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SOTI BURŽUAZIJA GRIE
ŽIA DANTIMIS.

Slaptosios policijos agentai 
kaltina komunistus-

Iš Bostono, New Yorko, 
St. Lcuiso ir kitų didžiųjų 
Amerikos miestų pereitų ne
dėldienį prasidėjo alkanų 
bedarbių eisena į Washing- 
to/ių, kad pasakius Kongre
sui ir prezidentui savo var
gus ir pareikalavus pašalpos.

Buržuazija ir jos spauda 
neriasi iš kailio ir stačiai ne
žino kokiais žodžiais tų al
kanų žmonių žygiavimų pa
vadinti. Sotus plutokratai, 
žinoma, alkanų darbininkų 
nesupranta. Jiems rodosi, 
kad šita eisena yra baisus 
“komunistų sumoksiąs” 
prieš valstybę ir su juo rei
kia rimtai kovoiti. Kai kur 
ja i buvo ir užpuolimų ant 
alkanų bedarbių. Pavyz
džiui East St. Lcuise polici
ja užpuolė bedarbių susirin
kimų pereitų penktadienį 
suėmė 4 vadus, išardė mitin
gų ir įsakė suimtiems prasi
šalinti iš to miesto ir per 6 
mėnesius nepasirodyti.

Slaptosios policijos ųgen-..

Sovietai Pastatė Di
džiausi Automobilių 

Fabriką.
Sovietų prekybos agentū

ra, “Amtorg”, paskelbė New 
Yorke, kad Nižniame Nov
gorode tapo užbaigtas sta
tyt automobilių fabrikas ir 
nuo 1 sausio jau pradėsiąs 
daryt Rusijai automobilius. 
Fabrikas esąs įrengtas For
do pavyzdžiu ir po Fordo 
busiąs didžiausis automobi
lių fabrikas visam pasauly. 
Jame dirbsią 50,000 darbi
ninkų, kuriems gyventi bu
vę pristatyta ir naujų namų 
to fabriko apielinkėj. Įtaisy
mas tų namų ir pačios dirb
tuvės kaštavęs 154,000,000 
dolerių. Visa tai priguli 
valstybei, nes Rusijoj dabar 
vystomas valstybinis kapita
lizmas. Vietoj privatinių 

‘ kompanijų, pramonę ir pre
kybų tenai kontroliuoja val
stybė. Prie socializmo pra
monę valdys pačių darbinin
kų organizacijos.

į Lietuvą. į “Šalin Mussolini!”
Komercijos departamen- Amerikoj Italijos

;o biuras užsienio reikalams užsienių reikalų ministeriui 
šleido Washingtone paaiš- Grandi įvyko šitoks inciden- 
dnimų, kaip geriau siųsti tas Philadelphijos mieste: 
Kalėdų dovanas iš Amerikos ant jo automobiliaus laipto 
i kitas šalis, taigi ir į Lietu- pašoko italas vardu Orlando 
vų. Jis pataria nesiųsti la- Spartaco ir sušuko: “šalin 
jai brangių ar prabangos Mussolini. Policija jį tuo- 
daiktų, nes ant tokių būna jaus sučiupo ir jis buvo nu- 
aukštas muitas, kurį turi už- jteistas už tuos žodžius dviem 
mokyti dovanų atėmė jai. Be 
to jis pataria ant baksų už
rašyti: “Dovanos. Ne parda
vimui”.

tai, kurie saugoja nuo be
darbių šiltus pono Hooverio 
ru nus, sakosi susekę, kad vi
sas šitas alkanųjų judėjimas 
į Washingtono esąs organi
zuotas pašalinės rankos dar
bas.

Buržuazija ir jos šnipai la
bai bijosi organizuoto dar
bo. Jie kaltina už tai komu
nistus. Bet jeigu komunis
tų nebūtų, tai bedarbius ve
stu kas kitas. Anais metais 
bedarbių armijų į Washing- 
tonų vedė “generolas” Coax. 
O jis ne komunistas.

Anglijoj nelabai senai to
kią eisenų į Londonu padarė 
alkani maineriai. Jie taip pat 
ne komunistai.

Jeigu buržuazijai tokios 
eisenos nepatinka, tai ji tu
rčių ne komunistus kaltint 
be; sutvarkyti valstybės ūkį 
taip, kad nebūtų alkanų be
darbių. Jeigu bedarbių ne
būtų, tai ir pats Stalinas iš 
Maskvos atvažiavęs tokios 
eisenos nesuorganizuotų.

APNIKO VANAGAI IR
LAPĖS.

Vabalninkai, Biržų apskr. 
Pamiškių gyventojų nami
nius paukščius apniko gro- 
bueniai: vanagai ir lapės. 
Mat, pas gyventojus nebėr? 
šautuvų, tai jų visai ir nebe
bijo.

Tautininkų • valdžia drau
džia žmonėms ginklus lai
kyti, turbut bijodamosi revo
liucijos. Medžioti gali tiktai 
kunigai ir valdninkai. Bet 
tų ponų ūkininkas negi pri
sišauks, kada lapė ar vana
gas neša jo vištas.

Popiežius Kaltina 
Dievą.

^Dabartinę depresijų užlei
dęs ponas Dievas, pasakė
pereitų nedėldienį popie
žius. Turėjom, sako, genis 
laikus, o dabar turime krizį. 
Dievas davė, ir Dievas atė
mė. Na, jeigu ištikrųjų Die
vas butų šitų velniavą ant 
biednų žmonių užleidęs, tai 
tas butų visai priešinga baž
nyčios “mokslui”. Bažnyčia 
visada aiškina, kad Dięyas 
vargšus myli, o turčius bau
džia. Bet dabar yra visai 
priešingai; dabar kenčia tik
tai biedni žmonės, o visokie 
žmonių skriaudikai ir pelna- 
grobiai voliojasi turtuose.

KLAUSYDAMIESI NUSI
GINKLAVIMO KALBOS, 
PATRIOTAI SUSIMUŠĖ.

Pereitų penktadienį Pa
ryžiuje buvo francuzų pa
triotų pasikalbėjimas apie 
nusiginklavimų. Ta proga A- 
merikos senatorius Borah 
pasakė per radio stiprių kal
bą už nusiginklavimų, kuri 
buvo perduota per radio į 
Paryžių. Šita kalba franeuzv 
patriotus taip suerzino, kad 
jie pradėjo tarp savęs muš
tis. Keli žmonės buvo su
kruvinti.

Vokiečiai Atsisako 
Nuo Reparacijų.

Prūsijos seimas, kuris at
stovauja apie du trečdaliu 
visos Vokietijos, vienbalsiai 
priėmė rezoliucijų, kurioje 
reikalaujama, kad Reichsta
gas, visos respublikos parla
mentas, tuojaus pradėtų de
rybas dėl Youngo plano re
vizijos. Šitos revizijos tiks
las turįs būt visiškai panai
kinamas karo reparacijų, 
kuriomis aliantai buvo ap
krovę vokiečių liaudį. Už 
šitų rezoliucijų balsavo 184 
atstovai. Tiktai 92 kairiųjų 
partijų atstovai nenorėjo 
kartu su tautininkais balsuo
ti, bet jie nebalsavo ir prieš 
rezoliucijų. Nėra abejonės, 
kad Reichstagas šitų rezoliu
cijų irgi priims. Taigi išrodo, 
kad daugiau karo reparacijų 
aliantai iš vokiečių jau nebe
gaus.

ANGLIJAI GRESIA 250,- 
000 AUDĖJŲ STREIKAS.

Anglijos kapitalistai nu
tarė nukapoti medvilnės au- 
dinyčiose algas 
darbo valandas. 
Delnagrobių 
250,000 audėjų 
kelbti streikų.

ir pailginti 
Prieš šitų 

užsimojimų 
žada aps-

D ĮDĖLI ŠALČIAI IR PŪ
GOS VAKARUOSE

Vakarinėse valstijose pa
staromis dienomis buvo di
delės sniego pūgos ir šalčiai. 
Texas valstijoj per pūgų pri
gėrė 5 automobilistai, o 
Montanoj 900 avių įlūžo per 
ledų ir visos žuvo.

ANGLAI {VEDA TERORĄ 
INDIJOJ.

Paėmus buržuazijai Ang
lijos valdžių į savo rankas, 
tuojaus paaštrėjo anglų re
presijos Indijoj. Kovai prieš 
indų teroristus, anglai pa
statė savo terorų. Bengale 
apskrity jie įkūrė ypatingą 
teismų, kuris beveik ~ 

I indų revoliucionierius 
mirt’mi.

VISUS 
baus

Baisus Skandalas įskeltasHitlerininkai Ruo
šias Piaut Savo 

Priešus.
Vokietijoj į policijos ran

kas pateko slaptas hitleri
ninkų (fašistų) planas per
versmui daryt. Jeigu Hitle
riui pasisektų dabartinę val
džių nuversti, sako tas pla
nas, tai visi jo priešai turi 
būt išžudyti. Kas tik fašis
tams pasipriešins, tam ku- 
lipka kakton.

Valdžia pradėjo jieškoti 
to plano autorių ir nori juos 
traukti teisman kaip valsty
bės išdavikus. Bet fašistų 
vadai visi ginasi, kad jie nie
ko bendra su tuo planu netu
rį-

I

metam kalėjimo. Paskyręs 
tokią nežmoniškų bausmę, 
teisėjas pasakė: tegul tai bū
na pamoka visiems anarchi
stams. Kas nepritaria kruvi
nam fašizmui, tas to teisėjo 

‘ nuomone yra “anarchistas”. 
I Graudi yra smurto šalinin- 
ikas ir fašistų priešininkams 
Italijoj pildavo ricinos į 
gerkles, tečiaus šitokiai bau
smei ir jis nepritarė. Jis mu
šė Pennsylvanijos guberna
toriui Pinchotui telegramų, 
prašydamas nubaustųjį žmo
gų paleisti. Kol kas betgi 
Spartaco sėdi kalėjime.

Darbo Partija Dova
nosianti Savo Prasi

kaltėliams.
Amerikos korespondentai 

Londone pasigavo Darbo 
Partijos vadą Lansbury ir 
pradėjo jį klausinėti, ar tie
sa, kad darbiečiai sutinka at
leisti savo vadams, kurie da
bar buvo susidėję su buržua
zinėmis partijomis į koalici
nę valdžią ir kuriuos Darbo 
Partija užtai išbraukė iš sa
vo tarpo. “Mes tikim į nusi
kaltimų atleidima”, atsakė 
darbiečių vadas. “Bet aš ne
manau, kad tie prasikaltėliai 
dabar jau norėtų grįžti į 
Darbo Partiją. Tiesa, Mac- 
Donaldas man sakė, kad jis 
nori grįžti ir tikisi sugrįžti. 
Jis taip daug apie tai kalbė
jo, kad aš net nustebau.”Bet 
apie Snowdeno grįžimą kal
bėt netenka. Jis jau gavo 
lordo titulą ir nuėjo su kitais 
žmonėmis, sako Lansbury.

KARALIAUČIUJ AREŠ
TUOJA UNIFORMUOTUS 

NACIONALISTUS.
Nežiūrint uždraudimo, 

lapkričio 8 d. Karaliaučiuje 
susirinko daug uniformuotų 
nacionalsocialistų į tos orga
nizacijos vėliavos pašventi
nimo iškilmes. Policija 800 
uniformuotų nacionalsocia
listų suėmė. Tarp suimtųjų 
buvo ir reichstago atstovas 
Koch. Patikrinus suimtųjų 
dokumentus, jie buvo vėl pa
leisti.

RYGOJE NUBAUSTI 4 
LATVIŲ SOCIALDEMO

KRATAI.
" Rygos apygardom teismas 
nuteisė 4 seimo socialdemo
kratų atstovus, jų tarpe vie
nų vadų: Cielenų, po 3 die
nas arešto. Jie buvo patrau
kti tieson už atsišaukimų, 
kuriame prikišo vyriausybei, 
kad vieną-bedarbių eisenų ji 
sutikusi pasityčiojimu ir bi
zūnais.

Kožnai valdžiai teisybė 
nepatinka.

SOVIETAI ESĄ PASIREN
GĘ KARUI.

Sovietų Rusijos komisaras 
Vorošilovas turėjęs pasikal
bėjimų su oficialios Sovietų 
Rusijos telegramų agentūros 
atstovu, kuriam pareiškė, 
kad Sovietų Rusija nelei
sianti savęs išprovokuoti nei 
iš vakarų, nei iš rytų. “Mes 
nenorime karo”, pareiškė 
Vorošilovas, “bet jei kai ku
rios valstybės nori išmėginti 
savo jėgas su mūsiškėmis, 
tai raudonosios armijos pul
kai, divizijos ir korpusai bus 
pasirengę. Mes nubusime už
puolikai, bet kiekvienu mo
mentu esame pasirengę prie
šininkams atsakyti.”

Mussolini Garbina 
Smurtą, Kurį Pirma 

Smerkė.
Italija šiandien švenčia 

Tripolijos užgrobimo 20 
metų sukaktuves. Mussolini 
toms sukaktuvėms dabar 
vadovauja ir prakalbas sa
ko. Bet 20 metų atgal, kuo
met italų kariumenė razba- 
jaus keliu užpuolė Tripolijų 
ir be jokio pateisinimo tų 
kraštą užgrobė, Mussolini 
pakėlė tokį protestų, ir taip

Amerikos Valdinikuose.

PROFESORIAI BOIKO
TUOS REAKCINIUS 

UNIVERSITETUS.
Amerikos profesorių drau

gija Chicagos suvažiavime 
nutarė boikotuoti visas kole
gijas ir universitetus, kurie 
varžo žodžio laisvę.

Havanoj Sprogsta 
Bombos.

Pereitų nedėldienį Kubos 
sostinėj Havanoj bombomis 
buvo sugriauti du namai. 
Viena bomba suardė slapto
sios policijos viršininko ir 
cenzūros komisijos nario 
Ferreiros namų, o kita spro
go kito valdininko trioboj. 
Pereitų pėtnyčių Havanoje 
sprogo net 13 bombų. Šnipų 
viršininko namuose sprogi
mas sunaikino visus rakan
dus, bet iš žmonių niekas ne
nukentėjo. Laikraščiams už
drausta apie tuos įvykius ra
šyti, kad Kubos visuomenė 
nežinotų, jog prieš valdžių 
yra daromos tokios atakos. 
Taip pat uždrausta laikraš
čiam rašyti ir apie pasikėsi
nimų ant pulkininko Amiel- 
lo gyvybės. Amiell yra Santa 
Clara apskričio karo komen
dantas ir pereitų sųvaitę jį 
šovė jo paties kareiviai. Jis 
pats išliko gyvas, bet buvęs 
su juo jo giminaitis buvo už
muštas. Diktatorių ir despo
tų niekas nekenčia.

RASTI VYTAUTO DI
DŽIOJO KAULAI.

■ Laikraščiai iš Vilniaus 
praneša, kad paskutinę ka
sinėjimų dienų po Vilniaus 
katedra rasti Didžiojo Lie- 
vos Kunigaikščio Vytauto 
kaulai, kaukolė ir šalmas. 
Kaip žinoma, 1650-1658 m. 
Vytauto rūsys buvo rusų ka
riuomenės sugriautas. Rasto
mis Vilniaus katedros ar
chyvuose žiniomis, tuometi
nis vyskupas, norėdamas iš
gelbėt Vytauto liekanas, už
kasė jas Į žemę netoli tos 
vietos, kurioje nesenai buvo 
rasti karaliaus Aleksandro ir 
karalienių Elžbietos ir Bar
boros karstai. Kasinėjimams 
vadovavę mokslininkai dar 
orieš kurį laikų buvo pareiš
kę nuomonę, kad Vytauto 
kaulus galima bus rasti.

tų smurtą smerkė, kad jis bu
vo areštuotas ir nuteistas 
metams kalėjimo. Apie šitų 
faktą jis dabar visai nekal
ba. Laikraščiai taipgi jam 
neprimena, kad jis dabar 
garbina tautinį banditizmų, 
kurį pirma teisingai smerkė.

traukiniųkatastro-
, FA

Livermore, Pa.—Pereitų 
subatą čia susikūlė du pre
kių traukiniai, vienas su gy
vuliais, antras su anglimis. 
Katastrofoj žuvo trys gelž- 
keliečiai.

KAPOJA AKTORIAMS 
ALGAS.

Judomųjų paveikslų Hol- 
lywoode pradėjo jau kapoti 
artistams algas. Wamer 
Brcthers ir First National 
studijos paskelbė šių sąvai
tę, kad jos numuša savo per
sonalams nuo 20 iki 30 nuo
šimčių algų.

Lenkai Pakorė 7 So
vietų Šnipus.

Telegramos iš Varšuvos 
praneša pasibaisėtinų daly
kų. Jos sako, kad Baranovi
čių miestely buvo pasmerkta 
pakarti 7 baltgudžiai, ku
riuos Lenkijos šnipai sugavo 
šnipinėjant Sovietų naudai. 
Pasmerktieji prašė Lenkijos 
prezidento Moscickio, imigracijos ir natūra
lų pasigailėtų, bet prašymas dėl
buvo aųnestas. _ Pereitų su- šmugeliavimo ateivių iš už- 
batą visi septyni buvo atves- sjenįo> o Baltimorėj' 10 šmo
to pne kartuvių. Bet pakorus nj^ apkaltina už “baltos ver- 
pinnutin! kalnų, kartuves prekybų, užlaikymų
nuluzo ir JIS nukrito zemen;^, .^ nJa’į, ėmimų k/ 
stt tnsa kilpa gyvas. Tuomet įr šaudymą nekaltų žmo- 
budelis prišoko ir pagnebe.^ Prieį)1’ priklauso du 
rankomis jam uz kaklo.!poficijos viršininkai, kelia- 
Prasidėjo baisi kova. Kiti 
pasmerktieji turėjo stovėt ir 
laukt savo eilės žiūrėdami, 
kaip jų draugą budelis ran
komis smaugia. O katalikų 
kunigas visų šitų darbų lai
mino.

POLICIJA UŽLAIKO NE
DORYBĖS NAMUS.

Imigracijos ir natūralizaci
jos valdininkai šmugeliuoja 

ateivius.
Paskutinėmis dienomis 

federalinės valdžios agentai 
iškėlė baisių skandalų Ame
rikos valdininkų tarpe. New 
Yorke federalinis grand ju- 
ry teismas apkaltino 31 vi-

IEŠKO JORDANO UPĖJE 
PASKANDINTŲ BRAN

GENYBIŲ.
Laikraščių pranešimu, 

vienas turkų karininkas pa- 
pasakojo, kad turkai 1918 
metų rugsėjo mėn. besi
traukdami prieš anglus įme
tė į Jordano upę daug bran
genybių. Pasak laikraščių, 
dabar, Palestinos vyriausy
bei leidus, susidariusi priva
ti draugija, kuri nurodytoje 
vietoje nori prakasti kanalą, 
nuleisti juo Jordano upės 
vandenį ir tokiu budu priei
ti prie paskandintų brange
nybių. Šitos Jjrangenybės e- 
sančios $15,000,000 vertės.

SNIEGO PŪGOSE ŽUVO 
400 INDIJONŲ.

