ima 
darban savo bimba-prusei- 
kinius agitatorius, kurie pa
sižymi daugiau keiksmažo- 
džiavimu, negu logika. Jis 
sako:

“Kad ir geriausi? kalbėto
jas. bet kuo jis daugiau rėks, 
šauks, agituos, tuo daugiau 
klaidų darys, o klausytojai vi
suomet greičiau klaidą pagrie
bia ir kitam ją perduoda, negu 
gerus motyvus.

“Man rodos, kad pas mus 
abelnai perdaug yra agitacijos, 
kaip pas kalbėtojus, taip ir 
spaudoj. Druska i barščius rei
kalinga. bet kuomet jos per
daug. tai niekas nevalgo. Taip 
ir agitacija turi turėti saiką. 
O to visko pas musų kalbėto
jus nėra. Kad ir pas musų se
nus kalbėtojus, kaip Pruseika. 
Bimba ir kiti... Jie eina ant pa
grindų ir kalba, pasakoja, kas 
tuom laiku jiems ant minties 
užeina, žinoma, agituoja: vie
ną pusę giria, o kitą peikia, nie
kina. kartais be jokių faktų, be 
logikos. Tokios prakalbos klau
santis jautiesi kaip traukinio 
laukdamas.“

Ir toliaus Rugienius pa
duoda vieno tokių “agitato
rių" prakalbos turinį. Sako:

“Kalba, agituoja už musų 
dienraščius, labiausia už ‘Vil
nį.’ Nurodo, kaip tas dienraš
tis reikalingas, kokią svarbią 
rolę lošia. Taip pat daug kalba 
už LDS.,«už ALDLD. Nurodo, 
kad kiekvienas lietuvis darbi
ninkas turi ten prigulėti. Bet 
apsisuka ir pradeda aiškinti, 
jog negerai darome, kad tuose 
lietuviškuose 
me sulindę, 
tvėre. Mes.

PRAL. OLŠAUSKUI DA- i 
RYS OPERACIJĄ.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
“Teko sužinot, kad pralotas 

Olšauskas prašo, kad jam pa-. kon. Taigi reikėtų, kad ir----------- pc,. šiomis dienomis Ameri-'kon. 'taigi reiKetų, Kari ir 
darytu dvi operacijas. Pral. OI- kos spaudoje buvo kilęs di-! Anglija uždarytu savo duris 
šauskas noris, kad kalėjimo ad- delk triukšmas dėl Rusijos ~ ‘ <
mmistracija leistų jam gulti Į kviečių, anglių ir kitokių 
privačią ligoninę.” į p^kių, kurias sovietų val-

Pervėlai. pralotas susipra- <Jžia pradėjo versti ant šios

Rusijos kviečiams. Bet Ang
lija negali to padalyti, nes 
jai reikalinga duona.

šalies^rinkų. Kongresani da- prekėmis^ ?bei ” medžiaga* 
■" ■ ir A-operaciją prieš susitikimą su bar yra įnešti net keli biliai. Pavyzdžiui Ano-liiai ir 4- 

sav° Sta^, tai šiandien ne- kurie reikalauja visai uždą- šėrikai gali būt nepagėi- 
mkera sėdėt, uz geležinių Iyti Amerikos duris Rusijos daujam0/ Rusijos a^fyr. 
g* 0IM- į prekėms. -............
IT x nT v j Europos kapitalistai da
K.8.S mtmS KdSOBld* daugiau nusigandę dėl Ru-

daujamos Rusijos anglys; 
i prekėms. ... ■ bet jos yra labai reikalingos

Europos kapitalistai jfa toms valstybėms, kurios ne- 
_* turi savų kasyklų. Todėl su

sijus "dumpingo. šita bai- sitarti visoms valstybėms ir 
mė yra tuo didesnė, kad Ru
sija yra pasiryžus i penketą 
metų pristatyti tiek fabrikų, 
kad iš užsienio jai nereikė
tų pirktis jokių mašinų, ir 
tuo pačiu laiku taip pakelti 
žemės ūkį, kad Rusijos ja
vais galima butų užversti vi
sas pasaulio rinkas.

Į Ar Rusijai tas pasiseks

KADA SIRVYDAS BUVO 
REVOLIUCIONIERIUM. 
Buvo laikai, kada ir J. O.

Sirvydas vyriškai nukalbė
davo. Tik pasiklausykit, 
kaip jis rašė 1905 metų, 8 
gruodžio "Lietuvos” nume
ry:

“Skaitėt laikraščiuose, kad 
Lietuvoj žmonės, neturėdami 
gerą vadovų, pradeda užpuldi
nėti vienas kaimas ant kito ir 
išplėšia turtus. Kur jau pasie
kia agitacija revoliucijinės par
tijos L. S. D. P. (Lietuvos So
cialdemokratų Partijos) ten 
tas žmonių Įnirtimas esti nu
kreipiamas ant paties Lietuvos 
neprieteliaus—caro valdžios...

“Visi vienijasi po raudonu 
vėloku revoliucijinio socializ
mo. tik pas mus Amerikoj eina 
kitaip. Skaitėt iš protokolo su
važiavimo paskutinio Centr. 
Komfiteto šelp(imo) Revoliu
cijos) Amierikos Liet(uvių. 
kad Dr. šliupas ir Dr. Bacevi- 
čia, dėlei nesimpatijos su ki
tais komiteto nariais, iš jo at
sisakė...

“ ‘Vienybės Lietuvninkų’ 46 
numery bando savo atsisaky
mo išsižadėti ir persistato te
besąs komitete’... Bet tėmyki- 
te. vientaučiai’ — persistato 
jau esąs tautiškame komitete 
(žodis ‘tautiškame’ net pa
braukta) ...Taigi vientaučiai, 
neapsirikite dabar: kad nenu- 
siųstumėte kartais pinigų, su
rinktų revoliucijai, tautos rei
kalams. Tas yra ne vienas ir 
tas pats. Tautos reikalai yra 
visokį, bet revoliucijos yra vie
na...

“Kada Europos lietuviai re
voliucionieriai vienijas, tai mu
sų tautiški ‘didvyriai’ mėgina 
suvadžioti žmones melais ir 
masina siųsti revoliucijines 
aukas tautos reikalams!...

“Mums gi. socialistams A- 
merikos, lygiai kaip ir visąĮ 
svieto šalių, revoliucija rupi ne . 
popierinė, ne ‘judinančių bro- 
šiuraičių’ revoliucija, nei re
formų. liet revoliucija sukilu
sių žmonių, kurių milijonai ei
na su Ugne ir plienu, griauja 
despotiškus tautų valdonų sos
tus, guldo savo galvas, atiduo
da už žmonijos laisvę savo gy
vastį. Broliai! tokia revoliuci
ja veda prie laisvės.”

Šitą citatą iš 1905 metų 
“Lietuvos” paduoda “Nau
jienos." Kas gi butų tuomet 
tikėjęs, kad žmogus, kuris; 
taip nuoširdžiai kalba apie 
kovą už laisvę, išvirs į tokį 
atžagareivį, kokiu ponas Sir
vydas yra dabar?

Chicago, III. — Dar spa
lių 4 d. mane sužeidė trokas, 
skaudžiai užgaudamas ko
jos klubą. Daktaras sulaužy
to kaulo nerado ir patarė 
gydytis namie. Išėjo jau 6 
savaitės, o aš paeiti vis dar 
negaliu — nutirpusi visa ko- 
,a. Kada pradėsiu vaikščiot 
—nežinau. “Keleivį” pra
šau leisti man toliau. i

T. Bajoraitis, i Padalyti, ar ne tai lieka dar. metoda
Nuo Redakcijos. — Mes pamatyti, bet kapitalisti-1 b.. 

inkime drg. Bajoraičiui valstybės jau nusigando • 
greitai pasveikti. :!r nerimauja. Visur kalba-!

-------------jma apie “apsigynimą. Bet
Bridgeport, C<mn.—Svei- • “apsigynimas” nėra taip! 

rinu Tėvą ir Maiki ir visą lengvas daiktas, kaip kam 
“Keleivio” šeimyną. Gal gali išrodyti. Paprasčiausis 
Tėvas su Maikiu paaiškintų būdas šitokiam atvėjuje bu- 
man, kada ant žemės ateis tų muitų pakėlimas. Ameri- 
antikristas su pečium? Juk ka norėtų visai neįsileisti 
jau netoli sudna diena. Už Rusijos prekių. Bet ji viena 
visą tai siuunčiu jiems $2 negali to padaryti. Nes Rusi- 
1931 metams. Siųskite “Ke- ja gali parduoti savo kvie- 
leivi” kaip siuntėte. čius į Angliją, o iš Anglijos

Juozas Barčaitis. 1 jie gali būt atvežti Ameri-
eivi” kaip siimtėte.

paskelbti Rusijai ekonomi
nį boikotą beveik nėra gali
ma. Lieka tiktai vienas daik
tas — tai griežti dantimis ir 
keikti savo konkurentą.

Šitoj kovoj apsireiškia la
bai įdomus paradoksas. Ka
pitalistinės valstybės kelia 
triukšmą prieš bolševikišką 
Rusiją, kam ši vartoja kapi- 

‘ . Jos sako, 
kad ji parduodanti savo 
prekes su nuostoliu, kad tik 
pakirtus savo priešų pramo
nę. 0 šitaip juk visuomet 
daro kapitalistinės valsty- 

• bes ir privatinės kapitalistų 
į kompanijos. Amerikos trus- 
| tai, pavyzdžiui, nesigaili 
i miiionų dolerių, kad sunai- 
, kinus savo biznio konkuren
tus.

Buržuazija dabar samdo
si net mokytus profesorius, 
kad. tie išaiškintų, jog trus- 
tams taip daryti nėra prasi
žengimas, bet valstybei ne
valia. Ir vienas tokių moks
linčių, būtent Guglielmo 

S Ferrero, rašo, kad tokia

konkurencija esanti nedo
ras daiktas, nes čia milžiniš
ka valstybė vartojanti savo 
neribotus gamtos turtus ir 
žmonių jėgą kovai su men
kais ir’ silpnais privatiniais 
biznieriais. Juo labiau toji 
konkurencija esanti nedora, 
kad ji turinti politinių tiks
lų, būtent, sukelti kitose 
valstybėse ekonominę suiru
tę ir privesti prie revoliuci
jos.

Bet čia buržuazijos ide
ologai muša patys save. Juk 
da visai nesenai buvo tas 
laikas, kada jie aiškino iš 
sakyklų ir per spaudą, jog 
valstybė paremta socialisti
niais pagrindais nekuomet 
negalės išsilaikyti. O dabar 
jie nebeišmano ką daryti, 
kad atsilaikyt prieš Rusiją.

Rusija nėra da tikrai so
cialistinė valstybė. Nors bol
ševikai ir sakosi vykiną 
socializmą, tečiaus jie daro 
tai savotišku budu; jie Įtrau
kė šąli i didelį vargą, išžu
dė be reikalo daug žmonių 
ir tik per plauką patys ne- > 
žuvo. Bet visgi ir prie to
kios suirutės Rusija prade
da jau gąsdinti kapitalistinį 
pasaulį. Bužuazijos oraku
lai jau nekalba, kad socialis
tiniais pagrindais pastatyta 
valstybė negali gyvuoti; jie 
jau nusigandę, kad ta vals
tybė gali visus juos sunai
kinti.

Na, o kas butų, jeigu Ru
sija išsivystytų iš dabarti
nės betvarkės i tikrai socia
listinę valstybę?

KĄ MUSŲ DRAUGAI RAŠO DĖL 
“KELEIVIO” JUBILĖJAUS.

Branch, Mich. — Gerbia
moji “Keleivio” redakcija ir 
administracija. Mes, P. 
Spurgis ir M. Lukas, siunčia
me “Keleivio” prenumera
tą, nes jis yra geriausias mu- 

■ sų draugas ir skirtis su juo- 
i mi nenorim. Linkime “Ke- 
’ leiviui" augti ir stiprėtu Jis 
mus paliuosavo nuo mulki- 
nyčios ir prietarų.

Aš, P. Spurgis, “Kelei
vj" skaitau nuo 1906 metų. 
Tais metais aš atvykau iš 
Lietuvos. Tuomet turėjau 19 
metų ir tuojaus griebiausi 

Į “Keleivį” skaityti. Tuomet 
į jis ėjo tik 4 puslapių. Vėliau 
susilaukėm 8 puslapių, o da
bar norėtųsi, kad jis tapti] 

į dienraščiu. Linkime, kad 
! “Keleivis” švęsdamas 50 
i metų jubilėjų jau butų dien

raščiu. Peter Spurgis.

Pasilieku linkėdamas jums 
linksmų žiemos švenčių. Ka
lėdų ir Naujų Metų.

Adam Grigutis.
Forest City, Pa. — Bran

gus Draugai, “Keleivio” lei
dėjai ’. šiuomi prisiunčiu 
naujo skaitytojo prenume
ratą. Aš “Keleivi” skaitau 
nuo 1 numerio per 25 metus 
ir kas metai užrašau “Ke
leivi” vis naujiems skaityto
jams. Per ši gruodžio mėne
sį, 25 metų jubilėjaus proga, 
pasistengsiu gauti kelis nau
jus skaitytojus.

Su nuoširdžiais linkėji
mais, geriausių pasekmių.

A. M. Makauskas.

Didžiausias VICTCFR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

Ateikite i musu krautuvę šiandien ir 
išgirskite sa^e kalbant ir dainuojant.

inčh; iJsto Kalbos 754
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Brooklyn, N. Y. — “Ke
leivio” 25 metų sukaktuvių 
proga linkiu jo leidėjams, 
redaktoriams ir visiems ben
dradarbiams dirbti nenuils
tamai per amžius.

Brangus “Keleivi”! Aš 
klausiu tavęs, ar tu po gra
žių 25 metų sukaktuvių tap
si storesnis bent dviem la
pais? (Tas priklauso nuo 
draugų skaitytojų. — “Ke
leivis”). Aš sutinku už tave 
primokėt $1, bile tik tu bū
tum riebesnis. Tuomet tu 
butum dar gražesnis ir galė
tum padaryti daug daugiau 
mums naudos. Mano nuomo
ne, leidėjai su tuo sutiktų; 
tuomet tai butų bent “Kelei
vis,” o skaitytojams $3 irgi 
kaip niekis.

Su didele pagarba,
Juozapas Zdanavičius.

Detroit, Mich. — Sveiki
nu “Keleivį” 25 metų jubilė
jaus proga. Aš labai bučiau 
linksmas, kad “Keleivis” 
susilauktų 50 metų jubilė
jaus jau su puse milijono 
skaitytojų. Jonas Griunas.

Brooklyn, N. Y. — “Ke
leivio” vedėjams linkiu viso 
labo. “Keleivis” gerai gyva
vo per 25 metus ir lai gyvuo
ja ant visados. “Keleivis,” 
tai vienatinis mano mylimas 
laikraštis. A. Puidokienė.

Margutis sveikina “Kelei
vį.” Atsilankęs Į “Keleivį” 
p. A. Vanagaitis, “Margu
čio” redaktorius ir leidėjas, 
sveikino su 25 m. sukaktu
vėmis. Jis linkėjo švęsti 
“auksinį” jubilėjų, pats iš
reikšdamas norą švęsti “si
dabrinį.”

Ne kiekvienas gali pada- I 
ryti ką nors nepaprasto, bet “ 
kiekvienas gali nudirbti pa- * 

i
kiemeliuose esą- _________ _______ _

kad esame apsi-' prastą darbą nepaprasta 
sako, privalome dvasia. Booker Washington.

¥-14037 |

¥-14039 j

Ne tiktai šiuos rekordas galite gauti pas mus, bet visus, kokie tik 
yra lietuvių kalboje — geriausių artistų, muzikų ir garsiausių dai
nininkų. Reikalaudami Katalogo, prisiųskite už 2e. štampą. Per pa
štą mažiau C Rekordų nesiunčiame.

Kurie pas mus perka Radio ar Cramafor.ą. primame Lietuvos Bo
nus kaipo dalį mokesties.

Priimame taipgi senes Radio ir Gramafonus. ir iškaitome atatin
kama kainą.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON.

Roseland, Chicago, III.— 
Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija ir Administracija! 
Aš, Adomas Griautis, jūsų 
laikraščio senas skaitytojas, 
sveikinu “Keleivi” su pami
nėjimu 25 metų sukaktuvių 
ir linkiu jam gyvuoti ilgiau
sius metus.

Prisiunčiu $2.25 perlaidą 
už “Keleivj” ir kalendorių 
1931 metams.

NORI IŠNAIKINT 
KALĖDAS.

Rusijos “bezbožnikų” (be
dievių) sąjunga pakėlė di
delį vajų Kalėdoms išnai
kinti. Mobilizuota tūkstan
čiai profesorių, mokytojų, 
kalbėtojų ir studentų, kurie 
aiškins žmonėms viešuose 
mitinguose, kad Kalėdos ne
turi gyvenime jokios reikš
mės, kad jos paremtos tiktai 
prasimanyta pasaka apie 
nebūtą Kristų ir naudoja
mos kunigų kontrevoliuci- 
niams tikslams.
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AMERIKOS LIETUVI! RjnĖJlMAS
Į tai? Kalbėtojas paaiškina, nistai rūpinasi bedarbiais iri f"

. kad kovo 6 d. Milwaukee kovoja už įsteigimą socialės Ka, girdėt * - - - . i • . « -j , _ v • _ _ I W
DETROIT, MICH.

Socialistu prakalbos ir —- . . . , , , . . , - , - .. .
ehališka. komunistų termas, komunistai buvo toki pat apdrauaos. Bet mes žinome, I 

Lapkričio 13 dieną vie^" | tojai, kaip ir čia. Išeities ki
ne Amerikos socialistų kuo- t - - -
pa surengė prakalbas. Kal
bėti buvo kviestas Milwau- 
keę majoras, bet jis atvykti 
negalėjo, todėl atsiuntė sa
vo draugą socialistą Mil- 
wauke kauntės šerifą. Vy
ras diktas, dailus, turi gerą 
balsą ir yra gabus kalbėto
jas. Kaip jis ima kalbėti, tai 
atrodo tikras mus advokatas 
Bagočius.

Salėje ir galerijose visos 
sėdynės užimtos ir daug sta
čių. 8 valandą pirmininkas 
perstatė kalbėti Ailian Ben- 
son, Milvvaukee šerifą, kuris 
į čia atvyko aeroplanu.

