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PRASIDĖJO ALKANŲJŲ 
EISENA Į WASBINGTONĄ.

SOTI BURŽUAZIJA GRIE
ŽIA DANTIMIS.

Slaptosios policijos agentai 
kaltina komunistus.

Iš Bpstono, New Yorko, 
St. Louiso ir kitų didžiųjų 
Amerikos miestų pereitą ne
dėldienį prasidėjo alkanų 
bedarbių eisena į Washing- 
toną, 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 tą al
kanų žmonių žygiavimą pa
vadinti. Sotus plutokratai, 
žinoma, alkanų darbininkų 
nesupranta. Jiems rodosi, 
kad šita eisena yra baisus 
“komunistų sąmokslas” 
prieš valstybę ir su juo rei
kia rimtai kovdti. Kai kur 
jau buvo ir užpuolimų ant 
alkanu bedarbių. Pavyz
džiui East St. Louise polici
ja užpuolė bedarbių susirin
kimą pereitą penktadienį 
suėmė 4 vadus, išardė mitin
gą ir įsakė suimtiems prasi
šalinti iš to miesto ir per 6 
mėnesius nepasirodyti.

Slaptosios policijos agen
tai, kurie saugoja nuo be
darbių šiltus pono Hooverio 
rumus, 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
stų kas kitas. Anais metais 
bedarbių armiją į Washing- 
toną vedė “generolas” Coax. 
O jis ne komunistas.

Anglijoj nelabai senai to
kią eiseną į Londoną padarė 
alkani maineriai. Jie taip pat 
ne komunistai.

Jeigu buržuazijai tokios 
eisenos nepatinka, tai ji tu
rėtų 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.

Sovietai Pastatė Di- 
džiausį 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
kybą tenai kontroliuoja val
stybė. Prie socializmo pra
monę valdys pačių darbinin
kų organizacijos.

[Kaip Siųsti Dovanas 2 Metai Kalėjimo Už 
į Lietuvą.

Komercijos departamen
to biuras užsienio reikalams 
išleido Washingtone paaiš
kinimą, kaip geriau siųsti 
Kalėdų dovanas iš Amerikos 
į kitas šalis, taigi ir į Lietu
vą. Jis pataria nesiųsti la
bai brangių ar prabangos 
daiktų, nes ant tokių būna 
aukštas muitas, kurį turi už
mokėti dovanų atėmėjai. Be 
to jis pataria ant baksų už
rašyti: “Dovanos. Ne parda
vimui”.

Popiežius Kaltina 
Dievą.

Dabartinę depresiją užlei
dęs ponas Dievas, pasakė 
pereitą nedėldienį popie
žius. Turėjom, sako, gerus 
laikus, o dabar turime krizį. 
Dievas davė, ir Dievas atė
mė. Na, jeigu1 ištikrųjų Die
vas butų šitą velniavą ant 
biednų žmonių užleidęs, tai 
tas butų visai priešinga baž
nyčios “mokslui”. Bažnyčia 
visada aiškina, kad Dievas 
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.

Vokiečiai Atsisako 
Nuo Reparacijų.

Prūsijos seimas, kuris at
stovauja apie du trečdaliu 
visos Vokietijos, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, 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 
šitą rezoliuciją balsavo 184 
atstovai. Tiktai 92 kairiųjų 
partijų atstovai nenorėjo 
kartu su tautininkais balsuo
ti, bet jie nebalsavo ir prieš 
rezoliuciją. Nėra abejonės, 
kad Reichstagas šitą rezoliu
ciją irgi priims. Taigi išrodo, 
kad daugiau karo reparacijų 
aliantai iš vokiečių jau nebe
gaus.

APNIKO VANAGAI IR 
LAPĖS.

Vabalninkai, Biržų apskr. 
Pamiškių gyventojų nami
nius paukščius apniko gro- 
bueniai: vanagai ir lapės. 
Mat, pas gyventojus nebėrą 
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.

KLAUSYDAMIESI NUSI
GINKLAVIMO KALBOS, 
PATRIOTAI SUSIMUŠĖ.

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

\NGLIJAI GRESIA 250,- 
000 AUDĖJŲ STREIKAS.

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

ir pailginti 
Prieš šitą 

užsimojimą 
žada aps-

DIDELI ŠALČIAI IR PŪ
GOS VAKARUOSE.

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

ANGLAI JVEDA TERORĄ 
INDIJOJ.

Paėmus buržuazijai Ang
lijos valdžią į savo rankas, 
tuojaus paaštrėjo anglų re
presijos Indijoj. Kovai prieš 
indų teroristus, anglai pa
statė savo terorą. Bengalo 
apskrity jie įkūrė ypatingą 
teismą, kuris beveik visus 
indų revoliucionierius baus 
mirt'mi.

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
kaltimu atleidimą”, 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- 
nizaęijos 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.

PROFESORIAI BOIKO
TUOS REAKCINIUS 

UNIVERSITETUS.
Amerikos profesorių drau

gija Chicagos suvažiavime 
nutarė boikotuoti visas kole
gijas ir universitetus, kurie

| varžo žodžio laisvę.

“Šalin Mussolini!” a
Viešint Amerikoj Italijos 

užsienių reikalų ministeriui 
Grandi įvyko šitoks inciden
tas Philadelphijos mieste: 
ant jo automobiliaus laipto 
pašoko italas vardu Orlando 
Spartaco ir sušuko: “Šalin 
Mussolini!” Policija jį tuo
jaus sučiupo ir jis buvo nu
teistas už tuos žodžius dviem 
metam kalėjimo. Paskyręs 
tokią nežmonišką bausmę, 
teisėjas pasakė: tegul tai bū
na pamoka visiems anarchi
stams. Kas nepritaria kruvi
nam fašizmui, tas to teisėjo 
nuomone yra “anarchistas”, 

i Grandi yra smurto šalinin- 
’kas ir fašistų priešininkams 
i Italijoj pildavo ricinos į 
gerkles,, tečiaus šitokiai bau
smei ir jis nepritarė. Jis mu
šė Pennsylvanijos guberna
toriui Pinchotui telegramą, 
prašydamas nubaustąjį žmo
gų paleisti. Kol kas betgi 
Spartaco sėdi kalėjime.

RYGOJE NUBAUSTI 4 
LATVIŲ SOCIALDEMO

KRATAI.
Rygos apygardos teismas 

nuteisė 4 seimo socialdemo
kratų atstovus, jų tarpe vie
ną vadų; Cieleną, po 3 die
nas arešto. Jie buvo patrau
kti tieson už atsišaukimą, 
kuriame prikišo vyriausybei, 
kad vieną bedarbių eiseną ji 
sutikusi pasityčiojimu ir bi
zūnais.

Kožnai valdžiai teisybė 
nepatinka.

SOVIETAI ESĄ PASIREN
GĘ KARUI.

Sovietų Rusijos komisaras 
Vorošilovas turėjęs pasikal
bėjimą 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”, 
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.”

pareiškė

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 Tripoliją 
ir be jokio pateisinimo tą 
kraštą užgrobė, Mussolini 
pakėlė tokį protestą, ir taip 
tą smurtą smerkė, kad jis bu
vo areštuotas ir nuteistas 
metams kalėjimo. Apie šitą 
faktą jis dabar visai nekal
ba. Laikraščiai taipgi jam 
neprimena, kad jis dabar 
garbina tautinį banditizmą, 
kurį pirma teisingai smerkė.
TRAUKINIŲ KATASTRO

FA.
Livermore, Pa.—Pereitą 

subatą čia susikūlė du pre
kių traukiniai, vienas su gy
vuliais, antras su anglimis. 
Katastrofoj žuvo tiys gelž- 
keliečiai.

Hitlerininkai 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
džią 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.

Havanoj Sprogsta 
Bombos.

Pereitą nedėldienį Kubos 
sostinėj Havanoj bombomis 
buvo sugriauti du namai. 
Viena bomba suardė slapto
sios policijos viršininko ir 
cenzūros komisijos nario 
Ferreiros namą, o kita spro
go kito valdininko trioboj. 
Pereitą pėtnyčią 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 valdžią 
yra daromos tokios atakos. 
Taip pat uždrausta laikraš
čiam rašyti ir apie pasikėsi
nimą ant pulkininko Amiel- 
lo gyvybės. Amiell yra Santa 
Clara apskričio karo komen
dantas ir pereitą sąvaitę 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 dieną po Vilniaus 
katedra rasti Didžiojo Lie- 
vos1 Kunigaikščio Vytauto 
kaulai, kaukolė ir šalmas. 
Kaip žinoma, 1650-165$ 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 laiką buvo pareiš
kę nuomonę, kad Vytauto 
kaulus galima bus rasti.