Pereitų sųvaitę New Me- 
xico valstijoj sniego pūga 
užklupo kelis šimtus indijo- 
nų, kurie buvo išėję riešu
tauti. Kai kurie jų išsigel
bėjo, kai kuriuos rasta ne
gyvus, o apie 400 indijonų 
likimas nežinomas. Valdžia 
pasiuntė iš Fort Defiance 
kareivius prapuolusių indijo
nų jieškot. Per užpustytas 
vietas kasami keliai.

f r —— y —»

tas policmanų ir šerifo ofi
so valdininkų. Kai kurie jų 
jau areštuoti, kiti pabėgo.

Didžiausis skandalas, tai 
“baltos vergijos” prekyba. 
Pasirodo, kad Baltimorėj ir 
jos apielinkėse buvo visa ei
lė namų, kurie viešai darė 
biznį kaipo viešbučiai, o 
slapta palaikydavo moteris 
ir merginas, kurios būdavo 
surinktos iš visų Amerikos 
dalių ir parduotos į “baltą
ją vergiją”. Kelios dienos 
atgal vieną tokių viešbučių, 
turis vadinosi Colonial Tea 
Souse, užpuolė neva bandi
tai, sustatė prie sienos buvu
sių tenai 14 svečių ir pradė
jo šaudyt. Vienas asmuo bu
vo nušautas vietoj, keliatas 
sužeista, ir visi apiplėšti.

Federalinės valdžios a- 
gentai pradėjo šitą skerdy- 
nę tyrinėti ir dabar prade
da aiškėti, kad tą užpuolimą 
padarę tie patys gengsteriai, 
kurie tokius namus kontro
liuoja, tai yna, policijos ir 
šerifo valdininkai.

PftlEŠ PAT ŠLIUBĄ VA
GYS ATĖMĖ ŠL1UBINĮ 

ŽIEDĄ.
Worcester, Mass.—Perei

tos subatos vakarų čia turė
jo įvykti Povylo Vivatovs- 
kio šliubas su Karolina Pu- 
žiekaite. Bet sutuoktuvės ne
galėjo įvykti, nes ruošianties 
jaunajam prie šliubo, jį už
puolė plėšikai ir atėmė šliu- 
binį žiedą ir $75 pinigų.“Ne- 
imkite nors žiedo”, malda
vo Vivatovskis. “nes aš ei
nu ženytis!” “O kaip tu ži
nai, kad mes neinam ženy
tis?” atkirto plėšikai nešda- 
miesi jo pinigus ir žiedų.

SKĖRIAI UŽPUOLĖ RY
TŲ AFRIKĄ.

Žinios sako, kad Rytų 
Afrikoj skėriai užpuolė Ke- 
nyos kolonijų. Esu tai nauji 
vabzdžiai, atskrydę iš vidu
rinės Afrikos, ir jų kilimo 
vieta esanti visai nežinoma.

WASHINGTONE AREŠ
TUOTA 14 DEMONS

TRANTŲ.
Pereitų sųvaitę ties prezi

dento Hooverio baltuoju na
mu pasirodė bedarbių de
monstracija su plakatais, ant 
kurių buvo parašyta: “Duo
kit mums duonos arba dar
bo.” Policija buvo jau gir
dėjusi iš kalno, kad tokia 
demonstracija ruošiama, to
dėl ji tupėjo tenai pasislėpus 
ištisas keturias dienas ir 
laukė demontrantų. Pama
čius bedarbių eisenų, ji tuo
jaus puolė juos ir 14 jų su
ėmė.

IŠGĖRĖ KVORTĄ DEGTI
NĖS IR MIRĖ.

Atlanta, Ga.—Tūlas Wim- 
berly čia kirto iš laižybų, 
kad jis išgersiųs kvortą deg
tinės be atsikvėpimo. Tiesa, 
jis išgurguliavo bonka mun
šaino neatitraukdamas jos 
nuo lupų ir laižybas laimėjo. 
Draugai tuomet paguldė jį 
lovon ir gerai apklojo, kad 
jis išsimiegotų. Bet kada vė
liau jie atėjo jo pažiūrėti, jis 
buvo jau nebegyvas.ATSIDARO STIRNŲ ME

DŽIOKLĖ MASS. VALS
TIJOJ.

Gruodžio 7 dienų Massa
chusetts valstijoj atsidaro 
stirnų šaudymo sezonas, ku
ris tęsis tiktai iki 19 gruo
džio, o kai kuriuose apskri-|pabaigoje jis pasieksiąs 
čiuosc tik iki 12 gruodžio. (dviejų bilijonu dolerių.

IŽDAS TURĖS $2,000,000,- 
000 DEFICITO.

Jungtinių Valstijų iždo 
deficitas auga kas dieną po 
$5.500,000 su viršum; metų 

• Jis ]
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EUROPOS DARBININ
KAI BOIKOTUOS AME

RIKOS OLIMPU ADĄ.

Amerikos buržuazija ruo
šia Los Angeles mieste 1932 
metų Olimpijadą, arba tarp
tautinę sporto šventę. Euro
pos darbininkų sporto orga
nizacijos irgi buvo pakvies
tos šitoj šventėj dalyvauti. 
Bet atsimindami, kad Cali- 
fornijos valstijos kapitalistai 
laiko tenai kalėjiman uždarę 
Tarną Mooney ir Billingsą, 
Europos darbo žmonės nuta
rė tą Olimpijadą boikotuoti, 
kad tuo budu parodžius sa
vo protestą Amerikos bur
žuazijai.

Europos darbininkai turi 
didelių sporto organizacijų, 
kurios užsiima netik sportu, 
bet ir su reakcija kovoja. Pa
vyzdžiui, Austrijos darbi
ninkų sporto organizacija 
“Schutzbund” šią vasarą iš
blaškė ginkluotas fašistų 
gaujas, kurios norėjo Musso- 
linio pavyzdžiu įvesti fa

šizmo diktatūrą Austrijoj.
Panašių sporto organiza

cijų, kaip austių “Schutz- 
bundas”, turi ir kitų šalių 
darbininkai. Šitos organiza
cijos yra susirišusios į tarp
tautinę federaciją, kuri pri
klauso prie Darbininkų ir 
Socialistų Internacionalo.

Taigi Internacionalo sek
retorius, drg. Friedrich Ad- 
ler, kreipėsi į tą federaciją 
su paklausimu, kaip ji žiuri 
į tą 1932 metų Olimpijadą, 
kurioj dalyvauti ji yra kvie
čiama —ar ji dalyvaus te
nai, ar ne? Federacijos ko
mitetas davė tokį atsakymą:

“Akyvaizdoje klasinio Darbi
ninkų Sporto Internacionalo 
nusistatymo ir socialistinės jo 
programo tendencijos, o taipgi 
dėl jo ryšiu su kitomis organi
zacijomis, negali būti nei kal
bos apie jo dalyvavimą Los 
Angeles Olimpijadoj ateinan
čiais metais”.

Darbininkų Sporto Inter
nacionalas sakosi negalįs va
žiuot į svečius tenai, kur 
prieš organizuotus darbinin
kus yra ruošiami šlykščiausi 
sąmokslai ir niekuo nekalti 
darbininkų vadai, kaip Tho- 
mas Mooney ir Warren Bil- 
lings, yra laikomi kalėjime.

Šitą Darbininkų Sporto 
Internacionalo pareiškimą 
drg. Friedrich Adler pri
siuntė Amerikos Socialistų 
Partijai.

Vadinasi, Los Angeles 0- 
limpiadoj ateinančiais me
tais dalyvaus vieni tik bur
žuazijos vaikai. Susipratę 
pasaulio darbininkai ją boi
kotuos.

NELEISTINAS PAVAR- 
. DŽIŲ KRAIPYMAS.

Lietuvos laikraščiai retai 
kada parašo svetimtaučio 
pavardę teisingai. Štai, 
“Lietuvos Žinių” 267-tam 
numery skaitome šitokią ži
nią:

“Paryžiuj dabar vyksta Pran
cūzijos radikalų kongresas. 
Lapkričio 8 dieną kongresui tu
rėjo pirmininkauti radikalų 
partijos galva Errio. Tačiau 
Errio išreiškė pageidavimą, 
kad bent vieną kongreso dieną 
pirmininkautų moteris.”

Ištikrujų gi franeuzų ra
dikalai šitokio vado, kaip 
Errio, visai neturi. Šitą pa
vadinimą Kauno dienraštis 
padarė iš pavardės Herriot. 
Bet tai yra niekuo nepateisi
namas svetimos pavardės 
kraipymas. Jis klaidina skai
tytoją ir užtemdo aprašo
mąjį dalyką. Nes jei skaity
tojas norėtų daugiau infor
macijų apie “Errio”, tai jis 
tokio asmens nerastų jokioj 
enciklopedijoj. O franeuzas 
jam pasakytų, kad tai visai 
ne franeuziška pavardė ir 
kad pas franeuzus tokio vei
kėjo niekad nebuvo.

Tempia Lietuvos laikraš
čiai ant savo kurpalio ir ki
tas svetimtaučių pavardes. 
Tose pat “Lietuvos Žiniose” 
mums teko andai skaityt a- 
pie kažinkokį “Erėnijų”. Ši
tokio žmogaus mes nebuvom 
prieš tai girdėję.

Mums nepatinka, kuomet 
angliški laikraščiai iškraipo 
lietuviškas pavardes. Bet 
pas juos tai pasidaro nety
čia. nes anglui sunku svetim
taučio pavardė “suspelyt”. 
Tuo tarpu gi Lietuvos laik
raščių redaktoriai žino kaip 
tokių žymių žmonių pavar
dės rašomos, bet iškraipo jas 
tyčia.

* Tai yra labai netikęs pa
protys.

įdomesni

šis paveikslėlis parodo tris atskirus dalykus: (1) Naujas Amerikos karo laivas “Indiana- 
polis”, kurio pastatymas kaštavo $12,000,000, nuleidžiamas Į vandenį ties Camden, N. J. (2) 
Marmuro paminklas pastatytas \Vashingtone žuvusiems per Pasaulinį Karą kareiviams. (3) 
Senatorius George McGill iš Kansas valstijos ir jo jauna žmona, kurią jis anądien vedė.

neleidžia jų apyvarton.
Taigi blogi dalykai. Kapi

talizmas baigia savo dienas, 
o jo daktarai negali susi
tarti diagnozo klausimu.

Fašistą Teroro Sukaktuvės.
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IŠ LIETUVOS EMIGRUO
JA DAUGIAU MOTERŲ, 

NEGU VYRŲ.
Lietuvos vyriausybės iš

leistas “Statistikos Biule- 
tinis” už spalių mėnesį paro
do, kad moterų iš Lietuvos 
emigruoja užsienin daug 
daugiau, negu vyrų, štai, 
kiek kmių išvažiavo per 9 
šių metų mėnesius: 

Vyrų 
98 
58

O 
O

27 
73

Amerikon
Argentinon 
Brazilijon 
Kanadon
Uragvajun
Pietų Afrikon 112 
Palestinon 
Rusijon
Kitur

34
122

6

Moterų
155
97
21
21
79

256
60
98
16

533 853Išviso
Įdomus dalykas, kad di- 

džiausis Lietuvos emigrantų 
nuošimtis per devynis šių 
metų mėnesius išvyko Pietų 
Afrikon. Bet lietuvių iš viso 
tenai išvažiavo tiktai trys 
asmenys, 1 vyras ir 2 mote
rys. Visi kiti buvo žydai. 
Sovietų Rusijon taipgi išim
tinai tiktai žydai važiuoja.

KAPITALISTAI “SURA
DO” NEDARBO PRIE

ŽASTĮ.
Grupė Chicagos kapitalis

tų per du metu atsidėjus ty
rinėjo nedarbo priežastį. 
Šiomis dienomis ji išleido 
pranešimą, jog biznis Ame
rikoj susmukęs ir nedarbas 
išsiplėtojęs dėl to, kad per
daug esą... socializmo.

Padarę tokį “atradimą”, 
tie ponai tuojaus sutvėrė ir 
organizaciją kovai su socia
lizmu. Jie pavadino savo 
draugiją “Federaticn of A- 
merican Business Men”, kas 
lietuviškai reiškia: “Ameri
kos Biznierių Sąjunga.”

Dauguma šitos sąjungos 
narių yra mekleriai, kurie 
spekuliuoja javais. Tai yra 
biaurųs parazitai, kurie nie
ko naudingo visuomenei ne
veikdami gyvena išnaudo
dami farmerius. Norėdami 
nuo tų pelnagrobių apsigin
ti, Amerikos farmeriai pas
kutiniais laikais pradėjo or
ganizuotis į kooperatyvus, 
kurie sudavė spekuliantams 
gana skaudų smūgį. Speku
liantų biznis susmuko. Na, o 
kas kenkia privatiniam biz
niui, tas, jų nuomone, yra 
socializmas. Todėl ir tie far
merių kooperatyvai, ypač 
kuomet juos remia valdžia, 
esą niekas daugiau kaip so
cializmo bandymai. Jeigu to 
“socializmo” Amerikoje ne
būtų, tai šiandien nebūtų nei 
depresijos.

Taip sako Chicagos javų 
spekuliantai.

Bet jų broliai Washingto- 
ne, kurie sudaro pono Hoo- 
verio komitetą su “nedar
bu kovoti”, padarė v’:ai ki
tokį atradimą. Jie surado, 
jog depresija Amerikoj už
ėjo dėl to, kad ateiviai dar
bininkai laiko savo “milio- 
nus” į šieninkus užsiuvę ir

NEDUODA LEISTI “RY
TĄ” KITOKIU VARDU.

Mes jau rašėm, kad Lie
tuvos tautininkų valdžia už
darė trim mėnesiams kleri
kalų organą “Rytą.”

Visi stebėjosi, kad “Ry
tą” uždarius, klebonai ne
pradėjo leisti savo organo 
kitokiu vardu.

Dabar vidaus reikalų mi- 
nist. Rusteika—tas pats, ku
rį Voldemaro “vilkai” norė
jo papiaut— paaiškino, kad 
klebonai norėjo kitokiu var
du laikraštį išleisti, bet val
džia nedavusi jiem leidimo.

Sako, juk “Rytas” buvo 
sustabdytas ne tam, kad iš
nyktų jo vardas, o tam, kad 
sustotų ėjęs klebonų orga
nas.

Valdžia nedraudžianti 
bent kuriam kunigui užsidėti 
naują laikraštį, bet ji nesu
tiksianti, kad naujas laikra
štis butų to paties “Ryto” 
tąsa, tik kitokiu vardu. Nau
jas laikraštis negalįs būt 
siuntinėjamas buvusiems 
“Ryto” prenumeratoriam.

Dėl to kunigai ir neišleidę 
naujo laikraščio.

Italijos fašistai su dideliu Policinin. Grabbia stovėjęs 
pamėgimu švenčia visokias arti pasikėsinimo vietos po 
sukaktuves. Šiomis dienomis priesaika parodė: “Aš labai 
sukako 5 metai nuo vieno a-! aiškiai mačiau šovusįjį. Jis 
tentato prieš Mussolini, įvy- ■ išėjo pirmyn anapus kordo- 
kusio (1926 m.) Bolognoj. Į no... Minios nužudytam jau- 
Kadangi to atentato pašė-; nikaity aš nepažinau aten- 
kos Italijoj ir šiandien dar Į tatoriaus.” Mussolini savo 
labai jaučiamos, pravartu parodymus pasakė: “Aš aiš-
------ - - i?** w* • •kiai mačiau jauną vyrą, vi

dutinio ūgio, šviesiam kos
tiume su minkšta skrybėle, 
kuris pro sargybos kordoną 
žengė prie mano auto.” Nu
žudytasis Zamboni buvo ap
sivilkęs tamsiu kostiumu, su 

__ _ _. _ kims’ pataikė į i kepure ir nebuvo praėjęs pro 
kairę krutinės pusę ir atsi-! sargybos kordoną. Vyriausia 

__ •_______ _______  r_ nrAViivnroc nata tnrain ni*i_

prisiminti, kaip visa tai įvy
ko.

Bolognos atentatas įvyko 
laike vienos fašistinės de
monstracijos. Į lėtai automo
biliu važiuojantį Mussolini 
iš minios buvo paleistas vie
nas šūvis, T *—x ’1T 1

LIETUVOS ADVOKATAI 
BĖGA IŠ PARTIJŲ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad advokatai VI. Požė-i 
la ir Stankevičius pasitrau-i 
kę iš Socialdemokratų Parti
jos, nes partijos komitetas 
padaręs jiems įspėjimą, kad 
socialdemokratinio nusista-| 
tymo advokatas negali gintį 
darbdavio reikalų prieš dar
bininkus.

Tuo pačiu laiku vienas 
“Keleivio” bendradarbis 
praneša mūrus iš Kauno, kad 
dėl panašių sumetimų adv. 
Toliušis žadąs pasitraukti iš 
liaudininkų partijos. Pasku
tinėmis dienomis p. Toliušis 
apsiėmęs ginti Voldemarą 
keliamoj jam kronų byloje. 
Liaudininkų komitetas dėl 
to pareiškęs Toliušiui savo 
nepasitenkinimą, o Toliušis 
tuo įsižeidęs ir pasakęs, kad 
iš valstiečių liaudininkų par
tijos jisai pasitrauksiąs.

Pasirodo, vadinasi, kad 
asmens reikalai su organiza
cijos principais kai kada bū
na nesutaikomi.

mušė į neperšaunamus šar
vus, kuriuos “duče” pasivil- 
kęs po švarku viešose vieto
se visuomet nešioja. Oficia
liai buvo skelbiama, esą kul
ka pataikius į vieną iš “ka
bojusių ant krutinės orde- 
nų”.

Šuviui pasigirdus, lydėju
sieji Mussolini fašistai šoko 
gaudyti soviką. Kiekvienas 
sugriebė ką nors kitą, 
pagaliau visi 
metų vaiką . 
ni, kurį jie eit 
siog suplėšė, 
tuoj “atidavė Dievui dū
šią.”

Fašistų “spontaniško pa
sipiktinimo vilnis” ir pagie- 

! ža po šio atentato pasireiškė 
' sekančiomis dienomis žiau
rumais visoj Italijoj. Naktį 

i 31 spalių —1 lapkričio tūks
tančiai fašistų įsibrovė į an- 

! tifašistinių parlamento at
stovų, socialistų, respubliko
nų ir prof. sąjungų vadų bu

rtus. Visur buvo naikinama, 
j Pažangių laikraščių “Mon- 
do”, “Becco giallo” ir “Voce 
Republicana” redakcijos bu
vo sunaikintos ir apiplėštos. 
Taip pat socialistų partijos 
ir profesinių sąjungų valdy
bos butai. Milane ir Trevise 
6 žmonės nužudyti, o kituo
se miestuose šimtai sužeistų. 
Genujos laikraščio “Lavo- 
ro” spaustuvė sudeginta, 
jam vienam nuostolių pada
ryta ligi 6 milijonų lyrų. Su
griauta ir apiplėšta daugy
bė darbininkų butų.

Bet tai dar rie visos to 
atentato pasekmės. Pradžio
je Zamboni kūnas buvo lai
komas 11 dienų nepalaido
tas, o vėliau pakastas už ka
pų tvoros.

Ar buvo Anteo Zamboni 
asmeniu šovusiu į “dučę”?

bet 
ispito 15-os 
ateo Zambo- 
iat vietoj tie- 
taip kad jis

Dirbdami mąstykite apie darbą.

Kaip Palaikyti j
Savo Darbą! 4 

Palaikykit save stipria ir sveiku. 
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.