Pradėjus kalbėtojui kal
bėti, tuojau pašoko trys ko
munistai ir iškėlė plakatus 
su protestu prieš Milwaukee 
majorą ir socialistų valdžia, 
kam kovo 6 ten buvo areš
tuoti keli komunistai. Pašo
ka viso apie 10 komunistų ir 
ima kelti neregėtą formą. 
Publika visa pasirodo kalbė
tojo pusėj ir reikalauja ko
munistus prašalinti iš salės. 
Komunistai nenurimsta. Vie
na senyva moteris ištraukia 
bolševikui plakatą iš rankų. 
Tuomet jis kirto moterį. Tai 
matydamas, šalę stovėjęs 
vyras, kad jau kirs komunis
tui į žandą, tai tas tik šlept 
sėdynėj ir sužliugo. Čia pra
dėjo kibti ir kiti, ir kad kiek 
jau kėdės butų ėję darban. 
Publika ėmė šaukti, kad ko
munistus, jei jie nenori ra
miai užsilaikyti, mest lau
kan. Kalbėtojas kviečia prie 
tvarkos ir prašo komunistus 
arba ramiai užsilaikyti, ar
ba apleisti salę, čia, girdi, 
socialistų, o ne komunistų 
susirinkimas. Jei jums, gir
di, nepatinka — išeikit ir 
mums netrukdykit. Bet kur 
tau komunistai nurims. Tuo
met vienas stambus vyras iš
sivilko ir sako: “Vyrai, 
mums nereikia policijos; 
mes apsidirbsim su jais pa
tys.” Ir jau ėjo mesti komu
nistų laukan, bet kalbėtojas 
sulaikė. Draugai, girdi; mes 
bukim žmonės. Komunistai 
jau ramiai laikysis. Bet ko
munistai kelia didžiausi ler
mą ir nori užimti sceną. 
Žmonės sujudo kaip bitės: 
visi prieš nachalus komunis
tus.

Rengėjai žiuri, kad su tais 
padūkusiais sutvėrimais ro
dos nebus, pakviečia poli
ciją. Vos tik policija pasi
rodė, tuoj komunistų lyderis 
Raymond nėrė žmonėse: 
kitus tris kaip paršus už au
sų policija išmetė laukan 
Likusieji pasižadėjo laikytis 
ramiai. Bet publika reika
lauja, kad visus prašalintų 
Kalbėtojas paprašo policiją 
išmestuosius iš salės paleis
ti, ne areštuoti, o kurie sėdi 
tvarkingai — lai sėdi.

Tas lermas tęsėsi apie pu
sę valandos. Publikai nuri
mus prakalbos ėjo toliau.

- Bet komunistai, kaip šunes 
nestaugę neiškenčia. Jie vis 
nerimsta, nes kalbėtojas jų 
“evangeliją” ant kiekvieno 
žingsnio sukerta. Kuomet 
policistas artinasi prie for
muotojo, tai tas kaip žvirb
lis kiša galvą tarpkojin ir 
nuduoda, kad jis ramiai už
silaiko.

Baigęs kalbėti, kalbėtojas 
pasiūlė duoti jam klausi
mų. Čia vėl pašoko komuni 
stų lyderis Raimond ir vie
toj paklausimo, pradėjo rėž
ti “spyčių.” Publika vienok 
jį sustabdė ir pareikalavo 
kad statytų klausimą. Ko 
munistas neklauso ir savo 
rėžia, bet kuomet pamatė 
prisiartinantį “dėdę,” tuo
met klausia kodėl kovo 6 d. 
buvo areštuoti keli komunis-

tos nebuvę, kaip tik areštuo- 
i ir atvėsinti karštakošius. 

?ublika ploja ir pritarimas 
socialistams kuo didžiausis. 
Komunistai šituo išsišokimu 
nustojo visko.

Šita kuopa surengė dar 4 
tokias prakalbas. Kalbėjo 
prof. Scot Nerin ir kiti.

Baigdamas, prašyčiau De
troito lietuvių, kurie prita
ria socialistams, atsišaukti į 
mane. Laikas jau sutverti 
lietuvių socialistų kuopą ir 
atgaivinti sąjungą.

Draugai ir draugės! Ko
munistai mus purvais drabs
to. Jie džiaugiasi, kad musų 
nei dulkės neliko. Bet mes, 
draugai, esam gyvi, tik sto
kim petys į petį, sutverkim 
socialistų kuopą ir atidary- 
kim tas duris, kurias komu
nistai uždarė. Darbininkų 
minia mus laukia.

Taigi dar kartą prašau: 
atsišaukit pas mane ir visi 
nutarsim kur susirinkimus 
laikyti. Mano adresas toks: 
Frank Lavinskas, 3932 B st., 
West Side, Detroit, Mich., 
palei Michigan avė. ir Vine- 
wood.

Geriausiai kreiptis nedėl- 
dieniais po pietų.

Frank Lavinskas.

BALTIMORE, MD. 
Komunistų misijos.

Gruodžio 1-mą dieną ko
munistų “susaidė” čia suren
gė prakalbas. Kalbėtojais 
buvo A. Bimba, R. Mizara, 
vienas žydas ir kitas angli
jąs.

Šitas prakalbas aš vadi
nu misijomis todėl, kad kaip 
bažnyčioj taip ir čia “cere
monijos’’ pradėtos su muzi
ka. Dar butų nieko, jei mu
zika butų pagriežus prakal
bas pradedant, bet dabar ji 
griežė kalbėtojui baigus 
kalbėti, griežė ir kitam pra
dedant kalbėti, ir taip įsipy
ko, kad publika pradėjo eiti 
per duris lauk.

Pirmas kalbėjo R. Miza
ra apie naujai tveriamą 
‘darbininkų” susivienijimą. 
Sakė buvęs Washingtone at
eivių gynimo konferencijoj 
ir gavęs mušti. Policija mė
čiusi ašarines bombas ir pats 
Mizara dvi valandi nema
tęs šviesos. Komunistai vi- 
uomet mėgsta būti ar nu
duoti dideliais kankiniais, 
;aip ir šį kartą Mizara iš
reklamavo save dideliu 
‘mučelninku.”

Matyt, kad Mizara mažo 
išsilavinimo ir turi blogą iš
kalbą, bet gerai bent tiek, 
kad jis laikosi temos ir ne
dek plusta kaip Bimba.

Baltimorės lietuvių kata- 
ikų bažnyčioj dažnai daro 
Ivi kolektas, šiuo sykiu ir 
bolševikų prakalbose du sy
kiu kolektavo pinigus. Pir
mą kartą surinko $11, o ant- 
ą’kart visai nepranešė, kiek 
'urinko. Publikos buvo pil- 
ia svetainė, bet aukavo ma
žai. O “Daily Worker” jau 
pavojuj; jeigu į trumpą lai
ką nesukolektuos $30,000, 
ai bus “kaput.” Kad nors 
jie nesigirtų, tie pagyrų 
□uodai. Dabar pasakoja, 
kad šimtai tūkstančių de- 
nonstruoja, pusę pasaulio 
/aido ir negali išlaikyt to 
aikraštuko.

A. Bimba kalbėjo pus
antros valandos. Pirmiausia 
‘pagarbino” Grigaitį, Ge
gužį ir Vitaitį. Prie papras
tos bolševikų maldelės pri
dėjo dar naują punktą, bu- 
ent “Darbo” redaktorių 
Jankauską.

PITTSBURGH, PA.

Pittsburghas pagarsėjęs 
dpo plieno išdirbystės sos-

jų darbų direktorius Brown. Į ir dirba prie I ‘ ”*
Negeresnė ir angliakasių nes jo darbas daugiau- Į 

padėtis. Jeigu kur ir dirba • šiai prie moterų. Rugienius 
po kelias valandas į sąvaitę, teikia visiems “bath” ir vi- 

! • • « • • • • *_. 21 _ • • A - 1 i •kam jie taip įssi- 
Bet ir vėl mano:

kad ponas Bimba ir jo paku- kaipo piieno .......... . . . . .
likai pirmiau buvo priešingi Pirmiau čia mašinos b318131 išnaudojami. An- sus bara, 
sociafoi darbininkų apdrau- ’ -_r
dai. Pirmiau jie sakydavo: 
“mes nenorim trupinių nuo 
kapitalistų stalo; mes norim 
visiško pasiliuosavimo iš ka
pitalistų.” Kuomet jiems bu
vo nurodoma, kad dar toli _
ligi galutino kj ir šaltį.
■s kapitalo jungo ir kad ra-,užmažiausiatl inimą_vie_ .
kią kovoti uz siolaikmes re-I nok ,ie linksmi> kad P1!?“0 ir anglių ka-
formas, tai Bimba tokius' - ■ -
prakeikė ir laikė kapitalo 
bernais. Dabar jie patys 
kalba už reformas. Reiškia, 
musų bolševikai be principų Tūkstančiai 
ir tokiems žmonėms pasiti
kėti negalima. Jie vieną me
tą kokį nors dalyką prakei
kia, o kitą metą tą patį daly
ką kelia į padanges. Ar tai 
yra pas tuos žmones logika?

Toliau Bimba pakeltu bal
su sušuko, kad tik vienoj 
Rusijoj nėra bedarbių. Nuo 
birželio mėnesio, girdi, ten 
darbas verda, kunkuliuoja. 
Gal būt dabar bedarbių Ru
sijoj ir nėra, bet kodėl jie 
išnyko tik dabar? Juk bol
ševikai Rusiją valdo jau 13 
metų!

Lietuviai nepakliukit ant 
komunistų meškerės.

Dabar Bimba, Mizara ir 
kiti zuja po visas lietuvių 
kolonijas ir žvejoja į nau
jai sutvertą susivienijimą 
narius. Sakau bukite atsar
gus, nes kaip užsikabinsit už 
komunistų kabliuko, tai gai- 
lėsitės, bet bus jau pervėlu. 
Komunistai 
naują susivienijimą ne dėl 
to, kad padėjus darbinin
kams, bet dėl to, kad išnau
dojus juos. Bimba fizinio 
darbo tingi dirbti, o SLA. 
užkariauti nepavyko, todėl 
ir tveria naują “susaidę,” 
tik, mano manymu, neteisin
gai ją užvadino. Turėtų būt 
komunistų susivienijimas. 
Kurie prie to susivienijimo 
prisirašysit, tai paragausi! 
ir komunistinės diktatore©. 
Užteks papeikti Staliną ir 
narys iš “susaidės” bus iš
mestas. Komunistai skaldyti 
senas organizacijas moka, 
bet naujų palaikyti nemoka 
ir jos skaitlingomis niekad 
nebus, nes bent kiek protau
jantis žmogus diktatūros ne
pakenčia.

SLA. visus lietuvius pri
ima. čia nariai visi lygus ir 
turi balsą; tai kam mums 
komunistinio susivienijimo? 
Ar dėl to, kad Mizara ir ki
ti dvkaduoniai turėtų “džia
bą?”

Taigi lietuviai darbinin
kai nepakliukit į bolševikų 
susivienijimą. Aš* kalbu pil
nai patyręs jų taktiką.

Balti morietis.

i
!

kaip perkūnija dundėjo die- ghakasys gauna tik uz sva- murzina. ~
na ir naktį, o iš aukštų kami- ^311^!-Kitos darbus, kaip jeigu žmones ‘neissidor- 
nų veržėsi tamsiai juodi du- tei kelio. pasitaisymas slei- tins, tai man nebus darbo.” 
mai kain iš Draearo nasrų. nuėmimas, reikia dirbti Į sovietus važiuot nebenori, 
Kas gi dirbo tSioj baisioj už dyką. Jeigu nenori, pasi- nore jų spauda ir skelbia, 
dirbtuvėj? Tai rankpelniai imk ^vo lankius ir eik na- kad ten reikalinga milijono 
skurdžiai darbininkai. Daug P3.0.- 9 Paėjęs ką rasi. Al- darbininkų

Tai tokios žinios iš musų

galėjo nors prastą gyveni- Fa^y?s’. ^bai malonu, 
ma pasidaryti sau ir savo kaį!.r dra“^1
šeimiTiai I darbininkų padėti kitose įn-

>! šiandien viskas apmirė.1 d.ustrijos šakose. Tas žinias 
.___i darbininkų dyĮ1?, z";on,"ilaik’

vaikščioja be darbo. Yra ^stl “KeleivĮ.” Meskim ra
dai® tokių, kurie jau visi sineję asmeniškas ir uzgau- 

- - - - - - korespondenci-
| jas, nes jos skaitytojams ne
įdomios. Tada musų laik
raštis bus gyvesnis ir įdo
mesnis. Aš manau tam rei
kalui “Keleivis” suteiks vie
tos. M. J.

CLEVELAND, OHIO.
Šis tas iš praeities.

Aną metą iš Kanados at
važiavo čion 4 dideli vyrai,

i metai badauja, pusnuogi ir, Jį0^3^3? 
basi vaikščioja.

Miesto valdžia neva pa
garsino vietinėj spaudoj, 
kad duos viešų darbų, bet ar 
visi bedarbiai, kurių yra 
tūkstančiai, jo gaus? O ar 
galės dirbti išbadėjęs ir nu
skuręs bedarbis?

Savo akimis teko matyti 
tokį vaizdą. Darbininkas 

j gavo dirbtuvėj darbą. Iš pa
žiūros atrodo tvirtas vyras, kurie dirbo darbininkų la- 
apie 29—30 metų amžiaus, bui, pagelbėdami vietiniam 
Padirbėjęs apie porą valan-, Daubarui, kuris tais laikais 
dų, minimas darbininkas čia buvo gerai žinomas. Tie 
apalpo. Pašauktas gydyto- 4 vyrai tai buvo Žebrauskas, 
jas rado, kad šis žmogus iš- Rugienius, Užkuraitis ir 
badėjęs. Tris dienas jis bu- Raškauskas. Visi dirbo kiek 
vo nieko nevalgęs ir gyvy- galėjo ir kitus ragino dirbti, 
bę palaikė tik vandeniu. ; Po karo daug draugų iš- 

j Pittsburgho spauda pra- dūmė gelbėt Rusijos ir ka-
• neša, kad kontraktoriai pa- riauti su buržuazija. Kuo- 
1 prastam darbininkui moka met jie nuvyko Rusijon, pa-
• vos 25 centus į valandą. Net sidarė pirmi jos priešai ir 

organizuoja inžinieriams moka vos 50 dūmė kur katras galėjo.
centų valandai. Kiekvieno “smarkuolio” bu-

Komisionierius McGovem vo mintis žut-but sugrįžti 
sako, kad kaikurie kontrak- pas tą kapitalistų garbina- 
toriai su darbininkais labai ma “Dėdę Šamą.” 
žiauriai elgiasi. Padirbus Keli išvažiavo į Lietuvą, 
3—4 dienas, darbininkas iš- kur ir musų Daubaras nuvy- 
vejamas, o į jo vietą imama ko. Likę čion mažesni pra- 
naujas. Vienoj vietoj Mc- dėjo neklausyti savo lyde- 
Govern sako: “Aš patėmi- rių ir skilo. Iš musų 4 vyrų, 
jau, kad vienas kontrakto- Žebrauskas su Rugienium 
rius per 4 sąvaites pervarė liko prie “draugų.” Užku- 
per šerengą 145 darbinin- raitis ir Raškauskas nuėjo 
kus. Iš to skaičiaus prie dar- kitur. Žebrauskas dabar pas 
bo pasiliko tik 12 ar 15 žmo- Fišerį mala ir sveria kavą, 
nių.” Tą patį sako ir viešu- parduoda kitus daiktus

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

III

Jau Išėjo Iš Spaudos

kičinio, I PHILADELPHIA, PA. 
Kalėdų eglaitė.

Atrodo, kad žiema bus 
sunki. Kalėdos jau čia pat, 
o bedarbė vis pikčiau dantis 
rodo.

Nepaisant bedarbės, phi- 
ladelphiečiams bus suteikta 
tokia “surprizė,” kad visi 
sunkiai dirbantieji ir bedar- 

, biai, seni ir jauni, dideli ir 
Užkuraitis dirba “Aido”’linksmai pra- 

labui, bet tas “Aidas” “mu- 
finasi” vis tolyn ir tolyn į 
šiaurę nuo Cleveiando: da
bar į Detroitą, iš ten, tur būt, 
į Alaską, o iš tenai vėl kažin 
kur.

Raškauskas, rodos, turi 
geriausį darbą ir nesvajoja 
apie Rusiją. Turi gerą užei
gą ir “šviečia” 7^—— T-: 
gu kuris 
šviečia” 
“mokyt,”

leisti Kalėdas.
Dainos, Muzikos ir Dra

mos D-ja su parama Lietu
vių Muzikalės Namo B-vės, 
rengia Philadelphijos ir 
apylinkės lietuviams Kalė
dų eglutę su koncertu, šo
kiais ir visa eile pamargini- 
mų ir dovanų.

..j žmones. Jei-! “Daina” pasirengusi už- 
per daug “apsi- ganėdinti didžiausią minią 

ir pradeda kitus žmonių, todėl įžanga vi- 
tai pamato gu- siemą veltui. Šis parengi- 

minę paipą ir pasijunta ant p133 įvyks .K^dėdų^dienoje, 
gatvės. p ""

Tai mat, kaip musų 4 vy
rai susiskaldę. Senesnių 
darbuotojų mažai liko, ku
rie dirbo prie “Aido.” Zabu
lionis bemainydamas čekius 
net akmenų skaldyt nuėjo. 
Sugrįžęs pas mus nepasiro
dė, bet apsigyveno prie 
“Aido” Detroite.

Aimonavičius, matyda
mas kad prie “Aido” ma
žas biznis, pradėjo jį bom
barduoti, už ką gavo “džia
bą” prie “Vilnies”- ar “Lai
svės.”

SLA. 136 kuopa su bolše
vikais apsidirbo ir išrinko 
savo valdybą.

Su darbais pas mus taip, 
kaip ir kitur. Tūkstančiai 
bedarbių stovi prie City 
Hali. Prieš rinkimus pradė
jo skelbti, kad bus visiems 
darbo. Tiesa, kaip kam davė

, t. y. gruodžio 25. Salė atsi- 
' darys 2 vai. po pietų ir tęsis 
ligi vidurnakčio. Tai bus 
Lietuvių Muzikalėj svetai
nėj, Richmonde.

Koncertas įvyks 4 ir 8 va
landą. Šokiai ir balius tęsis 
visą laiką. Šokiams vietos 
užteks, nes bus užimtos abi
dvi salės. Kelios orkestros 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius.

Kaipo Kalėdų apvaikščio- 
jimo simbolis, bus didelė eg
laitė, kurią “Daina” puikiai 
papuoš. Apie eglutę suksis 
visas vakaro programas. 
Vakaro vedėju bus visiems, 
ypač vaikams, laukiamas 
“Kalėdų Diedukas.” Jis spe
cialiai atvyks į šį parengi
mą, linksmins visus žaislais 
ir šokiais, o mažiems vaiku
čiams parūpins ir dovanėlių. 

_________ z k l Ką “Daina” surengia, to 
parkus ir gatves pavalyti, nieks nepajėgs surengti. Tai- 
bet tas bedarbės nei kiek ne
sumažino 
dalies bedarbių nepaimta] 
prie darbų. Ramina viso-, 
kiais budais, bet darbo kaip 
nėr, taip nėr.