KAPOJA AKTORIAMS 
ALGAS.

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

Baisus Skandalas Iškeltas 
Amerikos Valdinikuose.

Lenkai Pakorė 7 So
vietų Šnipus.

Telegramos iš Varšuvos 
praneša pasibaisėtiną daly
ką. Jos sako, kad Baranovi
čių miestely buvo pasmerkta 
pakarti 7 baltgudžiai, ku-

POLICIJA UŽLAIKO NE
DORYBĖS NAMUS.

Imigracijos ir natūralizaci
jos valdininkai šmugeliuoja 

ateivius.
Paskutinėmis dienomis 

federalinės valdžios agentai 
iškėlė baisių skandalų Ame-• y i • • v • • lulYvlC LJCtloAH k’flčl llvl (A 1 U

nu°s Lenkijos šnipai sugavo r^os valdininkų tarpe. New 
\ Yorke federalinis grand ju- 

ry teismas apkaltino 31 vi
sokių imigracijos ir natura- 

‘ ‘ J dėl
šmugeliavimo ateivių iš už- 

įsienio, o Baltimorėj 10 žmo
nių apkaltina už “baltos ver- 

, gijos” prekybą, užlaikymą 
' nedorybės namų, ėmimą ky
šių ir šaudymą nekaltų žmo- 

Prie to priklauso du 
policijos viršininkai, kelia- 

Į 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, 
kuris vadinosi Colonial Tea 
House, 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 
gentai pradėjo šitą skerdy- 
nę tyrinėti ir dabar prade
da aiškėti, kad tą užpuolimą 
padarę tie patys gengsteriai, 
kurie tokius namus kontro
liuoja, tai yra, policijos ir 
šerifo valdininkai.

šnipinėjant Sovietų naudai. 
Pasmerktieji prašė Lenkijos 
prezidento Moscickio, kad 
jų pasigailėtų, bet prašymas 6 valdininkų
buvo atmestas. Pereitą su- -■ ■ - -
batą visi septyni buvo atves
ti prie kartuvių. Bet pakorus 
pirmutinį kalinį, kartuvės 
nulužo ir jis nukrito žemėn 
su visa kilpa gyvas. Tuomet - ■ 
budelis prišoko ir pagriebė1^1* 
rankomis jam už • kaklo.1 nfj [ 
Prasidėjo baisi kova. Kiti1 
pasmerktieji turėjo stovėt ir 
laukt savo eilės žiūrėdami, 
kaip jų draugą budelis ran
komis smaugia. O katalikų 
kunigas visą šitą darbą lai
mino, k

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 brangenybės e- 
sančios $15,000,000 vertės.

SNIEGO PŪGOSE ŽUVO 
400 INDIJONŲ.

Pereitą sąvaitę 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.

PRIEŠ PAT ŠLIUBĄ VA
GYS ATĖMĖ ŠLIUBINĮ 

ŽIEDĄ.
Worcester, Mass.—Perei

tos pubatos vakarą 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 jieinam ženy
tis?” atkirto plėšikai nešda- 
miesi jo pinigus ir žiedą.

ATSIDARO STIRNŲ ME
DŽIOKLĖ MASS. VALS

TIJOJ.
Gruodžio 7 dieną Massa- 

chusetts valstijoj atsidaro 
stirnų šaudymo sezonas, ku
ris tęsis tiktai iki 19 gruo
džio, o kai kuriuose apskri-

SKĖRIAI UŽPUOLĖ RY
TŲ AFRIKĄ.

Žinios sako, kad Rytų 
Afrikoj skėriai užpuolė Ke- 
nyos koloniją. Esą tai nauji 
vabzdžiai, atskrydę iš vidu
rinės Afrikos, ir jų kilimo 
vieta esanti visai nežinoma, čiuose tik iki 12 gruodžio.

a-

VVASHINGTONE AREŠ
TUOTA 14 DEMONS

TRANTŲ-
Pereitą sąvaitę 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 eiseną, 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 išgersiąs kvortą deg
tinės be atsikvėpimo. Tiesa, 
jis išgurguliavo bonką 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.

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

Jungtinių Valstijų iždo 
deficitas auga kas dieną po 
$5.500,000 su viršum; metų 
pabaigoje jis pasieksiąs 
dviejų bilijonų dolerių.
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APŽVALGA
įdomesni Šių Dienų Dalykai ir Žmonės.

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 Čali- 
fomijos 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 Muso
linio pavyzdžiu įvesti fa

šizmo diktatūrą Austrijoj.
Panašių sporto organiza

cijų, kaip austrų “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, ai’ ne? Federacijos ko
mitetas davė tokį atsakymą:

“Akyvaizdoje klasinio Darbi
ninkų Sporto Internacionalo 
nusistatymo ir socialistinės jo 
programo tendencijos, o taipgi 
dėl jo ryšių 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 įt svečius tenai, kur 
prieš organizuotus darbinin
kus yra ruošiami šlykščiausi 
sąmokslai ir niekuo nekalti 
darbininkų vadai, kaip T.ho- 
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- 
lfmpiadoj 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.”

Ištįkrųjų gi franeuzų ra
dikalai šitokio vado, kaip 
Ėrrio, 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 “Emo”, 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 
tokiij žymių žmonių pavar
dės rašomos, bet iškraipo jas 
tyčia.

Tai yra labai netikęs pa
protys.

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 kurių išvažiavo per 9 
šių metų mėnesius-:

Vyrų Moterų
Amerikon 98 155
Argentinon 58 97
Brazilijon 3 21
Kanadon 27 21
Uragvajun 73 ■ 79
Pietų Afrikon 112 256
Palestinon 34 60
Rusijon 122 ' 98
Kitur 6 16

Išviso 533 853
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
ly s. Visi kiti buvo žydai. 
Sovietų Rusijon taipgi išim
tinai tiktai žydai važiuoja.

šis paveikslėlis parodo tris atskirus dalykus: (1) Naujas Amerikos karo laivas “Indiana- 
polis”, kurio pastatymas kaštavo $12į000,000, nuleidžiamas j vandenį ties Čamden, N. J. (2) 
Marmuro paminklas pastatytas Washingtone žuvusioms per Pasaulinį Karą kareiviams. (3)
Senatorius George McGill iš Kansas valstijos ir jo jauna žmona, kurią jis anądien vedė.

Lietuvos Socialdemokratams 
Reikalinga Pagalba

neleidžia jų apyvarton.
Taigi blogi dalykai. Kapi

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

KAPITALISTAI “SURA
DO” NEDARBO PRIE

ŽASTĮ.
■ Grupė Chicagos kapitalis- I 

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 sočia- ( 
lizmu. Jie pavadino savo 
draugiją “Federation of A- 
merican Business Men”, kas 
lietuviškai reiškia: “Ameri
kos Biznierių Sąjunga.”

Dauguma šitos sąjungos j 
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- i 
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 visai 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.

LIETUVOS ADVOKATAI 
BĖGA IŠ PARTIJŲ.

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

Tuo pačiu laiku vienas 
“Keleivio” bendradarbis 
praneša mums 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.

Fašistų Teroro Sukaktuves
Italijos fašistai su dideliu Policinin. Grabbia stovėjęs 

pamėgimu švenčia visokias 
sukaktuves. Šiomis dienomis 
sukako 5 metai nuo vieno a- 
tentato prieš Mussolinį, įvy
kusio (1926 m.) Bolognoj. 
Kadangi to atentato pasė
kos Italijoj ir šiandien dar 
labai jaučiamos, pravartu 
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, kuris pataikė į 
kairę krutinės pusę ir atsi
mušė į neperšaunamus šar
vus, kuriuos “duče” pasivil- 
kęs po švarku viešose vieto
je visuomet nešioja. Oficia
liai buvo skelbiama, esą kul
ka pataikius į vieną iš “ka
bojusiu ant krutinės orde- 
mį”.