— PAIN-EXPELLER* -M
Jreg. J- V. Pat. Biure.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu. 
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLER1S* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą. /■
Kaina 35c. ir 70c. • • • . • Parsiduoda Visur

 • Tikras:. turi INKARO vaisbažcnkli.

Vienas musų draugas iši 
Kauno rašo:

Musų (socialdemokratų)1 
suvažiavimas, kaip jau žino
te iš spaudos, praėjo gana 
gyvai. Turėjome gražių sve
čių iš kitų valstybių, musiš- 
tių ūpas labai geras, o dau
giausia mus džiugina ta apy- 
stova, kad suvažiavusieji 
draugai mokėjo pasisakyti 
rimtais ir esminiais partijai 
rupimais klausimais. Nors 
tie draugai yra paskutinio
sios musų laidos žmonės 
(jaunuoliai), bet mokėjimas 
jų pasisakyti duoda mums 
vilties, kad turime gerų pa
vaduotojų, išaugusių labai 
sunkiu ir atsakingu partijos 
darbo momentu. Suvažiavi
mo dalyvių žymi dauguma y- 
ra perėjusi ypatingus teis
mus, praleidusi daug bran-

I

Partijos yra nutarta pasi
statyti Kaune savo namus, 
kurie duotų galimybės kul
tūrinį darbą dirbti. Dabar 
nėra kur rinktis, mokytis, 
diskusuoti. Kad sukėlus rei
kalingą sumą pinigų namui, 
yra pardavinėjamos “Gran
dinės” bendrovės akcijos 
(Šerai). Butų labai gerai, 
kad draugai amerikiečiai 
kiek nors tų akcijų nusipirk
tų. Tas reikia daryt greitai, 
nes einant Lietuvos įstaty
mais, musų namo bendrovė 
turi susitvarkyti jau už poros 
mėnesių. Taigi butų labai 
svarbu, kad amerikiečiai 
draugai galėtų šitų akcijų 
kuo daugiausia užsirašyti ir 
tuo keliu įamžintų savo var
dą Lietuvos socialdemokra
tijos istorijoj. Butų taip pat 
labai gerai, kad kas nors iš 
amerikiečių draugų galėtų

prokuroras pats turėjo pri
pažinti, kad Anteo Zamboni 
nėra tas asmuo apie kurį vy
riausybės galva savo paro
dymuose kalba. Nulinčiuo- 
tojo vaiko tėvas Mammolo 
Zamboni ir jo teta Tamma- 
roni gavo po 30 metų kalė
ti, kaipo “prikalbėjusie” 
Anteto Zamboni daryti pasi
kėsinimą. Bandymas įpai
nioti ir jo brolį nepavyko, 
nes Milano policija patvirti
no pastarojo išsiteisinimą. 
Jie buvo teisiami karo lauko 
teismo, kurs įvestas įstaty
mu išleistu po nusikaltimo— 
taigi veikusiu atgal.

Bet tai dar nėra visos to 
atentato pasekmės. Vėliau 
buvo išleista visa eilė dra
koniškų įsakymų ir įstatymų. 
Pirmiausia visos antifašisti
nės organizacijos uždarytos. 
Tuojau po atentato išleistas 
naujas policijos įstatymas,, 
kuris 233 straipsniais ati
duoda italus visiškon jų “an
gelų sargų” malonėn ir ne
malonėn. Juo buvo įveda
mas ištrėmimas, kaipo poli
cijos bausmė; leidžiama pa
sienio policijai pavartoti 
ennklą, jei tik yra įtarimo dėl 
uždrausto sienos perėjimo, 
įvedant už šį “nusikaltimą” 
bausmę ligi 5 metų kalėjimo. 
Įvesta aštri kinematografų 
ir teatrų cenzūra ir t p. Po
licijos priežiūrai atiduoti vi
si tie, “kuriuos teismas pa
žymi, kaipo pavojingus vals
tybės santvarkai.” Net ly
dint kapuosna numirėlį rei
kia policijos leidimo. Lapk
ričio 25 d. (1926 m.) išleistu 
įstatymu įvesta karo lauko 
teismai sudaromi iš fašisti
nės milicijos narių, įvesta 
mirties bausmė už politiškus 
nusikaltimus. Be šių, visa ei
lė įsakymu “visuomenės 
tvarkai ir ramybei” palaiky
ti.

Tai tokios pasekmės Bo
lognos atentato.

B. Amalvis.

tonojoj i 
darbų kalėjimas), pabuvo
jusi Varniuose ir kitur ištrė
mimuose.

Liūdna buvo tik tas, kad 
paskutiniuoju laiku, tai yra 
nuo 1926 metų 17 gruodžio 
perversmo, partija neteko 
kelių šimtų narių, ir šian
dien da jų nėra musų tarpe; 
o kiti jau ir niekados negrįš, 
nes jų nebėra jau tarp gy
vųjų ; jie žuvo sunkioj kovoj. 
Bet jų eilės pildosi naujais 
žmonėmis. Tai reikšmingas 
dalykas.

Dabar, suvažiavimui pra
ėjus, visa priešingoji spauda 
puola suvažiavimą ir kartu 
musų partiją. Mat, daug kam 
nepatiko, kam pasukome į 
kaimą. Dėl naujojo musų 
programo pyksta ir liaudi
ninkai, tik aiškiai da nepasi
sako. Pyksta taip pat visi 
politikos spekuliantai iš fa
šistų ir kademų abazų. Tai 
tiek pas mus gero.

Dabar apie bėdas. Priver
sti esame prašyti, kad jus, 
draugia amerikiečiai, pa- 
rėmtumet mus lėšomis, nes 
mums perdaug sunku kelti 
naštą. Sunkumo mes nebijo
me, bet bėda, kad keliamojo 
negalima pakelti.

vomis išlygomis. 
(Parašą išleidžiam).

Lenkijos socialistų frakci
ja įnešė sumanymą, kad Ga
licijos ir Volynės ukrajinie- 
čiams butų duota autonomi
ja. Lenkų patrijotai šoka 
prieš tai piestu. Jeigu so
cialistai pasaulį valdytų, ma
žų tautų niekas neskriaus
tų.
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ChristmasClub
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BOSTOH FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

30 SCHOOL STREET, BOSTON 
1906 CENTRE ST, WEST ROXBU*Y 
696 CENTRE ST., JAMAICA PLAIN

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseN Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

VEAL- 

LOAF

♦ ♦ » «
» * 
!

Tutintos ir Virtos 

Hemes, Dešros ir 

Skilandžiai 

(Kindžiukai)

FRANK- 

FURCIAI
EsseN
Specialybe

ISPANAI MUŠA SAVO 
MOTERIS, KAM JOS EI

NA BALSUOTI.
Naujoji Ispanijos konsti

tucija davė moterims balsa
vimo teises ir pereitą sąvai
tę Morate de Tajuna mies
tely moteiys išėjo balsuoti. 
Tas nepatiko jų vyrams ir 
daug moterų buvo apkulta. 
Rytojaus dieną vienos jų 
vaikščiojo juodomis akimis, 
kitos ištinusiomis nosimis. I

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO
101 BeaconSt ŽBndleySt

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — S4896

■
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jau. Gražus buvo vaikinas 
ant pažiūrėjimo, tik negra
žiais darbais užsiėmė.

“Keleivio” skaitytoja*.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į » — —
nes | SLA. mandatų komi
sijų tavoriščius Baceyičius 
jau nekuomet nepateks.

Nuo SLA. kalbėtojas ir 
vėl gryžo prie Sovietų. Gir
di, po pasaulinio karo fran- 
cuzai pasiuntę savo tvir
čiausia karišką laivyną į 
Juodąsias mares bombar- 
duot Sov. miestus. (Tik ne
pasakė, ar francuzai savo 
laivyną į Juodąsias juras or
laiviais nulekdino, ar rogė
mis nuvežė?) Sovietai ta
čiau prieš visus atsilaikę ir 
visus savo neprietelius nu
veikę. Dabar girdi tenai ge
riausia darbininkų šalis. Te
nai bedarbės nėra. Darbi
ninkų visur trūksta. Ten vi
sur laisvė, ir gerovė. Darbo 
valandos trumpinamos ir 
algos pakeliamos.

Kad šitaip tavoriščius Ba
cevičius giria darbininkų tė
vynę ir pasakoja stebuklus 
apie sovietiškus migdolus, 
tai ne vienas gali paklausti: 
Jeigu jau tenai taip gerai, 
tai kodėl gi tavoriščius Bace
vičius su savo Sojuzu taip 
ilgai šioje kapitalistinėje ne
laisvėje skursta ir kenčįa de
presiją? Kodėl gi jam neper- 
sikelti su visais savo ištiki
mas sojuzininka į tą palai
mintą Lenino šalį?

Gerulių Ainis.

SPRINGFIELD, ILL.
Komunistiško Sojuzo pra
kalbos. Kalbėjo tavoriščius

Bacerich.
Lapkričio 22 dieną čia bu

vo komunistų prakalbos. Nu- 
Skau ir aš jų pasiklausyti.

an įnėjus į svetainę, pra
kalbos jau buvo pradėtos. 
Kalbėtojas sėdėjo ant stalo 
ir rietė spyčių. Labai išgyrė 
Springfieldo tavoriščius už 
darbštumą ir duosnumą. 
Mat, pereitą vasarą, prieš at
silankysiant čia prezidentui 
Hooveriui, komunistai ban
dė susirinkt iš viso Illino- 
jaus ir įtaisyti demonstraci
ją. Springfieldiečiai tuos at- 
maršavusius automobiliais ir 
trokais “baduolius”, tarpe 
kurių nemažai- radosi biz
nierių ir bootlegerių, svetin- 
ai priėmė ir pašėrė Zoo 
Parke, kaip policija juos ten 
suvarė.

Išgyręs už tai Springfiel
do tavoriščius, Bacevičius 
ėmė kalbėti apie draugijas ir 
organizacijas. Girdi, visas 
mažas draugystes reikėtų su
vienyti į vieną didelę drau
giją. Butų gerai, kad ir Su
sivienijimai susivienytų. Ot, I 
tau ir devintinės! Neseniai 
da komunistai Susivienijimą 
stengėsi suskaldyti, sudras-į 
kyti, o dabar vėl pasakoja, 
kad reikėtų suvienyti!

Ragino rašytis į Sojuzą 
visus — ypač jaunuomenę. 
Bet jaunuolių nei vieno sve
tainėje nesimatė. Atpasako
jo savo graudžius verksmus 
apie 36 seimą, kaip “darbi
ninkiškas kraujas ten buvo 
pralietas” ir apie 200 komu
nistų buvę lauk išmesti. Gir
di, žiūrint iš šalies, gal kaip 
kam atrodė, kad policmanai 
mandagiai mus vedė; bet 
katrą jie pačiupinėjo, tai tas 
ir mirs, c- ne užmirš, jie esą 
yra buržuazijos išlavinti taip - _ , -
brutališkai ir skaudžiai čiu- Antras kalbėjo Jonas Guba- 
pjnėti vicius. Jis pasakojo maz

Daug vėjo davė tautinin- ^.Patb k^ ir pirmas 
kams už tvėrimą visokių 
bendrovių po karo. Tauti
ninkai, girdi, tvėrė Įvairiais 
vardais bendroves ir viliojo 
iš darbininkų dolerius, o 
paskui viską sušlavė į savo 
bedugnius kišenius. Dr. 
šliupas už bendrovių pinigus 
užsidėjęs Lietuvoje banką.

Apie inainierius, sako, nie
ko nekalbėsiu, nes aš mai- 
niteriu nesu buvęs ir nieko 
apie mainų darbus nežinau. 
Bet mainierių unijos prezi
dentui Lewisui visgi šiek 
tiek užvežė. Tai esąs didelis 
atgaleivis, unijos griovikas 
ir t.t

Liepė visiems tavoriščiams 
šviestis, skaityti darbininkiš
kus laikraščius ir platinti, 
darbininkišką literatūrą (su
prask—komunistišką). Pa-' 
daryta prakalbų pertrauka 
ir apšaukta kolekta. . Tuoj 
dvi tavorškos griebėsi už 
krepšių ir ėmėsi prašynėti 
buržuaziško išmislo — dole
rių. Kiekisukolektavo —ne
pasakė. Prakalbų klausėsi 65 
asmenys. Pradėjęs antru at
veju kalbėti, ragino klausy
tojus budėti ir saugoti So
vietų Sąjungą. Girdi, visas 
imperialistinis pasaulis tyko 
Sovietus praryti (lyg oiste- 
rį). Bukite visi prisirengę 
ginti darbininkišką tėvynę. 
Kinų ir Japonų pradėtas ka
ras esanti tik pradžia kito 
visapasaulino karo. Dabar, 
esą, visi puls Sovietus.

Palikęs Sovietus, vėl gry
žo prie tautininkų ir davė 
jiems velnių, kam jie dova
nojo iš SLA. iždo $25,000 
paskolą Deveniui ir kam ko- 
i - --
bejieškodama kaltininkų dėl 
tos paskolos. Be to, apie 
$216,000 esą žuvę dėl 
netikusių bondsų. K 
akimis žiūrint, Susivienijimo 
ateity nieko gera nesimatą.

Iš dalies čia gal ir tiesa,

BROOKLYN, N. Y. 
Apie Siuvėjų Unijos 

jubilėjų.
A.C.W. of America lietu

vių siuvėjų 54-tas skyrius
•šventė savo 30 metų jubilė
jų 31 spalių. Visų pirma 
buvo sugrotas laidotuvių 

! maršas už mirusius .unijos 
darbuotojus. Tas nevienam 
išspaudė ašarą. Toliaus kal
bėjo “Darbo” redaktorius 
Jankauskas. Jis pasakė ilgą 
ir gražią prakalbą iš siuvėjų 

: gyvenimo ir 30 metų kovų.

buvusis komunistų lyderis L. 
Pruseika. Jo evangelija bu
vo tokia:

“Gerbiamieji draugai! Čia 
buvo daug, daug kalbėta a- 
pie praeities gyvenimą. Bet 
dabar pakalbėsime apie atei
ties gyvenimą. Tai vot, kaip: 
jeigu žmonės padės, tai Bim
ba mus nesuės...”

Ir prasidėjo pamokslas, 
kuriame apie ateitį beveik 
nieko nebuvo pasakyta, bet 
viskas apie praeitį. Kalbėda
mas apie praeitį, Pruseika 
prisiminė ir tuos laikus, kuo- 

,met jis da grinorius buvo, 
Bostone gyvena, kaip vaka
rus praleisdavo alų gurkš
nodamas, o paskui kriau
šiams prakalbas sakydavo... 
Kokie tai malonus atsimini
mai! Kliaučiai tuomet siūlę 

• jam net jų unijos agentu būt, 
į bet jis negalėjęs tos vietos 
| užimti, nes nemokėjęs da 
nei guziko įsiut. Ar dabar 
jau išmoko, nepasakė. Sako, 
visgi bučiau geriau padaręs, 
kad kriaučium bučiau buvęs, 
negu dabar revoliucionie
rium.

Pabaigus Pruseikai savo 
atsiminimus apie “ateitį”, 

! buvo sudainuota keliatas 
j dainų ir prasidėjo šokiai.

Jaunimo Padauža.

i

i

GARDNER, MASS. 
Apie Jonaitį ir Šimkeviči^.

Aš skaičiau “Keleivyje”, 
kad Antanas Šimkevičius ir 
Antanas Jonaitis, kurie buvo 
areštuoti už vagystę, esą Ąe 
menkoje išauklėti jaunuo- 

------—— - _ į liai. Taigi noriu paaiškinti, 
misija pravažinėjo $5,000 kad jiedu buvo Amerikoje

i

P

• •!

gimę, bet užaugę Lietuvoje, 
nes maži buvo iš Amerikos 
išvežti. Iš Lietuvos jiedu at
važiavo atgal į Ameriką tik
tai kokie treji ar ketven me
tai. Ant laivo jiedu ir susi
pažino. Jonaitį aš pažino-

BRIDGEPORT, CONN. 

ApieCoM. valstijos SLA.
jaunuolius ir ypač a|He 

jaunuolj.”

Aš noriu apie šitą “Conn. 
jaunuolį” pranešti šį-tą vi
suomenei, nes dabar jis pra
dėjo niekint mus senus SLA. 
narius. Js šmeižia mus per 
“tautiškus” laikraščius.

Man su tuo jaunuoliu te
ko dirbti porą metų, betve
riant ir betvarkant SLA. 124 
kuopos chorą. Chorą sutvė
rėme gražų ir didelį. Per vi
są choro gyvavimo laiką 
“jaunuolis” buvo choro pir
mininkas, ir nors buvo iš
rinkta sekretorius bei iždi
ninkas, bet jis nieko kito ne
prileido ir vienas vsus daly
kus tvarkė. Ir jeigu sekreto
rius ar iždinnkas paklausda
vo apie piniginius dalykus, 
apie vakarų pasekmes, apie 
važinėjimą busais į parengi
mus, tai tas jaunuolis arba 
“Jr.” visada atsakydavo, 
kad tai “ne tavo biznis”. Ka
dangi kiti valdybos nariai 
nebuvo prileidžiami prie 
darbo, tai choras iškriko. 
Jaunųjų tarpe kilo nepasi
tenkinimai ir nesusiprati
mai.

Betveriant chorą, aš geis
damas jaunuoliams pasiseki
mo ir gyvavimo, įnešiau, kad 
prašyti iš SLA. aukų. Gavę 
$100 perdavėme tam “jau
nuoliui”, bet kur tas šimtas 
dolerių pasidėjo, tai iki šiol 
nėra žinios, nes “jaunuolis” 
atskaitų niekam nėra davęs.

šiemet vėl, dar jam neiš
važiavus į Lietuvą, jis išga
vo iš SLA. $100. Niekas taip 
pat nežino, kur tas šimtas y- 
ra. Tiesa, SLA. 4-tame aps
krityje buvo pranešta, kad 
ta šimtinė pas “jaunuolį” ne
žus, nes jis yra “apdraustas” 
—visiems žinomas.

Dabar neseniai New Bri- 
taine buvo jaunuolių kuopų 
atstovų suvažiavimas. Tas 
“jaunuolis”, nenordėamas, 
kad apie jo “gražius” dar
bus “seniai” patirtų, įnešė 
“senių” neįsileisti. Tačiau 
jaunuoliai tam savo “vadui” 
nepasidavė ir SLA. 4-to aps
krities iždininko p. Viznio ir 
kitų neišvarė. Tame suvažia
vime paaiškėjo, kad pereitą 
vasarą rengtas jaunuolių 
piknikas Union City “nenu
sisekęs” ir kad dar atskaitos 
nepadarytos. Mat, tas “jau
nuolis” kitų neprisileidžia. 
Dabar išmintingesni jaunuo
liai rengiasi šaukti kitą kuo
pų suvažiavimą ir tą “jau
nuolį” prašalinti.