“Keleivio” skaitytojas.

gi ateikite visi praleisti link- 
ir nei dešimtos smai Kalėdas. Kviečia, 

Kalėdų Diedukas.

Sunku tikėti, kad butų 
švari siela to, keno nešva
rus kūnas. Pitagoras.

KANADOS 
LIETUVIAI

PLYMOUTH, PA.
Kapinių lotų savininkų

v • • •
žiniai.

Gruodžio 28 d., 2 vai. po 
pietų, Augusto Stravinsko 
svetainėje, 40 Feny st., • 
įvyks lietuvių tautiškų kapi
nių bendrovės metinis susi
rinkimas. Susirinkimas bus 
svarbus, nes kalbėsim kokią 
tvorą tversim ateinantį pa
vasarį ant kapinių. Taipgi 
bus naujos valdybos rinki-; 
mai sekantiems metams. Bus 
priimami pinigai, kurie dar 
už lotus neužbaigė mokėti. 
Bus išduodami “dytai.” 
Taipgi kurie dar už lotus ne
užsimokėjote “assesmentų” i 
už praeitus ir šiuos metus, 
malonėkite užsimokėti, $1 
už lotą metams.

Kviečiame skaitlingai su
sirinkti, kaip lotų savinin
kams taip ir pašaliniams. 

—------ l Bus suteikiamos visos infor-
Bimbai visi negeri ir tik macijos kaip galima įsigyti 

“draugas” Stalinas geras. • lotą ant lengvų išmokėjimų. 
Bimba sakė, kad tik komu-’ St. Žukauskas.

i
I
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Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokiu in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančią straipsniu iš vi
sokią mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą ją:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai? 
Kiek yra jurią vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markių apyvarton? 
Kiek kamuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitų gyvenamų pasaulių?
Kiek Lietuvoj yra upių ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

didefi?
Kuris Lietuvos ežeras giliausis iš visų Europos ežerų? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuvių Ba

talionų revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
"ragams”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metų Kalendoriuje daug 
pamokinimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centų. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stampomis prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženklelių prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

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

WINNIPEG, CANADA. 
Darbininkų vargai.

Atėjus žiemai ir pasibai
gus laukų darbams, dau
giausia darbininkų atva
žiuoja į Winnipegą, nes čia 
pigesnis pragyvenimas.

Dabartiniu laiku Winni- 
pege yra nemažas skaičius 
lietuvių. Pasitaiko nemažai 
ir nesusipratimų, po kurių 
per laikraščius vieni kitus 
šmeižia ir neteisingas ži
nias rašo. Tai yra biaurus 
įprotis ir toki raštai “Kelei
vio” skaitytojams neįdomus.

Dabartiniu laiku Winni- 
pege yra apie 20,000 bedar
bių. Sužinojęs, kad yra dar
bininkų unija, nuėjau ir aš 
pasižiūrėti. Radau keletą 
žmonių; kambarys prirūky
tas, net sunku kvėpuoti; 
klausau keli vyrukai kalba
si lietuviškai, tai ir aš prisi
gretinau ir ėmiau su jais kal
bėtis. Čia prieina ir lietuvys 
organizatorius, p. A. D.

—Žinai, drauge — sako 
p. A. D. — prisirašyk prie 
unijos.

—0 kiek reikia mokėti? 
—paklausiau aš.

—Vienas doleris įstojimo 
ir po 50 centų kas mėnuo — 
atsakė < _ "
Apart to, — tęsė jis toliau, 
—gal duosi kiek ant lietu
viškų laikraščių?

. —O kokius tu laikraščius 
užrašinė ji? — vėl aš pa
klausiau.

—TSi žinai, drauge; dar
bininkiškus, “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Ryto metą vėl nueinu. 
Žiuriu ponas organizatorius 
tikietos pardavinėja. Pama
tęs mane tuoj pribėgo ir...

—Žinai, drauge; gal ti- 
kietą pirksi? Mat, vis trūks
ta pinigų.

—Kaip kiauro maišo ne- 
pripildysi, taip alkanų ko
munistų neprisotinsi — pa
maniau aš.

Gaut iš miesto pašalpą la
bai sunku, nes reikia liudi
ninkų, kad paliudytų, jog 
Winnipege metus laiko iš
gyvenęs. Jeigu liudininkai 
gerai nepaliudys, tai maisto 
negausi. Kartais vieną są- n 
vaitę pašelpia ir atsako* 
daugiau nebeduoda.

Negalima praeit nepami
nėjus dar vienas tipas, kuris 
išnaudoja ir taip jau suvar
gusius darbininkus. Jis irgi 
neva lietuvys darbininkas, 
bet kalba lietuviškai, vokiš
kai, lenkiškai ir latviškai. 
Jis susipažinęs su ofisais ir 
iš ten gauna darbininkų pa
reikalavimus. Nuo kiekvie
no tokio darbininko jis lupa 
po $5, nors pats darbinin
kas gavęs per jį darbą už
dirba tik $20 į mėnesį.

Patarčiau jam kuogrei- 
čiausiai mesti tokį nešvarų 
biznį, nes prisieis paskelbti 
jo pavardę, arba teks ir su 
policija susipažinti.

Draugai darbininkai!
... Skaitykit ir platinkit “Ke- 

~ leivį,” nes tai geriausias dar- 
bininkų laikraštis.

Nuskriaustasis.
Red. prierašas: Pavardės 

paskelbimas tokių lupikų 
nenugąsdins. Reikia kreip
tis ir viską išaiškinti unijai, 
o jei tas nieko negelbės, to
kius tipus įduokit valdžiai.
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' Kaip Sugriuvo 
Trockio Planai.
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DIDŽIOJO KARO 
PASLAPTYS

Šitas Avinas Nupirktas Už $1,300.
KELEIVIS

Šiomis dienomis Salt Lake City mieste vilnų augintojų drau
gija buvo surengusi avių parodą. Didžiausia dovana buvo pri
pažinta šitam avinui už gražiausias jo vilnas. Jį užaugino Utah 
valstijoj farmerys Madsen, ir jis pardavė jį šitoj parodoj už 
SI,300. Viena vilnų auginimo kompanija nupirko jį veislei.

Šimtai komunistų areštuota, 
Rykovo “dienos užbaigtos.”

Londono “Daily Mail, 
kuris veda prieš Sovietus di
deli vajų, pereitą sąvaitę pa
skelbė straipsnį su visomis 
smulkmenomis apie nepasi
sekusi Trockio sąmokslą nu- 

! versti Stalino diktatūrą.
Kaip žinia, lapkričio pa

baigoje Rusijoj buvo prasi- 
' dėję sumišimai. Buvo sukili
mų net raudonoj armijoj ir 

; laivyne. Tuos ivykius Mask- 
: va stengėsi užmaskuoti ir 
tuo tikslu išpūtė didelį bur
bulą apie svetimų valstybių 

' sąmokslą užpulti Rusiją. 
Į Anot “Daily Mail,” są
mokslas prieš Stalino reži
mą buvo tikrai padarytas, 

Į tik ne svetimų valstybių, o 
buvusių bolševikų vadų, ku- 

j riuos Stalinas atstūmė nuo 
valdžios ir ištrėmė iš Rusi
jos.

Pats svarbiausis to są
mokslo inžinierius buvęs _ _ _
Leonas Trockis. JĮ rėmė sisekimus reakcininkams te- tiems, kurie tartum galėtų 
Christianas Rakovskis ir1“*—----- - —=—
Gregorijus Zinovjevas, ku- 
riedu 1928 metais taip pat 
buvo ištremti iš Rusijos už 
pasipriešinimą carui Stali
nui.

Jų sąmokslo planas buvo 
teks: nuversti nuo sosto Jo
sifą Staliną ir. vietoj vieno 

tė. Taigi perskaityk* tu man: diktatoriaus, Rusijoj pasta- 
ją. o aš tuo tarpu pypkę už- 
sirukysiu.

—Čia giyna nesąmonė, 
tėve. Žmogus klausia, kada; 
Antikristas ateis ant žemės. Į

—Aš, Maike. ir pats nore-j 
čiau apie Antikristą žinoti.: 
Kaip tu. vaike, eini į kalė-1 
džiu ir skaitai visokias knv-; 
gas. gal radai kur parašyta, 
kada tas šėtono paslas at

leis?
—Tokių fantazijų mokslo 

knygose nėra.
—Tai sakai, kad Antikris

to nebus?
—Žinoma, kad ne.
—Na, o jeigu bus?
—Negali būti.
—Dievo rankoj viskas ga

li būti.
i —Nieko viršgamtiško mes 

—Ant ko tu tą morgičiu nematėm lig šiol, nieko virš- 
gali duot, tėve? Juk tu netu- gamtiško riebus n ateity,

- - - - - teve.
I —O kodėl Amžinas Žydas
Vl'Omano - • x . .i —Nėra. teve. nei tokio 

verta žydo. Tai irgi fantazija. Jo 
’ niekas niekur nematė.I 

—Devenio stuba irgi ne-' 
daug buvo verta, Maike, o 
vis dėl to jis gavo 25 tūks
tančius. Taigi aš rokuoju, 
kad ant pypkės SLA. galėtų 
man duot bent penkis tuks-. 
lančius.

—Žinai, Maike. kad aš be 
biskio tik neisirašiau Į tą 
tautišką susaidę, ką nesenai 
Čikagoj turėjo dideli faitą 
su bolševikais? Ji rašo savo 
vardą iš trijų litarų.

—Turbut turi galvoj, 
ve, SLA?

—Dacit. Maike. esela!
—Tau vertėtų prie jos pri- 

gulėt. tėve.
—Ir aš mislinu, kad yra 

geras išrckavimas, ba man 
reikia pinigų.

—Bet prigulėdamas prie 
organizacijos pinigų negau
si, tėve.

—Ves. Maike, ji duoda 
savo memberiams ant tros- 
to. Mano frentas Devenis iš 
VVaterburio gavo net 25 tūk
stančius dolerių.

—Žinau, tėve: bet tie pi
nigai buvo paskolinti jam 
ant pirmo morgičiaus.

—Aš, vaike, irgi galiu 
duot pirma morgičiu už pas
kolą.*

tė-

I

i

—Puslekortę! Ai- nežinai, 
kas yra puslekortė?

—Turbut nori pasakyt: 
postkartė?

—Dacit. Maike. postkar-

i

ri jokios nuosavybės! .teve.
—O ką tu mislini apie ma-:

no pypkę, ar tai ne 
locna prapertė?

—Pypkė nedaug 
tėve.

I

I

!
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ARTĖJA DEMOKRATUOS 
LAIMĖJIMAS.

_____' ' . J 
šių metų ruduo vien nepa- bet jos neneša džiaugsmo ir

M
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Atvykę j Olandiją, šnipai 
tuoj užmezgę ryšius su vo
kiečių socialdemokratais, 
Karoliu Liebknechtu ir Ro
že Liuksemburg ir jų pase
kėjais. -Per jų rankas buvo 
siunčiama į Vokietiją revo
liucinė literatūra ir kuriam 
laikui praslinkus šnipai per- 

tikslas pateisina sikraustė j Duseldorfą ir ten 
Įsteigė savo vyriausią buvei
nę. Jie tuoj kreipėsi Į savo 
valdžią prašydami išsiųsti 
daugiau pinigų papirkti lai
kraščius ir atskirus asmenis, 
kurie šiokiu ar tokiu budu 
galėjo prisidėti prie revoliu
cijos kėlimo. Pinigai be ma
žiausio atidėliojimo buvo 
išsiųsti.

Generolo Bukabell prane
šime francuzų valdžiai sa
koma, kad Vokietijos kai
riosios partijos turinčios bū
ti finansuojamos, pinigai tu
ri duoti galimybės padidinti 
jų laikraščių tiražą. Pasėkos 
pateisinančios išlaidas.

• 1917 m. K. Liebknechtas
ir Lūksemburg, kaip žino
ma, stojo bolševikiško judė
jimo Vokietijoj priešaky ir 
visą savo energiją panaudo
jo propagandai socialinės 
revoliucijos. Per visą tą lai
ką, kaip sako francuzų šni
pai, jie naudojos Francuzi- 
jos valdžios pinigais.

I Šnipų darbas davė rezul
tatų. Gegužės 18 d. 1918 m. 
Degrangas pasiuntė į Pary
žių toki pranešimą: “Bukite 
tikri, kad revoliucija Vokie
tijoj prasidės dar prieš žie
mą. Musų veikimas Karis- 
rue, Baden-Badene, Koblen- 
ce, Busseldorfe, Essene, Ko- 
elne ir Vurzburge turi pasi
sekimo. Vokiečių pasiprieši
nimo jėga bus sulaužyta.” 

Laukiama, kad knyga pa
dalys didelę sensaciją. Iki 
šiol buvo žinoma tik tai, 
kad bolševikų propaganda, 
kurią skelbė Rusijoj Leni
nas, Trockis ir kiti, buvu
si vokiečių valdžios finan
suojama. Tečiau dabar fran
cuzų šnipai sako, kad ir Vo
kietijoj bolševikų propagan
da buvo Francuziškos val
džios finansuojama ir palai
koma.

Kaip valstybės ruošė revo
liucijas priešų šalyse. Leni
nas gavo iš kaizerio valdžios 

600,000 aukso markių.
Didžiojo karo metu kaina

vusios valstybės dėjo visų 
pastangų, kad kita kitą nu
galėtų. Jos vadovavosi tai
sykle : “i ” ‘
priemones” ir naudojosi net 
biauriausiomis priemonė
mis.

Be durtuvų, patrankų, 
kulkosvaidžių, nuodingų du
jų, špionažo, ir priešo pinigų 
padirbinėjimo, kariavusios 
valstybės griebdavosi dar 
kitų, neprastu Jjudu prie
šui mirtiną smūgi kirsti.

Taip kiekviena kariavu
sių valstybių stengėsi iš
šaukti priešo šaly riat^es, 
revoliucijas ir tt.

Rusijai rūpėjo sukelti 
prieš Austriją—Vengriją 
Slavus. Rusijoje iš nelaisvių 
pasidavusių čekoslovakų, 
Austrijos, Vengrijos karei
vių buvo organizuoti pulkai. 
Vokietija laukė sukilimo 
prieš Rusiją Suomijoje.

Be to ji rėmė airių sukili
mą prieš Angliją. Rusija 
šaukė armėnus kovoti su 
Turkija ir davė jiems ginklų. 
Anglijos agentams pavyko 
sukurstyti rimtą arabų suki
limą prieš Turkiją.

Austrija ir Vokietija pa
dėjo Pilsudskiui sudaryti 
lenkų legionus karui su Ru
sija ir tt.

Žodžiu, kariavusios di
džiulės valstybės kur tik bu
vo galima stengėsi pasinau
doti savo tikslams Įvairių 
tautų veržimuisi prie nepri
klausomo gyvenimo.

Bet negana to. Jos išnau
dodavo ir socialistinę kovą, 
kuri yra kiekvienoje šaly.

Įvairus karo laikų doku
mentai ir karo dalyvių atsi
minimai liudija, kad ka
riaujančių valstybių slapti 
agentai energingai dirbo ir 
šioje srity.

1917 m. Rusijos revoliu
cijai Įvykus vokiečių gene
ralinio štabo viršininko gen. 
Liudendorfo įsakymu Leni
nui buvo leista iš Šveicari
jos vykti per Vokietijos teri
toriją, kad jis per Švedija 
galėtą grįžti Rusijon. | Mirties Bausmė Ir

Leninas reikalavo tučtuo
jau baigti karą ir skelbė,! 
kad valstybių karas turįs bū
ti pakeistas vidaus pilietiniu 
karu-. Tad Vokietijos gene
raliniam štabui buvo svar
bu, kad Leninas ir jo šali
ninkai dezorganizuotų rusų 
kariumenę ir šalies gyveni
mą.

Yra žinių, kad per tarpi
ninkus Leninas gavo iš Liu
dendorfo 600,000 aukso 
markių. Tatai sako karo at
siminimuose pats generolas 
Liudendorfas. Vokietijos 
reichstago komisijoje žino
mas vokiečių socialdemo
kratas Bernšteinas, remda
masis dokumentais tai pa
tvirtino. Šiame atvėjy Leni
nas, matyti, taip pat vado
vavosi nusistatymu, kad “so
cialistinės revoliucijos tiks
las pateisina visas priemo- y,

I

atnešė. Kaip anais metais, 
kada kūrėsi fašizmas ir ki
tos diktatūros, reakcinin
kams lengvai viskas sekėsi. 
O dabar? Štai iš Austrijos 
praneša, kad visoki fašistai 
ten pralaimėjo. Suomijoj 
taip pat, kitose vietose prasi- Gaivališką jėgą valdo tas, 
dėjo diktatūrų negaliavimai kas sugriebia ir garsiau pa- 
arba kritimai. Tiek impona- skelbia miniai imponuojan- 
vęs musų oficiozinei spau- čių demagoginių obalsių, 
dai ir tiek jos šlovintas fa- duoda daugiau jai neaprėž- 
šizmas jau pereina į kritimo tų laisvių. “Grab nagrable- 
ir vaidų stadiją.

Paskutiniais mėnesiais ko
ne kas dien pareina žinių 
apie piliečių suiminėjimus 
Italijoje, apie atidengimą 
suokalbių prieš fašizmą, 

______________________  apie tos pat fašistinės spau- 
paskutinę valandą išsigelbė- ^os organų uždarinėjimą,

' tyti kelių žmonių direkto- 
i riatą, į kurį ineitų Trockis, 
i Rakovskis, Zinovjevas, Ry- 
I kovas ir kiti.

Sąmokslo planas buvęs 
Į jau gatavas ir po visą Rusi- 
' ją buvo prasidėję sukilimai, 
i tečiaus ačiū skaitlingai šni- 
' pų armijai Stalinui pasise- 
: kė apie sąmokslą sužinoti ir

ti. Šimtai komunistu buvo aP*e darbininkų nepasiten-

I
I

būt patenkinti tautos kova 
su jos valdžios uzurpato
riais. Šiandien yra pavojus 
prileisti prie suiručių, pri
leisti prie jėgų iškrikimo, 
nes kur jos kryps, kur jos 
paslys, yra sunku pasakyti.

noje” — Lenino obalsis — 
laimėjo rusuose, yra kas lau
kia jo Įsigyvenant ir kitose 
šalyse.

Tad kas spiaudė į demo
kratizmą ir parlamentariz
mą, Į kompromisų valdymą, 
Į tautos organizuotumą ir 
niekino demokratų pastan
gas, jau turėtų atsipeikėti. 
Mes dar galime pasakyti, 
kad demokratijos kova už 
parlamentarizmą su jos prie
šais dar toli nebaigta, kad 
vienur kitur tęsis jėgų svy
ravimas, visokių lemčių 
duos, bet tai bus laikina ir 
galutinis laimėjimas vis tik 
yra demokratijos laimėji
mas.