Šuviui pasigirdus, lydėju>- 
sieji Mussolini fašistai šoko 
gaudyti šoviką. Kiekvienas 
sugriebė ką nors kitą, bet 
pagaliau visi apspito 15-os 
metų vaiką Anteo Zambo
ni, kurį jie čia pat vietoj tie
siog suplėšė, taip kad jis 
tuoj “atidavė Dievui du- 
šią.”

Fašistų “spontaniško pa
sipiktinimo vilnis” ir pagie
ža po šio atentato pasireiškė 
sekančiomis dienomis žiau
rumais visoj Italijoj. Naktį 
31 spalių —1 lapkričio tūks
tančiai fašistų įsibrovė į an
tifašistinių parlamento at
stovų, socialistų, respubliko
nų ir prof. sąjungų vadų bu
tus. Visur buvo naikinama. 
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 ne 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”?

Kaip Palaikyti f 
Savo Darbą! <

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus. .
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

į arti pasikėsinimo vietos po 
priesaika parodė: “Aš labai 

j aiškiai mačiau šovusįjį. Jis 
(išėjo pirmyn anapus kordo- 
ino... Minios nužudytam jau
nikaity aš nepažinau aten- 
tatoriaus.” Mussolini savo 
parodymus pasakė: “Aš aiš
kiai mačiau jauną vyrą, vi
dutinio ūgio, šviesiam kos
tiume su minkšta skrybėle, 
kuris pro sargybos kordoną 
žengė prie mano auto.” Nu- 

į žudytasis Zamboni buvo ap
sivilkęs tamsiu kostiumu, su 
kepure ir nebuvo praėjęs pro 
sargybos kordoną. Vyriausis 
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 
ginklą, 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. x

Tai tokios pasekmės Bo
lognos atentato.

B. Amalvis.

Vienas musų draugas iš 
Kauno rašo:

Musų (socialdemokratų) 
suvažiavimas, kaip jau žino
te iš spaudos, praėjo gana 
gyvai. Turėjome gražių sve
čių iš kitų valstybių, mūsiš
kių 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
gaus laiko Mickevičiaus gel
tonojoj (Kauno sunkiųjį] 
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 kad emu 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.

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 
(šėrai). Butų labai gerai, 
kad draugai amerikiečiai 
kiek nors tų akcijų nusipirk
tų. Tas reiki# 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 
mums paskolint pinigų leng
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. v (
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$1 99 50.504
S2 99 101.00
$3 99 ' 252.50 ☆

310 N 505.00 ☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

"T^C/ieck* mailed Novembcr 30, 1932"^
įį- JOIN NOW įį.

BOSTON FIVECENTS 
SAVINOS BANK

30 SCHOOL STREET, BOSTON 
1906 CENTRE SL, WEST ROXBURY 
696 CENTRE ST„ JAMAICA PLAIN

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų

Tušintos ir Virtos 
Hemes, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kindžiukai)

Išdirbystėjė

PAIN-EXPELLER*‘ Trade

v Įreg. J- V. Pat. Biure.
naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

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

•Tikrasis turi'TNKARO vaisbaženklj.

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 moterys išėjo balsuoti. 
Tas nepatiko jų vyrams ir 
daug moterų buvo apkulta. 
Rytojaus dieną vienos jų 
vaikščiojo juodomis akimis, 
kitos ištinusiomis nosimis.

VEAL- 
LOAF ’

EsseM
Specialybė

FRANK- 
FURČIAI

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt. ŽBradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 —• Telefonas — 5-1896

l
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

SPRINGFIELD, ILL.
Komunistiško Sojuzo pra
kalbos. Kalbėjo tavoriščius 

Bacevich.
Lapkričio 22 dieną čia bu

vo komunistų prakalbos. Nu
vykau ir aš jų pasiklausyti. 
Man įdėjus 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
matavusius 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_, 
tau ir devintinės! Neseniai 
da komunistai Susivienijimą 
stengėsi suskaldyti, sudras
kyti, o dabar vėl pasakoja, 
kad reikėtų suvienyti!

Ragino rašytis į Sojuzą 
visus — ypač jaunuomenę. 
Bet jaunuolių nei vieno sve-i 
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, o ne užmirš. Jie esą J

nes j SLA. mandatų komi
siją tavoriščius Bacevičius 
jau nekuomet nepateks.

Nuo SLA. kalbėtojas ir 
vėl giyžo prie Sovietų. Gir
di, po pasaulinio karo fran
cuzai pasiuntę savo tvir
čiausią 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 kenčia de
presiją? Kodėl gi jam neper- 
sikelti su visais savo ištiki
mas sojuzininka Į tą palai
mintą Lenino šalį?

Gerulių Ainis.

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

“Keleivio” skaitytojas.

BROOKLYN, N. Y.
Apie Siuvėjų Unijos 

jubilėjų.
A.C.W. of America lietu

vių siuvėjų 54-tas skyrius 
šventė sato 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 

yra buržuazijos išlavinti'taip' gyvenimo ir 30 metų kovų~ 
brutališkai ir skaudžiai čiu-. Antras kalbėjo Jonas Guba- 
pinėti. ivičius. Jis pasakojo maž

Daug vėjo davė tautiniu-!'daugėtą patį, ką ir pirmas 
kams už tvėrimą visokiu kalbėtojas. Trečias kalbėjo4 
bendrovių po karo. Tauti- buvusis komunistų lyderis L. 
ninkai, girdi, tvėrė įvairiais Pniseika. Jo evangelija bu- 
vardais bendroves ir viliojo,vo tokia:
iš darbininkų dolerius, o , “Gerbiamieji draugai! Čia 
paskui viską sušlavė i savo l buvo daug, daug kalbėta a- 
bedugnius kišenius. Dr. Pie praeities gyvenimą. Bet 
Šliupas už bendrovių pinigus dabar pakalbėsime apie atei- 
užsidėjęs Lietuvoje banką. ; ties gyvenimą. Tai vot, kaip: 

Apie mainierius, sako, nie-Į jeigu žmonės padės, tai Bim- 
• ko nekalbėsiu, nes aš mai- ba mus nesuės...”

nibrių nesu buvęs ir nieko prasidėjo pamokslas,
apie mainų darbus nežinau. į kuriame apie ateitį beveik 
Bet mainierių unijos prezi- nieko nebuvo pasakyta, bet 
dentui Lewisui visgi šiek viskas apie praeitį. Kalbėda- 
tiek užvežė. Tai esąs didelis mąs. aPie_ praeitį, , Pruseika 
atgaleivis, unijos griovikas prisiminė ir tuos laikus, kuo- 
jr 1.1. , met jis d a grinorius buvo,

Liepė visiems tavoriščiams' Bostone gyvena, kaip vaka- 
šviestis, skaityti darbininkiš- rus praleisdavo alų gurks- 

■ - jr platinti nodamas, o paskui kriau-kus laikraščius 
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. Kiek sukolektavo —ne
pasakė. Prakalbų klausėsi 65 
asmenys. Pradėjęs antru at
veju kalbėti, ragino klausy
tojus budėti ir saugoti Šo

riams prakalbas sakydavo... 
Kokie tai malonus atsimini
mai! Kriaučiai1 tuomet siūlę 
jam net jų unijos agentu būt, 
bet jis negulėjęs 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 
‘; “ateitį”, 

sudainuota keliatas 
dainų ir prasidėjo šokiai.

Jaunimo Padauža.

vietų Sąjungą. Girdi, visas Pabaigus Prūsei 
imperialistinis pasaulis tyko i atsiminimus . apie 
Sovietus pralyti (lyg oiste- buvo . sudainuota
lį). 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 Antanas Jonaitis, kurie buvo 
J.cms velnių, kam Jie^dova- ■ areštuoti už vagystę, esą A- 
nojo iš SLA. iždo $25,000. merikoje išauklėti jaunuo- 
paskolą Deveniui ir kam ko- ijaj Taigi noriu paaiškinti, 
misija pravažinėjo $5,000,^^ jiedu buvo Amerikoje 
bejieskodama kaltininkų dėl gimę, bet užaugę Lietuvoje, 

y .aP^G nes maži buvo iš Amerikos
$216,000 esą žuvę dėl pirktų' išvežti. Iš Lietuvos jiedu at- 
netikusių bondsų. Kalbėtojo važiavo atgal į Ameriką tik- 
akimis žiūrint, Susivienijimo tai kokie treji ar ketveri me- 
ateity nieko gera nesimatą. tai. Ant laivo jiedu ir susi-

Iš dalies čia gal ir tiesa, pažino. Jonaitį aš pažino-

GARDNER, MASS. 
Apie Jonaitį ir Šimkevičių.