Tas “jaunuolis” nesugyve
na gražiai ir su 124 kuopa, 
kuriai jis priklauso, ^an 
skundėsi vienas kuopos na
rys, kad “jaunuolio” tėvas 
šmeižia kuopos valdybą, buk I 
ji “pakišo” liežuvį ir dabar, 
“jaunuolis” negauna pašai-, 
pos už ligą tuo laiku, kada' 
jis važinėjo po Lietuvą (va-' 
žinėjo už SLA. pinigus),' 
nors gerai žino, kad yra įsta-j 
tymai, jog žmogus, pasišali
nęs iš Jungt Valst ir Kana
dos, pašalpos neguana. “Jau
nuolis”, matomai, jaučiasi 
privilegijuotoj padėtyj iri 
mano, kad jam būnant Lie-' 
tuvoje už ligą turi būt išmo
kėta. '

Neseniai ‘Tėvynėj” buvo 
paskelbta konkurso daviniai. 
Žiurau, randasi “jaunuolio” 
paveikslas ir pasakyta, kad 
jis prirašęs prie SLA. daug 
naujų narių. Tuo tarpu ge
rai žinau, kad nepriprašė 
nei vieno. Kad jis važinėjo į 
New Britainą ir pagelbėjo 
suorganizuoti kuopą,—tai 
tiesa. Bet prirašymu narių, 
tai neva busima “jaunuo-

lio” uošvė rūpinos, nors “uo- vai neturėtų savo vaikų į to- 
švių” tas “jaunucL keiioli- kiu “pasilinksminimus” lei- 
kąturi. ;lu.

Jaunuolius organizuoti, su Bedarbė pas mus didelė, 
jais dirbti, būtinai visiems 'Jei kurie da ir dirba, tai vos 
mums reikia; bet negerai, 
kad atsiranda iš jaunuoliui 
tokių, kurie tiek Įsivyrauja,! 
jog paskui kitų neprisilei
džia. Bet, tur būti, niekur 
kitur taip nėra, kaip pas mus 
Conn. valstijoj, ir. žinoma, 
negaliu kaltinti visos Conn. 
valstijos jaunuolius, žinau 
gerai, kad pas mus Bridge- 
porte, paskui Nev, Britaine, 
NewHavene, Stamfcrde ir 
kitur dirbama sutikime ir 
tvarkoje. Vien tik Hartforde

tik po 2 ar 3 dienas i sąvaitę.
Bažnyčioj buvę*.

SHENANDOAH, PA. 
MLios lietuvių kalba.

Sekrriadięny, 22 lapkričio, 
Shenandoąh’ric tikintie
siems ‘ietuviams teko išgirs
ti didelė -iaujenvbė — lietu- 

mšius. Mat. Scranto- 
no tretinės parapijos klebo
nas kun. Valaaka ir visas 
bažnytinis choras atvažiavo 

yrasuįrimai ir nesutikimai iš?2S ir čionai’, Ien}°l
priežasties J. Jenuškevičiu-! vį5 lapijos baznycio- 

jr ; k, ir Kė lietuvių kalboje pa-
’ .... . . imaicas. Reikia žinoti, kad
Daug galėčiau dar apie,lietuvių kaiboje pamaldų 
usų valstijos jaunuolius iU| pas mumis nekuomet nėra 

buvę, todėl girdėt šias pa
maldas savo prigimtoje kal
boje buvo didelė naujenybė.

Žmonių pamaldų klau
syti prisirinko apie 700.

Per pamaldas Scrantono 
tautinės parapijos choras 
giedojo visas bažnytines 
giesmes taipgi lietuviškai. 
Kiek teko pastebėti, chore 
yra gana gerų ir puikiai iš
lavintų balsų. Viena mergi
na turi labai gražų ir tvirtą 
soprano balsą, o vienas vy
rukas turi tvirtą ir gražų ba
so balsą.

Kun. Valadka pasakė ata
tinkamą pamokslą, kuris su
graudino netik moterėles, 
bet ir kai kuriuos vyrus. 

Viktoras Visockis.

musų valstijos jaunuolius .. 
“jaunuolį” parašyti, bet ką 
jau čia pasakiau,—to užteks. 
Tikiu, kad “Conn. jaunuo
lis” susipras ir kitiems duos 
veikti ir dirbti, o pats bus tik 
pagelbininku.

B. Vedeikis.

CLEVELAND. OHIO.

Parapijos šokiai ir tuščios 
bonkos.

Parapija čia vis dar nega
li prieiti prie tvarkos. Senus 
parapijomis klebonas išvai
kė su policija, tai tie dabar ir 
bažnyčion neina. Bet pinigų 
kuniui reikia, tai jis kas ne- 
dėldienis rengia šokius “ant 
Dievo garbės”. Bet tuose šo
kiuose jaunimas mokinasi 
tiktai ištvirkimo. Pats kle
bono padėjėjas per pamoks
lą anądien pasakė, kad va
lant šokių vietą ant rytojaus 
rasta 17 tuščių painčrų. Tė-

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Nevbary St., Latrreme. Mam.

gloversville, n. y. Vidaus Reikalų Mini 
Šnapsas plaukia upėmis, frndn Pnnni.
darbai irgi eina neblogai, FarUU-

kinti Ligonių Kasų 
Rinkimus.

1931 m. spalių mėn. 25 d. 
įvyko Kauno miesto ligonių 
kasos rinkimai. Rinkimai 
davė visai netikėtų vaisių. Iš 
20 ligonių kasos narių 11 at
stovų gavo Kauno miesto 
darbininkų ir tarnautojų 
grupė (komunistai), 6 so
cialdemokratai, 2 darbo fe
deracija, ir 1 lenkai. Abso- 
liutę daugumą kaip matome 
laimėjo komunistai. Jų ran- 
kcsna ir pereina visa ligo
nių kasa. Tokio didelio ko
munistų laimėjimo niekas 
nelaukė ir nesitikėjo. Visi 
manė, kad laimės socialde
mokratai, kurie turėjo dau
gumą praetais metais. Iš
ėjo visai kitaip. Laimėjo tie, 
apie kuriuos mažiausiai bu
vo kalbama.

Tokiu rinkimų pakrypi- 
-----------------------------------------------  mu komunistų pusėn, kaip 

Nuo Visokiu Liau girdėti, yra nepatenkinta ptvniTSlI----------------- i valdžia ir žada rinkimus pa-blUL ULE^ naikinti. Kuriuo tikslu nori- 
dvi krautuvės lietuviškv rna tai padaryti— neaišku. 

GYDANČIU ŽOLIŲ IR IŠDIRBY STĖ rp-K. • rentnmn lzoJ ę<m/. lietuvišku vokišku žyduoliu nuo vi-: 1 ik viena matome, kad Sme- 
durių Užkietėjimo, skiiyiJ Nemaii- tona su ministeriais yra tikri 

Ctvnn.i >]» PeClU j f . • • • • Te
Dusulio demokratijos pnesai. Jie ne

nori duoti žmonėms laisvai 
utine. Reumatizmo, Plaukų SlinKi- narA:irXU vnlirte viešai>, Pleiskanų, šlapinimo Lovoje, Nuo P«reiKSll S3VO VailOS, Viešai

bet..
Darbai garbamėse čia ei- ’ 

na neblogai. Kas gali nulup- ‘ 
ti pastipusį šunį, lapę, skun- 
kę, barsuką ar karvę, tas ga
li atvažiuot i šitą Sodomos ir 
G omo ros miestelį ir darbą 
gaus. Bet retas gali jį dirbt 
Aš tarnauju kaip naktinis 
sargas prie zuikių kailiukų 
dirbimo fabriko. Zuikių kai
liukai ateina čia iš viso pa
saulio : iš Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos, Austrijos, Francu- 
zijos, Anglijos, Australijos, 
Kinijos, Japonijos ir tt. Zui
kių kailiukai čia perdirbami 
į visokias rūšies kailius. Iš 
jų daromos ir pirštinės, ir 
apykaklės, ir apsiaustai.

Degtinė iš Kanados čia 
pląukia kaip Cedrono upė. 
Vaikinams yra ir merginų į 
valias. Čia linksma visiems, 
kam nereikia kailių dirbt, i 

Ch. Mičiulis.

dvi krautuvės UETUvišKŲ ma tai padaryti 
jynAVMi' yrtyilT td i«ntORV«Tiį____  . ‘ * *
lietuvišku vokišku gyduolių nuo Vi-

mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, U— 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki-

Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie- . pakelti savo balso, 
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos į
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų, j Ligonių kasos įstatus yra 

paraošus vidaus reikalų nu- 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir, msteHja. Svarstė Valstybės 

taryba ir mini^enų kabinę- 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su-|t3S 1F priėmę išleido gyveni- 
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite1 •»« . .... • ••
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELLS BOTANICAL CO.
(Herb Specialist) 

1M VEST BROADVAY 
SO. BOSTON. MASS.

Pabandykit Atrast Jam Lygų!
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man. Bet praktikoj ką ma
tome? Ogi tai, kad įstaty
mas neįstatymas, jei jo vy
kintojais atsistojo tokie 
žmonės, kurie įstatymų lei
dėjams nepatinka.

Kauno ligonių kason pri
klauso daugumoj patys pa- 
prasčiausieji darbininkai. Ir 
kai tie darbininkai tuo įsta
tymu vadovaudamiesi išsi
rinko tam įstatymui vykin
to jus, tai valdžia jieško prie
monių rinkimus panaikinti. 
Kur gi čia teisybė? Kas gali 
priversti žmones galvot taip, 
kaip galvojo įstatymų leidė
jai? Ir patiems įstatymų lei
dėjams, rodos, reikėjo pra
matyti, kad ne visi lietuviai 
smetongalviai, o yra ir tokių, 
kurie šiems visai nepritaria. 
Rinkdami ligonių kasą rin
kikai savo valia atidavė bal
sus už tuos žmones, kurie 
jiems išrodo geresni. Tai ko
kią teisę turi valdžia eiti 
prieš daugumos pareikštą 
valią? Atsakyti galima, kad 
neturi jokios teisės. Ji tik 
panaudoja pajėgą žmonių 
teisėms ir valiai suvaržyti. 
O tai matome visuose dabar
tinės valdžios žygiuose. Jei 
tik kur aškiai pasirodo, kad 
demokratišku budu vaduo
jantis esamais įstatymais 
valdžia negalės pravesti sa
vo valios, sutiks iš išrinktųjų 
žmonių pasipriešinimo, ten 
tuojaus pasirodo įsakymas, 
kuriam jokie įstatymai ne
privalomi, o juo vaduodamo- 
si valdžia daro taip kaip ji 
nori.

Taip daro, žinoma, ir Ru
sijos komunistai. Bet musų 
tautininkai komunistų takti
ką peikia, taigi jie neturėtų 
komunistu nei pamėgdžioti.

J. Gra.

P. S. —Šis straipsnis buvo 
jau sustatytas, kaip iš Kauno 
atėjo žinių, kad 25 spalių 
rinkimai į ligonių kasas jau 
panaikinti, o jų vieton pa
skelbti nauji.—Red.

Lietuviški patriotai pikti
nasi, kad lenkų studentai 
Varšuvoj muša žydų studen
tus. Žinoma, tai chuliganiz
mas. Bet ar senai lietuviški 
patriotai mušė žydus Slaba
doj? Patriotai visur tokie 
pat.
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i Komunistų “Vadas”
i
i Išjuokia Savo 

“Draugus”.
Sako, jų “apsigynimo kor- 

1 pusas” nemoka net kumščių 
vartot.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo plačiai rašyta a- 
pie provokatorių Johną Le
opoldą, kuris tarnaudamas 
Kanados policijai per 7 me
tus darbavos komunistų par
tijoj kaipo “comrade Essel- 
wain”. Prie to aprašymo rei
kia pridurti da to policijos 
agento raportą apie komuni
stų pasiruošimą kovai su po
licija. Jis sako, kad—

i “Jie (komunistai) nežino 
net gatvių kovos taktikos. 
Jie nemoka net kumščių var
tot. Vienas policmanas iš
blaškė visą proletarų ‘apsi
gynimo korpusą’, nes jie mo

davo kumščiomis visai be
tiksliai.”

Toliaus to šnipo raportas 
’ praneša, kad vienoj vietoje 
| komunistų buvo jau nutarta 
vakarais mokytis svaidyt ak
menis i taikinį per 25 žings- 

. nių atstumo. Prie šito prane
šimo buvusis komunistų ly
deris. o dabar uniformuotas 
policijos saržentas, priduria 
nuo savęs šitokį paaiškinimą 
teismui:

“Neužtenka, matote, pa
keiti akmenį ir sviesti jį. Bet 
svarbu, kad tas akmuo pa
taikau i tikslą, ir ne vien tik 
pataikytų į tikslą, bet kad 
nuo jo smūgio ir koks nors 
efektas pasirodytų.

“Jeigu proletarų apsigyni
mo organizacijos pradės 
mokintis akmenų svaidymo, 
ir kas vakaras svaidys į tai
kinį per 25 žingsnius. tai 
tuomet jiems susirėmus su 
policija šitokio akmenų svai
dymo rezultatai gali būt vi
sai kitokie.”

Vadinasi, kol kas komu
nistai da nemoka nei akmeJ 
nu svaidyt, nei kumščių var
tot, ir todėl vienas policma
nas gali išvaikyt jų visą 
“korpusą.”

i

—Tegul bus pagarbintas, ja, o Amerikoj pagyvenusios 
Maike! jau nebenori taip sunkiai

—Labo vakaro, tėve! dirbti už dyką.
—Ačiū, vaike, už labą, ale I —Jes, Maike, Amerika y- 

pažitkc iš to vistiek nėra, ra čiudnas kontras. Čia kož- 
Ot, kad tu man prirodytum ną žmogų pagadina, 
kur gerą burdą ant žiemos,! —Nepagadiha, tėve, bet 
tai butų kas kita. pamokina. Tik pažiūrėk,;

—O kam tau, tėve, reikia kiek atvykusių lietuvių išė- 
“burdc-?” Tuščių namų da-jo į advokatus, daktarus, 
bar yra į valias. Gali pasi- kiek tapo biznieriais, 
rinkti butą, kur niekas ne-i —Ve, ve. Maike, gerai, 
gyvena, ir turėsi nakvynę, kad tu užsiminei apie dakta- 
kuri tau nieko nekaštuos, irus. Aš irgi mislinu į dakta-

—Jes, Maike, aš jau tra-'rus cfti.
jinu taip daryt. Per vasarą —Kaip tu, tėve, gali į dak-
buvo gerai, ale dabar, kai tarus išeiti, kad tu rašyt ne
atėjo šaltas oras, tai neku- moki, negalėsi recepto pa- 
rintoj stuboj išgulėt per -1- 
naktį ant plikos padlagės 
tikra pakuta. Ne gana kad 
šalta, bet pereitą naktį žiur
kė man beveik nukando ko
jos pirštą. Matyt, ir ji alka
na.

—Taip, tėve, blogi laikai 
visiems. Bet prie kapitaliz
mo kitaip ir negali būt.

Olrait, Maike, tai kodėl 
jų, cicilistai, neužvedat savo 
cicilizmo? Jeigu butų gerai, 
tai ir aš prie jūsų susaidės 
prisirašyčiau.

—Socialistai, tėve, negali 
socializmo įvesti, pakol di
džiuma žmonių dar palaiko 
dabartinę tvarką, arba, tei
singiau pasakius, betvarkę. 
Pavyzdžiui, tu pats, tėve, 
priešingas socialistams. O 
tokių nesusipratėlių yra mi- 
lionai.

—Tu. Maike, manęs prie 
nesusipratėlių nelygink, ba 
gausi per marmuzą.

—Taip, tėve, kas palaiko gurą ir vyrai jus mylės, 
dabartinį surėdymą, tas yra kad žinotum, sako, vieną sy- 
nesusipratėlis.

—O aš 1

I

ii

rašyti.
—Maike, ne visiems dak

tarams reikia receptus rašy
ti. Viena bolševike man sa
kė, kad jie turi daktarą Ki- 
ševičių. ką receptų visai ne
rašo. tiktai rodąs ligoniams 
duoda.

—Tam daktarui turbut ne
valia meclciiną praktikuoti,. 
jeigu jis receptų nerašo.

—Aš te nežinau, Maike. 
ale jis boboms patinka. Aš 
buvau nuvažiavęs į Bridž- 
portą pas savo kurną, tai jis 
man pasakojo taip. Sako, tas 
daktaras buvo jo auzoj ir da
vė moterims ir merginoms 
patarimus. Girdi, kaip vyrai 
išeis i darbą, tai moteris ip 
merginos turi nusiimti dre
ves ir atsistojus prieš veidro
dį žiūrėt i save. Tada. sako, 
busit gražios ir sveikos. Ar
ba, sako, nusiimkit dreses ir 
repliokit po stubą ant visų 
keturių, tai turėsit gražia fi-

‘ - Ir

I

I

__ kį vyrai pareina namo, o 
tau pasakysiu, stuboj pilna bobų, visos eina 

Maike, kad šitas surėdymas ant visų keturių, ir visos bo 
yra olrait. tik reikia prahi- dresių. Taigi matai, Maike. 
bišiną pakasavot. Jeigu šian- kad geras daktaras gali ir 
dien butų saliunai, tai man be receptų turėt daug kos- 
nebutų jokios bėdos.

—O ką tau saliunai duo
tų, tėve?

—Geras galiūnas, Maike. 
duoda viską, kas tik žmogui 
reikalinga. Paimkim tuos 
laikus, kaip būdavo Ameri- atvogos. 
ko j senovėj. Už nikelį žmo
gus gaudavai didelį stiklą 
alaus, o saliunčikas užfundy- 
davo kitą ir da pastatydavo 
bliudą kilbasų užsikąst. Žie
mą būdavo šilta, ir su vienu 
nikeliu galėdavai prasižyvyt pagaminta, iš jų 3,500 par- 
visą dieną. Pas gaspadir.es duota. Prie fabriko yra cuk- 
burdas tada irgi nekaštuoda- raus sandėlis, kuriame telpa 
vo tiek daug. Singelis vyras 35,000 maišų cukraus. Kitas 
už vieną dolerį gaudavo per sandėlis greitu laiku bus ati- 
sąvaitę netik rūmą, ale ir zu- darytas Kaune.
pės, ir arbatos, ir kavos; o Fabrikas dirba ištisą pa- 
kaip kuri gaspadinė dar ir rą, dviem darbininkų pamai- 
nugarą tau pakasydavo.

—Tokių laikų daugiau jau įvesti tris pamainas, 
nesulauksi, tėve, nes iš Lie- darbininkams reikės 
tuvos moterų nebeatvažiuo- po 8 vai. į parą.

tumerių.
—Nagi pamėgink, tėve, 

gal ir tau seksis toks biznis.
—Šiur. Maik, aš mislinu, 

kad biznis butų nesiektas. 
Tik bėda, kad man trūksta

ncmis. Vėliau fabrikas žada 
Tada 
dirbti

CUKRAUS FABRIKAS ŠI 
SEZONĄ MANO PAGA- f 

MINTI 70,000 MAIŠŲ 
CUKRAUS.

16,000 maišų cukraus jau

Chicagos Miestas Ei
na. Velniop.

“Chicago is going straight 
to heli”, pasakė šį panedėlį 
biznierių susirinkime majo
ras Cermak. Tai reiškia, Chi- 
caga eina velniop. “Taip, 
Chicaga eina tiesiai į peklą,, 
jeigu jus, turtuoliai, neduo
site savo miestui pagalbos”, 
kalbėjo majoras toliau. Gir
di. šį panedėlį reikėjo mo
kėti miesto darbininkams ir 
tarnautojams algas, o miesto 
iždas tuščias. Daugiau kaip 
10,000 policmanų ir ugnage- 
sių, 13,009 mokytojų ir kito
kių tarnautojų, iš viso 23,- 
000 žmonių šią sąvaitę nega
vo algų. Chicagos mokytojai 
nuo pereito balandžio mė
nesio gavę tiktai vieno mė
nesio algą. Be to da sukanka 
laikas mokėti milionus dole
rių už išleistus paskolos bo
nus. Jeigu turčiai neduos pa
galbos, miestas turėsiąs ap
skelbti bankrotą.