Demokratinis valdymas 
yra pagrįstas solidarumo ir 
koperatizmo dėsniais. Jis 
gali visus patenkinti, bet jis 
reikalauja interesų atstovų 
aktingumo. Lepšiai greit ap- 
sivilia ir tuoj pradeda šauk
ti diktatūrą ir tik oportunis
tu pagalba jie kartais ją 
Įvykdo. Bet tautos valia, jos 
reikalai čia tokios rolės ne
vaidina. Iškyla luominiai 
reikalai. Tik diktatūra daug 
kalba apie tautos reikalus, 
•bet jų neatsižiuri savo kely
je •

Redos, šio rudens reiški
niai turėtų visus Įtikinti, kad 
tautos pradeda atsipeikėti 
po karo ir savo teises ginti.

“L. Ž.”

kinimą... Štai tik prieš ke
lias dienas buvo pranešta, 
kad šiaurinėje ir pietinėje 
Italijoje suimta keli šimtai 
žmonių, o jau vėliau, atiden
gus suokalbininkus prieš fa
šizmą, suimtą žmonių, kurių 
tarpe yra daugiausia profe
soriai, žymus italų veikėjai, 
generolai ir kiti. Ir tokios 
žinios, nežiūrint didelio slė
pimo, vis tik dažniau ir daž
niau kartojasi.

O ką tai reiškia? Ar tai 
rodo diktatūrų stiprėjimą? 
Ar Įvykiai fašistų žemėje ro
do fašizmo galybę, kuriai 
taip tikėjo ir dar kai kurie 
tebetiki? Buvęs taip madoje 
fašizmas išgyveno tik tiek 
laiko imponuodamas, kiek 
laiko laikėsi trumpos mote
rų suknelės. O jo imponavi- 
mas tik trumparegius tevei- 

| kė. nes jis imponavo griovi-

bo dirbti. \ ienas lietuvis tvnių metu, tepradėjo duoti 
farmerys iš Michigano vals- netikusius vaisius. Tik tų 
tijos siūlo tau darbą. Sako, vaisių susilaukus suprasta ir 
jei netingėsi karves melžti fašistų žemėje, kokią nelai- 
ir tvartą kas dien išvalyti, mę jis neša tautai.
tai gausi per žiemą binzų ir į Tečiau iš tolo jis dar ir da- 
siltą pastogę. bar imponuoja. Ypač kad jo

—Ką. ar aš turėsiu karves neigiamos pusės dažnai nu- 
..... . ir tvartą čystyt? Ar tylima, o kiekvienas jo nau- 
tas farmerys žino, kas aš per dai menkniekis išpučiamas.

~ \ ’ j ’ ’:ę Į fašistų žemę jau-
aš turiu janirolo ciną. • nuoliai ir nepažinę tenykš-

—Tai nieko nereiškia, tė- čio gyvenimo, o vien tik is 
ve. Buvusieji caro generolai agitatorių pasiklausę apie 
irgi turėjo “cinus,” o dabar bandomas formas ir jų “to- 
šluoja gatves ir valo kitiems' bulumą,” yra daug prirašę ir 
batus. Dabar, mat, jau nebe mums pripasakoję. Lekian- 
ta gadynė, kad už “ciną” ta-! čįų frazių mėgėjas Mussoli- 
ve kiti maitintų. Jeigu nori n*s taip pat yra nemaža savo 
valgyt, tai turi ir dirbti. įkalbomis ir karštais veiks- 

. . . ,, I mais padaręs. Bet dar to vi-Ai ges nat, Maike. Da gQ negana, ka(] jau tiktų gy
venimui. Tautos kantrios, 
jos leidžia save ilgai ekspe
rimentuoti ir lyg maži vai
kai laukia tėtučio pyragų iš 
miesto parnešant, 
jos pajunta to viso 
kaip nustoja vilčių, jos yra bo, nes pyčės auga tiktai ant 
baisios jų valdovams. Italai vienmečių šakelių. Sykį pumpu-

areštuota ir sugrusta i kalė
jimus. Nors suimtų vadų pa
vardės yra slepiamos, te- 
čiaus Rusijos komunistų ra
teliuose esą kalbama, kad 
Aleksiejaus Rykovo dienos 
jau suskaitytos.

O kur tu ji, vaike. ma-| 
tysi, kad jis mainosi kaip 
mėnulis. Kuomet mėnulis 
senas, ir jis senas; kuomet 
mėnulis jaunas, tai ir Amži
nas Žydas jaunas.

—Taip nėra, tėve: aš ta- 
—Bet jeigu tu skolos ne-'ye užtikrinu. Jeigu toks kla- 

galėsi grąžinti, ką Susivieni- joklis pasaulyje butų; tai 
jimas su tavo pvpke darys?, dabartinė civilizacija jį ras- 

r. , ‘ l tu, nežiūrint kad jis ir kas-
.diėn mainytų.’!.

- I —Taigi ir man taip rodo-j 
i si, Maike. Dabar visu kontru1 
gronyčios apstatytos vaisku, j

ke? Ogi prezidentas St. Ge-1 
gužis per seimus galės ją už- 
sirukyt.

—Bet man rodos, kad 
pypkės nerūko.

—Jeigu jis nerūko,

pažiūrėk, ką rašo ta kita 
gromata.

—Čia tave ant farmų 
kviečia, tėve.

—Sakai, ant farmų? ! Bai 
gali, net pypkė užgeso! Ki
bą reikės važiuoti, ar ką. 
Juk vikeišinas man reikalin
gas. Važiuoja visokie dakta
rai ir lojariai, tai kodėl ne
galėtų vyčių vaisko staršas 
janirolas vikeišino turėti? 
Juk aš ilgi prie listokratų 
priguliu. Na. o kas ten mane 
kviečia?

—Palauk, tėve, čia Tave __ ___
kviečia ne i svečius, bet dar-! mu, |<urįs įįfc dabar, po sep- 
bo dirbti. ^ Menas lietuvis tynių metų, tepradėjo duoti 

vaisius. Tik tų

, be pasporto niekur negali 
nuvažiuoti, na, tai kokiui

i . i - i i-a., vctc? leninei zanv, neto o-o pci <*«** mv5Pa-“?bu ,toks žydas gaktų j ? Pa,.ašyk t’u jam, kad Nuvyk 
istorijos Per.elt? '

tai
SLA. galės mano pypkę pa- 
aukaut Lietuvos i 
muziejui. Ten, man rodos, 
ji geriausia ir tiktų, ba ji tu
ri gana ilgą istori ją.

—Niekus šneki, tėve. i —O ką tu ten butum vei-j 
—Olrait, Maike, jeigu tu,kęs?

nenori mano šnektos klau-j —Nagi, sakau, kanadeis- 
sytis, tai perskaityk man kos bučiau paragavęs, 
nors porą gromatų, kuriasi 
aš vakar gavau. Gal kas at
siunčia pasveikinimų ant 
Krismų.

—Kaip tu čia kalbi, tėve?
—Aš kalbu regit lietuviš

kai.
—Ne, tėve; “krismų” ir 

“gromatų” lietuvių kalboj 
nėra.

—Dac olrait. Maike; tu 
mane supranti enivei. Taigi 
perskaityk man nors šitą 
puslekortę.

- Ką? ką?

Ana, aš tik į Mont-I 
realą norėjau freitais nuva-j 
žiuoti, bet kaip sitizen pei- 

. periu neturiu, tai ir neleido, i 
I i

—Geriau taupyk pinigus 
juodai dienai.

—Veidiminut, Maike; o
kada toji juoda diena bus? P?an.^ badas nespaudžia. 
Ar kaip Antikristas 
žiuos?

—Juoda diena,
žmonės vadina tą laiką, 
kuomet tu sergi, darbo netu
ri, ar kitokia nelaimė už
griūva. .Jeigu tokiu laiku 
žmogus turi susitaupęs kele
tą centų, tai jis lengviau n.u-

Įgali vargus.
• —Olrait, Maike; dabar

v • Visokie Patarimai.
Jeigu veido ar galvos oda bū

na taukuota, reikia ją prausti 
kas diena karštu vandeniu ir 
muilu, o paskui nuplauti šaltu 
vandeniu. Nereikia valgyt rie
balų, bet reikia gerti daug van
dens.

Pirm negu duosi ligoniui vais
tus, atydžiai perskaityk ant bon- 
kutės užrašą ir įsitikink, kad 
tai tie patys vaistai, kurių nori 
duoti.

atva- Nueisiu Pas vyčius, ir jie man 
paaukaus ant pragyvenimo, 

tėve. Sen- Žukauskui jie nu
pirko auksinę šoblę, užtai 
kad Vilnių paliokams atida
vė, tai gali man ir ant šolde- 
rio su kopūstais paaukauti.

—Na, tai ir keliauk svei- tą žino geriau, kaip kas ki- rai ant šakos nušals, tai toji ša
kas, tėve. tas. *ka niekad daugiau vaisių

—Olrait, Maike. Meri Bet šiandien ne vien jos duos. Gali duot tiktai nauja ša- 
Krismus! baisios yra jų valdovams, ka.

Jeigu 
naikino

žiemos laiku šaltis su- 
pyčių pumpurėlius ir 

bet kai į medis nedavė vaisių, tai visas 
blogą, ’ jo šakas reikia nugenėt iki stie-

ne-

Arbata.
Žiniose apie 8 inžinierių 

bylą Maskvoje tankiai buvo 
minima arbata. Teisėjai sė
di sau prie stalo ir atsilošę 
kedėse supasi, ruko papiro
sus ai'ba srebia arbatą. Pas
kutinė telegrama sakė, kad 
prokuroras Krylenko ir mir
ties nuosprendi skaityda
mas gėrė arbatą. Dabar A- 
merikos spaudoje pasirodė 
ir teismo rūmų fotografijos 
nutrauktos laike tos bylos. 
Vienoj fotografijoj aiškiai 
matosi, kaip vienas kaltina
mųjų, būtent prof. Ramzi- 
nas, pastatytas prie radio 
mikrofono daro “išpažinti,” 
o patarnautojas neša teisė
jams arbatą. Ten pat, teis
mo rūmuose, matyt ir garuo
jantis samovaras.

nes.” j Amerikoje šitokį “teis-
Netrukus Leipcige bus iš- ’ galima pamatyti tiktai 

leista nepaprastai įdomi burleskose. Nes iš tikrųjų, 
knyga, kurioje pasakojama, koks gi skirtumas tarp tokio 
kaip francuzai ruošė revo- teismo ir paprasto restora- 
liuciją Vokietijoje. į no? Juk jeigu galima rūkyti

Tos knygos autoriai buvę papirosus ir gerti arbatą, tai 
Francuzų karo šnipai, leite- kodėl negalima lošti korto- 
nantai Derganž ir Bele vai je., mis *r Serti ah>?

Savo atsiminimuose jie ’ _
sako, kad 1911 metais jiems PVJODALIPIAI NEPRIIMA 
buvo pavesta kurstyti revo-- M AŽESNIŲ'ALGŲ,
liucinį perversmą Vokietijo-! Puodalipių unijai Pitts- 
je. Juos siuntęs Vokietijon burghe buvo pasiūlyta dirb- 
pats Klemenso. Jų darbui ti už mažesnę algą. Unija 
buvę paskirti milžiniški pi- šitą pasiūlymą atmetė. De- 

i su darbdaviais eina 
toliau.

nįgai, kurie buvę siunčiami Į rybos 
Olandiją.

k L ..... ,-fc, - •__ —— .A ■ > r. ■ ■ i i ■ t » ■ ■ M IP ~ L.
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Kaip Girti Jaunuo- Į 
liai llžlranlonn 

Merginą.
Gary mieste, Indianos val

stijoj, šiandien sėdi už gele
žinių grotų penki jaunuoliai, 
kaltinami pirmo laipsnio 
žmogžudystėj. Jie turėjo 
girtą vakarušką, nugirdė 
jauną merginą ir tol ją žagi- 
no. kol sužeista mergaitė 
mirė nuo kraujapludžio. Ji 
vadinosi Arlene Draves (gal 
Dirveliutė?), buvo 18 metų 
amžiaus ir vos tik baigus 
mokyklą. Valdžios dakta
ras pripažino, kad ji sudras
kyta atliekant nedorą dar
bą. Areštuoti penki jauni 
vaikėzai, du iš jų vedę, jau 
prisipažino prie kaltės. Va- 
karuškos buvo pas tūlą 
Thompsoną. Susirinko be
veik visi high sehool moki
niai, pasižymėję vis futbolo 
“didvyriai,” ir lakė alkoholį 
per visą naktį. Apie 1 va
landą nakties kalbamoji 
mergaitė pradėjo nuo gėri
mo alpti. Jos mylimasis išsi
vedė ją ant balkono, kad 
gautų šviežio oro, ir tenai ją 
išžagino. Paskui jis nusive
dė ją žemyn į automobilių, 
kur atėjo jo “frentai,” išsi
vežė merginą į tamsią gat
vę ir tenai pradėjo ją ata
kuoti visi iš eilės, ir po kelis 
kartus. Galų gale pamatė, 
kad mergina jau nebegyva. 
Nuvežė pas daktarą, kuris 
pašaukė policiją ir piktada
riai buvo areštuoti. Jie vadi
nasi: Virgil Kirkland, 20 
metų; David Thompson, 22 
metų ir vedęs: Leon Stan- 
ford, 21 metų: Tony Shirk 
(gal Širkus?), 21 metų ir 
taip pat vedęs, ir Pauls Bar- 
ton (gal Bartkus?), 21 me
tų. Visi jie užrakinti kalėji
me be kaucijos ir jiems grę- 
sia mirties bausmė.

Tose vakaruškose butą 
ir aiškiai lietuviškomis pa
vardėmis jaunuolių, pavyz
džiui, Margareta Likas ir 
Josephine Rūkas. Gali būt, 
kad ir nukamuota mergina 
buvo lietuvaitė. Jos veidas 
laikraščiuose labai lietuviš
kas. Ji buvo našlaitė.

_________________________ I 
GIRTUOKLIAI ČIULPIA Į 

ALKOHOLĮ IŠ AUTOMO
BILIŲ. 7 JAU MIRĖ. Į
Atėjus šalčiams, žmonės 

pila į automobilių radiato
rius alkoholio, kad vanduo 
neužšaltų, ries kitaip sutrūk
sta radiatorius. Alkoholis 
vartojamas denatūruotas, 
taigi nuodingas. Bet yra gir
tuoklių, kuriems geriau pa
sigerti ir pakratyt kojas, ne
gu gyvent be gėrimo. Taigi 
tokie žmonės dabar pradėjo 
čiulpti tą nuodingą alkoholį 
iš svetimų automobilių. ' 
Pittsfieldo mieste, Mass.1 
valstijoj, pereitą sąvaitę 7 • 
bomai nuo tokio gėrimo mi
rė.

KINIJOS RAZBAIN1NKA1 
IŠSKERDĖ 20,000 KA

REIVIŲ.
Telegramos sako, kad Hu- 

peh provincijoj 20,000 ki
niečių banditų užpuolė neti
kėtai toki pat skaičių val
džios kareivių ir beveik vi
sus juos išskerdė. Šitokio 
skaudaus smūgio iš banditų

KELEIVIS

JaTouaiae
Jeigu jus norite gero maisto, 
y tai vartokit La Touraine— 
kava kuri priduoda skonį vi
siems valgiams. Prašyk pas 
krautuvininką La Touraine- 
kavos su raudonu puoduku 
ant skardines.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

South Lee, Mass. — Pe-1
.. .. . • IK. 31LDVO r ŪK USIAI.Teitą sąvaitę Ugnis čia sunai- kalinga, prašau atsišaukti, 

kino medžio dirbtuvę ir 
daug lentų.

CLEVELAND, OHIO.
1 LIETUVIŲ VALANDA 

PER RADIO.
Gruodžio-Dec. 21, Nedėlioj, 
prasidės 11 vai. iš rvto, per 
Radio stoti W. H. K. 1390 
kl. 215-7 met! 
nustatyt savoj 
girst Lietuvių kalbo 
programą.

Meldžiame

5

PARSIDUODA FORNlšIV STORAS 
IR STLBOS FORN1ŠIA1. Kam rei-

Savinin-

(51)
kas serga. Parduosiu labai pigiai. 

199 NO MAIN ST.,
ANSONIA, CONN.

NEPIRK PIGIŲ KNYGŲ, 
BRANGIAI UŽMOKĖSL 
Pirk nuo manęs brangias Knygas, 

pigiai užmokėsi.
Parsitrauk mano knygų kataliogą 

ir sulygink kainas su savo knygų ka- 
taliogais; pamatysi kur gali . gauti 
brangių knygų, pigiai. Nepirk ant sy- 

| kio daug, pirk tik vieną. Tą pėrskai- 
j tysi, nusipirk kitą. Knygų kataliogus 
i prisiunčiu į Suv. Valstijas dykai. 
Knygų persiuntimą—apmoku. (-) 

M. A. IGNOTAS ?
P. O. Box 136. Ocean Gate, N. J.

IŠLAIMĖK UŽDYKĄ 
PATENTĄ.

Aš duosiu ir bilietą dėl išlaimejimo

Besiedovskis Žada I
Atvažiuot Ame- _ ___ — _ —■_ 1__ ___ —

rikon.
' i f I

Washingtono žiniomis, šį 
mėnesį Amerikon turėjo at- 

pusės kariumenė da nebuvo važiuoti Gregorijus Besie- 
turėjus. i dovskis, buvusis Sovietų

--------------- ! ambasados Paryžiuje reika- 
MAINE’O GIRIOSE RADO lų vedėjas. Jisai pagarsėjo 

NUSIŠOVUSI ŽMOGŲ. visam pasaulyje pereitais 
metais, kada atsisakė grįžti 
Maskvon ir stoti prieš bol
ševikų teismą. Bolševikų 
žvalgyba buvo tuomet at
siuntus porą ginkluotų agen
tų, kad jie Besiedovskį Pa
ryžiaus ambasadoje suimtų 
ir varu parvežtų Rusijon, 
bet jis nakties laiku iššoko 
per langą, paskui iš amba
sados sodo persivertė per

I

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ŠAUDYMUS RUSIJOJ.
Tarptautinės žmogaus 

Teisių Lygos Federacijos 
Taryba priėmė prieš šaudy
mus Sovietų Rusijoj šitokią 
protesto rezoliuciją:

“Taryba sužinojusi apie 
specialistų ir technikų šau- 

• dymus Rusijoj, reiškia savo 
protestą ir pasipiktinimą. 
Nesigilindama kiek buvo 
pagrįstas sušaudytujų kalti
nimas Įteiktas naujoms bu
simoms teroro aukoms, 
Žmogaus Teisių Federacija 
pareiškia, kad mirties baus
mės vartojimas paprastu po
liciniu parėdymu be forma
laus teismo proceso yra pa
prastas žudymas. Federaci
jos Taryba smerkia tokį 
biaurų nusižengimą prieš vi
są žmoniją.”