Aš skaičiau “Keleivyje”, 
kad Antanas Šimkevičius ir

BRIDGEPORT, CONN.
Apie Conn. valstijos SLA. 

jaunuolius ir ypač apie 
“Conn. jaunuolį.”

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” i 
—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. Man 
skundėsi vienas kuopos na
rys, kad “jaunuolio” tėvas 
šmeižia kuopos valdybą, buk i 
ji “pakišo” liežuvį ir dabar 
“jaunuolis” negauna pašal
pos už li*ą 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 ir 
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 “uc- vai neturėtų savo vaikų į to- 
švių” tas “jaunuolis” kelioli- kius “pasilinksminimus” lei- 
ką turi. Irti.

Jaunuolius organizuoti, su Eedaibė pas mus didelė. 
jais1 dirbti būtinai visiems 'Jei kurie da ir dirba, tai vos 
mums reikia; bet negerai,' tik po 2 ar ojliienas į sąvaitę. 
kad atsiranda 'iš jaunuolių 
tokių, kurie tiek įsivyiuuja, 
jog paskui kitų • neprisilei
džia. Bet, tur būti, niekur 
kitur taip nėra, kaip pas mus 
Conn. valstijoj. Ii, žinoma,'

Bažnyčioj buvęs.

SHENANDOAH, PA. 
Mkios lietuvių kalba, 

uonn. valstijoj, ir, žinoma, i . Sekmadieny, 22 lapkričio, 
negaliu kaltinti visos Conn. Sįienandoąh ne tikmtie- 
valstijos jaunuolius. Žinau 'letuviams teko įsgirs-
gerai, kad pas mus Bridge-.S.J'^^^ paujenvbė —- lietu- 
porte, paskui New Britaine, ’ 7: f^as- Mat. Scranto- 
New Havene, Stamforde ir no litinės parapijos klebo- 
kitur dirbama sutikime ir J13? xy.n-. Vajadka ir visas 
tvarkoje. Vien tik Hartforde bažnytinis choras atvažiavo 
yra suįrimai ir nesutikimai iš: s J^mis ir čionai, lenkų 
priežasties J. Jenuškevičiu-j P.a5’aPĮJ0^ baznycio-
į T .ir I . L a I i niurni Ižo I hmnko, Jr.

Daug galėčiau dar apie 
musų valstijos jaunuolius ir 
“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 

bonkoa.
Parapija čia vis dar nega

li prieiti prie tvarkos. Senus 
parapijonus klebonas išvai
kė su policija, tai tie dabar ir 
bažnyčion neina. Bet pinigų 
kuniui reikia, tai1 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 painčių. Tė-

ję, Ir kė lietuvių kalboje pa
maldas. Reikia žinoti, kad 
lietuvių kalboje pamaldų 
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.

PUIKŲS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Newbury St., Lawrence, Mass.

gloversville, n. y. Vtfaus Reikalų Mini-
Šnapsas plaukia upėmis, 
darbai irgi eina neblogai, 

bet...
Darbai garbarnėse čia ei-’ 

na neblogai. Kas gali nulup-1 
ti pastipusį šunį, lapę, skun- 
kę, barsuką ar karvę, tas ga
li atvažiuot į šitą Sodomos ir 
Gomoros 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 t.t. Zui
kių kailiukai čia perdirbami 
į visokias rūšies kailius. Iš : 
jų daromos ir pirštinės, ir 
apykaklės, ir apsiaustai. j

Degtinė iš Kanados čia 
plaukia kaip Cedrono upė. 4 
Vaikinams yra ir merginų į , 
valias. Čia linkšma visiems, ' 
kam nereikia kailių dirbt. i 

Ch. Mičiulis.

sleris Žada Panai
kinti Ligonių Kasų 

j Rinkimus.
1 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- 
kosna 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 
'J 1_i‘, yra nepatenkinta 
I valdžia ir žada rinkimus pa
naikinti. Kuriuo tikslu nori- 

dvi krautuvės lietuviškų 1 ma tai padaryti— neaišku.
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR 1ŠDIRBYSTĖ T., .uOr] lietuviškų vokiškų gyduolių nuo vi- lik viena matome, kad ome-t 
durių Užkietėjimo, skilvio Nemali- tona su' ministeriais yra tikri 
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių Hpmnkratiins- nn’pšni Tip np- Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio aemOKrauJOH pnesai. Jie nt. 
(Asthma), Peršalimo, Skausmo po nOl’i duoti Žmonėms laisvai 

piei»kR»n“ųm siS’mo Lovoje,'Nuo pareikšti savo valios, viešai 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie-, pakelti SaVO balso, 
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos • 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

duolių, kokių kitur negaunate. Žolės - ,. _
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir ( nistei'ija. Svarstė Valstybės

2Vuo Visokių Ligų ‘girdėti. 
GYDUOLES

, Ligonių kasos įstatus yra 
Paruošus vidaus reikalų mi- 

parduŠmi’Ė™’ ‘ar>’.ba Įr minįsterių kabinę-
žolių specialistas Amerikoje. Esu su-(taS ii’ priėmę išleido gyveni-

' uian. Bet praktikoj ką ma-
per paštą visur. 

KAZELLS BOTANICAL CO.
(Herb Specialjst)

108 WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Pabandykit Atrast Jam Lygų!

I

»Now-a 10-TUBE
»»*»!»■* '.f1 P ***.• • V.V.*

SUPERHETERODYNE

Model 4B

Kįl 9 2 0 ; S I N C

Fnda Automatic Fla»liograph —complete wilh FADA tested tubes 
ready to operate S 124.50.

Other de luxe FADA Flanhograph models with šame features as 
above — Model 48 aliding door lotvboy, 8147.50, and aix-Iegged 
higliboy Model 49 with Frencb doora, 8175.00 — bolh complete 
with tubes.

Other FADA modela 869.50, 889.50, 8112.50, 8159.50-a 11 
complete with tubes. Hear a new FADA today.
Mnnufactured by F. A. D. ANDREA, Ine., I.ong Itdand Cit y, N.Y*

Accurate tuning—perfect tone 
is automatic when red light 
reacbes the higheet point in 
the neon.tube.

Stations are automatically to* 
nounced in light by call lettera.

i

| wlth AUt0MATt6lFLASH06RMPH
L.-.-.

Complete irith tubet
A10-1 u be FADA superheterodyne, 
Model 65, non-radiating, non-in- 
terfering circuit featuring Auto
matic Votume Control, Diode De- 
teetor, Multi-Mu Tubes, Push-PulI 
Pentodes, Tone Control and Noise 
Suppressor, Tuning Siiencer,large 
s iže FADA Dynamic Speaker plūs 
the exclusive and entirely new

Model 65

NUO 1920 METŲ FADA PASIŽYMI AIŠKIU IR ŠVELNIU BALSU IR 
TOBULUJ’ERIMTUVU. GERIAUSIAS RADIO UŽ PAŽYMĖTĄ KAINĄ.
Mes atvežame jums F ADĄ į Namus ir pademonstruojam dovanai. Gvarantuo- 

jame pilnai ant metų laiko.
KIEKVIENAM, KURIE PAS MUS PIRKS IKI KALĖDŲ RADIO, DUO

SIME $12.50 VERTĖS ELEKTRIKINl LAIKRODI DOVANŲ.
Pirkdami pas mus, gausite tikrai gerą Radio ir didelį Bargeną. 

Ateikit persitikrinti ir pasiklausyt malonios Fada muzikos.

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
tojus, 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 
komunistų nei pamėgdžioti.

• J. Grs.
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.

JOS. MASYS
98 Lawrence St., Lawrence, Mass.