Chicagos bankininkai, 
fabrikantai ir kitokie aukso 
maišai sėdėjo ir klausėsi, 
kaip majoras Cermak karš
čiavosi ir šaukė: “Aš noriu 
žinoti, kodėl jus, pinigingi 
žmonės, nenorit savo miestui 
padėti, kuomet jam gręsia 
bankrotas?”

Po jo kalbos buvo sudary
tas iš 7 žmonių komitetas, 
kuris* mėgins sukelti miestui 
tiumpalaikę paskolą.

ISPANIJOJ RUOŠIAMA 
POLITINĖ AMNESTIJA.
Ispanijos Steigiamas Sei

mas jgaliojo vyriausybę pa
ruošti amnestiją pamosuo
jančią nuo bausmių visus po
litinius prasikaltėlius, kurie 
buvo pirmesnių valdžių nu
bausti.

PAINI PADĖTIS TOLIMUOSE RYTUOSE |
Mandžurijos įvykiai gali būt tonas su 950,000, čunking kartu su Sachalinu ii- For- 
pradžia kapitalistu sąmok*-su 622,000, Čanša su 535,- moza, o taipgi ir su nesenai 
lo sunaikinti Sovietų Rusiją.

Paskutiniai įvykiai Man
džuri joj rodo, kad japonai 
tenai siaučia ne vein tik sa
vais sumetimais, bet kad jų 
smurto žygiams pritaria ir 
kitos kapitalistinės valsty
bės. Labai galimas daiktas, 
kad kapitalistai yra susitarę 
užsiundyt japonais Rusiją iš 

■Rytų, o paskui užpulti ją iš 
I Vakarų ir taip sunaikinti 
“raudonąjį pavojų.”

Kada klausimas kįla apie 
įgalimą Kinijos-Japonijos- 
Kusijos karą, tai kiekvienam 
gali būt įdomu žinoti, ko- 

įkios tų trijų valstybių spė- 
ikos, kiek jos turi gyventojų 
| ir tt. Taigi paduosime čia 
; “Keleivio” skaitytojams se- 
i karnų faktų.

Kinijos spėkos ir resursai.
Kinijos respublikos plotas 

užima 4,277,170 keturkam
pių mylių, kurios dalijamos 
sekančiai: pačiai Kini
jai 1,532,420 mylių: Sin- 
kiangui (Rytų Turkestanui), 
550,340 mylių: Mandžuri- 
jai 363,610; Mongolijai, 1,- 
367,600; Tibetui. 463,200.

Gyventojų visoj Kinų res
publikoj priskaitoma Į 430,- 
000,000 su viršum. Iš to skai
čiaus pačiai Kinijai tenka a- 
pie 375,000,000, Mandžuri- 
jai apie 27,000,000. o liku
sieji—kitoms Kinijos da
lims.

Respublikos sostinė yra 
Nanking; gyventoju turi a- 
pie 584.000.

Senoji Kinijos sostinė bu
vo Pekinas, kurį nacionalis
tų valdžia 1928 metais per
krikštijo į Peipingą. Polici
jos apskaitymu, 1927 metais 
Pekine buvor 1,297,700 gy
ventojų. Kiti žymesni Kini
jos miestai yra šie: Šan
chajus su 1,539,000 gyvento
jų, Hankau su 1.500,000, 
Hangčau su 1,000.000. Kan-

000, Sočau su 500,000, Čing- užgrobta Korėja, sudaro iš-
4AAAAA — -___________ -400,000, Fučau su viso 260,730 keturkampių 

mylių plotą. Gyventojų iš vi
so Japonija turi savo salose 
62,938,200, o pridėjus Korė
ją su 19,500,000 žmonių, 
Formozą, Sachaliną ir kitas 
»gytas teritorijas—iš viso 
pasidaro 86,659,700 gyven
toju.

Kariumenės tarnyba yra 
visuotina ir priverstina.Nau- 
jokai imami prasidėjus 20 
metų amžiui ir lavinami var
toti ginklą per 16 mėnesių. 
Ramybės metu armija susi
deda iš 15,540 karininkų ir 
198,800 kareivių, ir 2,350,- 
000 kareivių būna atsargoje.

Be to da Japonija turi di
delį kare laivyną ir 1928 me
tų pabaigoje turėjo 200 
bembasvaidžių orlaivių, ku
rių skaičius dabartinių laiku, 
be abejonės, yra da didesnis. 
Tais pačiais metais Japoni
ja turėjo 17,292 prekybos 
garlaivių ir 350,000 žvejybos 
’aivų.

Japonijoj yra 40 didelių 
uostų, kur ateina svetimi lai
vai. Didžiausis uostas, tai 
Yckohoma, paskui seka Ko
be, Osaka, Nagasaki ir kiti.

Fabrikų skaičius Japoni
joj kas ketveri metai beveik 
dvygubinasi. 1924 metų pa
baigoje visokių dirbtuvių 
buvo 48,394, kuriose dirbo 
1,245,600 darbininkų. Be to 
da 308,170 darbininkų dirbo 
kasyklose ir arti 2,000,000 
kitokiose pramonės įmonė
se. ’ ' *

Žmonės dauginasi labai 
greitai, pramonė auga, ir ja
ponai savo salose jau nebe
sutelpa, todėl pradeda verž
tis į Kiniją, ypač Mandžuri
jon, kur žemė labai derlin
ga ir gamtos turtų pilna.
Rusijos spėkos ir resursai..

Sovietų Rusijos turtai Eu
ropoj, kaip apskaitė 1924 m. 
Maskvos Centralinis Statis
tikos Biuras, buvo arti 100,- 
843,000,000 aukso rublių, 
arba apie $50,000,000,000. 
Žemės plotas—8,144,228 ke
turkampės mylios, o gyven
tojų skaičius sulyg 1927 me
tų cenzo —147,013,600 žmo
nių.

Kariumenės taryba yra 
priverstina, taip kaip ir prie 
caro valdžios buvo. Raudo
noji armija, jei tikėti karo 
komisaro Vorošilovo prane
šimui, turi 562,000 kareivių, 
skaitant pasienių sargybi
nius ir teritorijų kadrus. 
1929-30 metų biudžete buvo 
paskirta armijos ir ginkluo
tės reikalams $539,102,000.

1929 metais Sovietų Kon
gresas priėmė penkių metų 
planą išvystymui Rusijos 
pramonės. Per tuos penkis 
metus norima viskas taip su- 
industrinti, kad Rusija galė
tų lengvai konkuruoti su ka- 

, pitalistinėmis valstybėmis ir 
dagi pralenkti jų gamybą. 

. Einant šituo planu, per 5 
metus Rusija turi išleisti 

; pramonės pakėlimui $33,- 
300,000,000. Už tuos pini
gus statomi traktorių fabri
kai, hydro-elektros įmonės, 

’ taisomi geležinkeliai, ren- 
' giami moksliniais pamatais 
' ūkiai.
• Rusija yra labai turtinga 

gamtos turtais šalis, ir jeigu 
' jai pasiseks šitas 5 metų pla- 
> nas laimingai įvykdinti, tai 

ii ištikrųjų pasidarytų pavo- 
i jinga konkurentė kapitalisti- 
! nėms valstybėms, kurios pa

skutiniais metais ir be to jau 
gyvena labai aštrų krizį.

Taigi savaimi supranta
ma, kad karas Rusijai da- 

. bal tiniu laiku butų pragaiš

tu su 
315,000, Tsinanas su 300,- 
900 ir daug kitų.

Kinija buvo pasiekusi 
aukštos civilizacijos, kuomet 
Europa da nemokėjo varto
ti geležies. Bet kažin kodėl 
ji sustojo progresavus ir 
pradėjo net žengti atgal, 
kuomet kitos šalys kilo ir 
kulturėjo. Pavyzdžiui, to
kie japonai, apsigyvenę ne
didelėse salose, tiek sustip
rėjo ir išsilavino, kad milži
nišką Kiniją šiandien gali 
šokdinti kaip tik jiems pa
tinka.

Kinija, turėdama daugiau 
kaip 400,000,000 gyventojų, 
galėtų, rodos, išstatyt tokią 
armiją, kuri į kelias dienas 
nušluotų japonus nuo žemės 
veide. Dabar gi ji negali net 
apsiginti nuo japonų.

Didžiausia Kinijos bėda, 
kaip rodos, yra tame, kad 
ji atsiliko pramonėj. Nors 
šalis pilna gamtos turtų, bet 
tie turtai guli neišvystyti, 
geležinkelių beveik nėra, c 
be geležinkelių tokia didelė 
šalis stačiai negali pasi judin- 
•i—nėra jokių susisiekime 
būdų.

Medvilnės pramonės Ki
nijoj pradėjo Vystytis tiktai 
nuo 1895 metų, kuomet eu
ropiečiai išsiderėjo tenai 
koncesijų įsivežti garo maši
nų ir amatninkų. Iki 1895 
metų Kinija turėjo tiktai 6 
audeklų dirbtuves. Gi 1929 
metais Kinijoj buvo jau 120 
audeklinių, kuriose dirbo 
241.550 darbininkų.

Bet šitie fabrikai yra su
koncentruoti daugiausia pa
jūrio miestuose, kur prieina 
europiečių laivai. Šalies vi
dury pramonės kaip nebuvo, 
taip ir nėra. •

Kiniečiai verčiasi išimti
nai žemdirbyste ir maitinasi 
daugiausia ryžiais. Tvarkos 
šaly nėra, ypač nuvertus se
nąją Mandžu dinastiją, kuo
met visokie kariumenės va
dai ir provincijų gubernato
riai pradėjo plėšti kraštą 
kožnas sau. Centralinė val
džia su sostine Nankingo 
mieste neturi pakankamai 
jėgų tuos generolus suval
dyt, nes kai kurie jų turi po 
kelis šimtus tūkstančių ka
riumenės ir kartais daro tarp 
savęs sutartis ir puola cent- 
ralinę valdžią bendromis 
spėkomis. Taip pereitais me
tais prieš centralinės val
džios vadą gen. čiang Kai- 
šeką padarė sąjungą net tris 
grupės, būtent, Šansi pro
vincijos gubernatorius Yen 
Hsi-šan. taip vadinamas 
“krikščioniškas generolas” 
Feng Yu-hsiang ir komunis
tų lyderis Uang Čing-uei. 
Be da komunistų gau jos 
pakilo pietuose ir užpuolu
sios čangša miestą apiplėšė 
500.000 gyventojų. Centrali
nės valdžios kariumenės va
das Čiang Kai-šek išvijo ko
munistus iš to miesto ir pusė
tinai juos apnaikino, o pas
kui atkreipė savo jėgas prieš 
susijungusius priešus šiaurė
je. Ir taip šita savitarpė ko
va saiučia jau kelinti metai ir 
galo jai nesimato. Ji baisiai 
nualino kraštą, kokie gele
žinkeliai dar buvo, tie visiš
kai subirėjo, vagonų nebėra, 
ir vienatinis susisiekimas, 
tai žingsniuoti pėkščiomis, 
nes automobilių bei trokų 
kiniečiai irgi neturi.

Kiek centralinė Kinijos 
valdžia turi kariumenės, 
niekas tikrai nežino, bet 
1930 metų pradžioje visos 
ginkluotos Kinijos spėkos 
buvo apskaitomos į 2,500,- 
000 vyrų.
Japonų spėkos ir jų resursai. 

1 Japonų apgyventos salos, 

Socialdemokraių 
Konferencija.

Kaune įvyko Lietuvos so
cialdemokratų partijos vi
suotinė metinė konferencija.

Tai pirma Lietuvos social
demokratų konferencija po 
gruodžio 17 d. perversmo. 
Gal dėl to Lietuves socialde
mokratų konferencija taip 
susidomėjo Il-asis interna
cionalas, kad atsiuntė savo 
atstovą d. Krispiens’ą. Kon
ferencijoj dalyvavo Latvių 
socialdemokratų partijos 
pirm. Menders ir dar 3 ats
tovai, Estų socialistų parti
jos atstovė dr-gė Ostra-Oi- 
nas.

Konferencija telegramo
mis sveikino Vokietijos, Če
koslovakijos, Austrijos. Ru
munijos, Bulgarijos, Švedi
jos, Danijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Anglijos social
demokratų arba socialistų 
partijos: paskui dar emi
grantai iš Vokietijos, politi
niai kaliniai ir k.

Prezidiumą sudarė Son
deckis, Žiugžda ir Rimša.

Centro komiteto vardu 
pranešimus darė Kairys, 
Bielinis, adv. Venclauskas, 
Purėnienė, Epšteinas.

Drg.Kairys kalbėjo apie so
cialdemokratų programos 
keitimą.

Pasak jo, socialdemokra
tai turį imti ant savo pečių 
valstiečių reikalų gimimo 
naštą... Ta prasme esą kei
čiama programa.

Programa pakeista tik 
vieneriems metams. Konfe
rencijoj dalyvavo 63 atsto
vai ir į 300 svečių.

Centro kemitetan išrink
ti: Kairys, Bielskis, Purė
nienė, Žiugžda. Epšteinas, 
Jakubėnas, Galinis ir Mar
kelis.

tingas daiktas, ir dėl to ji jo 
vengia kiek galėdama. Jis 
suardytų visą jos penkme
čio planą. Bet kapitalisti
nėms valstybėms gali išro
dyt, kad tiktai dabar joms y- 
ra proga šitą baisų savo kon
kurentą sunaikinti. Ir todėl 
labai galimas daiktas, kad 
Japonija yra tyčia* kitų vals
tybių siundoma veržtis Man- 
ižurijcn, vis arčiau ir arčiau 
ori e rusų Sibyro, kad išpro
vokavus Sovietus į karą.

Japonai nori karo su 
Sovietais.

Iš Maskvos pranešama, 
kad japonai tikrai nori j- 
raukti Sovietus i karą. Mas

kva sako, kad japonų val
džios agentas Osava buvo 
oasišaukęs į Charbiną rusi) 
baltagvardiečių generolą 
Kozminą ir savo valdžios 
vardu pavedė jam organi
zuoti rusų baltagvardiečius 
ir užgrobti Charbine Sovieto) 
Rusijos konsulatą, Rytų.Ki
nų Gelžkelio dirbtuves ir ki
čas Sovietų valdžios įstaigas, 
) taipgi areštuoti visus žy
mesnius Sovietų veikėjus.

Ginklų ir amunicijos bal- 
tagvardiečiams Osava pri
žadėjęs pristatyti iš Japoni
jos. Tuo budu japonai tikrai 
norį įtraukti Sovietus karan. 
O paskui jau ant Rusijos ga- 
’ėtų užpulti iš vakarų pusės 
Europos kapitalistinės xvals- 
tybės.

Kad toks suokalbis tarp 
kapitalistų valdžių gali būti, 
tai rodo ir tas faktas, kad 
Tautų Lyga japonų smurto 
visai nenori stabdyti.

Visi atsimenam, kaip A- 
merika karščiavosi 1929 me
tais, kuomet Sovietų kariu- 
menė įsibriovė Mandžuri- 
jon. Washingtc-no valdžia 
tuomet pareikalavo, kad Ru
sija iš Mandžurijos pasitrau
ktų. Žinoma, Rusija šito rei
kalavimo nepaisė, ir jos gin
čas su kiniečiais buvo iš
spręstas derybomis.

O kai dabar Japonija įsi
veržė Mandžurijon, tai A- 
merika visai baimės nerodo. 
Rusijai niekas įsakymų duo
ti negalėjo, nes ji nepriklau
so prie Tautų Lygos ir jos 
nevaržo jokie pasižadėjimai. 
Tuo tarpu gi Japonija yra 
Tautų Lygos narė ir privalo 
Lygos įskaymų klausyti, o 
tečiaus neklauso, ir Tautų 
Lyga nieko sau iš to nedaro, 
nors galėtų paskelbti nepa
klusniai savo narei ekonomi
nį ir kitokį boikotą.

Paskutinėmis dienomis pa
sirodė visai įtartina japonų 
nolitika. Telegramos iš To
kio pradėjo skelbti, kad ja
ponų kariumenė Mandžuri- 
joj išėjusi iš kontrolės ir ei
nanti pirmyn, visai neklau
sydama savo valdžios įsaky
mų. Dėl šito kariumenės 
“neklausimo” žadėjo rezig
nuoti net Japoni jos ministe
rių kabinetas, žinoma, dėl . 
svieto akių.

Tik įsivaizduokit tokią ko
mediją: keliolika tūkstančių 
kareivių “neklauso” val
džios, bet valdžia nedaro jo
kių žygių “maištininkus” su
drausti. Ji netik nedaro jo
kių žygių jiems sudrausti, 
bet siunčia jiems daugiau 
sustiprinimų, daugiau gink
lų, amunicijos ir gerai juos 
matina, turbut norėdama, 
kad jie da daugiau jos “ne
klausytų” ir daugiau miestų 
užimtų.

Tai yra lygiai tokia pat 
komedija, kaip buvo su Že
ligovskio žygiu į Vilnių.

Gali būt, kad Želigovskio 
pavyzdžiu japonai įsiverš į 
Sibyrą ir užims rusų Vladi
vostoką, o Japonijos valdžia 
teisinsis, kad ji čia nekalta, 
nes “sukilę” kareiviai pada
rė tai be jos žinios.

Jei taip bus, tai bus aiški 
provokacija prieš Rusiją.

gaspadir.es
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vairios Žinios.
Lenkų Kardinolas 

Sėdės Kaizerio 
Soste.

Nuo karo pabaigos iki šio' 
lenkų valdžios žinioje buv< 
buvusiojo vokiečių kaizeric 
sostas, kuri lenkų kariument 
pavogė užėmusi Poznanė 
miestą 1918 metais. Vis? 
kaizerio pili ir visus buvusiu' 
joje rakandus lenkų valdžk 
pasisavino ir pavertė sav< 
valstybės turtais, nors ir už 
puolimo keliu pagrobtais 
Tarn kitų rakandu tenai bu 
vo ir tasai kaizerio sostas 
Ligi šiol jis stovėjo toj pik 
kariu su kitais rakandais 
bet dabar lenkų valdžia iš 
kėlė jį į Gniezną ir pasta# 
katalikų katedroj Lenkijof 
kardinolui Hlondui atsisėsti

Tas sostas yra padarytai 
iš brangaus marmuro, vi 
zantinų-romėnų stiliaus, b 
sveria keturis ir pusę temų

Katalikų dvasiškija laba 
"erbia karališkus daiktus 
Jeigu kardinolai negali bu 
karaliais, tai jie mėgsta nors 

, karališkuose sostuose pašė 
dėt Mat, tokia jau veislė, kf 
mėgsta visokią senovę ir de
spotizmą.

KRUVINOS LENKU STU 
DENTŲ RIAUŠES.