" Panašias protesto rezoliu
cijas priėmė ir paskelbė 
Francuzijos ir Vokietijos 
Žmogaus Teisių Lygos.

Maine’o giriose, netoli 
nuo Bangoro, pereitą nedėl- 
dienį buvo atrastas negyvas 
jaunas žmogus su peršauta 
galva. Netoli jo gulėjo iš
šautas revolveris. Policija 
spėja, kad jis nusižudė. Jo 
kišeniuje rastas laiškas, kur 
sakoma, kad jis jieškojęs 
darbo, bet negalėjęs rasti.

JOS KARVĖS SUĖDĖ ! tvorą ir pabėgo. Nuo to fai- 
OBUOLIUS, IR JI NORI

DAR ATLYGINIMO
Springfield, Mass. Ma- . . ..

rė Jarovskienė turi netoli ■ . ... ....
nuo čia farmą ir 17 melžia- Kongreso komisija tyrinėja 
mų karvių, iš kurių pieno ji 
darydavo sau pragyvenimą. 
Bet dabar ji apskundė savo 
kaimyną ir reikalauja iš jo 
$3,000 atlyginimo užtai, 
kad jis nesurinko obuolių 
ant savo farmos. Ji sako, * _ .
kad jos kair ės nuėjo ant jo kongresmanas Fish, pareis- 
farmos, priėdę obuolių, ir kė, kad jisai pasirūpinsiąs 
nuo to laiko nebeduoda pie- išgauti Besiedovskiui laiki

ną vizą ir leidimą pabūti 
! Amerikoje bent 6 mėnesius, 
.tečiaus kelionę Amerikon ir 
i atgal Besiedovskis turįs ap
mokėti pats.

i Per daugelį metų Besie- 
: dovskis buvo veikliausis ko-

reitą sąvaitę čia buvo areš
tuotas kun. Fred Robinson 
iš Bostono. Jis kaltinamas 
tuo, kad turi du vaiku ir ne
duoda jiems užlaikymo. 
Jam buvo teismo įsakyta 
mokėti vaikams ir jų moti
nai po $10 į sąvaitę, o jis iš
važiavo į New Hampshire 
valstiją ir tenai susidėjo su 
kita moteriške. Dabar poli
cija pargabeno jį atgal į Bo
stoną. Ot, jums ir doros mo
kytojas !

no.

NUŠOVĖ GRUZIJOS 
DIPLOMATĄ

Paryžiuje aną nedėldienj 
buvo nušautas Bze Pchanok- 
vadze, buvusis Gruzijos res
publikos atstovas Paryžiuje, 
žmogžudys buvo areštuotas 
ir pasisakė esąs “Gruzijos 
darbininkas.” Spėjama, kad 
tai bus koks komunistas.

REIKALINGAS PART
NERIS

VYRAS AR MOTERIS. ! . x
Turiu gerą išradimą, ateityje bus ; vertingo patento, koznam, kuris pirks 

vertas daug pinigų. Patyrimo nerei- ! »š musų tik vieną gražų baksą gar- 
kia, bet reikia turėt kiek kapitalo. | dz‘Q Chocolate saldainių Vienas sva- 
Daugiau informacijų suteiksiu per ' ras vieną dolerį. Malonėkit siųsti 
laišką. Klauskite: (1) ■ užsakymą ir pinigus sykiu, su pilnu

j j s\V4GE 1 jūsų adresu. Adresuokit taip: (51)
562 E. Ferry st, Newark. N. J. MIKĖNAS

| .251% E. Main st, Amsterdam, N. Y. 

į KALENDORIAI 1931 M.
• Dideli, lietuviški, spalvuoti, su lie
tuviškom šventėm; tinkami siųst į 
Lietuvą. (51)

yienas 30c.; 4 už $1.00.
Knyga Daktaras namuose $1.00 
2 Baksai trejankos ................. $1.00

J. YERUSEVlčIUS
Sta. 7, Box 63, Lavrence, Mass.

REIKALINGA MOTERIS PART
NERE A, kuri mylėtų prisidėt prie 
auginimo vištų. Turiu gerą vietą tam 
bizniui ir gerą patyrimą. Yra leng
vas ir pelningas užsiėmimas. Reika
linga kad turėtų nors porą šimtų do
lerių ir kad butų našlė be vaiku. No
rint daugiau informacijų kreipkitės 
per laišką. J. S. N (52)

R. 1, HART, MICH.PAJIEŠKOJIMAI.
__________ X / GERA FARMA1

Pajieškau tėvo Julijono ir broijo ... ..... - :,
Kleopo Navicko. Jie paeina iš Nau- vl¥* deda lr stul?a’
kaimės kaimo, Šimkaičių vaisė., Ra- vtstintnkas 3 mailes | Caro
šeinių apskr. Prašau atsisaukt arba **£**•» 
kurie žino kur randas, malonės pra- vleto Parduodu uz $1 
nešti. Už pranešimą ačiū, jokių kliū
čių nėra. (52)

Ona Navickiutė-Raudonienė
113 Parkin st.,' Baltimore, Md.

Pajieškau sunaus Jeronimo Kunic- 
kio, paeinančio iš Lietuvos nuo Žaigi
nio Iki 1924 metų gyveno po šiuo ad
resu: 605 E Mahanoy st, Mahanoy, 
Pa. Prašau atsiliepti, arba kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti šiuo adre
su: Dominikas Kunickis, Žaiginio pa
što agentūra. Raseinių ap.. Lithuar.ia 
Arba Viktoras Novogrodskas, 37 Gro- 
ve st., Winnipeg, Man , Canada. (52)

Pajieškau pusbrolio Kazio Dudonio 
ir Jurgio Yuškos, juodu gyveno se
niau Anglijoje. Taipgi pajieškau ir 
kitų giminių ir pažystamų, ir Vinco 
Saulo, mudu važiavom kartu iš Man- 
chesterio-Anglijos i Amerika. Jis va
žiavo Į Pennsylvanijos valstiją. Dabar 
nežinau kur randasi. Prašau pačių at
sišaukti. arba kurie žino kur jie ran
dasi, malonėkit pranešti. (52)

Anna Bartusevičiutė-Burauskienė 
8009 Kormen avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdės Normonto Vinco, 
paeinanti iš Radviliškio miesto. Išvy
ko iš Lietuvos Amerikon prieš 30 me
tų, prieš 5 metus gyveno Philadel
phia, Pa. ant farmos. Jis pats arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti kur 
jis gyvena, nes aš jam turiu svarbių 
žinių. Vladas Normontas (1 i 
Radviliškis, Šiaulių gat. Nr. 10, Šiau
lių apskr., Lithuania.

Pajieškau Jono Butnerio, paeina 
nuo Žagarės; pirmiau gyveno Wood- 
land. Pa., Pittsburghe ir mainose. Jis 
yra plikas, sauso veido, 12 metų kaip 
negaunu žinios kur jis yra. Kurie 
apie jį ką nors žino, prašau pranešti, 
nes turiu didelį reikalą, arba pats lai 
atsišaukia. (1)

EVA BUTNOR 
117 — 7-th st., W. Aliųuippa, Pa.

24 akeriai žemes, 180 geros veislės 
stuba, barnė, 

>, 
, labai graži 

------ Parduodu už $1800; jutų 
$800 Kas negali sunkiai dirbfįg 
proga. Mėnesį pamokinsiu kaip'rei 
lesint ir prižiūrėt. (

J. DERMEITIS
R. 3. Box 101, Caro, Mich.

LEfu#KE
FOU 
N,

Jus Norite
Gražios Muzikos

Naujausius ir gražiausius lietu
viškus Rekordus Columbia, Odeon, 
Victor. ir kitų, galite gaut pas 
mus.

Norite gerą GRAMAFONĄ, at
eikite pasiklausyt. Norite išgirst 
per orą pasirinkite RADIO. Pas 
mus rasite vėliausių madų ir ge
riausių išdirbysčių. Musų kainos 
žemiausios.

Rekordus prisiunčiame po visą 
Ameriką. Užsisakykite šventėms 
tuojaus kokiu norite. Mažiau 5 re- 1 
kordu per paštą nesiunčiame. Ku- I 
rie pirks Rekordų iki Naujų Metų, 
kožnam duosim dovanų Gražų Ka
lendorių, sieninį.

Jsigykit Gražios Muzikos Šven
tėms.

NAPOLEON LEITA
56 Hudson Are.. Brooklyn, N. Y.

GERA FARMA PIGIAI.
60 akerių išdirbtos, daug vaisme

džių, malkų, 9 ruimų namas, rakan
dai, bamė, paukščiams triobesiai, 6 
karvės, 2 arkliai, vežimai, įrankiai, 
derlius, 4 mailės miestan. Kaina už 
viską $2,000 įmokėt $1.060 Klauski
te, mrs. CANOR (1)

Box 184. Saratoga Springs, N. Y.
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SENATAN ĮNEŠTA
322 BILIAI.

Kongreso senatan įnešta 
jau 322 visokie įstatymų su
manymai. Daugiausia su
manymų yra vis dėl bedar
bės palengvinimo, nes ponai 
.senatoriai nori pasirodyt 
žmonėms, kad jiems rupi 

Dabar, kuomet Amerikos darbininkų reikalai. Prezi
dentas H Oo veri s savo pra
nešime patarė paskirti vie
šiems darbams $125,000,- 
000. Senatorius Brookhart 
tuojaus įnešė pagerinimą, 
kad butų paskirta $500,- 
000,000. .Senatorius Caper 
savo biliuje reikalauja, kad 
valdžia iš supirktų savo 
kviečių duotų 40,000,000 
bušelių bedarbiams maitin
ti, o senatoriai Robinsonas 
ir Caraway reikalauja pa
skirti $60,000,000 nukentė- 
jusiems farmeriams. Ir taip 

įtoliaus. •

ko jis pradėjo viešai skelbti 
visas bolševikų politikos pa-

bolševikų propagandą šioje 
šalyje, Besiedovskis, sako
ma, apsiėmęs atvykti į Jung
tines Valstijas ir duoti tai 
komisijai svarbių informaci
jų apie bolševikų planus.

Komisijos pirmininkas, _ ——- «

i

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų 

Mėnesinis Žurnalas. 
Metams kainuoja $1.50.

Užsirašant trims metams—$4.00, * 
penkiems—$5 00. •

Adresas: Į
MARGUTIS ♦

2437 W. 69-1 h St., Chicago. III. • 
^“^7-—--—i siunčiamas vienas •

♦
21

BELGIJOJ MUŠAMOS 
ANGLIAKASIAMS 

ALGOS.
Belgijos anglies kasyklųI 

savininkai pradėjo agituoti, i _ , , . .
kad angliakasių algos turi mumstų darbuotojas uzsie- 
but dar 5 nuošimčiais suma-: niuose- Kaipo gabus diplo- 
žintos. Nelabai senai ang-'™}?8 >r prekybos žinovas, 
liakasių algos jau buvo ap- ■ me^įs ?lsal !luv0- 
kapotos, todėl galimas daik
tas, kad darbininkai strei
kuos. * i

LATVIJOJ NUTEISTA 21 
KOMUNISTAS.

Žinios iš Rygos sako, kad 
pereitą sąvaitę tenai pasi
baigė komunistų byla, kurio
je 21 asmuo buvo pasmerk
ti sunkiųjų darbų kalėji
man. Septyni komunistai ga
vo po 7 metus katorgos, o 
likusieji — nuo 1 iki 4 metų. 
•Jie buvo kaltinami prieš
valstybiniu veikimu.

skirtas “Amtorgo” pirmi
ninku New Yorke, bet tuo; 
met Amerikos konsulas Ry

goje nedavė jam vizos A- 
merikon atvažiuoti, nes jis 
buvo Rusijos komunistų par
tijos narys. Tada jis Ame
rikoje buvo nepageidauja
mas svečias. Dabar jau da
lykai pakitėjo. Dabar Besie- 
dovskis komunistus muša, 
todėl Amerikoj jis jau pa
geidaujamas žmogus.

GELŽKELIŲ IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS 

$75,000,000.
Laikraščiai skelbia, kad 

per 9 mėnesius šįmet vaka
rinių valstijų gelžkeliai iš
leido pataisymams $75,000,- 
000 mažiau, negu pernai tuo 
pačiu kuku. O per spaudą 
visokie darbdaviai yra ragi
nami nesigailėti pinigų dar
bams, kad sumažinus bedar
bę. Vienaip skelbiama, o ki
taip daroma.

APSIVEDIMAL_________ I
Pajieškau apsivedimui draugės 

merginos ar našlės be vaikų; aš esu 
vaikinas, 38 metų, doras ir blaivas, 
nerūkau. Malonu butų susirasti blai
vą merginą, ar našlę. Vaikinų ir gy
vanašliu meldžiu nerašyt, bereikalin
gai darbo pasidarvsit. (51)

C. K W.
3443 So. Aubum avė., Chicago, III. Į

Pasiturintis vaikinas, ūkininkas, 
vidutinio amžiaus, pajieško gyveni
mui draugės merginos arba našlės be 
vaikų. Tur būt teisinga, linksma, ma
loni. Be skirtumo kur gyvena, malo
nės atsišaukt, atsakymą duosiu kiek
vienai. J. P—KI (52)
P. O. Box 97, Alderpoint. Calif.

i

SVEIKATA
^■^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Bro*dway, So. Boston, Mass.

PRIGĖRĖ 100 KINIEČIŲ.
Yangtze upėj paskendo 

perdaug prikimštas žmonė
mis laivas. Žuvo 100 kinie
čių.

KAUFMANO MAINE’O 
GIRIOSE DA NESURADO

* “Keleivy” buvo jau rašy- 
PONAI NORI RIEBESNIŲ ta, kad Maine’o giriose pra- 

VARLIŲ. puolė Bostono fabrikantas
Ontario provincijos balo- Kaufman, kuris buvo nuva- 

se, Kanadoj, yra daug var- žiavęs tenai medžioti. Už 
lių, bet jos prastos veislės, jo suradimą yra paskirta 
Todėl Kanados gamtininkas $10,000, bet iki šiol da nie- 
Miner dabar stengiasi išvys- kas nesurado nei jo pėdsa- 
tyt tokią varlių veislę, kuri kų. Šerifas dabar buvo ant- 
turėtų storas kulšis, 
ponai geriausia 
minkštas kulšis.

VANAGAITIS REKOR
DUS DARO.

15 ir 16 gruodžio, komp. 
A. Vanagaitis išvyko kartu 
su J. Olšausku įdainuoti

BEPROČIAI PABĖGO.
• Iš Brooklyno prieglaudos 
pereitą sąvaitę pabėgo 7 kri
minaliniai bepročiai. Trys jų 
paskui buvo sugauti, o ketu
ri dar liuosi.

Pajieškau apsivedimui moteries, 
gali būt ir našlė su vienu vaiku, tik
tai kad turėtų bent $500. Aš turiu sa
vo namus, 52 metų amžiaus. Divor- 
suotų prašau nesikreipti. Rašykit 
šiuo adresu: (52)

ANTANAS YOCIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau drauges, merginos ar 
našlės, apsivedimui, kuri mylėtų gy
vent ant ūkės, nuo 35 iki 40 metų 
amžiaus ir kad turėtų nors kiek tur
to. Aš turiu ūkę, 40 m. Platesnias ži
nias per laišką. (52)

JOE ARLOWSKI
R No. 1, Freesoil, Mich.

3 88

Sako, ru kartu sušaukęs visus jo 
mėgstą draugus ir vadus ir manė 

pradėt jieškojimą iš naujo.1 
Bet tuo tarpu tenai labai 
daug prisnigo, todėl jieško- 
jimui išleista jau daugiau 
kaip $50,000.

Rusijos komunistai, valy- 
naujų lietuviškų rekordų, darni savo eiles, iš Maskvos 
Tie rekordai pasirodys tuo- miesto tarybos prašalino 
jau po Kalėdų. 236 atstovus. r

AMERIKOS PILIETYBĖ
Yra reikalinga kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei- be išim

ties. jieškant darbo ir pasiliekant prie senojo darbo, bet nei 
vienas negali Amerikos pilietybę įsigyti be padavimo Ameri
kos valdžiai tikro savo atkeliavimo laiko ir laivo (šipo) var
do. be ko nei Amerikon sugrįžti negalima.

Aš surandu—sujieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką 
ir laivo (šipo) vardą, būtinai reikalingą prie gavimo PIRMŲ
JŲ ir ANTRŲJŲ—ir PERMITŲ—pilietybės popierų, kurie 
atkeliavo—atplaukė Amerikon šiomis linijomis ir metais:
Antverpen—New York 1906—1915 
Bremen—New York 1900 iki 1915 
Bremen—Bsltimore 1900 iki 1915 
Bremen—Philadelphia 1910—1915 
Bremen—Boston 1913 iki 1915 
Glasgon—New York 1913 iki 1915 
Hamburg—New York 1900—1915

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu stampa.
P. MIKOLAINIS

188—190 Sands St., Brooklyn. New York.

Hamburg—Phila. 1910 iki 1915
Hamburg—Baltimore 1913—1915
Hamburg—Boston 1913 iki 1915
Libavos—New York 1907—1915 

. Liverpool—New York I91?—1915 
| Liverpool—Phila. 1907 iki 1915 
| Rotterdam—New York 1906 -1915



KALĖDOS

Patarimas kas dėt į Kalėdų pančiakas

IR DARŽOVIŲ

GOLFININKŲ VADAS

Tos kainos vien tik dėl Rytinės Mass. 
Panašus sutaupymas ir kitose apielinkėse

Herbert H. Ramsay, Ameri
kos golfininkų draugijos vice
pirmininkas, yra pripažintas 
kaipo geriausis Amerikoje golfi- 
ninkas.

PASIKORĖ MOTERIS.
Radviliškis. Lapkričio 14 

d. rasta pasikorusi savo 
kambaryje Radviliškio gy
ventoja Narbutienė.

Atvykus policijai ir dak
tarui paaiškėjo, kad velionė 
buvusi psichiniai nesveika.

Pasikoriusios kambaryje 
ant stalo rasta kryžius ir rą
žančius, o netoli nuo stalo ir 
pasikorusioji. Narbutienė 
buvo karšta katalikė. Pasi
korusioji turėjo apie 60 m. 
amžiaus.

ŠOVĖ AUTOMOBILĮ, 
KAD NUTILDŽIUS 

JO RAGĄ.
New Yorko priemiesty 

College Point tūlas senis 
aną naktį sustojo automobi- 
liuje prie vieno apartmento 
ir pradėjo pusti mašinos ra
gą, matyt, norėdamas iš
šaukti savo meilužę. Bet toji 
nesiskubino išeiti, nes, ma
tyt, turėjo prie savęs jaunes
ni vyrą. Taigi senis triubijo, 
nepaisant, kad visi padori 
piliečiai buvo jau sugulę ir 
norėjo ramiai pasilsėti. ‘Stai
ga atsidarė vienas langas, 
pasirodė prie jo vienmarški
nis žmogus su karabinu ir— 
pūkšt Į automobili I Še tau, 
sako, patriubyk dabar!