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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Komunistu “Vadas” 
Išjuokia Savo 

“Draugus”.
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PAINI PADĖTIS TOLIMUOSE RYTUOSE
Mandžurijos įvykiai gali būt tonas su 950,000, Čunking kartu su Sachalinu ir 
pradžia kapitalistų sumoks- su 622,000, Čanša su 535,- moza, o taipgi ir su nesenai 

° • ■ ” ” nnA .......... eaa nnn a: 'užgrobta Korėja, sudaro iš
viso 260,730 keturkampių 
mylių plotą. Gyventojų iš vi
so Japonija turi savo salose 
62,938,200, o pridėjus Korė
ja su 19,500,000 žmonių, 
Formozą, Sachaliną ir kitas 
Įgytas 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 karo laivyną ir 1928 me
tų pabaigoje turėjo 200 
bombasvaidžių orlaivių, ku
rių skaičius dabartiniu 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 
loštų, kur ateina svetimi lai
vai. Didžiausis uostas, tai 
Yokohoma, 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;
U 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-1 
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 pasidalytų pavo
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
bartiniu laiku butų pragaiš-

For- 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 į- 
traukti Sovietus į karą. Mas
kva sako, kad japonų val
džios agentas Osava buvo 
nasišaukęs į Charbiną rusų 
baltagvardiečių generolą 
Kozminą ir savo valdžios 
/ardu pavedė jam organi
zuoti rusų baltagvardiečius 
ir užgrobti Charbine Sovietų 
Rusijos konsulatą, Rytų Ki
nų Gelžkelio dirbtuves ir ki
tas Sovietų valdžios įstaigas, 
o 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 vals
tybės.

Kad toks suokalbiš 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. Washingtono 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 
politika. Telegramos iš To
kio pradėjo skelbti, kad ja
ponų kariumenė Mandžųri- 
joj išėjusi iš kontrolės ir ei
nanti pirmyn, visai neklau
sydama savo valdžios įsaky
mų. Dėl šito kariumenės 
“neklausimo” žadėjo rezig
nuoti net Japonijos 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.

BU vali™ 014

000, Sočau su 500,000, Čing-' 
tu su 400,000, Fučau su 
315,000, Tsinanas su 300,- 
000 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 
veido. Dabar gi ji negali net 
apsiginti nuo japonų.

Didžiausia Kinijos bėda, 
kaip rodos, yra tame, kad 
ii atsiliko pramonėj. Nors 
šalis pilna gkmtos turtų, bet 
tie turtai guli neišvystyti, 
geležinkelių beveik nėra, o 
be geležinkelių tokia didelė 
šalis stačiai negali pasijudin- 
ri—nėra jokiu susisiekimo 
būdų.

Medvilnės pramonės Ki
nijoj pradėjo vystytis tiktai 
nuo 1895 metų, kuomet eu
ropiečiai išsiderėjo tenai 
koncesijų įsivežti garo maši
nų ir amatininkų. 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 įyžiais. 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 trįs 
grupės, būtent, Šansi pro
vincijos gubernatorius Yen 
Hsi-šan, taip vadinamas 
“krikščioniškas generolas” 
Feng Yu-hsiang ir komunis
tų lyderis Uang Čing-uei. 
Be to da komunistų gaujos 
pakilo pietuose ir užpuolu
sios Čangša miestą apiplėšė 
500,000 gyventojų. Cėntrali- 
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,

lo sunaikinti Sovietų Rusiją.
Paskutiniai įvykiai Man- 

džurijoj 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 
Vakarų ir taip sunaikinti 
“raudonąjį pavojų.”

Kada klausimas kįla apie 
galimą Kinijos-Japonijos- 
Kusijos karą, tai kiekvienam 
gali būt įdomu žinoti, ko
kios tų trijų valstybių spė
kos, kiek jos turi gyventojų 
ir t.t. Taigi paduosime čia 
“Keleivio” skaitytojams se
kamų faktų.

Kinijos spėkos ir resursai.
Kinijos respublikos plofas 

užima 4,277,170 keturkam
pių mylių, kurios dalijamos 
sekančiai: pačiai Kini
jai 1,^32,420 mylių; Sin- 
kiangui (Rytų Turkestanui), 
550,340 mylių; Mandžuri- 
jai 363,610; Mongolijai, 1,- 
367,600; Tibetui, 463,200.

Gyventojų visoj Kinų res
publikoj priskąitoma 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; gyventojų 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 mętais 
Pekine buvo/ 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-

Sako, jų “apsigynimo kor
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—

“Jie (komunistai) nežino
; net gatvių kovos taktikos, 
i Jie nemoka net kumščių vai
tot. Vienas policmanas iš- 

i blaškė visą proletarų ‘apsi- 
1 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 į taikinį per 25 žings
nių atstumo. Prie šito prane
šimo buvusis komunistų ly- 

ideris, o dabar uniformuotas 
policijos saržentas, priduria

■ nuo savęs šitokį paaiškinimą
■ teismui: »

jau nebenori taip sunkiai “Neužtenka, matote, pa
dirbti už dyka i kelti akmenį ir sviesti jį. Bet

—Jes, Maike, Amerika y- svarbu, kad tas akmuo pa
ra čiudnas kontras. Čia kož- taikytų į tikslą, ir ne vien tik 

o......._ ■ pataikytų į tikslą, bet kad
—Nepagadina, tėve, bet nuo 1° smūgio ir koks nors

—Tegul bus pagarbintas,'ja, o Amerikoj pagyvenusios i 
o i Va’ nokonnri tain ciinViai 1Maike!
—Labo vakaro, tėve!
—Ačiū, vaike, už labą, ale

pažitko iš to vistiek nėra. ________________  .
Ot, kad tu man prirodytum ną žmogų pagadina, 
kur gerą burdą ant žiemos, 
tai butų kas kita.tai butų kas kita. pamokina. Tik pažiūrėk,

• —O kam tau, tėve, reikia kiek atvykusių lietuvių išė- 
“burdo?” Tuščių namų da-|jo į 
bar yra į valias. Gali pasi-,kiek 
rinkti butą, kur niekas ne- — 
gyvena, ir turėsi nakvynę, kad tu užsiminei apie dakta- 
kuri tau nieko nekaštuos. i ty ’ ’

—Jes, Maike, aš jau tra- rus c/ti.
jinu taip daryt. Per vasarą' —Kaip tu, tėve, gali į dak- 
buvo gerai, ale dabar, kai tarus išeiti, kad tu rašyt ne-l 
atėjo šaltas oras, tai neku-|moki, negalėsi receplto pa- 
rintoj stuboj išgulėt per rašyti, 
naktį .ant plikos padlagės —T* 
tikra pakuta.

advokatus, daktarus, 
tapo biznieriais.

■Ve, ve, Maike, gerai,

rus. Aš irgi mislinu į dakta-

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 akme
nų svaidyt, nei kumščių var- 

|tct, ir todėl vienas policma
nas gali išvaikyt jų visą 
“korpusą.”

Maike, ne visiems dak- 
Ne gana kad tarams reikia receptus rašy- 

šalta,’bet pereitą naktį žiur- ti. Viena bolševike man sa
kė man beveik nukando, ko- kė, kad jie turi daktarą Ki- 
jos pirštą. Matyt, ir ji alka- ševičių. ką receptų visai ne

rašo, tiktai rodąs ligoniams 
duoda.

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

—Aš to nežinau, . . . . - ....--
ale jis boboms patinka. Aš biznierių susirinkime m^jo- 
buvau nuvažiavęs į Rridž-'ras Ce{mak-Tai reiškia, Cln- 
portą pas savo kurną, tai jis'Caga eina velniop. Taip, 
man pasakojo taip. Sako, tas ęhicaga eina tiesiai į peklą, 
daktaras buvo jo auzoj ir da- J^u turtuoliai, neduo- 

, ... mergino.ms1 site savo miestui pagalbos ,
- - kalbėjo majoras toliau. Gir-

di, šį panedėlį reikėjo mo
tu pats, tėve, maginės turi nusiimti dre- j1
Ralistams. :O’DėJhr atsistojus prieš veidro- Į ~

busit gražios ir sveikos. Ar-, 
ba, sako, nusiimkit dreses ir1

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 vė moterims ir 
dabartinę tvarką, arba, tei- patarimus. Girdi, kaip vyrai 
singiau pasakius, betvarkę, išeis į darbą, tai moterįs ir 
Pavyzdžiui, 1 
priešingas socialistams. _
tokių nesusipratėlių yra mi- di žiūrėt į save. Tada, sako, 
lionai.

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

—Taip, tėve, kas palaiko 
dabartinį surėdymą, tas yra 
nesusipratėlis.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad šitas surėdymas 
yra olrait, tik reikia prahi-

į Chicagos Miestas Ei
na Velniop.