Apie tai, kad lenkų stu 
dentai patriotai pradėję 
mušti žydus studentus, “Ke 
leivy” jau buvo trumpai ra 
šyta. Dabar atėję iš Europoj 
laikraščiai paduoda apie 
tuos kruvinus įvykius pla
tesnių žinių. Pasirodo, kad 
dėl tų riaušių buvo uždary
tas Varšuvos politechniku
mas ir aukštoji prekybos 
mokykla. Varšuvos universi 
tetas uždarytas dieną anks
čiau. Laikraščių žiniomis, 
policininkams buvo duotas 
įsakymas demonstrantams 
priešintis visu griežtumu. 
Dėl to susirėmime nukentė
jusių nacionaldemokratų 
studentų skaičius buvo gana 
didelis. Sužeistųjų skaičius 
siekia arti 100. Jų tarpe yra 
taip pat daug pašalinių žmo
nių, žydų. Suimta 130 de
monstrantų.

Nacionaldemokratų stu
dentų demonstracijos šešta
dienį buvo aiškiai nukreip
tos ir prieš vyriausybę. Jie 
puolė ne tik žydų tautybės 
studentus, bet taip pat vy
riausybę remiančius studen
tų organizacijų narius. Prie 
Koperniko paminklo de
monstrantai susidūrė su au- 
tomcbilium. kuriuo ministe- 
ris pirmininkas Prvstoras 
grįžo iš seimo posėdžio. Stu
dentai surengė prieš jį ir vy
riausybę nedraugingų de
monstracijų.

Didžiausia Knyga 
Pasaulyje.

Bei lyne po septynerių mė
nesių darbo restauruotas di- 
Ižiulis “Didžiojo Kurfiursto 
itlasas”, dovanotasis Bran- 
lenburgo kurfiurstui, Frid
richui Vilhelmui, 1665 me- 
ais. Atlasas bus parodytas 
lasaulinėje parodoje Chica 
oje 1933 metais. Tai di 
'.žiausia knyga pasaulyje: 

metro 70 centimetrų aukš
tinio ir vieno metro platu 
no. Ji sveria 500 svarų.

Per paskutinius du šimt- 
nečius knyga beveik visiš
kai subirėjo. Skaitlingi lipi- 
imsi ir taisymai padarė j? 
isiškai netinkamą apžval
gai ir tyrimui. Darbo ėmės' 
ceriausias Vokietijos knyg- 
išys—Kcnertas. Pirma vis' 
ipinimai buvo prašalinti i: 
nsi 38 žemėlapiai buvo nau- 
ai aptempti ant audeklo 
3askiri buvo padaryti apda- 
ai—tikres didelės durys iŠ 
nedžio ir aptemptos oda.

Pats atlasas nepaprastai į- 
lomus. Žmogaus didume 
cemėlapiuose atvaizduota? 
-isas žemės kamuolys. Atla- 
o spausdinimas buvo daro- 
nas ant nedidelių popieriaus 
akštų nuo medinių lentų, ii 
ie lakštai buvo stropiai su 
ipinami. Tuo ir išaiškina 
mas didžiulis atlaso dydis 
žemėlapius piešė ir gravira- 
•o geriausieji tuometinia' 
lailininkai: Ble, Jansoniu? 
r kiti. Ant kai kurių žemė- 
apių pažymėta jų padirbi
no data. Anksčiausia yra iš 
1661 metų. _ /

^ftUIESKOJMAL
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Kalėdoms Nupiginimas.
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BANDITAI VAŽIUOJA 
TROKAIS IR PLĖŠIA 

VASARNAMIUS.
Organizuota gauja bandi

tų atvažiavo aną naktį į 
Plymoutho^pielinkę, Mas- 
sachusetttš valstijoj, ir per 
vieną naktį išplėšė 30 vasar
namių. Daugiausia vasarna
mių apiplėšta apie šiuos eže
rus: Great Herring Pond, 
Curlew Pond. Wigdon ir 
Powder Horn. Išvogta esą už 
tuksiančius dolerių drapanų, 
šautuvų, brangių meškerių, 
kamerų, indų, patalinių ir 
visokių rakandų, kuriuos su
sikrovę į trokus vagys išsi-į 
vežė nieko nekliudomi, nes
vasarnamiai dabar stovi tuš- į 
ti ir jų savininkai gyvena - 
miestuose.

Kruvinos Peštynes 
Šiaulių “Literatų ’ 

Tarpe. 7’
Penktadienį spalių 30 d. 

zakare Šiauliuose p. Fridma- 
lo spaustuvėje, kurioj spau- 
,dinamas tautininkų savait
raštis “Šiaurės Lietuva”, į- 
vyko kruvinos tarp dviejų 
Šiaulių “literatų” peštynės. 
Atėjęs į spaustuvę taškįnin- 
kas (“Taško” grupės litera
tas) pil. Vambutas dėl kaž
ko susikivirčijo su “Šiaurės 
Lietuvos” administracijos 
tarnautoju pil. Litvinu ir, 
žodis po žodžio, ėmė kolio- 
tis. Litvinas, įsikarščiavęs 
šsitraukė peilį ir keliskart 
smogė juo į Vambutą, kuris 
tokio svarbaus argumento į- 
tikintas, bematant apsipylė 
kraujais, kurių užteko net 
tuo metu kaip tik baigiamai 
spausdinti “Šiaurės Lietu
vai” aplaistyti. Vambutui a- 
pipiaustytas veidas, padary
ti keli lengvi sužeidimai.

Įvykis plunksnos darbi
ninkų sferose ir šiaip Šiaulių 
visuomenėj sukėlė didelę 
sensaciją.

i ANTANO RADZEVI- 
angliško vadinasi Kadžius;U v

^APSIVEDIMAI.
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»*MUTURINTI, gerai atrodanti, 
pąloųaus bud ', jauna našlė nori susi- 
tažihti su vidutinio amžiaus vaikinu 
rba našliu, tikslas apsivestu Atsi- 
ankykite ypatiškai, arba rašykite 
aišką, prisiųsdami paveikslą, reika- 
aųjatit sugrąžinsiu. (50)

J. Z.
'.1351 Nagel st. Hamtramck, Mich.

ĮLJ ’ seia pavei
J-.o, gudelių 

'■>-

..Pajieškau gyvenimui draugo, esu 
lašlč 36 metų amžiaus, turiu namus; 
įorėčiau gauti draugą sau tinkamo 
•baliaus, kuris mylėtų šeimyninį gy
venimą. Platesnes žinias suteiksiu per 
aišką. Atsakymą duosiu kiekvienam. 

h'.i MRS J. SITKO (49)
1431.. Evanston avė. . Seattle, Wash.

Tikrai puikiu dalykas, kuriucmi galima susižavėti. Radio ir radio fonografas suteiks Jums tikrą sven 
čių linksmumą. O kaina taip stebėtinai žema, kad kiekvienas turi galimybės linksmai praleist Kalė 
das. RCA Victor—yra tikrai Geriausias Radio už tą kainą. Instrumentas turi 10 ooint 
tą Balso Systemą— r vien tik RCA Victcr tą turi. Užeikite pasiklausyt.

R-10
Eight-tube Super- 
Heterodync ia hand- 
finiihed console cabi- 
net, complete

. *8675

for these 10 Points of the RCA ’ 
Victor Synchronized Tone System

1 Soper-eScient RCA ARCA Vactorautomat
Vuior Super-Hetczo votume leveler.
<xyne ciraiit.
c, , ^Three-poiaj shieb2 Shock-proof, rubber iet
GKJunted chassis.

IJPerfect icousuc Syi 
Con unuous band-pass chroaizadon.
vanabie tone-voatroL

nated (.oodensers.
. lONew RCA Pentoc

tąNo*3e eliminating tube with push-pa
power transformec. aDplfcstioa.

^•ia jo paveikslas); Bobautiškių kai- 
valsčiaus, Mariampolės 

ps^., Suvalkų gub. 34 metų amžiaus;
> peidų 10 colių aukščio, gelsvų plau
tų, Vrie abiejų ausų tur apgimus; 
įelsVes akys, kalba gerai angliškai, 
is gyven > Elizabeth, N. J. 1924 m. 

>uvo išvestas per agentą dirbt prie 
•eležirkeiio ir nuo ta laiko nieko apie 
į negirdėt, ar jis gyvsa ar miręs, 
Turiu labai svarbų reikalą. Kurie 
net kur jis randas arba kas su juo 

i'sitiko malonėkite pranešti. Už tikrą 
inią bus tinkamai atlyginta. Arba 
ats lai atsišaukia. , (49)

MRS. J. RADZEVIČIENĖ
15 Bond St, Elizabeth, N, J.

Aš ONA RAMANAUCKAITĖ po 
yru Markevičieaė pajieškau giminių 
r draugų gyvenančių čia Amerikoj. 

moT ANNA MARKO
J146 Dalias Rd. Cleveland, Ohio
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RE-73
Eight-tube, fivt-cie- 
cuit T. R. F. Radio 
Phocograph comhine - 
don, completc

$00.50

ilhsttstsd

119 * £
..
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.*1Mes atvežam Victorą į Jūsų namus. Pirkdami pas mus Radio, jus gausite didžiausią Bargeną ir turėsite 
'geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO. MA51LI0NIS
SOUTH BOSTON, NASS.

■■ ■ , -*•

377 BROADWAY,
SOVIETAI KOVOS SU mis bangomis Daventry mie- r 

SAUSROMIS. ste. Ši radio stotis transliuos
Žinios iš Maskvos sako, 

kad tenai buvo susirinkusi 
valdžios atstovų, žemės ūkio 
ekspertų ir mokslininkų 
konferencija, kuri nutarė 
moksliškais budais kovoti su 
vasaros sausromis. Gyvento
jai seka šitą valdžios žingsnį 
dideliu susidomėjimu, nes 
jie žino, ką reiškia Rusijai 
sausra. Dėl sausros anais 
metais Rusijos žmonės be 
maž ko neišmirė badu.

programą, kurios beveik per 
visą parą bus galima klausy
tis įvairiose Britų Imperijos 
dalyse. Stotis naudosis ke
liomis bangomis, kurios ge
riausiai atitiks Įvairių Britų 
Imperijos dalių sąlygas. Sto
tis atsieis apie 40,000 svarų 
sterlingų.

c

i>'.r

.------------ J------------ .

•AŠ FRANK BARTĖICH pardaviau 
»vo farmą, dabar jieškau darbo pas 
>ašlę. fartnerką ant geros farmos. E- 
•>u patyręs tame darbe. (49)

• 'MR. FRANK BARTĖICH 
R. F. D. 4, Uhter, Pa.

PARSIDUODA PIGIAI.
žednės sklypas, Burbiškiu vienk., 

Žaslių valse , Trakų apsk., susidedan- 
tis iš 24 hekt. žemės, sodo, 3 hekt. 
miško, trobesių etc. Norinti pirkti, 
kreipkitės pas (49)

J. J. URBŠO
187 Oak Street, Lawrence, Mass.

EUROPOS GYDUOLĖS 
.j i;Išrastos senovės žmonių, geriau
sios nuo nervų, išgąsčio, 'A imatizmo. kaiti
šaknys sudaro geriausias gyduoles.

■ - Kuriems reikalinga kreipkitės per lai- 
; Daugiau nebus garsinama. (49)

J. BRE1VA
ZBį-įįI ■ rim 4 f*A*aa •Ja UI

į

n, žolės irMHedAj reni

. Kuriems reikalinga kreipkitės per lai-

' .1 
.50 West Avė.,

PANAIKINO VARNIŲ BANDITIZMAS DETROI- 
“SfBYRĄ”. į TE DIDĖJA. :

Nuo lapkričio 1 d. panai-; Kapitalistinė betvarkę'su. 
kinta Varnių k once n traci-į neri ar b u ir kitokiais vargais' 
ios stovykla. Apie 30 žmonių' verčia žmones imtis plėšimų, 

"i VmS A Pol iri ios žiniomis npfnrap-

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kario 

; Pasirinksite Visokių 
jq;nas kerdiejus 

" 663 FOURTH «T.
<< BOSTON, MASS., U.S.A.

A ai f ~ ■ ■ ■-----------------

buvusių stovykloj Kraš. Ap-1 Policijos žiniomis, per praėr
JO ~ 2

; oaleisti.
1
I
!
I

augos Ministerio parėdymu jusį mėnesį Detroite buvo 
padaryta 134 užpuolimai,' 
per kuriuos buvo išplėsta to 
miesto gyventojams $lp,- 
565.

i

INDIJOS KUNIGAIKŠTIS 
DAVĖ DUKTEREI $1,200,- 

000 PASOGO.
f

Buvusis Turkijos “šventas 
tėvas”, kalifas Abdul Med- 
žid Affendi, šiomis dieno
mis vedė Indijos kunigaikš
čio iš Hyderabado dukterį, 
kuriai tėvas davė pasogo 
$200,000 pinigais ir $1,000,- 
000 deimantais. Jis yra 
skaitomas turtingiausias 
žmogus visam pasauly. Jo 
turtai apskaitomi į $2,000,- 
000,000. O jo tautiečiai mir
šta badu. •

TEATRO RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 20 ŽMONIŲ-

’ Vienam Madrido teatre 
į klerikalai sukėlė riaušes dėl 
statomo veikalo “Ad Majo- 
reio Dėl Glcriam”. kur yra

Britų radio korporacija išjuokiami jėzuitai ir kiti 
netrukus ims statyti naują kunigai. Riaušėse sužeista 
galingą radio stotį trumpo- 20 žmonių.

ANGLAI STATOSI GA
LINGĄ RADIO STOTI.

AR JUS RŪKĖTE
LIETUVIŠKĄ CIGARĄ?
Jeigu nerūkėte tai pabandykite.
Mes padarome geriausios rųšies Ci

garus, gerai dega ir turi gerą ir 
priimnu kvapą, tai yra
OVER GLOBĖ CIGARAI
Klauskite krautuvėse ir visose lie

tuvių užeigose. Negalėdami gaut ant 
vietos, rašykite j dirbtuvę.

OVER GLOBĖ C1GAR MFG.
37 Lothrop St.

STOUGHTON, MASS.

Vagonas ir Lokomotyvas ant Guminių Ratų

SPROGO LAIVAS SU 
GAZOLINU.

Pereitą sąvaitę San Fran
cisco uoste sprogo Standard 
Oil kompanijos laivas su 
gazolinu. Trįs žmonės buvo 
užmušti, 10 sužeista.

Francuzų Linijos laivas mai Michelin pasisekė gelz-

•—...•.-A————................. .
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ESSEM PACKING CO. 
YRA DRAUGINGA 

LIETUVIAMS.
♦ » f .

■ ' • « * -

Essem Packing Co., ku
rios sandėliai yra Lawrence 
ir Worcestery labai pagar
sėjo savo gerais produktais. 
Ji šimtus lietuvių ir ameri
konų štorų aprūpina savo 
gardžiomis rūkytomis mėso
mis ir visuomet užtikrina' 
vartotojus savo geriausiosj 
rųšies produktais. Jeigu ku-Į 
rie da nesate bandę Essem 
gardžių dešrų, hamių.ir ski
landžių, turėtumei, persitik
rinti. Jos yra daug -gardes
nės už kitų išdirbysčių. Es-. 
sem dirbtuvėse dirba dau
giausiai lietuviai, taipgi, ir 
daugelis lietuvių pardavėjų,

— Adv.,

'Vyram ir Moterim
• Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga, 
kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:
...... DR. MARGERIS

3421 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL.

—■ ,:. ----- ■ - - ■

Vidurius Sutaiso
IriŽVALPOS ARBATA yra sudėji- 

ma? iš šaknų, žievių, lapų, uogų 
5r žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligų, 
p jsiės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
. Judita, sumažina gazus viduriuose 
’'r'stiprina vidurių sistemą. (-) 
. I’rtkė $1 00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY 
Sth St. Waukegan, III.

MERGINA ĮVAŽIAVO į
UPĘ IR SU ARKLIAIS 

NUSKENDO.
Kretingos valsčiuje, Pad- 

variunų kaime, važiuodama 
pora arklių per Akmenės u- _ _ _______
pę prigėrė mergina vardu Paris, kuris atplauks į New keliui gumos ratus pritaikyt 
Ona Valytė. Arkliai taipgi ~ ’—~~ ------ . «—•—r
žuvo. Arkliai su vežimu bu
vo rasti upėj kitą dieną, o 
merginos kūnas da nebuvo 
surastas.

/ ■/ /s

Yorką ateinančią sąvaitę, ir Francuzijoje pasekmingai 
atveža stebėtiną išradimą,'tokie gelžkeliai operuojami, 
gelžkelio vagoną ir lokomo-! Jų geroji pu>ė tame, kad gu- 
tyvą ant guminių ratų. Po'miniai ratai žymiai sumaži- 
ilgų bandymų francuzų fir-Ina spaudimo svori.

KUBA TURI 4,000,000 
GYVENTOJŲ.

Vėliausis gyventojų sura
šymas Kubos saloje parodė, 
kad dabartiniu laiku tenai y- 
ra apie 4,000,000 žmonių.

DOVANAI. :
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kaltas. gramati
kos, biznio, aritmetikos,, knyg- 
vedystėš, la-škų rašymo’, gra
žaus rankraščio. ir t.t„ ta lai
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS. 1336 W. 12lh st

igs Angeles, CefiL

: O f • f
: boso
. GAUSITE tikras euro-

piškas plunksnas ir pukus.
Gvarantuojam Patenkinimą.

Kaldros įr patalai. Materijos Sku
binės musų speciališkomas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

I.EPIE-S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

54 Chauncy Street. Boston. Mana. 
K.-iptpas Bedford St., netoli Waah- 
ington St. ir Jordan Marš h Oepart- 

ment Storo.
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KĄ RAŠO MUSŲ KORESPONDEN 
TAS IŠ LIETUVOS.

, KLAIDA AR APGAVYS
TĖ?

*

i*
*♦
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03KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE.umonstikaPer keliatą mėnesių ėjo 

■ laikraščiuose masinantis ka- 
|žin kokio Gechiaus skelbi
mai. Vienas skelbimas sakė: 

j “Dykai paaiškinimas, kodėl 
įplaukai slenka”, o antras: 
§150.00 ant mėnesio. Reika- 

_ , . . , , lingi vyrai ir moterys, seni ir
Dabar vėl pranešama, Kad;jaun^ visuose miestuose, 
Šiaulių apygardos teismo (miesteliuose ir ant ūkių, Jun- 
anstolio dokumentuose taip gtjnėse Valstijose ir Kana- 
pat susekta pavogimas 30,- - -
000 litų. Pusę tų pinigų jis 
išsyk grąžino, o kitus sako 
dar grąžinsiąs.

Po rastų vagysčių, kaip te
ko sužinoti, taip pat paspru
ko Mariampolės miškų urė
dijos valdininkas Drazdaus- 
kas, kuris pasisavino už kelis 
parduotus miško vagonus 
stambią pinigų sumą. Jis 
pabėgo pradėjus tardymą. 
Spėjama, Drazdauskas ir 
Giedravičius lenku buvo net 
suimtas, bet tardomas pa
reiškęs, kad bėgęs nuo lietu
vių valdžios persekiojimų už 
politiką.

Kaip yra žinoma, visi kal
bamieji vagys yra buvę veik
lus valdžią remiančios par
tijos nariai. Už tai jiems ir 
būdavo patikimos didelės 
pinigų sumos, kurisą jie ir 
panaudojo savo reikalams.