Automobilis buvo visas 
sukapotas šruotais ir jo sa
vininkas, Mr. Sleter, sužeis
tas į koją. Jis nupišįėjo po- 
licijon ir pranešė, kad kažin 
koks piktadarys norėjęs jį 
per langą nušauti. Policija 
ištyrė dalyką ir suėmė tūlą 
Antoną Kralą už šaudymą.

ANHEUSER-BUSCH STA
TYS DIDELI MIELIŲ 

FABRIKĄ.
Anheuser-Busch korpora

cija, kuri prieš karą operuo
davo didžiausius alaus bra
vorus Amerikoje, dabar nu
tarė statyti už $2,000,000 
mielių fabriką New Jersey 
valstijoj, East Brunswicko 
miestely. Fabrikas užimsiąs 
19 akru žemės ir busiąs di
li žiausis visoj Amerikoje. 
Jis gaminsiąs į dieną po 
100,000 svaru mielių. Jis, 
matyt, statomas tuo išroka- 
vimu, kad paskui galima bu
tų jį paversti į alaus bravo- 
j ą, nes Amerikoje dabar vi
si jaučia, kad prohibicija il
gai jau neišsilaikys.

KAUNAS SKĘSTA.
Telegramos praneša, kad 

staiga patvino Nemunas ir 
išsiliejęs vanduo apsėmė 
Kauno miestą. Krautuvės ir 
gyvenamieji namai žemes
nėse vietose esą pilni van
dens. Potvinis pridaręs di
delių nuostolių ir padidinęs 
žmonių vargą. Ypač kenčia 
biednuomenė. Nemunas tan- 

i kiai patvinsta pavasarį, ka- 
įda pradeda eiti ledai: bet 
potvinis dabartiniu laiku, 
tai nepaprastas reiškinys. Jis 
yra surištas su audromis ir 
potviniais kitose Europos 
šalyse, kurios taip daug nu
kentėjo. Orai pastaruoju 
laiku subliuvo visoj Europoj. 
Vietomis buvo baisios per
kūnijos ir lietus, o kitur snie
go pūgos ir viesulai. Tarp 
Rusijos ir vakarų Europos 
buvo visai nutrukęs susisie
kimas.

^/\ pradžios iki pabaigos visi švenčių reikme- 
& nys laukia jus pas A & P—ir kainos tokios, 
kad jums liks gana centų ir dolerių kitiems dalykams. 
Peržiūrėk šiuos pasiūlymus, kiek pinigų sutaupysi, ir 

galėsi nusipirkt Kalėdoms viską, kas reikalinga.

KATALIKIŠKAS KARA
LIUS TAIKOSI SU SAVO 

MEILUŽĖMIS.
Katalikiškas Rumunijos 

karalius Karolis mainikavo 
savo pačiomis ir meilužėmis 
kaip koks biznieris prekė
mis. Kiek jis iš viso moterų 
yra turėjęs, turbut niekas 
niekad nesužinos; ligi šiol 
spaudoje pasirodė tik tai 
tos, kurios per teismą parei
kalavo iš to “Dievo patepti- 
nio” atlyginimo už jų nau
dojimą. Taigi francuzei Zizi 
Labrino dievuotas karalius 
pereitą sąvaitę turėjo užmo
kėti $400,000, nes jis su ja 
gyveno ir paliko vieną vai
ką. Gavusi beveik pusę mi- 
liono dolerių, Zizi pasirašė, 
kad dabar ji prie jo jau ne- 
besikabins. Kelios dienos 
prieš tai jis turėjo panašiu 
budu atsipirkti nuo Magdos 
Lupescu, kuri taip pat Pary
žiuje gyvena. Jai jis užmo
kėjo $100,000. Dabar jis lie
pė Rumunijos ambasadai 
pasamdyti tenai butą tūlai 
Helenai. Ir katalikų bažny
čia tyli. O matytumėt, koki 
lermą klerikalai keltų, jeigu 
šitokį gyvenimą vestų koks 
žvmus socialistas!

Holly Chocolates % s,, ubas 10c
Angelus Marshmallows 9c
5cCandyBars «»* 25c
Little Buster Popcorn 2toui 25c
Prince Albert Tabakas 1 j" 98c 
N. B. C. Bamum Gyvulukai pakečits 5c 
N. B. C. Log Cabin Brownies 5c
N. B. C. Abėcėlės (Alphabets) pakelius 

N. B. C. Junior Nabiscoes 5c
DĖL MONTE VAISIAI PRIESKONIAM 
SPARKLE PURE GELATINEDESSERT,- 
DIAMOND RIEŠUTŲ BRANDUOLĖS 
SALDUS MAIŠYTI AGURKUCIAI 
PRIESKONIAI Didelis pasirinkimas dėl Kalėdą 

ANN PAGE PRESERVAI

Pereitos subatos naktį Flo- 
ridos pakrašty įvyko baisi 
katastrofa ant jūrių. Ant 
laivo “Eureka,” kuris turėjo 
stiklinį dugną ir veždavo 
turistus į atogrąžų jūres, iš 
nežinomos priežasties įvyko 
vienas paskui kitą du spro
gimai ir laivas tuojaus nu
skendo. Vieni žmonės buvo 
nunešti į jūres sprogimo jė
ga, o kiti paskui patys sušo
ko į vandenį, kuomet pama
tė, kad jų laivas eina jūrių 
dugnan. Vienas išgelbėtas 
žmogus pasakoja, kad jis 
pastebėjęs kylant iš mašine
rijos skyriaus durnus. Neuž
ilgo pasigirdo ir ekspliozija. 
Už kokių 10 mylių kitas lai
vas žuvavo. Išgirdęs sprogi
mą ii- pamatęs didelį debesį 
durnų, jis greitai leidosi į 
pagalbą. “Kada mes pribu- 
vom prie skęstančio laivo,” - 
pasakoja antro boto kapito
nas, “pilnas vanduo aplin
kui buvo žmonių. Visi jie 
niaukė ir šaukėsi pagalbos. 
Jų galėjo būt tenai apie 150. 
Mes paėmėm ant savo laivo 
tiek, kiek galėjome sutal
pinti be pavojaus patiems 
nuskęsti. Vienas vyras pri- 
plaukė prie musų boto lai
kydamas vienoj rankoj kū
dikį ir prašė, kad mes išgel
bėtume nors jo mažutį.”

Nelaimės metu ant “Eu- 
•ekos” buvo 135 žmonės. 
Trys jų prigėrė, olO trūksta, 
taigi spėjama, kad tie irgi 
bus žuvę.

DĖL MONTE RAZINKOS Sa Sėklom ar b

FRIEND’S KAPOTA MĖSA
WIDMER’S VYNO JELLY Stikluose Priesk

KALĖDOMS CHOCOLATES 95c
CIDER (Obuolių Sunka) 35c
N. B. C. FRUIT KEIKAS -' 8.79
RIEŠUTAI minkštais lukštais arba dideliais

SLYVŲ PUDINGAS 39c » “U 27c 
JACK HORNER KAPOTA MĖSA 
STRING BEANS x*^*29c -v*2Hc

KAUNE RASTA 17 
BOMBŲ.

Kauno miesto savivaldy
bės sanitarijos skyriaus virš. 
D-rui K. Griniui liepus išva
lyti buvusių ugniagesių pa
šalpų einamas vietas, beva
lant jas rasta 17 bombų.

Kaž keno jos, matyti, su
mestos į toiletų duobę. Apie 
tai pranešta policijai, kuri 
dabar tas bombas tiria.
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f AS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N io musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PAVASARININKŲ DAR
BUOTĖ: IŠDAUŽYTI 

LAf GAI IR 4 ŽAIZDOS.
Kr iony (Trakų aps.) yra 

susik irusi pavasarininkų 
kuopr, kurioje susirašę apy
linkė senmergės, kurios ne- 
betur vilties ištekėti ir kele
tas dar nesuaugusių pieme
nų. Vyriausiuoju vadu bei 
orgarizatorium yra vietinis 
vargonininkas Dovydaitis.

Kai pavasarininkai daro 
sato kuopos viešąjį susirin
kimą. tai klebonas ir sakyk
los užsako, kad tąją dieną 
visi nariai susirinktų į kle
boniją. Kviečia ir nenarius. 
Bet pasitaiko ir šitaip: kar
tą į susirinkimą atėjo kele
tas “Jaunosios Liet.” narių. 
Klebi nas Bučys paprašė, 
kad š e iš susirinkimo prasi
šalint ą, bet šie užprotestavo 
ir klebono prašomi nesutiko 
iš sali-s išeiti. Tuomet var- 
gonin bkas su drąsesniais 
pavasarininkais norėjo jėga 
išmes .i, bet pastarieji ir ne
nusigando. Išmesti nepavy
ko.

Pasitaiko ir taip, kad var
gonininkas su klebonu nepa- 
vasarninkus ir iš bažnyčios 
veja, šių metų rugsėjo mėn. 
28 d., sekmadienį, prieš pa- 
maldv-s, bažnyčioj ant viškų 
vargonininkas pradėjo kon
troliuoti žmones ir, matyt, 
kurie tik iš fizionomijos at
rodė, kad nepanašus į pava
sarininkus, tai visus tuos 
prašė eiti lauk. Bet mažai 
tokių buvo, kurie vargoni
ninke klausė, tuomet vargo
nininkas nubėgo į zakristiją 
ir ats vedė kleboną su švei
corium. Kuriuos tik asmenis 
varge nininkas nurodė, tai 
klebenąs tuojau ėmė už apy
kaklės ir prievartos budu 
prašė eiti iš bažnyčios. To
kiu Hebono pasielgimu la
bai pasipiktino žmonės ir 
sako: kad bažnyčia turi būti 
prieinama visems, ne tik iš
rinkt esi ems.

Šie ip musų pavasarinin
kai iki šiol “vaiklumo” savo 
didelio neparodė. Tik da
bar. artėjant žiemai, ir da
rantis ilgesniems rudens va
karams, musų pavasarinin
kai pradeda atbusti. Štai 
spalių mėn. 24 d. vakare pas 
dvi garbingiausias pavasari- 
ninkes L. Kruonio miestely 
susirinko keletas ženotų ir 
neženotų vyrukų, kurių tar
pe butą ir “činauninkų.” 
P-lės pavasarininkės “sve
čius” susodino už stalo ir 
karti' ’-.si pradėjo vaišintis 
lietuviškąją valstybine. Tik 
neilgai teko linksmintis. 
Staiga pasigirdo trenksmas 

• ir per langus pradėjo lėkti 
akm< nys su lango stiklais 
ant stalo. Net vienam “sve
čių” pramušė galvą. Pasida
rė pi nika ir visi išsiskirstė. 
Spėj i, kad čia joms kitos 
konkurentės iš keršto už ka- 
valie aus išdaužė langus.

Šti;i vėl spalių 28 d. buvo 
Krucnyje vienos pavasari
ninkus vestuvės, į kurias va
kare atėjo ir Kruonio pava
sarininkų lyderis vargoni
ninkas su savo draugu, zak
ristijonu. Vieniems grįčioje 
bešokant, staiga pasigirdo 
priemenėj triukšmas. Pasi
rodė kad zakristijonas Ka- 
pusti.s, radęs priemenėje 
miestelėną Tamošiūną, pra
dėjo jį mušti ir peiliu pada
rė gi Ivoje 4 žaizdas, o pats, 
pastebėjęs, kad nuo įniršu
sių ž monių už tokį darbą ga
li būti riestai, iššoko pro lan
gą kuk.

Tai tokia šventų pavasa
rininkų darbuotė.

ŽMONOS UŽMUŠĖJAS 
GAVO 15 METŲ 

KALĖJIMO.
Ona Narštienė, kuri gyve

no su savo vyru Avyžilių 
vienkiemy, Papilės valsčiu
je, atbėga andai pas savo 
gimines Margius ir pradėjo 
aiškintis, kad daugiau nebe
norinti pas vyrą grįžti, nes 
jis liepiąs jai eiti vogti, o kai 
ji neinanti, tai jis ją mušąs.

Kitą dieną pas Margius 
atvyko vyras — Jurgis Narš
as, kuris pradėjo įkalbinėti 
imoną, kad grįžtų namo ir 
: adė jo jos nebemušti. Žmo- 
įa sugrįžo.

Paskui vieną vakarą, Nar
očių kaimynė Čiudalienė 
liuobdama savo gyvulius iš
girdo Narščių namuose de
javimą ir šauksmą: “Jėzus 
Marija — Jurgeli, nemušk, 
dovanok.” Pažino, kad tai 
>uvo Narštienės balsas. Ki- 

dieną Karštis pranešė kai
nynams, kad staiga mirusi 
:o žmona. Žmonėse kilo įta- 
•imas ir buvo pranešta poli
cijai.

Buvo padarytas Narstie- 
įės lavono apžiūrėjimas ir 
•asta daugiau kaip 100 įvai- 
ių mušimo žymių. Gydyto- 
o nuomone, Ona Narštienė 
nirė nuo mušimo.

Šiomis dienomis bylą 
sprendė Šiaulių apygardos 
teismas. Teismo posėdy Nar
utis neprisipažino kaltu ir 
aiškino, kad jis su savo žmo
na gyvenęs geruoju, mylėjęs 
įą ir niekuomet nemušdavęs. 
Ti pati kartą pargriuvusi ant 
kibiro ir nuo to susirgusi. 
Kūne rastos žymės esančios 
nuo blakių sukandžiojimo.

Tečiau kaltinamojo 8 me
tų dukrelė Valerija teisme 
pasakė, kad mačiusi, kaip 
;ėvas su basliu mušęs moti
ną.

Teismas pripažino Narštį 
kaltu ir nubaudė jį 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

kai politiniu kaliniu bau^ mV-? St Augaitis iš 
__ f,__ medžioklinio šautuvo nuso-mės sumažintos.

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ
Tauragėj per neatsargu-

vė savo broli P. 16 metu 
amžiaus.

Lapkričio 17 d. Kaune iš
krito pirmas sniegas. Tem
peratūra siekia dviejų laips
nių šalčio. 1

Amerikoje yra susidariusi pasakiška indi jonų drama “Tah- 
quitz.” čia ją vaidina CaKfornij os tyruose du Amerikos akto
riai. David Henderson ir Miss Dolores Brown.

padavu- 5 litus, o kunigai ima 15 y. 
malonės prašymus, tų. Kunigai pyksta. Ir kaipgi 

*j\ ” , -vpjkvi. kad katalikai iš 
Pranui Čepėmui, Ed- apylinkių tiems Romos pi-

, >v--

ir

BEPROTIS PRIDARĖ I BAŽNYTINIS TEISMAS 
NELAIMIŲ. SVARSTO PRAL. OLŠAL

šiaudyčių kaime, Nau
miesčio valsč. beprotis Švei
kauskas užgedė savo moti
nos tvartus ir jaują. Tvar
tams su jauja degant, bepro
tis nuėjo klėtin ir lovoj atsi
gulė. Kai anksčiau uždegtie
ji trobesiai baigė degti, be
protis uždegė lovą, kurioj 
pats gulėjo. Bet klėtį pasi-j 
sekė užgesinti. Beprotis iš
truko ir pabėgo.

ŪKININKŲ DIDŽIAUSIAS 
RŪPESTIS.

žiemai artinantis ūkinin
kai suka galvas, kuriuo bu
du gauti kuro. Kuras nesun
ku gauti, jei kišeniuje yra li
tų. Bet ar visi turi? O kuro 
visiems reikia. Šįmet dauge
ly vietų žagarų kirsti ne
duos, jau verčia pirktis iš
virtusius ir nudžiuvusius me
džius. Mažiausiai ir taupiau
siai kūrenant tokio kuro į 
metus reikalinga pirktis už 
60 litų. Javų ir linų rinkai 
žlugus 70 nuoš. ūkininką ga
lima už 1 litą pakarti, o kur 
gi gauti tie 60 litų. Kuras 
kaime dabar lygus duonai.

KIEK NUSIKALTIMU 
PER SPALIŲ MĖNESĮ.
Pavyzdingoj Lietuvoj, kur 

dorą saugoja valdžia ir ku
nigai, per vieną tik spalių 
mėnesį Įvyko 1256 nusikal
timai. žmogžudysčių per 
muštynes 4, kitais tikslais 6, 
pavainikių kūdikių nužudy
mų 10, išžaginimų 6, plėši
mų 15. Vagysčių: arklių 20, 
stambių vagysčių 37, smul
kių 960. Sukčiavimų: stam
bių 1, smulkių 40. Padirbi
mo ir perdirbimo: pinigų 2, 
dokumentų 38. Platinimų: 
pinigų 6, išeikvojimų valsty
bės įstaigose 1, privatinėse 
įstaigose 2. Padegimų 2. 
Degtinės varymų 22.

9 ’

GIRNOS UŽMUŠĖ 
MALŪNININKĄ.

Šaukėnuose, Šiaulių aps., 
išjur giant girnas, užmuštas 
mali no savininkas Matu
liam kas, 30 metų amžiaus.

SVARSTOPRAL. OLŠAU
SKO BYLĄ

Teko sužinoti, kad Kauno 
apygardos teismas kreipę
sis į episkopatu dėl praloto 
Olšausko atėmimo bažnyti
nių titulų.

Episkopatas atsakęs, kad 
bažnytinis teismas praloto 
Olšausko bylą jau svarstąs 
ir neužilgo išspręsiąs.

VIS DĖLTO NELEIDŽIA.
Alytus. Nors vyriausybė 

buvo pareiškusi, kad Lietu
voje visoms- pripažintoms 

Šusteris pranešė policijai, legalėms organizacijoms esą 
kad jo duktė dirbanti “Mai- leidžiama laisvai veikti, bet 
sto” fabrike esanti komunis- - • • t •
tė ir prašė policiją, kad ją 
areštuotų. Policija Šusterai- 
tę areštavo.
NUSIŠOVĖ MOKYTOJAS.

Rokišky nusišovė į galvą 
gimnazijos paišybos moky
tojas Stasys Žilinskas. Tą 
vakarą jis buvo pirty ir kino 
teatre. Mokytojas buvo la
bai mylimas visų mokinių. 
Nusišovimo priežastis dar 
neišaiškinta.

ESAMA IR ŠITOKIŲ 
TĖVŲ.

Marviankoš gyventojas
— ą • • • . •

Garsus Europiskas

P*IN-.EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

STEIGIAMAS LIETUVOS 
PREKYBOS LAIVYNAS.

Kaune įvyko pasitarimas 
įsteigti Lietuvos prekybos 
laivyną. Pasitarime dalyva
vo valdžios, jurininkų są
jungos “Pieno centro,” 
“Maisto” ir kitų organizaci
jų atstovai.Nutarta artimiau
siu laiku steigti Lietuvos 
prekybos laivyną. Laivyno 
pusę akcijų (serų) turės val
džia.