’ I “Chicago is going straight 
Maike 'to.heli”, pasakė šį panedėlį

tarnautojams algas, o miesto 
iždas tuščias. Daugiau kaip 
10,000 policmanų ir ugnage- 

.. s^> 13,000 mokytojų ir kito- 
repliokit po stubą ant visų 
keturių, tai turėsit gražią fi- ' «««.»
gurą ir vyrai jus mylės. Ir 
kad žinotum, sako, vieną sy
kį vyrai pareina namo, o 
stuboj pilna bobų, visos eina 
ant visų keturių, ir visos be 
dresių. Taigi matai, Maike, 

bišiną pakasavot. Jeigu šian- kad geras daktaras gali ir 
dien butų saliunai, tai man be receptų turėt daug kos-

tumerių.
■—Nagi pamėgink, tėve, 

gal ir tau seksis toks biznis. 
■ ’ —Šiur, Maik, aš mislinu, 
kad biznis butų nešlektas. 
Tik bėda, kad man trūksta 

laikus, kaip būdavo Ameri- atvogos. 
koj senovėj. Už nikelį žino- L - ------ ~
gus gaudavai didelį stiklą CUKRAUS FABRIKAS ŠI 
alaus, o saliuncikas užfundy- SEZONĄ MANO^ PAGA- 
davo kitą ir da pastatydavo 
bliudą kilbasų užsikąst. Žie
mą būdavo šilta, ir su vienu

? <
nebūtų jokios bėdos.

—O ką tau saliunai duo
tų, tėve?

—Geras saliunas, Maike, 
duoda viską, kas tik žmogui 
reikalinga. Paimkim tuos

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,

MINTI 70,000 MAIŠŲ 
CUKRAUS.

16’000 cukrauę jau i?uris mėeinr sukeltFmiestui
nikeliu galėdavai prasižyvyt pagaminta, iš jų 3,500 par- trumnalaKe uaskoh 

burdas tada irgi nekaštuoda
vo tiek daug. Singelis vyras 
už vieną dolerį gaudavo per 
sąvaitę netik rūmą, ale ir zu- 
pės, ir arbatos, ir kavos; o 
kaip kuri gaspadinė dar ;ir 
nugarą tau pakasydavo.

—Tokių laikų daugiau jau 
nesulauksi, tėve, nes iš Lie
tuvos moterį] nebeatvažiuo-

visą dieną. Pas gaspadines duota. Prie fabriko yra cuk
raus sandėlis, kuriame telpa 
35,000 maišų cukraus. Kitas 
sandėlis greitu laiku bus ati
darytas Kaune.

Fabrikas dirba ištisą pa
rą, dviem darbininkų pamai
nomis. Vėliau fabrikas žada 
įvesti tris pamainas. Tada 
darbininkams reikės dirbti 
po 8 vai. į parą. .

ISPANIJOJ RUOŠIAMA 
POLITINĖ AMNESTIJA.

: Ispanijos Steigiamas Sei
mas įgaliojo vyriausybę pa
ruošti amnestiją paliuosuo- 
jančią nuo bausmių visus po
litinius prasikaltėlius, kurie 
buvo pirmesnių valdžių nu
bausti.

Socialdemokratų 
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 Lietuvos 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 gynimo 
naštą... Ta prasme esą kei
čiama programa.

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

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

%
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PAJIEŠKOJIMAI.

Lenkų Kardinolas 
Sėdės Kaizerio 

Soste.
Nuo karo pabaigos iki šio' 

lenkų valdžios žinioje buvc 
buvusiojo vokiečių kaizerio 
sostas, kuri lenkų kariumenc 
pavogė užėmusi Poznanės 
miestą 1918 metais. Visi 
kaizerio pili ir visus buvusiu* 
joje rakandus lenkų valdžir 
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 pih 
kartu su kitais rakandais 
bet dabar lenkų valdžia iš 
kėlė jį į Gniezną ir pastate 
katalikų katedroj Lenkijos 
kardinolui Hlondui atsisėsti

Tas sostas yra padarytas 
iš brangaus marmuro, vi 
zantinų-romėnų stiliaus, ii 

>• sveria keturis ir pusę tonų
Katalikų dvasiškija laba 

n-eibia karališkus daiktus 
Jeigu kardinolai negali bu' 
karaliais, tai jie mėgsta nors 
karališkuose sostuose pase 
dėt. Mat, tokia jau veislė, kf 
mėgsta visokią senovę ir de
spotizmą.

KRUVINOS LENKU STU 
DENTV .RIAUŠĖS.

Apie tai, kad lenkų stu 
dentai patriotai pradėję 
mušti žydus studentus, “Ke
leivy” jau buvo trumpai ra 
šyta. Dabar atėję iš Europon 
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 duota? 
įsakymas demonstrantam? 
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
tomobilium, kuriuo ministe- 
ris pirmininkas Piystoras 
grįžo is seimo posėdžio. Stu
dentai surengė prieš jį ir vy
riausybę nedraugingų de
monstracijų.

Didžiausia Knyga 
Pasaulyje,

Bei lyne po septynerių mė- 
įesių darbo restauruotas di- 
Ižiulis “Didžiojo Kurfiursto 
itlasas”, dovanotasis Bran- 
lenburgo kurfiurstui, Frid- 
•ichui Vilhelmui, 1665 me
lais. Atlasas bus parodytas 
jasaulinėje parodoje Chiča- 
oje 1933 metais. Tai di 
•žiausia knyga pasaulyje: 

metro 70 centimetrų aukš- 
ūmo 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 jc 
kiškai netinkamą apžval

gai ir tyrimui. Darbo ėmės: 
geriausias Vokietijos knyg- 
išys—Konertas. Pirma vis’ 
ipinimai buvo prašalinti i: 
dsi 38 žemėlapiai buvo nau- 
ai aptempti ant audeklo 
}askui buvo padaryti apda- 
ai—tikros didelės durys i? 
nedžio ir aptemptos oda.

Pats atlasas nepaprastai į- 
lomus. Žmogaus didume 
žemėlapiuose atvaizduota? 
ūsas žemės kamuolys. Atla- 
o spausdinimas buvo daro- 
nas ant nedidelių popieriau? 
akštų nuo medinių lentų, ii 
ie lakštai buvo stropiai su- 
ipinami. Tuo ir išaiškina 
mas didžiulis atlaso dydis 
žemėlapius piešė ir gravira- 
o geriausieji tuometiniai 
lailininkai: Ble. Jansoniu? 
r kiti. Ant kai kurių žemė- 
apių pažymėta jų padirbi
no data. Anksčiausia yra u 
1661 metų. <. £*

1 "V .

Kruvinos Peštynės 
Šiaulių “Literatų” 

Tarpe. 1., 
Penktadienį spalių 30 d. 

zakare Šiauliuose p. Fridma- 
no spaustuvėje, kurioj spau
sdinamas tautininkų savait
raštis “Šiaurės Lietuva”, į- 
vyko kruvinos tarp dviejų 
Šiaulių “literatų” peštynės. 
Atėjęs į spaustuvę taškinin- 
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 
ssitraukė peilį ir keliskart 
3mogė 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.

įvykis1 plunksnos darbi
ninkų sferose ir šiaip Šiaulių 
visuomenėj sukėlė didelę 
sensaciją.

Kalėdoms Nupiginimas
Tikrai puikus dalykas, kuriuemi galima susižavėti. Radio ir rad:o fonografas suteiks Jums tikrą šven
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 point SynchrcįijiaiiB- 8 
tą Balso Systemą— r višn t'k RCA Victcr tą turi. Užeikite pasiklausyt.

/

for these 10 Points of the RCA ' 
Victor Syochronized Tone System

J| Continuous band-pass 
variable tooe-concroL

| Stiper-efiicient RCA 
Victor Super-Hetcro- 
dyne cirout.

2 Shock-proof, rubbet 
mounted chassis.

, J^Noise eliminating 
power transformer.

zj Scientiiically impreg- 
nated condensers.

Q RCA Victor antnmarif 
volume leveler.

7Three-point shield- 
ing.

JJPerfect acoustic Syn- 
chronization.

fJOver-sire electro-dy- 
namic speaker.

1O New RCA Pentode 
tube with push-pull 
applkation.

jfepk intb'ttejiaįįz

l>

it; "t

R-U
Nine-tube Super- 
Heterodyne, walnut 
veneer cabinet, hand- 
rubbed finish, com- 
plcte, as illustrated

I *119

L* L
- '. .