įvusiam Lietuvos Prezi- Vagia pilnom saujom, 
mtui Stulginskiui, Karob- Prieš kurį laiką pabėgo 
liui ir kit gręsia areštai, pavogęs daug valdžios pini- 
Garsi ūkininkų sąjungos gų Kauno apygardos teis-

bankroto byla artėja prie 
galo. Kelis kartus ji buvo 
numatyta svarstyti, bet į tei
smo posėdžius neatvykda- 
vo bankrutavusias sąjungos 
valdybos nariai: Stulginskis, 
Karoblis, Draugelis ir Mik
šys. Dabar paskyrus bylos 
svarstymą gruodžio mėn. 3 
dienai, stambiausis kredito
rius—žemės ūkio ministeri
ja, pareikalavo, kad kalba
mi valdybos nariai butų po
licijos pagelba pristatyti j 
teismą posėdžio dieną.

Jei bus pripažintas ūki
ninkų sąjungos bankrotas, 
tai yra pagrindo laukti, kad 
buvusi valdyba iš Stulgins
kio, Karoblio, Draugelio ir 
Mikšio turės būti suimta ir 
padėta i kalėjimą.

mo antstolis Giedravičius. 
Dabar vėl pranešama,

Voldemaras su Smetona 
susitaikė?

Kauno spauda pradėjo ra
šyti, kad i valstybės tarybą, 
iš kurios pasitraukė prof. 
Romeris, esą numatomi du 
nauji kandidatai: (1) prof. 
A. Voldemaras, bet tik su są
lyga, jei laimės 50,000 kronų 
bylą, ir (2) buvusis Kauno 
miesto burmistas p. Vileišis, 
kuris dabar verčiasi advoka
tūra ir rūpinasi savo namų 
statyba.

Iš to kai kas daro išvadų, 
kad A. Valdemaras su A. 
Smetona jau susitaikę. Spė<- 
jama taip pat, kad kronų by
loj Voldemaras nebus apkal
tintas. Galima tikėtis, kad 
Voldemaras vėl atsiras val
džioj greta A. Smetonos, nes 
smetongalviai be Voldema
ro nesugeba palaikyti krašte 
griežtos disciplinos, o iš ki
tos pusės nepaprasti Volde
maro “gabumai” gal išgel
bės smetongalvius iš tos eko
nominės padėties, Į kurią jie Į 
kraštą yra atvedę. Pažiurę-} _ . .. .
sime, ar tie užkulisiniai spe- i Teko sužinoti, kad Taura- 
liojimai išsipildys, ar ne. ! ?e? sukilim° vadas, kap. i\Ia- 

_______ - i jus, esąs amnestuotas ir ren- 
Pradėjo eit nauju iaikraitū. į netrukus > Lietu‘

Lapkričio mėnesio 10 d.į 
išėjo naujas laikraštis “Auš-j jus gyveno Brazilijoj.* 
ra”. Laikraščio leidėju pasi-,—■ ■

Ar gali liaudininkai gint 
Voldemarą?

Valstiečių liaudininkų 
centro komitetas svarstė 
klausimą dėl žymaus liaudi
ninkų veikėjo pris. adv. To- 
liušio sutikimo ginti prof. 
Voldemarą jam iškeltoj kro
nų byloj. Valstiečių liaudi
ninkų centro komitetas ne
patenkintas tokiu Toliušio 
nusistatymu priėjo išvados, 
kad ginti negalima ir nutarė 
padaryti Toliušiui Įspėjimą.

Ta pačia proga kalbama, 
kad pris. adv. Toliušis dėl 
tokio centro komiteto Įspėji
mo esąs nepatenkintas ir pa
sitrauksiąs iš valstiečių liau
dininkų partijos.

Amnestija kap. Majui.

Dabartiniu laiku kap. Ma-

d c j. Jei nori gero pelno, pri- 
siųsk už 4 centus štampų dėl 
informacijų nusiuntimo.” 
Adresas po tuo skelbimu bu
vo toks: L. J. Gechus, 201 
No. Wells st., Chicago, I1L

Norėdamas gauti toki pel
ningą darbą, §150 Į mėnesį, 
aš nusiunčiau aukščiau nu
rodytu adresu porą štampų 
ir paprašiau, kad man pri
siųstų platesnių informa
cijų.

Už sąvaitės laiko gaunu 
pluoštą lapelių iš “Tiesos'’ 
spaustuvės Philadelphijoj. 
Lapeliuose išgirti kažkokie 
‘stebuklingi vaistai” nuo 
plaukų slinkimo ir užtikrina
mas geras uždarbis, bet pra
šoma nusiųsti jau visą dole
ri, tuomet jie prisiusią in
formacijų apie tą §150 dar
bą ir vaistus nuo plaukų slin
kimo ir da pridėsią už dyką 
20 visokių “medicinos re
ceptų.”

Nusiunčiau money orde
riu vieną dolerį ir laukiau 
prižadėtų vaistų ir informa
cijų. Išlaukiau 5 sąvaitės, bet 
orižadėtų daiktų negavau. 
Rašiau kelis laiškus, klaus
damas, kodėl man žadėtų 
daiktų neprisiunčia, bet jo
kio atsakymo negavau. Nei 
atsakymo neduoda, nei ma
no dolerio negrąžina.

Gali būt, kad yra ir dau
giau “Keleivio” skaitytojų, 
kurie siuntė tuo adresu dole
rius ir nieko užtai negavo. 
Jeigu tokių yra, tai prašy
čiau tuojaus pranešti apie tai 
žemiau nurodytu antrašu:

J. Williams, P. O. Box 279, 
Back Bay, Boston, Mass.

“MAGUS WOZAS” 
MAGIKAS

Ar turite bėdų arba nesveikuojat ? 
Patarimai meilėje, biznyje arba ligo
je. Gydimas Hypnotizmu.

Susipažinkit daugiau apie nežino
mas paslaptis per musų mėnesinius 
paaiškinimus. (51)

Rašvkit arba pamatvkite vpatiškai.
“.MAGUS WOZAS”

263 Kent Avė. Brooklyn, N. Y.

Istoriškos Žioplio 
Keliones.

Mizerna adjutanto raportai 
Džiaa Bambai.

—Jeigu tu, Mr. žioply, nežinai, | 
tai galimas daiktas, kad ir kiti 
to nežino. Taigi čia bus rašymui 
medžiaga.

Taręs šiuos žodžius, čyfas sė
do prie savo seno typevriterio ir 
pripiškino keliatą puslapių, aiš
kindamas, kad mes važiuojam į 
Rusiją. O kaip nuvažuiosim ten, 
tai ką tik matysim ir nematy- 
sim—viską aprašysim.

Rašant šį raportą, laivas arti
nasi prie Europos krašto, čyfas 
labai stebisi, kad jau matosi že
mė. Jo manymu, juk galima bu
vo paklysti ir nuplaukti kur į 
mėnulį ar Jupiterį. O aš stebiuo
si, kad mano čyfas turi tokį pro
tą ir gali apie tokius gilius da
lykus galvoti.

Kitu sykiu parašysiu, ką dau
giau Įdomaus mes patyrėm iš 
savo kelionės.

To viemas kolega,
Mr. žioplys,

čyfo Mizerno Adjutantas.

Irašo kun. Mieleška, atsako
muoju redaktorium — agro
nomas Valatka.

Kaip matyti iš redakcijos 
žodžio Į skaitytojus ir išfpa- 
čių leidėjų, laikraštis eis 
grynai klerikališkoj dvasioj. 
Nors leidėjai nepasisakč; 
bet galima manyti, kad “Au
šra” pavaduos uždarytąjį 
“Rytą”, kurio po visų prašy
mų nesutiko, nei Vidaus 
reikalų m misteris, nei Kau
no karo komendantas atida
ryti. Kaip tenka patirti, bus 
leidžiamas tik tol, kol pradės 
eiti “Rytas”. Kol kas pasiro
džiusi “Aušra” yra vos kepu
rių puslapių, nedidelio for
mato, žinutės pasenusios ;Jr 
skystos.

Leidėjai labai nusiskun
džia spaudos veikimo sąly
gomis, kurios šiandien Lie
tuvoj tiek materialiu, tiek 
moraliniu atžvilgiu yra ne
pakenčiamai sunkios.

Kol kas “Aušra” eina kas
dien. Jau išėjo trys nume
riai.

I.—STEBĖTINA KELIONĖ
PER ATLANTIKĄ.

^ašėnavotas Mr. Bamba!
Tur būt tau jau žinoma, kad 

“Laisvės” čyfas Rokus Mizernas 
išvažiavo į Rusiją, bet tu šiur da 
nežinojai, kad aš esu jo adjutan
tas Mr. žioplys ir kad aš sykiu 
su juo važiuoju.

Mizernas rašo raportus Bim
bai, o aš rašau tau, Mr. Džian 
Bamba.

Šiuo sykiu parašysiu apie ste
bėtinus dalykus kelionėje per 
Atlantiką. Stebėtini jie todėl, 
kad mano čyfas Mizernas vis 
stebisi iš visko, ką tik pamato 
ant laivo.

Pirmiausia mums buvo labai 
nuostabu, kad laivas teplaukė iš 
New Yorko uosto. Juk galėjo iš
plaukti iš San Frsncisco. arba iš 
kitur. Mano čyfui buvo tiesiog 
nesuprantama, kodėl uoste susi
rinko gyvi žmonės keliautojus 
išlydėti. Apie tai pats čyfas pa
žymėjo savo raporte Bimbai ir 
“Laisvė” jau atspausdino.

Ant laivo mes radom daugiau; Suliesės merginos storos — 
žmonių, vieni jų buvo vyrai, kiti i Bus kaip žagarinės tvoros, 
—moterys, merginos ir vaikai.;
Ir tiesiog stebėtina, kad visi jiei Susitrauks į kuprą vyrai, 
važiavo per vandenyną sykiu su Ant barzdų jiems augs pipirai; 
mumis. į Nebeturint nei skatiko,

Antroj kelionės dienoj ant lai- Kas norės jus skųst už dyką? 
vo mano čyfas sugalvojo nepa-į 
prastą dalyką. Jis nusprendė už- Busime visi Adomais 
kalbinti kaip ką ir patirti, ar tie Ir išrodysime bomais; 
žmonės yra tikri, ar ne. Jis už- Moterys bus visos Jievos 
kalbino keletą ir labai nusistebė- Kaip ant rojaus žalios pievos.. 
jo, kad jie visi girdi. mato ir- 
kalba. Čyfas Mizernas šituo savo Tai keisti bus tuomet žmonės,— 
patyrimu buvo labai patenkintas Keistesni ir už beždžiones; 
ir tuojaus parašė apie tai Bim- Juoksis visas kapitalas, 
bai, kuris greitai “Laisvėje“ pa- Kaip vargdienius griebia galas, 
skelbė kaipo retos rūšies sensa-j 
ciją. Mes abudu manom, kad to- Kils baisiausis karas naujas, 
kios sensacijos komunistams bus (Jau dabar japonai kaujas), 
labai įdomios. • j Bombos, dujos netikėtos

Kitos dienos ant jūrių buvo( Užgalabys mus ant vietos, 
gana nuobodžios—tik vanduo ir. 
dangus, čyfas labai nerimavo,. Gali, žinoma, biskutį 
kad nėra ko raportuoti Bimbai, Ir kitaip ant žemės būti: 
kurį jis sutrumpinant vadina Proletarai gal nutarti 
Bimbalu. Bet aš jį išgelbėjau iš Išnaudotojus pakarti, 
šios keblios padėties. Jis nusi-Į • 
skundė, kad nėra rašymui me- Tuomet krizis greit išnyktą, 
džiagos. Sako:

—Say, adjutante, ar tu 
kur mudu važiuojam?

—Ne, sakau, nežinau.
Jis vėl klausia:
—Ar tu žinai, kaip ir

mes važiuojam?
—Ne, sakau, nežinau.
—A-a! — nusidžiaugė čyfas.

GALI BŪTI TAIP IR TAIP. 
Dabartinis krizis veda 
Darbininkus vis į badą. 
Badas gi pakeis mus būdą 
Ir suries kai ką į dūdą.

i Visą gražią musų lytį 
Teks kitokią pamatyti:

I — — — . .

l
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Korespondencijos
WATERBURY, CONN.

Ar tiesa, kad Tareila naudo
tų SLA. iždą savo reikalam?

Kaip žinia, mus tautinin
kas Tareila “runija” į SLA. 
iždininkus. Taigi tarp SLA. 
narių iena diskusijos, ar ga
lima už jį balsuoti, ar ne?

Daugelis laikosi tos nuo
monės, kad p. Tareilai neru
pi SLA. gerovė, kad jis ver
žiasi į SLA. iždininkus tik 
dėl to, kad jam butų naudin
ga laikyti SLA. iždą savo 
rankose, nes galėtų jį vartoti 
savo reikalams. i

Žmonės, kurie taip kalba, 
stato šitokius argumentus. 
Štai, sako, įlies atsimenam, 
kaip pereitais rinkimais p. 
Tareila veržėsi į SLA. iždi
ninkus, nežiūrint kad toks 
jo veržimasis statė SLA. į 
didelį pavojų, nes balsai ga
lėjo susiskaldyt tarp jo ir 
adv. Gugio ir galėjo laimėti 
komunistų kandidatas. Net 
tautininkai šito pavojaus bi
jojosi ir patarė p. Tareilai 
savo kandidatūrą ištraukti. 
Bet jis neklausė nei arti
miausių savo draugų patari
mo. Taigi, sako, tas ir paro
do, kad p. Tareilai rupi ne S. 
L A. gerovė, bet kas kita, ir 
todėl,’ sako, balsuot už jį ne
galima.

Taip kalba pas mus SLA. 
nariai. Kiti dar prisimena, 
kaip p- Tareila važiavo į pe
reitą SLA. seimą ir net su

komunistais kokietavo, kad 
pasiekus savo tikslo. Pavyz
džiui, jisai iškėlė Seime De- 
venio-Ažunario paskolos 
kandalą. kad diskreditavus 

SLA. viršininkus komunistų 
įkyse. Jeigu jam nebūtų ru- 
)ėję patekti i SLA. iždinin
kus, tai jis tų dokumentų ne
būtų Seiman vežęsis, nes De- 
venis su Ažunferiu kaip buvo 
*eri Tareilos frentai, taip ir 
tebėra.

Gerai butų, kad pats p. 
Tareila tais klausmais pasi
aiškintų, tuomet žinotume, 
ar užmetami jam dalykai tu
ri kiek pamato, ar ne. Pa
vyzdžiui, žmonės klausinėja, 
kas atsitiko su §12.00 ket
virto SLA. Apskričio, kurio 
d. Tareila buvo pirmininku. 
Taipgi butų gerai, kad p. 
Tareila paaiškintų, kas atsi
tiko su pinigais šv. Kazimie- 
•o Draugijos krautuvės, ku
rios vedėju jis buvo tūlas 
laikas atgal. Pagalios, kaip 
ten išėjo su tuo “kompanič- 
nu” saliunu, kurį p. Tareila 
kitą syk laikė Ansonijoj?

SLA. nariai sako, kad 
pakol šitie klausimai nėra 
aiškus, jie nenori už p. Ta- 
reilą balsuoti. Jie nusistatę 
balsuoti už dabartinį SLA. 
iždininką adv. K. Gugį, nes 
prieš jį nėra jokių užmeti
mų, o gerus jo darbus ir ga
bumus visi gerai žino.

i SLA. 11 kp. Narys. |

GUDRUS TARNAS.
—Ar pašėrei arklį?
—Pašėriau.
—Ar apvalei?
—Apvaliau.
—Tai pakinkyk!
—Gerai, ponuli, bet pasakyk, 

kur jis yra?

I .
1 ___ .... .. • a__
, A uviuvs. n. umk.

Karo baimės nebeliktų, 
žinai, O stambią kapitalistų

Iš piktumo pilvas plyštų!
Atliktas Kriukis.

v

V. Petrulio byloj kaltinimo 
aktas jau baigta*.

Vyriausio Tribunolo Vals
tybės gynėjas jau užbaigė 
rašyti kaltinąmąjį aktą ilgai 
besitęsiančioj ir daug kalbų 
su kėlusioj buvusio finansų 
ministerio Petrulio byloj. 
Kaltinamasis aktas jau įteik
tas Vyriausiam Tribunolui, 
kuris paskirs šiomis dieno
mis bylos svarstymo datą.

Petrulis yra stambus kle
rikalų šulas ir valdant kle
bonams Lietuvą jis buvo Lie
tuvos finansų šinkorius.

AGENTAI IR ŠTORNIN- 
KAI, JEIGU NORITE 

UŽDIRBTI.

Latevsmay bė patesirasa dar-
biaMm m» pragaro bsimės,
• stdaanMs —S kai
vergijos. ’ ’ -i tT-' s

JEI PATRUKĘS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok ai* bile Patrūkimo. seno ar 
naujo, Didlto ar Mato h* Jos bosite 
ant keto karia aateflri Tūkstančiams

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekiiinaa patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojau* rašyt P*s W S. Rice, 
52-W Mate to, Adatas, N. Y. išban
dymui dykai Ja puikioa 
uždėk ant patrukusio* t 
da užgis ir Mana tos C 
Nepamiršk pareikalaut 
dvarai to gero Prietaiso.

MUH| 
kuot kad pririmeatų ge 
mažo patilikiiua, J

i metodos. Tik 
i vietos ir žaia- 
greitai paraito, 

dykai isban-___ , _______,_____
>. Kam nešiot čiai nuo ana* perk*. Matysite k* ši- 

... Kam riš-į tos gyduoto gydo ir kiek kaina jų 
gangrina nuo dėl agentų, drugštorių ir Storų. Ne- 

____ ,_____ ______, koris tukst ančių* kurie agentai uždirba iki >96.00 i die- 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy-'nę; drugštorninkai ir štorninkai pa
rų ir metalą kasdien nepaiso patru- gši vietos, mažiau ar dengimi kiek 
kimo vien dšlte, kad neskauda ir gali I padaro. Pasiklausti apsimoka, nes 

- dykai,'reikalingos gyduolės kožnofe stotojo.

nj ir motarękaadien 
kimo vien dUte, kad t“’ 
vaikščiot. Išbandyk teojaus 
nes tai yra Į 
mui patrukti 
W. C. Rice, 1 
Adams, N. Y.
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[Vietinės Žinios
DAININ1NKAS STANKŲ- nes tik pasidėkavejant gar- 

NAS PADARĖ GERO sininmams ir aprašymams 
gražios

sininmams 
“Keleivy” pavyko 
publikos sutraukti.

NAS PADARĖ GERO 
ĮSPŪDŽIO.

Pereito nedėidienio koncer
te pasirodė taipgi jauni 

musų talentai.
,, i

Pereito nedėidienio vaka
re Lietuvių Svetainėje įvyko 
“Liet. Profesionalų ir Pra- 
minininkų Sąjungos” kon
certas, kuriame žymiausiu 
pugramo dalyviu buvo ar
tistas F. Stankūnas iš New 
Yorko. Jam akompanavo 
m uja musų apielinkėj piani
ste, p-lė V. Paltanavičiutė. • 
Ji ir visiems kitiems daini
ninkams pianu talkininkavo 
ir puikiai paskambino perą 
CK epine- kurinių solo.

Art. F. Stankūnas tikrai 
gerai pasirodė. Jis yra pada
ręs žymų progresą dainavi
me,turi tvirtą basso-baritono 
balsą. Kaip kam tiesiog bu
vo nuostabu, kad toks nedi
delis vyrukas gali turėti to
kį stiprų balsą. Visi gėrėjo
si jo dainavimu ir sykiu ste
bėjosi, kad paprastas darbo 
žmogus vien savo pastango
mis pajiegė pasiekti tokio 
išsilavinimo.