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metu greitam sus
tabdymui skausmu nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelni mmu- 
tų patrynimas su Pain-Ėxpeller:tl 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytą muskulų ir sustirusių sąna-1 
rių negalite gauti lygaus linimen-į 
to. Jokis darbas nebus jums per- i 
sunkus, jokis šokis nebus jums1 
perilgas. Jus ‘jausitės begaliniai' 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu-l 
rėdanti laisvą nuo skausmu kūną 
it lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Karta patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 

|budu sumažinti skausmą.

DOVANOTOS BAUSMĖS 
POLITINIAMS KA

LINIAMS.
Prezidentas lapkričio 11 

dieną dovanojo bausmes 
šiems karo lauko teismo są- 
lyšv su pasikėsinimu nužu
dyti prof. Voiaemarą 1929 
ni. nuteistiems, j 
siems .
studentams: Vytautui Pavil- nepykti 
čiui P—cj .. . 
vardui Šafui, Jonui Norkui Hečiams ne tik litus ant mi- 
ir Jonui Klišiui. i šių duoda, bet vilnas, žąsis,

Tą pačiądieną dovanotos j antis, kas tik ką turi, neša.
Kunigai bus visai sukon- 

kuruoti, nes dar žada ateiti 
Bernardinai, kurie seniau 
čia buvo.

VIENUOLIAI JĖZUITAI 
KONKURUOJA KU

NIGUS.
Lietuvoje jėzuitai prade

da užkariauti kunigus be 
ginklo. Raseinių apskr., Ti- 
tavėnų valsčiuje jėzuitų yra 
apie 40 ir mišias jaiko tik po

bausmės Tauragės ir Aly-| 
taus sukilimo dalyviams: 
Stasiui Paulauskui, Leopol
dui Heikiui, Domui Dina- 
pui, Ciprijonui Kudakui, 
Stepui Eičiui ir Jonui Ro- 
benšteinui.

Be to, tą dienų vienuoli-■

Į VAGIA VIŠTAS.
Garliava. Birutės kaime 

šiais metais įvyko daug viš
tų vagysčių. Nesenai dienos 
metu, lauke Belapetravičie- 
nės pavogė tris vištas. Višta- 
vagiu sugauti nepasisekė.• —
Kaip pagerinti jūsų

apetitą ir virškinimą
Kiekvienoj apielinkėj yra daug 

žmonių, kurie yra dėkingi Nuga-Tone 
už savo geresnę sveikatą ir padidėju
sią spėką. Nekurie jų turėjo prastus 
apetitus, virškinimo pakrikimus, pa
sus ar išpūtimą pilve ar viduriuose, 
inkstų ar pūslės įdegimą. Kiti buvo 
silpni, nerviški, negailėjo gerai nakti
mis pasilsėti ir abelnai buvo menkos 
sveikatos — visą tai paėjo nuo konsti- 
paeijos ir jos silpninančių nuodų.

_ Nuga-Tone greitai nugali konstipa- 
ciją. Jis pašalina iš kūno ligas gim
dančius nešvarumus, suderina ir su
stiprina organus ir labai pagerina 
abelną sveikatą. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite 
didelį pagerėjhr.ą, kokis po to seks. 
Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
yra pardavinėjami vaistai. Jeigu jū
sų pardavėjas neturėtų jų stake, pa
prašykit jį užsakyti jų dėl jus iš sa
vo džiaberio.

RedakdjosJLtsakymai
J: Karpavičiui. — Verti

mą “Tarakonai Eksportui” 
gavome ir tariame širdingą 
ačiū, tečiau laikraštin nedė-; IŠGYDĖ jo PATRŪKIMĄ 
Sime, nes musą skaityto- Uvao <unkia.
jams tokia rusų iantazųa mas kuparą keli metai atgal. Dakta- 
nebutų įdomi.

Aš buvau sunkiai patrukęs kelda- 

rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
<įyt tai operacija. Suveržimai man 

‘ i aš užtikau tai
kas mar.e greitai ir pilnai pagydė.Ch. T-kat - Apie rėlik-

Vijas mes jau rasėm Kelei- Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
vin” 4? nr <dram<mio neatsikartoja, nors aš dirbu abelnaiV1O nr. JUSU Straipbiuu kų karpenterio darbą. Bet nebuvo
nesuiiaudosim. į

Tikrai Mačiusiam. — Jū
sų žinutė parašyta neblogai, 
bet į laikraštį jos neįdėsime, 
nes nežinom kas tamsta esi. 
Visuomet reikia pasirašyti 
vardą, pavardę ir adresą.

A. P., Worcester.— “Ke- 
leivj?’ pasakyta, kad tas ži
nias rinko katalikų agentai 
ir todėl galima daleisti, kad 
jie katalikų skaičių didino 
savo naudai. Aišku, kad 
Jungtinėse Valstijose iš 122 
milijonų gyventojų negali 
būti 109 milionai katalikų.

A Coniff. — 
angliškai vadinasi 
nist.” Kalvinizmą ameriko
nai vadina “calvinism.” 
“Bambizais” kalvinai vadi
nami tik Lietuvoj, ir tai pa
šaipos prasmėj.

Winnipegiečiui. — Tams
tos “Atsakymo ‘Laisvės’ 
Verksmų Girtcšniui” netal
pinsime, nes jame perdaug 
yra piktumo. Tokie išsireiš
kimai, kaip “peizuoja,” 
“peckelis,” “pastumdėlis,” | 
nieko neišaiškina, tik žemi
na jų autorių ir laikraštį. 
Komunistai gali šitokiais 
epitetais operuoti, bet mes 
nenorime ligi tokio laipsnio 
nupulti. Ir nėra reikalo kris
ti į tokį purvyną. Priešą ge
riau galima sukirsti švariais 
argumentais, negu piktais 
išsireiškimais.

Ant. Kruisui.—Gaila, kad 
tamsta negalėjai tos daini-

(operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
! skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilną informaciją kaip ga
lima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs, Eugene 
M. Pulten, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., Manasquan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimą ir parodykite In
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus- 

i mus patrūkimo ir baimę operacijos.

SDieires ArĮ Vandenie

Kalvinas 
i “ealvi-praktikoje ytfa kitaip. Pasi

rodo, kad žežiėsnieji “valdi
ninkai” yra kito nusistaty
mo.

Keletas Ąlytaus miesto 
gyventojų buvo padavę pra
šymą, kad leistų įkurti so- 
cialdemokrąiį kuopą. Vis
kas buvo tvarkoje, bet pra
šymas susilaukė neigiamo 
atsakymo tik trims savai
tėms praslinkus po susirin
kimui skirtos dienos. Ponas 
komendantas įžiūrėjo dieno
tvarkėj “komunistinės ten
dencijos” ir todėl, įsakė pra
vesti kvotą ir surasti inicia
torių.

To rezultate padaryta 
krata pas J. Glušauską, ku
ris po to buvo areštuotas, bet 
ištardžius paleistas.

Kratos ffietti pas J. Glu
šauską paėmė 2 knygas: 
“Bolševizmas ar Socialde
mokratija” ir “Kas yra so- ninkės per"radio girdėti. Bet 
cialistinė Rusų Tarybų Fe- tai ne redakcijos kaltė, nes 
deracinė Respublika” ir ke- rengėjai pervėlai mums'tą 
lėtą laiškų, juodraščių ir tt. pranešimą pridavė. Įdėjome 
šiose knygose nėra jokių ko- jį tik dėl to, kad butų laik- 
munistinių tendencijų. rašty rekordas.

Per Cherbourg — 6 Dienas 
Per Bremen

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

MOTI ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą.
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Surai
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Lloyd Kaju- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą st

Nerth Geram Lleyd

65 Statė Street, Boston

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

i

ISTORIJA
šiame tomekalbem»apfe: Badižmo tikybos atsiradimą 

Romos imperiją joe demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krik&otfrb*, Kristą kriklčicmią kilimą it iMpleti- 
mą apie Arija tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie atri- 
radftną Mahometo ir mosoimoną tikybos, apie viduramžių 
krihttfaeiiht p—ir toyžMar Jurus, apte ganą kmą- 
monfohj karo vadą čfnr>* Chane fr ic darbūs, tafr 
vimas Rusijos. Knyga baigiasi strripsniu “Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje ytrdtug pavaikšto. temlapfą. pielinią. TiJeido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija Apdaryta, puriapią 301. 

Kaina .... J2.2S.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

H
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A S prx-aG kiek-. i< r*ą šio laikraščio 
skailyfoją, kūr.s turi Reumatini 

Karutį. Raiuni-uų skaudėjimus. Lumbago 
ar PoiIaiTą. parad u man. pnduodnnt sa
vo vsntt ir_ adresu, kad aš kleldenam 

galPėilU ęasiUĮ>li bnn- 
d.vnjui Vieno Dolerio 
Boftki} mano ReU- 
D. iltinių GĮKduob U. Aš 
Tujria savo kaštais 
įtikinti kiekvieną 
kftHiantj ką Kuhn’s

\\ Rhmmatir Fevur Ęe- 
\ medy atliks. Aš eMl 

tame tikras ir tt" 
riu. kad kiekvienas 
K<*n<'*ianii6 nuo Br- 
umatizmo žinotų ir 
batų tikras tame, 

kito Lšvilioti Rpumatizmų" per 
"11,"J 'J*., $r painiais 
Ncbanilykite iškrap>

_ _______
Nebandylatd išsikalbėti su isikal* 

Jhs turite ji išvaryti 
L< yra sistemoje ir j» ten jas tn-

KfcS) tik* tą. aS manan. Kuhn’g Gyduo- 
atliks ir štai kode! jos turėtų pa- 
BeumarinĮ Karštį, Raum'-ną skau- 

Neuralžiju ar Podagrą. Keuma-

no-

UuilĮ Ii M r.>0 ,
pirm duos r.:an nors skatiką pelno.

: Nebandę’ t ......... ‘ ~
j kojas ąr oda piastoriais 
' nrudiniais įtaisais. __ ____ ____ ,
styti jį gu lininu-ntais. ekstra, ar ma^ne- 

• tizrau. J’c’ttLszįTr'*'1 — ■»— *
iM’jinio mokslais, 
lauk. Jis yra ' “ 
riie^ jį varyti.

ir
.-alinti 

.'dėjimus, .'trui <ir
tfrmn* turi išnykti, jeizu jus norite pa- 
siliuosuoti nuo >kausu*ij ir kentejimų. 
Mano rydiioles turt’tų p.iAalinti aitriu*, 

jobegrian-nus skausmus, kurčius raumenų 
>&andė’imus ir karatus, drebančias uuti- 
: nusiuą sąnarius.

Aš NORIU ĮRODYTI 
jtal jftiru jų« duosite man prozos
tai padaryti. Aš žaliu dauzr įrodyti j vie
ną Kraitę, jei^n parašykite ir pa-

^prašysite mano KooipanŲą priausti jums 
;\h-nO' dolerio bonką snUg' sekamo pa
siūlymo. Aš nepaisau kaip ilgai jus ken
tėjote nuo reumatinm negaliavimų. Aš 
repaisau kokias kitas gyduoles jus var
tojote. jus nmrartojote mano. jqs
nežinoto ką manosios atliks. Skaitykite 
musn pasiūlymą, rašykite mums dei Vie
no Dolerio Bandomosios Bonkos.

81.00 B0NKA UŽ 25c 
_ MM kad UMndytkmkt

Knhn’s R'u umatic Vr.-\-r JSeiae.lv ir pn- 
t.v- HSŽMbtnmft. kaip luk^an.’iai jan 
vt'žinojo, kati Rcntnatizmas kali būti pa- 
šal'r.i.1*.ir mn pelno i« ban
dymo. 'viskas ka mee prašoma txi toj- 
vfliro išV:n<fymo. JŲ-S rs«itr pa-

nno nosrnliavimti už?i«akyki-
m d.imrfan tęMlnr.t cydymrt-i'ir tuo dko- 
kilo mums prlnn. įrita nvpncril.įn, tno 
ir ufvfhahea. Mos EfšinmHants mažos 

^mis-iio pl<^knt.‘-s Bojkr.ko di.tnmo į. 
rvturipaos praktiškos vertas, bot rrsm- 
Marm di.bimo bonka. pa.-.iavinkjama ap- 

.tirkosr no vieną ši bunka vrastm-
it: ir ..mą tartom niiftėH Tkvlri Sartrai už 

,>os atnorimą pas jum duris. Jįs turite 
nrtalnst; uimh 25 erttitns arrtrtokgjtanlM 
persiuntimo, dršht.'. ir snpakavimo ir ši 
Ptlno <I:ėt:ttk» Vlrtno Dblmio Bottka bus 
tuojaus pasiusta jums dykai, viską ap
mokant. Nieko nmvikčs mokrtti priimant 
er vyliaus.
,5!’r\.,BrWET’T dttt. b, w, !«.».> Milrrankee Arenta, Chleage, tn

nuo skausmų

skausmus,______ _________
ir karatus, drebančias auti-

Svarbios Knygos
Prašomę pasipirkti iš mūsą knygyno 
sekamas knygas:

1. Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokias vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namu Daktaras yra viena iš reikalingiausiu kny
gų kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda
rais, apie 300 puslapių. Kaina >2-56.
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2. .Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gfrimta. 
Naujrf svarbi knyga, apie 300 skirtingą vafgių ir gėrimų, nurodyntfS 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $K25.
3. Arioną Prisikėftitfas, paraše J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie j 
lietuvių praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.

. -a - ' ■ - ■■   - - ----- ---- - -

4. Vakarą Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kaina $1.50.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie- j 
toroje leistas. Drūtais apdarais. Puslapiu 256. Karna $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausių burtu ir meną knyga pa- 
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, aiKiaryta. Kaina $X5$.

Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininku ir raganių.
Puslapiu 200. Kaina $ld>0.
i,

8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262. 
Kaina $1.09._________
9. Juoką Knyga. Tikri juokai. Piisl. 206. Kaina $1.09.
10. Tikėjimą Istorija. Šitoje knygoje apTašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.56.
11. Žodynas Lietuvių-Anglą ir Anglą-Lietuvią kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Laiis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.

Jeigu pirksite šita knygy nemaiiau vertės JlO.ftO pilna kaina, 
duosime .10 nuošintčių nfib'akfę. Reiškia jei^u imsite taiygij už 910.00 
mums prišnekite tiktai $7.W arba jrisru imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centu vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
ioo Turtingų knygų dž $5.00

Mitev kf.j^ynas yrk sudaręs KW knye? rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorines, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katoj : rities, jnokų ir tlt. Sitį knvgu rinkinį parduodam už £6.00. 
Kviečiami kiekvieną šio laikra*č»o skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygą 
Rinkini. Turėsite puikaus skaitymo v.-ai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai riatf.KS, o kai kurie# senesnės, vienos ju mažos, kitos dides
nės net iki 2<\! uu.riapią. šitų vi.- n knyjru vl-rtč yta apie $26.00. da
bar jas gaunate už 85.00. Naud kitės proga tuoj, kolei šitą knygų 
rinkiniu uar turime apsčiai. Lauksime užsisakant.
Už knygas maloi’ekito pinigus siųsti šhm adresu:

KNYGYNAS “UBTOVA"
So. BalMM St. CMcags, ta.

Reiškia jeigu imsite knygų už >10.00

JSeiae.lv
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Į Vietinės Žinios
13 KOMUNISTŲ BYLA 

JAU PASIBAIGĖ.

Visi jie buvo areštuoti dėl 
triukšmo kėlimo per Ame
rikos Darbo Federacijos 

konvepciją.
Pereitą sąvaitę Suffolko 

apygardos teisme prieš pri- 
saikintujų suolą buvo nagri
nėjama 13 komunistų byla, 
kurie buvo areštuoti dėl 
triukšmo kėlimo per Ameri
kos Darbo Federacijos kon
venciją 14 spalių.

Byla tęsėsi kelias dienas, 
bet tik du komunistai buvo 
pripažinti kaltais, būtent. 
Rudolph K. Glines ir Mark 
Lieberman. Pirmas buvo 
kaltinamas tuo. kad be leidi
mo kalbėjo ir trukdė trafiką

gatvėje, o antras tuo, kad 
neteisingai 'nešiojo iškėlęs 
plakatą su komunistiniais 
obalsiais.

Vienuolika likusiųjų buvo 
kaltinami muštynėmis ir 
bandymu atimti iš policijos 
suimtuosius. Prisaikintujų 
suolas, išbuvęs uždarytas iš
tisas 7 valandas, pripažino 
juos nekaltais.

Teismo salėj buvo susi
rinkę daug komunistų, to
dėl perskaičius teismui 11 
vardų ir pareiškus, kad jie 
paleidžiami kaipo nekalti, 
tarp susirinkusiųjų kilo di
delis entuziazmas. Sakoma, 
kad kai kurie jų iš to džiaug
smo jau ten pat norėjo ruoš
ti antrą demonstraciją, tik 
neturėjo vėliavos su užrašu: 
“Lai gyvuoja Maskva.”

Šis-tas iš vietinių lietuvių 
draugijų politikos.

Skaitydamas "Keleivį” 
pastebėjau vietinėse žiniose, 
kad Saldžiausios širdies dr- 
stė progresuoja. Labai malo
nu girdėti.

Todėl aš čia noriu pasa
kyti apie kitos draugystės 
“progresą.” būtent apie vie
tini Ukėsų Kliubą. Ukėsų 
Kliubo “progresas” daug 
skirtingesnis už pirmosios 
progresą.

Lietuvių Ukėsų Kliubo 
draugija, taip toli nuprogre- 
savo atgal, kad jau ant mi
tingo pradėjo poterius kal
bėti už numirusius narius: 
tiktai poterių kalbėjimas ne
išėjo gerai, nes pirmininkas, 
nemokėdamas lietuviškų po
terių. negalėjo kartu su ki-

Sugavo 10 ateivių ant laivo.

Šiomis dienomis Bosto
nan atėjo prekių laivas “Ma- 
yari” ir sustojo prie Charles- 
towno cukernės pasiimti cu
kraus. Valdžios agentai pa
darė laive kratą ir rado pa
slėpta 10 ateivių; devyni bu
vo kiniečiai, o dešimtas is
panas. Visi buvo suimti ir 
bus deportuoti. Be to da su
imti ir du jurininkai, nes 
manoma, kad jie padėjo 
tiems ateiviams pasislėpti.

Bomba sugriovė namą.
Pereitą sąvaitę Brookline 

pasigirdo baisus sprogimas, 
nuo kurio sudrebėjo visas 
Corey HilI. Vėliau paaiškė
jo, kad kaž kas buvo padė
jęs bombą po Kravito na
mais, 244 Summit avė. Spro
gimas suardė visą namo 
apačią. Policija mano, kad 
tai bus keno nors kerštas.