■ c;
u,

* T

Mes atvežam Victorą į Jūsų namus. Pirkdami pas mus Radio, jus gausite didžiausią Bargeną ir turėsite J i 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties.

R-7
Eight-tube screen grid 
Su per - Heterodyne,, 
full-size dynamlc 
speaker, completa '

«6950 ,

R-10
Eight-tube Super- 
Heterodyne in hand- 
finishcd console cabi
net, complete 

s *8675
t

377 BR0ADWAY,
SOVIETAI KOVOS SU mis bangomis Daventiy mie

ste. Ši radio stotis transliuos 
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.

F ANTANO RADZEVI-
3fI>US, iš angliško vadinasi Kadžius;a

h čia jo paveikslas); Bobautiškių kai<- 
► io,«fGudelių valsčiaus, Mariampolės 

pskr., Suvalkų gub. 34 metų amžiaus, 
> p^dų 10 colių aukščio, gelsvų plau
tų, prie abiejų ausų tur apgimus, 
įelsyos akys, kalba gerai angliškai*, 
i s gyveni Eliza beth, N. J. 1924 m. 

iuvo išvestas per agentą dirbt ,prię 
eležimkelio ir nuo to laiko nieko apie 

i negirdėt, ar jis gyvsa ar miręs; 
Puriu labai svarbų reikalą. Kurie 
Inet 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 Markevičienė pajieškau giminių 
r draugų gyvenančių čia Amerikoj.! 

9 ANNA MARKO
'146 Dalias, Rd. Cleveland, Ohio

■ ..i

^APSI VEDIMAI.

RE-73
Eight-tube, five-cir- 
cuit T. R. F. Radio* 
Phonograph combioa- 
tion, complete

$9950

11

SOUTH BOSTON, MASS.
>

V Į

•PASITURINTI, gerai atrodanti, 
.nalonaus budo, jauna našlė nori susi- 
'fdžlnti su vidutinio amžiaus vaikinu 
rba našliu, tikslas apsivesti. Atsi- 
aakykite ypatiškai, arba rašykite 
aišaą, prisiųsdaml paveikslą, reika- 
ajjjant sugrąžinsiu: (50)

' J. Z.
tiB51 Nagel st. Hauitramck, Mich.

:---------------
• Pajieškau gyvenimui draugo, esu 
įašlė 36 metų amžiaus, turiu namus; 
norėčiau gauti draugą sau tinkamo 
amžiaus, kuris mylėtų šeimyninį gy
venimą. Platesnes žinias suteiksiu per 
aišKą. Atsakymą duosiu kiekvienam.

R. (I. MRS J. SITKO (49)
1431 Evr.nston avė. Seattle, Wash.

Aš FRANK BARTEICH' pardaviau 
savė'farmą, dabar jieškau darbo pas 
jašlę. farmerką ant geros farmos. E- 
ju patyręs tame darbe. (49)

7 MII. FRANK BARTEICH
R. F, D. 4, Ulster, Pa.

1 PARSIDUODA PIGIAI.
■ Žemės sklypas, Burbiškiu vienk., 

. 2ia.stių vaisė , Trakų apsk., susidedan
tį s iš 24 hekt. žemės, sodo, 3 hekt.

‘ 'miško, trobesių etc. Norinti pirkti, 
ikžeipkitės pas (49)

J. J. URBŠO
1,8^ Oak Street, Lawrence, Mass.

EUROPOS GYDUOLĖS
, į Išrastos senovės žmonių, geriau

sios. nuo nervų, išgąsčio, nuomarulio 
ligttsi, reumatizmo, kaltūno, žolės ir 
šaknys sudaro geriausias gyduoles. 
Kufiems reikalinga kreipkitės per lai- 
šk$. Daugiau nebus garsinama. (49) 
.. ; J. BREIVA
50 West Avė., Bridgeport, Conn.

BANDITAI VAŽIUOJA 
TROKAIS IR PLĖŠIA 

VASARNAMIUS.
Organizuota gauja bandi

tų atvažiavo aną naktį į 
Plymoutho apielinkę, Mas- 
sachusettts 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 
tūkstančius dolerių drapanų, 
šautuvų, brangių meškerių, 
kamerų, indų, patalinių ir 
visokių rakandų, kuriuos su
sikrovę į trokus vagys išsi
vežė nieko nekliudomi, nes 
vasarnamiai dabar stovi tuš
ti ir jų savininkai gyvena 
miestūose.

SAUSROMIS.
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.

PANAIKINO VARNIŲ 
“SIBYRĄ”.

Nuo lapkričio 1 d. panai
kinta Varnių koncentraci
jos stovykla. Apie 30 žmonių 
buvusių stovykloj Kraš. Ap
saugos M misterio parėdymu 
paleisti.

INDIJOS KUNIGAIKŠTIS 
DAVĖ DUKTEREI $1,200,- 

000 PASOGO.
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 

klerikalai sukėlė riaušes dėl 
ANGLAI STATOSI GA- 'statomo veikalo “Ad Majo- 

LINGĄ RADIO STOTJ. i-eni Dėl Gloriam”, kur yra 
Britų radio korporacija išjuokiami jėzuitai ir kiti 

netrukus ims statyti naują kunigai. Riaušėse sužeista 
galingą radio stotį trumpo- 20 žmonių.

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

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

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

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St.

STOUGHT0N, MASS.

BANDITIZMAS DETROI
TE DIDĖJA.

Kapitalistinė betvarkė su 
nedarbu ir kitokiais vargais 
verčia žmones imtis,plęšimų; 
Policijos žiniomis, per' praė-> 
jusį mėnesį Detroite būvą 
padalyta 134 užpuolimai, 
per kuriuos buvo išpieštą! to 
miesto gyventojams $15,- 
565.

NAUJI KALENDORIAI 
am i! Kiautkite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
•JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
4 S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Vagonas ir Lokomotyvas ant Guminių Ratų.

SPROGO LAIVAS SU 
GAZOLINU.

MERGINA ĮVAŽIAVO I 
UPĘ IR SU ARKLIAIS 

NUSKENDO.
Kretingos valsčiuje, Pad- 

variunų kaime, važiuodama 
pora arklių per Akmenė^u- 
pę prigėrė mergina vardu

Pereitą sąvaitę San Fran- Ona Valytė. Arkliai taingi 
cisco uoste sprogo Standard žuvo. Arkliai su vežimu bu- 
Oil kompanijos laivas su vo rasti upėj kitą dieną, o 
gazolinu. Trįs žmonės buvo merginos kūnas da nebuvo 
užmušti, 10 sužeista. surastas.

Francuzų Linijos laivas mai Michelin pasisekė gelž- 
Paris, kuris atplauks į New keliui gumos ratus pritaikyt 
Yorką ateinančią sąvaitę, ir Francuzijoje pasekmingai 
atveža stebėtiną išradimą, tokie gelžkeliai operuojami, 
gelžkelio vagoną ir lokomo-! Jų geroji pusė tame, kad gu- 
tyvą ant guminių ratų. Po!miniai ratai žymiai sumaži- 
ilgų bandymų francuzų fir-Ina spaudimo svorį.

KUBA TURI 4,000,000 
GYVENTOJŲ.

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

ESSEM PACKING CO. 
YRA DRAUGINGA 

LIETUVIAMS. ’
Essem Packing Co., ku

rios sandėliai yra Lawrencę 
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 geriausios! 
rųšies produktais. Jeigu ku-į

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:
ri DR. MARGERIS 
p r 3421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

.......................................... ............

"Vidurius Sutaiso
HfF. VALPOS ARBATA yra sudėji

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

VALPOS ARBATA priduoda a- 
pcflįjtą, sumažina gazus viduriuose 
>r stiprina vidurių sistemą. (-) 
Pfbkė $1.00. Rašykit lietuviškai į 

ii;j LINCOLN LABARATORY 
) S*- Waukegan, 1)1.

rie da nesate bandę Ėissenp,^- , .... ....................—
gardžių dešrų, hąmiųih:- ski: £7 
landžių, tui’ėtumet persiūk-* 
rinti. Jos yra, daug gardės^ 
nes už kitų įšdirbysčių. Es-u 
sem dirbtuvėse dirba dau
giausiai lietuviai, taipgi (.irz 
daugelis lietuvių pardąyėjų*.