Dainuojant Gounodo 
“Aukso Stabą” ir Mozarto 
“Figaro vestuves", jo balsas 
ta; tum griaustinis aidėjo per 
sv itainę pilnai kontroliuo
ja nais tonais, ir švelniais 
šiurpuliais kuteno klausyto
jų jausmus.

Dainininkė Klara Zalne- 
raitis, wcrcesterietė. veik 
niekur tarp lietuvių iki šiol 
negirdėta ir pirmu sykiu čia 
pasirodžiusi, labai puikiai 
sudainavo “Kur bakūžė sa
manota” ir'kitas dainas. 
Dainą “Kur bakūžė samano
ta” man teko šimtus sykių 
girdėti, ir gana žymius dai-l________ ___
nininkus dainuojant, tačiaus mas bedarbių šelpimo klau- 
šitaip sudainuojant dar ne-!ojmu_ Susirinkusieji atrado, 
buvau girdėjęs! Jos malonus;kaci reikia tam tikslui orga.- 
lyriškas r y .___ . .......  . , ,
tobulas augstųjų gaidų išpil- i dalbas butų

Rep.

Bažnyčioj nušovė “piktąja 
dvasią.”

Šv, Povylo bažnyčioj pe
reitą sąvaitę pasirodė tikri 
“eudai”: laike pamaldų iš 
didžiojo altoriaus parptelė- 
jo paukštis kalvelio pavida
le. Kai kurie maldininką’ 
nusigando, 
■krūptelėjo, 
tuo jaus praliejo šnekėti, kad 
“dvasia šventa”. Paukštis 
paskraidė po bažnyčią ir vėl

keleivis No. 49, Gruodžio 2 d., 1931
Sako, buvusi “sausa” 

šventė.
Bostono policija skelbia, 

kad šiemet “Thanksgiving” 
šventė buvo sausinusia die
na nuo to laiko, kaip gy
vuoja prohibicija. Tą dieną ginančių gėrimų buvo užtek- 
areštuota tik 106 asmenys už' tinai ir Įsismaginę draugai 
girtuoklystę. Šiame skaičiuje nutarė padaryti ši pokilĮ at
buvo 6 moterys. Kitomis mintiną, nuplakant Van 
dienomis už girtuoklvstę Blake’ą 41 syki.—kirtis už 
areštuojama nuo 200 iki 300 kiekvieną meta, šis nūtari- 
asmenų kasdien. mas buvo vienbalsiai užgir-
-- - ----- - tas, kaipo tinkamiausia po-

Subadė draugą savo gimtu- Areštuota gražuolė —plėši- Visa šeimyna užtroško gama.
Wg pokily. 1

Roy Van Rlake suruošė 
gimtuvių pokiU savo name 
ant Seneca st Tai buvo jo 
41 metų sukaktuvės. Svai-

KT ,. 11 > 1- • Ui:. Nuodingas alkoholi, jam kilio užteiga. 
nieko nereiškia. | Kuomet dr 

Stą vyras, kuris 1Sgere be-^įlinkui rat 
veik keturias “pantes —

i

Į

kunigas irgi * 
bet davatkos

Kuomet dra :gai apstoje
K 1 ClfcU ir ėmė vvk-

r „ . ,. - . , . ni‘0_ dint savo sumanvma, Van dingo alkoholio ir kojų ne- Blske — ' '— - -
pakratė! Jis vadinasi Ar- , — - 
thur Gillespie, iš Cambrid-. ‘

išsitraukė kišenini 
peilį ir dūrė Į pilvą Arthu-

.. j , i*ui Jeffries tai o. kad ši rei- 
jį rado be są- ^jo nugabenti i miesto ligo- 

^ia?obuvo4pan-.ninę Sužeiste • - -8-
tukes. ant kurių buvo aiskųs kam nadė1-;m 
užrašai Deadlv Poison ,ri

v

ge’aus. Žmonės
menės ir

ki; esąs kritiš
nes laba'

(Mirtini Nuodai);

kų talkininkė. | Nuo gazinio šildytuvo pa-
Graži juodbruvė panelė sudariusios karbono dioksi- 

Jeanne Grenwood iš New(do dujos užmušė visą Wil- 
Bedfordo tapo areštuota liamo F. Goodale šeimyną 
viename Bostono viešbuty Dorchestery, tėvą, motiną ir 
su plėšiku Anthony Ardoli- tris vaikus. Nelaimė įvyko 
no, kurio policija ilgai jieš- Padękavonės Dienoj, 
ko jo. Pas merginą rasta še- [ §į baisi nelaimė parodo, 
šios revolverio gilzės, kurias kad reikia būti labai atsar
gai davęs jos draugas plėši- riems su gaziniais pečiais 
kas sekančiam užpuolimui. ‘ stubose. Patartina visuomet 
Mergina pasakoja policijai, turėti biskį pradarus langus, 
kad Ardolino prikalbinęs ją kad galėtų įeiti tyro oro. 
prie savo gengės, žadėdamas, 
išteklingą gyvenimą. Ji pir
miau dirbusi valgykloje už 
Datamautoją. Jieškoma dar. 
keturių šios gengės talkinin-

Broadicay Garage

kų.

Galima gauti maisto

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. We*t, M.D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d, nuo 7 iki 8 valu
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
k Telefonas Talbot 0847

Broadicay Garage
- ---- T- < — I

) Mes turime naujos mados mašinasnaujos mados 
musų 

s sutaupom pinigų ir 
yra gerai

pagerinimui darbo ir musų kostume-

?•-

Telefonas: Vniversity 4698

riams sutaupom pinigų ir laiko. Visi
Galima gauti maisto 

Kalėdoms.
Kas neturi iš ko nusipirk

tam

Kalėdoms.
amatininkai yra gerai išsilavinę ir
per 20 metų praktikos turi gerą pa
tyrimą apie automobilių taisymą.

Mes taisome viską, 
jas dalis, ištaisome Fenders ir Body 
ir |t. Taipgi užlaikome visokį auto-

aaataisome viską.Kas neturi iš ko nusipirk-
į Kalėdoms maisto, __ _ _ ___________ ____
metodistų organizacija Žada tavorą, Tayerius, Tūbas,
i a.* —a— * i Baterias, ir kitusduoti iki $10 vertes valgo- prie automobilių 
nųjų daiktų dovanai. Kas

. idaug kraujo
cim pan-jVan Blake areštuotas, ir jei- 

sru jo draugas 
tinamas jo nužud

jam nubėgo> jam
areštuotas, 

s mirs, h” 
-----] T * T'.O

tam
' tukės buvo tik, ‘.- nikės buvo tik per puse iš-dmgo apie didm altorių. v-- - - •-n -te . f- • t • ■ turtinto>. v įsi mane, kad ioTaip tą dieną viskas ir pasi-i - .. . • .. -

baigė. Bet kitą dieną zak
ristijonas rado priteršta ant 
didžiojo altoriaus. Kai kurie 
šventieji irgi buvo apiplaste- 
riuoti. Jis pranešė apie tai užvažiavo ant policijos am- 
klebonui. > bulanso, kuriuo buvo veža-

Kunigas patelefonavo gy- mas ligoninėn žmogus ir 
vulių globos draugijai, kad apvertė jį. Du policmanai 
jį prisiųstų savo žmogų.. buvo sužeisti, vienas mirti- 
Draugijos agentas gaude nai. 
bažnyčioj karvelį per ketu-; 
rias dienas, svaidė jį akme-» 
neitais ir smilkino sieros du- į 
mais, bet nei sugauti, nei iš-!

. • v y *_• _ _ ---------17 ]
I Į 
Į

didįjį altorių. - I

<
!

irs. bus kai- Baterias, ir kitus daiktus reikalingus

!! lušia jau pas Abraomą, vie- I ’.me.
nok Gillespie ligoninėje at-.l

gavo ir sveiksta.
t
i
it

PASIŽIURŽKITE nori tuo pasinaudot, lai krei-
Visi, kuriems reikia ką nors patai

syt arba reikalingą dalį gaut, kreip
kitės pas mus. Všuomet gausite gerą 
patarnavimą už prieinamiausią kai
ną. To biznio savininkai yra J. Stra-

oiasi į lietuvių metodistų ži-
lyčics ministerį Kubilių šiuo EU’ SS
adresu: 2 Atlantic st., So. ‘ _............. " ““
Boston, apie 6:30 vai. vaka-, sllanky^RoADWAY garage 
~31S. 541 BROADM AY, SO. BOSTON

minėtoj biznio vietoj. Malonėkite at-

\yrti iš bažnyčios jo negalė 
jo. Į tą laiką buvo apteršt 
jau beveik visi šventieji. Ga- i 
jų gale gyvulių globos drau-1 
gijos agentas atsinešė šruoti- 
ni .šautuvą ir tupintį ant al
toriaus viršūnės kalveli nu
šovė. Davatkos dabar šneka, 
kad tai buvo “piktoji dva
sia."

KOLSTER
I N T £ P N A T I O N A L 

KALĖDOMS 
N U LEIDŽIA M 

30 NUOŠIMTJ. 
NAUDOKITĖS PROGA.

JT'-oms išlygoms 

prie plataus 
nas, 10 kam 
ma d--l auto 

kito biznic 
reikalinga.

Nerimą erganizuoti komite
tas bedarbiams šelpti.
“Keleivio” redakcijoj Įvy

ko anądien pažangiųjų vi
suomenės veikėjų pasitari-

soprano balsas ir rjzuoti komitetas, bet kad 
_ _____ ų sėkmingesnis,

dymas pridavė šiai dainai, tai reikia prie jo pakviesti ii 
nepaprastai žavinčios . yp3'! pašaipūnes musų organizaci- 
ty oes. Ji taip mokėjo išliet; !jas> Susižinoti su draugijo- 
skausmingą ilgėsi ir širdgė-’pavesta p. Kubiliui, 
lą pusiau falceto balsu augs-; Gru^žio 17 vakare yra jau
tose gaidose.^ kad daugeliui' šaukiama draugijų atstovv 
kli.usytojų asaros pasirodė konferencija metodistu ži- 
ak/se. ----- . - - - -

?-lė V. Paltanavičiutė, ii 
tilrųjų yra didelis lietuvių darbiams šelpti komitetas, 
pliusas muzikos srityje. Ji;-------------------------------------
įredė publikai, išpildydama! NAUJA VALGYKLA 
su ikiuosius muzikos veika-: pilni p- 
lu.‘, kad jai vra lemta būti j certa/;'rv::o f;, ’ . " N ... (duona, ouives ir sviesta.-,
vi< nai iš pirmaeilių musų ■ r-:—iki sočiai. Valgiai 
pianisčių. Ji buvo tikra lai-jsics 
m<- musų dainininkams, nes'305 
ką tik jai padavė—ar papra
sti liaudies dainą, ar šedev- 
rir Į operos kurini—viskas

nyčioj 2 Atlantic st. Tenai ii 
bus mėginama sudalyti be-

e-ųs, plačiam pasirinkime. iii 
., zupė. kava 
, kas ko no- 

ivieži ir geriau- 
rūšies Persitikrinkite patys.

MARY’S LUNCH 
ER0ADWAY SO. BOSTON 

(Arti D Street)

TYPEWR!TERIAI 
buvo tmkamai išpildyta p0,Drakuojan,os "^fe"*** ™ų 
žy niosios musų pianistės p-: 
lės Tataroniutės, man rodos,1 spau os- 
pirmoji vieta dabar pridera) 
p-'.ei Paltanavičiutei. 0 ji; 
dar jauna, tad galima tikė-į 
tis, kad su laiku ji gali dar 
aukščiau pakilt muzikos me
ne.

S. Paura, vietinis tenoras,! 
gerai sudainavo duetą “Va-, 
lio Dalgelė”, su F. Stankų-' 
nu. S. Paura irgi yra prog
resuojantis dainininkas. Jis 
“nestovi ant vietos”, bet la-! 
vinasi ir laipsniškai daro pa
žangą. Tą liudija jo nuolat 
nauji dainų repertuarai ir 
vis lankstesnis ir švelnesnis 
valdymas balso.

SLA. Jaunuolių styginė 
orkestrą iš Jamaica Plain, 
vadovaujant p-lei H. Kaspa
rą tei, kaip ir visada, paten
kino klausytojus žavėjančio- 
mis stygų melodijomis. Tai 
ja muoliai, kuriems priklau
so daug kredito, kad lavina
si ir darbuojasi lietuvių kul
tūros dirvoj.

Rengėjai neapsakomai 
dėkingi “Keleiviui” už jo 
nepavaduojamą talką suren
gime šio puikaus koncerto,

mimojrrafc 
ir rašto 
patarna
vimas.

R. M. ŽiDŽIVNAS

t
i

Bet 
ant 
tik-

I arime didelį pa- rinkimą įvairių 
Farmų, Namų ir Biznių pardavimui; 
taipgi mainome namus ant farmų. 
farmas ant namų, biznius ant kitokių 
nuosavybių. Platesnių informacijų 
kreipkitės vpatiškai. telefonu, arba 
laišku, žemiau telpančiu antrašu.

MODERNIŠKAS NAMAS. 6 kam
bariai su štymo šiluma, elektros švie
soms, gazu ir vonia: traradžius dviem 
automobiliams, barrč r paukštinyčia; 
30 medžių sodnas: prie vieškelio tik 
20 mylių nuo Bostono. Parsiduoda tik 
už $4000. su labai len;

SOUTH BOSTONE
•stryto, 2-jų šeimynų ra 

; barių; didelė bamė ti .
mobilių taisymo arba 's 

į kur automobiliams vieta
Kaina $7000.

FARMA, 25 AKRAI (.EROS ŽE
MĖS, netoli nuo miest >. naujas 6 rū
mų namas. Su vonia ir elektros švie
soms, taipgi puiki barr.e, pradžius ir 
vištininkai. Parsiduoda pigiai ir ga
lima mainyti ant namo apie Bostoną

DORCHESTERY. laba: -eroj ir pa
rankioj vietoj. moderniškas 12-kos 
šeimynų mūrinis namas, puikiausias 
investmentas. Savininkas biznierius 
reikalauna tik $500«>. rask dėl save 
bėgančių reikalų. (51)

\ J. BALUŠAITiS, Agentas 
BOSTON REAI.TY TRUST

317 E Street, prie Eroadvvay
SO. BOSTON. MASS. _ 

Telefonas South Boston 2732

♦ 
i

«
*
* 
«
»
*
*

♦

*
* 
i
*♦
*
*
♦

* 
»

*♦

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI 
ir Jurgis Aranskas, Tenoras. 

16227F (Jurgio Polka 
(Ūkininkų Polka

16196F (Mergytės Išėjimas.
(Mahanojaus Moterėlės.

16187F (Prūsų Užpuolimas
(Vaikelio Polka

16206-F

16203F (Šiaulių Poika 
(Pavasario Polka 

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

A'.odet KčO, ssven 
tu bes—$69 50 

with tuoes.

IŠTOBULINTAS
PRIIMTUVAS.

Tai nėra koks naujas Radio... 
tai yra Kolsteris. Ištobulintas 
ai kščiausio laipsnio perimutvas. 
rai parinktiniausio tobulumo garso ir 
gerumo. Jį atstovauja Alackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija. Keturi mo
deliai su pastebėtinai gražiais kabi
netais, $69-50 iki 149.50 su tūbomis.

Užeikite pasiklausyti jo malonaus 
balso.

Telefonas: So. Boston 1U58.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas

GERIAUSI LIETUVIAI
MECHANIKAI.

Taiso visokius aut< mobilius 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti pa-i-nnvimą

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET, 
kampas E. Eight Street, 

SOU7H BO?T >N M.AS3

ir

I

l
! 315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Broadvayl 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: Seuth Boston 2732 

Namų: Talbot 2174.
i

r

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą
parduodame pigiausia kaina. M< 
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey 

China Boy feoy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gau> 
pigiai ir gerą

J. PATKAITSKAS 
STRA.Nl> C ASU M ARK ET 

M1 BROAI>WAY. SO. BOSTON 
TsMsoae: Sa Boaton M41.

16236-F

16214-7

(Stoviu prieš tave—Machanojaus Mainierių Orchestra 
(Oi Mergele
(Adelės Polka—Youngaitis Armon. Solo 
(Daratos Polka
(Marsalietė—Stasys Paura ir Juozas Antanėlis 
(Sudiev Panvtėle

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
{dainavo A. Šaukevičius ir Marijona Urbas 

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

Įdainavo Adomas šaukevičius 
ir Marijona Urbas 

Įdainavo Adomas šaukevičius 
ir Marjiona Urbasi

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininkas. 
379 BROADM AY 

SO. BOSTON, MASS.

♦Jei Nori Nupentyt J
\Ar Pataisyt Namą :
• ..............—----------- i

<♦
*

<->!

I
»

* 

»

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor St- So. Boston, Mass t 
Tei. So. Boston 1396-M.

»

»< «*I
»
*
» »

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų aoglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 Higb St., Boston.
TeL Hubbarc 4122

» «
« t
« «
»

<**
«

♦ ♦

I t
t *

i♦ I t »
I t 

i
♦ i* *♦ 
j 
* *

«

16206F (Oi Mergele '
(Stoviu Prieš Tavę

16202F (Nelaimingos Dienos
(Meilingas Bernelis

16I88F (Vyras Pijokėlis. Daina 
(Pasakyk Paraitėte. Daina

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK- 

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

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus, o gausit visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. štam

pą. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.
Mes priimame Lietuvos Bonas, nuo tą, kurie perka pas mus Radio 

ar Gramafoną, priimame Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO. MASIUONIS

»

|
t

I
*
t
♦

\377 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
t_______________________________________________________----------------------------------------------------------........ ....TTr

I

K.I.UMPA.M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASS ACH USETTS AVĖ.
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos:

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

«' 
t DR. J. MARGUS

IŠ MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas slaptų ir kroniškų ligą 

moterų ir vyrą, kraujo ir odos. 
Elektriką ir 606 gydoma 

jei reikalas.
261 Hanover St, Boston, Mass. 

TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

LIETU VYS

OPTOMETRISTAS

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

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

5 artėti tik Demunstr avimai ir Sampeliams

PLAYER PIANAI
Jų pardavimo Kaina buvo $500 iki S600

$

t

Sandėlis Atdaras iki 9 Vakarais.

•s, ai
Telefonas: Kenmore 9756

Rankom skambint

*10
UPRIGHTS

i.-

DOV ANAI Piano Suolelis. 12 
Muzikos Rolių. Pilnai 88 no

toms. Tobulai pertaisyti.
Galima pasirinkt šių išdirby- 
sčių pianus: Sommer, Pres- 
coit, Mehlin & Son, Story 

_ & Clark, Autopiano

LORD PIANO CO
757 BOYLSTON STREET BOSTON

ŽYMUS PIRKINYS MUSŲ 
METINIAM PARDAVIME

Į SAVAITE

i 
i 
i
» « t « t.!

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

J. L. PASAK ARNIS, 0. D. 
447 Broadeay, So. Boston, Mana.

1
Tel. Uatversi ty 9446

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave.,| 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Tel. So. Boston 2CM.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 rak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Se rėdomi s iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Tatot* Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strtaų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių tolių, La
pelių ir Dieiių iš Lietuvos. Musų 
aptiek oje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorina) 
1M DORCHESTER RIMOT* 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boaton 2«29, 2171 ir fTN.

STRA.Nl