KURIE NORITE VA
ŽIUOT J FLORIDĄ?

Už dviejų sęvaičių išvažiuoju su 
mano karu Crysler 77. Turiu vietos 
dėl trijų žmonių už mažę kainų.

JOHN JANUŠKIS (51)
54 Water st.. Stoughton. Mass. 

Tel. 202-R

v

Įvairios Žinios.
.JI.-8----- --------------------------------------------------

Atsiminė Seną Pajų 
Ir Sumušė Pačią.
Chicagos teisme šį pane

dėlį buvo šitokia byla. Poli
cija pastatė prieš teisėją Ka
zį Žiobą ir paaiškino, kad 
jis girtas būdamas sumušė 
savo pačią. Tada teisėjas lie
pė nuskriaustai moteriškei 
papasakot, kaip ten viskas 
atsitiko. Ji papasakojo šito
kią istoriją: “šeši metai at
gal aš iškepiau savo vyrui 
pajų. Jis pusę jo suvalgė, o I „ . - 
kitą pusę nužėrė nuo stalo.,aa ° meLU. - 
sakydamas, I 
tik kiaulėms ėsti. Mudu tada • 
truputį susipykom, bet vė-: 
liau viskas buvo užmiršta, i 
Tik štai, anądien pareina' 
mano vyras girtas namo, ir 
kai aš nuo jo užsisukau ir 
priėjau prie sinkos atsigert 
vandens, jis staiga niokt 
man į galvą, pakišo mane 
po kranu, apliejo šaltu van
deniu ir pradėjo mušti. Aš ;_______ _____________
ėmiau rėkt ir šauktis pagal- pinigus paslėpė. Vienas ban- 
bos. Subėgę kaimynai ir po- (|ita. 
licija mane išgelbėjo. Kada 
paskui aš jo paklausiau, už 
ką tu mane mušei, jis atsa
kė: ‘Klausi, tartum nežino
tum už ką. Argi tu jau už
miršai tą pajų, ką anais me
tais sugadino man vidu
rius? Man ir šiandien dar 
skauda pilvą nuo jo'!”

Teisėjas uždėjo Žiobai 
S25 pabaudos, bet kadangi 
jis pinigų neturėjo, tai turė
jo eit kalėjiman ir tenai S25 
atidirbti.

tais poteriam. Papoteriavus, 
mitingas tęsiamas toliaus,' 
nes reikėjo nominuoti kan
didatus į valdybą ateinan
tiems metams. Aš maniau, 
kad papoteriavus jau prasi
dės kandidatų nominacija, 
bet kur tau! Išgirdau kal
bant dar “Amžiną atilsį už 
narių dusias.” Tas labai nu
stebino pažangius narius.

Bet dar labiau aš nuste-

t

I
!

Išplėšė policijos viršinin
ko namus.

Šiomis dienomis buvo iš
plėštas policijos komisionie- 
riaus namas. Išneštas radio 
aparatas, fotografijos apa
ratas ir daug kitų dalykų. 
Ponas Hultmanas turi po sa
vim 2,500 policmanų, bet 
vistiek negali nuo vagių ap
sisaugoti.

Buvusis Chelsea policma
nas Linn gavo 3 metus kalė
jimo užtai, kad girtas būda
mas nušovė nekaltą žmogų. 
Jei taip padarytų ne polic
manas, tai jį nužudytų.

LINKSMUS VIDURNAKČIO

ŠOKIAI
Rengia Brightona Draugysčių Namo 
Valdyba, prieš Naujus Metus vakare. 
31 GRUODŽIO-DEC., 1930 
Prasidės 9 vaL vak. ir tęsis iki 2 ryto.

LIETUVIU SVETAINĖJE.
26 Lincoln Street. Brighton. Mass.

GERBIAMOJI VISUOMENĖ:
Mes visi mylime užbaigt Senus Me

tus ir sulaukt Naujus Metus linksmai- 
triukšmingai!

Todėl mes ir rengiame puikų Balių, 
kuriame galėsime linksmai sutikt 
Naujus Metus. Muzikantai bus ge
riausi. Bus užkandžių ir išsigerti. Pel
nas eis Namo palaikymui.

Visus kviečiame KOMITETAS.

SENUS ČEVERYKUS
Pataisau ir padarau kaip naujus, 

gerai, greitai, pigiai. Visiems žino
mas, (50)

A ABAZORIUS
301 E St, So. Boston, Mass.

Prie Lietuvių Svetainės.

Į

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST.. BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių, Kumpio. Dešrų, P»- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbų. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st., So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 13S6-M.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

♦
I

KAM REIKALINGAS 
KAMBARYS?

Ant dienos, sąvaitės ar ilgiau. Aš už
laikau Hotelj su švariais kambariais. 
Mano kaina žemesnė negu bent kur. 
Reikale užeikit. Esu lietuvis, mano 
adresas: L. H. DANIELSON (51) 

1^2 Endicott st., Boston, Mass.

NEMOKA AUTOMOBI- i bau, kucmec poteriams pa- 
LIUM V AŽIUOT, NEGALI

BŪT PILIETIS.
Detroite teisėjas 

atsisakė duot vokiečiui Zie- kataliką ir žinoma Juodojo 
rui pilietiškas popieras, nes ; Internacionalo "leitenan- 
pasirodo. kad per penkis pa-! ta.” O kitas laisvamanis 
staruosius metus Zier buvo perstatė kita klerikališko 
i__________________ i... t ?
mokėjimą automobilium va- , 
žiuoti. II_.__ I___ __ 1. ‘
trafiko taisykles, negali būt 
geras pilietis, pasakė teisė
jas. Jis patarė Zierui paduo
ti naują aplikaciją ir laukti

sibaigus prasidėjo kandida- 
. tų nominacija ir vienas “lai- 
•svamanis” pasiūlė į Kliubo 

Tutle pirmininkus 14-tos “prabos”

Lengva Kuomet 
Moki

Atsakančiai ir gerai pataisy
ti automobilių gali tik tie, kurie 
moka ir yra ekspertai. Broadway 
Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi tokį puikų ir didelį 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 
turi vietos dėl 135 automobilių.

PARKWAY AUTO SERVICE
*nd FiLLING STATI O N 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 

1 karas gerai trauktų, imkite gazo- 
i liną pas mua.

VIKTOR VAITA1TIS
415 Oid Colony Ava, 

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

i Dr. J. C. Landžius
I
I
I«1iiI
bcoGooeeooeGoeeoeaooooooo

(SEYMOUR) 
COMMONWEALTH AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
TeL Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—-8.
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kad toks pajus!

staruosius metus Zier buvo perstatė I ‘ ...............
kas metai areštuotas už ne- ■ štabo “feldfebelį.”

T. , , , i Nejaugi tie laisvamaniai
Kas nuolatos laužo . užmiršta, kad klerikalams i Yra užlaikomas švariai^ir^geroj 

i užvaldžius musų Kliubą ga- tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
; lės būt Įvesta net priverstina dieną ir naktį. Pataiso automo- 
Iišpažintis nariams? Tada b!h.^ *erai’ greitai ir nebran- 
k3S "enores taigą. Pristojus garadžiaus S.
išpasakot saxo guekų, ta> Jeneliunas visiems maloniai pa
galės būt išbrauktas iš Kliu- tarnauja. * ' ‘
bo kaipo “bedievis.” Pažan-1 
gus lietuviai galės atsidurti

MERGINA ATMUŠĖ 
PLĖŠIKUS.

Syracuse. N. Y. — Perei
tą sąvaitę banditai čia už
puolė viešbutį “Onondaga” 
ir norėjo pagrobti S9,000, 
kurie buvo atvežti iš banko 
darbininkų algoms apmokė
ti. Bet viešbučio ofiso tar
nautoja pastojo jiems kelią, 
tuo tarpu kitas tarnautojas

Lietuviu įstaiga 
BR0ADWAY GARAGE

(-)

(DOVANŲ ŠVENTEMSi 

UETDVOS | 
Lietuvos mergaitės jau 

nuo 1911 m. išdirbę “Bi- j 
rutės” fabrike gardžių sal- < 
dainių. ;

1
Tie jų sakiamiai buvo ą 

apdovanoti šešiais aukso, * 
dviem sidabro ir vienu | 
bronzų medaliais Įvairvtse 5 
Europos parodose už jų J 
gerumą.

Tų saldainių I ar t u vos ♦ 
mergaitės atsiuntė mnrns J 
į Ameriką. ?

J u galima gauti gražkh-e dėžutė.-* kiekvienoje ge-1 
resnėje lietuvių krantinėje po pusantro doleri.) už 

dėžutę; arba šešias dė- 
žuttto už $7.50. Jei vie
toje negalite gauti tai 
prisiigokite pinigus ir 
saidainias m**s pasiusi
me Tamstai paštu.i 

i į 
į
5

3
i
l

gatvėje ir neturės pastogės; USSllJJ
i net savo reikalams apsvars- L~™"~
tyti.

Da yra laiko tas klaidas 
atitaisyti, ir aš tikiuos, kad 
atėjus valdybos rinkimams 
Kliubo nariai nebalsuos už 

į klerikalus. Kliubietis.

s šovė ją ir sužeidė Į pe
tį. Bijodami, kad šūvis nesu
trauktų daugiau žmonių, 
banditai pabėgo.

I HUDSONO KOMPANIJA 
PRIĖMĖ 5,700 DAR

BININKU.
Hudsono automobilių 

kompanija Detroite sakosi 
i per pereitą mėnesį priėmu- 
į si darban 5,700 žmonių. Vi- 
* si jie buvę seni tos kompa- 
i nijos darbininkai, 
j

ANT GELŽKELIŲ DIRBA [ 
261,910 MAŽIAU DAR

BININKU.
Komercijos departamen

tas Washlngtone skelbia, 
kad dabartiniu laiku ant 
gelžkelių Amerikoje dirba 
261,910 darbininkų mažiau, 
negu pernai šiuom laiku. •

Žada padėti lietuviams 
bedarbiams.

Mus prašo paskelbti šito
kį pranešimą:

“Lietuviai, kurie visiškai 
nedirbate, arba kurie dirba
te tik dvi-tris dienas sąvai- 
tėje, malonėkit kreiptis Į lie
tuvių metodistų žinyčios mi- 
nisterį po numeriu 2 Atlan- 
tic st., South Boston. Jį gali
ma tenai matyti ketvergais 
ir pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 
vai. vakare. Nedirbantiems 
bus teikiama pagalba.”

NAUJAUSI LIETUVISK!Rekordu Columbia
10” 75c.

16141F

9
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ATVAŽIAVO EINŠTEI
NAS.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko prof. Albertas 
Einšteinas, pagarsėjęs vi- 

,sam pasauly savo “relativu- 
; mo teorija.” Paviešėjęs New 
j Yorke, jis kartu su savo 
žmona išvyko Califomijon.

SPROGIMAS AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Tuluzos mieste. Francuzi- 
joj, pereitą subatą amunici
jos dirbtuvėj įvyko sprogi
mas patronų pildymo sky
riuje. Du darbininkai buvo 
užmušti.

PRIEŠ 9 IŠ RYTO NE
VALIA GERTI.

Prūsų valdžia šiomis die
nomis išleido patvarkymą 
draudžianti pardavinėti sti
prius gėrimus prieš 9 valan
dą ryto. Pirma jie būdavo 
pardavinėjami nuo 6 vai. 
ryto.

UŽDRAUDĖ ŽOLIŲ 
DAKTARUS.

Peruvijos respublikoj 
ėjo įstatymas, kuris drau
džia kiniečiams gydyt žmo
nes žolėmis. Toks gydymas 
tenai buvo praktikuojamas 
per ilgus metus.

iš-
ITALIJOJ SUTRUKO 

ŽEMĖ.
Pereitą sąvaitę Italijoj vėl 

i drebėjo žemė. Vulturos 
• apielinkėj suiro daug triobų 
i ir vietomis sutruko žemė. 
! Plyšiai esą tokie dideli, kad 
: žmogus gali įkristi.

Kalėdos čia pat!
Visi laukia dovanų, visi 

nori pasilinksmint.
Penia Likienė, Paul’s 

Mens Shop, ant Broadway, 
parvežė iš Lietuvos visokių 
prezentų: kas ko nori—mer
ginoms gražių gintarų, vy
rams — šiaip papuošalų. 
Nepamirškite!

Pas Masilioni, galite gaut 
visokios muzikos. Radio ge
riausių firmų: Rekordų nuo 
paprasto džiazo iki garsiau
sių operų, čeverykų galite 
gaut tokių, kurie niekados 
kojų nespaudžia.

Pas Patkaucką, gausite 
geriausių mėsų, prieskonių 
ir net iš Lietuvos skilandžių. 
Atminkite, kad geresnio pa
tarnavimo niekur kitur nera
site.

ONTARIO PREMJERAS 
REZIGNAVO.

Šį panedėlį rezignavo Ka
nados provincijos Ontario 
premjeras Ferguson, kuris 
išbuvo tos provincijos val
džios priešaky per 10 metų.

Lietuvių radio pusvalandis 
nutrauktas.

I Mus prašo pranešti, kad 
lietuvių radio pusvalandis, 
kuris būdavo duodamas sek
madieniais per Bostono sto
tį WEEI, nekuriam laikui 
yra nutraukiamas.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO
$50,000

I
Keturi banditai užpuolė

Kansas City mieste Inter-1 Per 3 sąvaitės Mass. vals- 
State National banką ir pa- tijoj automobiliai užmušė 
grobę $50,000 pabėgo. ,70 žmonių.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
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 nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boeton 2629, 2173 ir 2799.

fAuL’S mens shop
456 BR0ADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
staiių. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS D EN TĮSTA S 

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 diraą

Nuo 2 iki t vak. 
NEDĖLIOMISs

1 v. po pistą

Seredomis iki 12 dieną- 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway. tarpe C ir D BU, 

SO. BOSTON, MASS.

r

UI

i--------------- —---------—

• TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

i Į DR. J. MARCUS
Į Rusijos-Liet u vos Daktaras
i ir Chirurgas
} 261 Hanover St., Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
į Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.
{ Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė,
Į Roxbury, Mass.
• Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
u---.■■■»■»»»—»»
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| LIETUVIŠKA ; 
i BUČERNČ
♦ Užlaikome geriausią ta vorų iri
{parduodame pigiausia kaina. Mė-{ 
t sos visuomet šviežios. i
j Taipgi užlaikome šviežius die- J
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. I
{ Pagardinimui Chop Suey, var-{ 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c. t 
{už bonkų. !
I Lietuviški skilandžiai 35c I
{ Švieži sūriai nuo f arinę. J
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut i
{ pigiai ir gerą J
t J. PATKAUSKAS •
{ STRAND CASH MARKET {
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON. ♦
Į Telefonas: So. Boston 0551. >

JONAŠ BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akompan.
16050F (Kalėdų Pasveikinimas 

(Ei, Kalėdos!
Trubaduru Kvartetas

(Gul šiandienę
(Sveikas Jėzau Mažiausias 

(Šventoji Naktis—
( Pirma ir Antra Dalis.

(Tyliaję Naktį.
(Rami Naktis

(Mergyte Jaunoji
(Motušaitė Miela

(Saulė Leidžias
(Prirodino Seni Žmonės

STASYS PAURAS, Baritonas
10” 75c.

16183F (Po
(Visi

16110F

16109F

16144F

16179F

Trubaduru Kvartetas

Kanstancija Menkeliuniute, Soprano 
Su Orkestros Akompan.

Kanstancija Menkeliuniute, Soprano
____ ___ ____ ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras.

Su Orkestros Akompan. •
Močiutės Vartais 16171F (Svajonė Ir Meilė 
Iš Vien (Sudiev Sesutės

16176F (Muzikantai Rėžkit Kazoką
(Atsimeni Tę Dieną

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
FR. YOTKO, Leader

16188F (Vyras Pijokėlis, Daina 
(Pasakyki® Panaitėle, I

16177F (Našlio Polka 
(Mano Polka

16170F (Šiaučiaus Polka 
(Jievutės Polka 
Singing by A. Šaukevičius Marijona Urbas

MORCESTERlO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Lietavninkaitė. Leader

16165F (Dviejų žodžių, Polka 
(Lietuvos Kvietkos, Valcas 

16172F (Einik Polka
(Lietuvos Kareivėlių, Polka 

Jonas Dirvelis ir jo Orkestrą

16178F

16182F

16186F

16180F

16162F

16187F

1C164F

F
Daina

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Incidentai Singing by A. šaukevičius 

16185F (Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkamas.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

duot

Dr. G. L Kiliory
66 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Albina
(Panemunės Polka
(Karolina Polka

(Šabas Gud—Polka
(Lakštutė Polka

(“Vilkas-Pilkas". Polka
(“Liudvikas” Polka

PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI
16163F (Butkiškių Polka

(Storų Bobų— Polka
Incid. Singing by Jurgis Aranskas

16156F

Orchestra with Incidentai Singing

Singing by A. šaukevičius

Orchestra with Incidentai Singing

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PR0SI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRA8 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave~ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metas 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas 

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

(Vištyčio Valcas
(Kibartų Polka

(Ghspadinė Anę Dieną
(Zanavikas

(Prašų Užpuolimas
(Vaikelio Polka

(Močiutės Mazurka 
(Kariška Daina

(Ar Tau Sesele 
(Kelkis Berneli

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

VIENĄ VALANDĄ
Pas mus galite gauti netik tuos rekordus, kurie yra garsinami,

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. štam
pą. Mažiau 6 Rekordų, per paštę nesiunčiame.

Mes priimame Lietuves Braus nuo tą. kurie perka pas mus Radio 
ar Gramafoną. priimame Braus kaipo dalį mokėsiies.

GEO. MAS1LI0NIS
SO. BOSTON, MASS.377 BROADWAY,

LAIDOJIMUS* 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina g®-« 
rokai pinigų. * 

Mano . kaina* 
visiems ir visur} 
vienoda. <

j J JONAS PETRUŠKEVICIU8 J 
{ Lietuvis Graborios *
► 162 Broadway. So. Boston. Mass., 

[ Rcsidence : 313 W. J-rd strset. <
J * Telefonas: So. Boston 0304-W. J

5252S252S25252SZ5252S8S2S2£i 
Telefonas: So. Boston 10M. S 

BayView Moters 
Peter TrečtekM Ir 0 

Jos KapočimM g 

GERIAUSI LIETUVIAI D 
MECHANIKAL Q

Taiso visokius aatęaękfltaB bK 
gerai patarnauja. K
Agentūra Studebaker ir ErekineCj

Reikale kreipkite* ir gausti į* 
patenkintą patarnavimą. K

Pardavimo vieta: ru
549 E. BROADWAT g 

Taisymo vieta: 3
1 HAMLIN 8T., g

kampaa R Eifkt g
SOUTH BOSTON. MA8B. U

i