—;Adv.-
MUS GAUSITE tikras euro- 

piškas plunksnas ir pukus.
“ 'Gvarantuojam Patenkinimą.

Kuldros jr patalai, Materijos šliu- 
bjpes musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai. 
1K L EP1 E S- E U R OP E A N

■ FEATHER CO.
į .*>4;Chauncy Street, Boston, Mass. 

Kampas Bedford St., netoli Wash- 
-ln£ton St. ir Jordan Marsh Depart- 
.i- r ment Storo.

DOVANAI
KNYGELE (katalogas).- Kaip 

išmokti anglų kalbos, . gramati
kos, biznio, aritmetikoj, .knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t~t., be lan
kymo mokyklos Rašyk antrašu; 
G. LEVESKIS, 1336 W. 12th st., 

Los Angeles, Calif.
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KĄ RAŠO MUSŲ KORESPONDEN
TAS IŠ LIETUVOS.

, KLAIDA AR APGAVYS
TĖ?

Vagia pilnom saujom.
Prieš kurį laiką pabėgo 

pavogęs daug valdžios pini
gų Kauno apygardos teis
ino antstolis Giedravičius. 
Dabar vėl pranešama, kad 
Šiaulių apygardos teismo 
anstolio dokumentuose taip 
pat susekta pavogimas 30,- 
000 litų. Pusę tų pinigų jis

Buvusiam Lietuvos Prezi
dentui Stulginskiui, Karob

lių i ir kit. gręsia areštai.
Garai ūkininkų sąjungos 

bankroto byla artėja prie 
galo. Kelis kartus ji buvo 
numatyta svarstyti, bet į tei
smo posėdžius neatvykda- 
vo bankrutavusios sąjungos 
valdybos nariai: Stulginskis; . _ , H
Karoblis, Draugelis ir Mik- 4šsyk grąžinę, o kitus sako
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 į 
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 į kalėjimą.

---------------
Voldemaras su Smetopa 

susitaikė? ; -
Kauno spauda pradėjo ra

šyti, kad į 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 kraštę 
griežtos disciplinos, o iš ki
tos pusės nepaprasti Volde
maro “gabumai” gal išgel-‘ 
bes smetongalvius iš tos eko
nominės padėties, į kurią jie 
kraštą* yra atvedę. Pažiūrė
sime, ar tie užkulisiniai spė
liojimai išsipildys, ar ne.

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 
pabėgė pradėjus tardymą. 
Spėjama, Drazdauskas ir 
Giedravičius lenkų 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. UI tai jiems ir 
būdavo patikimos didelės 
pinigų sumos, kurisą jie ir 
panaudojo savo reikalams.

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;

Per keliatą mėnesių ėjo 
laikraščiuose masinantįs ka
žin kokio Gechiaus skelbi
mai. Vienas skelbimas sakė: 
“Dykai paaiškinimas, kodėl 
plaukai slenka”, o antras: 
$150.00 ant mėnesio. Reika
lingi vyrai ir moterys, seni ir 
jauni, visuose miestuose, 
miesteliuose ir ant ūkių, Jun
gtinėse Valstijose ir Kana
doj. 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, III.

Norėdamas gauti tokį 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 “Tiesos1” 
spaustuvės Philadelphijoj. 
Lapeliuose išgirti kažkokie 
“stebuklingi vaistąi” nuo 
plaukų slinkimo ir užtikrina
mas geras uždarbis, bet pra
šoma nusiųsti jau visą dole
rį, tuomet jie prisiusią in
formacijų apie tą $150 dar
bą ir vaistus nuo plaukų slin
kimo ir d a pridės'ią už dyką 
20 visokių “medicinos re
ceptų.”

Nusiunčiau money orde
riu vieną doleri ir laukiau 
prižadėtų vaistų ir informa
cijų. Išlaukiau 5 sąvaitės, bet 
prižadėtų 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, r. O. Box 279, 

Back Bay, Boston, Mass.

Humoristika

Iš Istoriškos 
Kelionės.

Žioplio

Mizerno adjutanto raportai 
Džian Bambai.

kad

Pradėjo eit naujas laikraštis.
Lapkričio mėnesio 10 d. 

išėjo naujas laikraštis “Auš
ra”. Laikraščio leidėju pasi
rašo kun. Mieleška, atsako
muoju redaktorium — agro
nomas Valatka.

Kaip matyti iš redakcijos 
žodžio į skaitytojus ir iš pa-, 
čių leidėjų, laikraštis eis 
grynai klerikališkoj dvasioj. 
Nors leidėjai nepasisafcd* 
bet galima manyti, kad “ Au
šra” pavaduos uždarytąjį 
“Rytą”, kurio po visų prašy
mų nesutiko, nei Vidaus 
reikalų ministeris, 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 kejįųT 
rių puslapių, nedidelio for
mato, žinutės pasenusios. ir 
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. '

Amnestija kap. Majui.
Teko sužinoti, kad Taura

gės sukilimo vadas, kap. Ma
jus, esąs amnestuotas ir ren
giasi netrukus grįžti į Lietu
vą.

Dabartiniu laiku kap. Ma
jus gyveno Brazilijoj.

“MAGUS WO2AS” 
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)

Rašykit arba pamatykite ypatiškai, 
“MAGUS WOZAS”

263 Kent Avė. Brooklyn, N. Y.

I.—STEBĖTINA KELIONĖ 
PER ATLANTIKĄ.

Pašėnavotas Mr. Bamba!
Tur būt tau jau žinoma,

“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 išplaukė iš 
New Yorko uosto. Juk galėjo iš
plaukti iš San Francisco, arba iš 
kitur. Mano čyfuį buvo tiesiog 
nesuprantama, kodėl uoste susi
rinko gyvi žmones keliautojus 
išlydėti. Apie tai pats čyfas pa
žymėjo savo raporte Bimbai ir 
“Laisvė” jau atspausdino.

Ant laivo mes radom daugiau 
žmonių, vieni jų buvo vyrai, kiti 
—moterys, merginos ir vaikai. 
Ir tiesiog stebėtiną, kad visi jie 
važiavo per vandenyną sykiu su 
mumis. i

Antroj kelionės dienoj ant lai
vo mano čyfas sugalvojo nepa
prastą dalyką. Jis nusprendė už-( 
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 rųsies sensa-j 
ciją. Mes abudu manom, kad to- Kils baisiausia karas naujas, 
kios sensacijos komunistams bus , (Jau dabar japonai kaujas), 
labai įdomios.

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-{ 
skundė, 
džiagos. Sako:

—Say, adjutante, ar tu žinai, J O
Iš

—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 typewriterio 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 įdomauta mes patyrėm 
savo kelionės.

, To viernas kolega,
M r. žioplys,

čyfo Mizerno Adjutantas.

iŠ

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

Visą gražią musų lytį 
Teks kitokią pamatyti: 
Suliesės merginos storos — 
Bus kaip žagarinės tvoros.

į Susitrauks į kuprą vyrai, 
Ant barzdų jiems augs pipirai; 
Nebeturint nei skatiko, 
Kas norės jus skųst už dyką?

Busime visi Adomais

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
KNYGYNE. ■ .<

Korespondencijos
*»SWVWWMWWVMWWWWWWWWWWWW

V. Petrulio byloj kaltinimo 
aktas jau baigtas.

Vyriausio Tribunolo Vals
tybės gynėjas jau užbaigė 
rašyti kaltinamąjį aktą ilgai 
besitęsiančioj ir daug kalbų 
sukelusioj buvusio finansų 
ministerio Petrulio byloj. 
Kaltinamasis aktas jau įteik
tas Vyriausiam Tribunolui, 
kuris paskira šiomis dieno
mis bylos svarstymo datą;^

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

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 j j balsuoti, ar ne?

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

Žmonės, kurie taip kalba, 
stato "šitokius argumentus. 
Štai, steko, mes atsimenam, 
kaip pereitais rinkimais p. 
Tareilą 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 
oasiekus savo tikslo. Pavyz- 
ižiui, jisai iškėlė Seime De- 
zenio-Ažunario paskolos 
kandalą, kad diskreditavus 

SLA. viršininkus komunistų 
įkyse. Jeigu jam nebūtų ru
sėję patekti į SLA. iždinin
kus, tai jis tų dokumentų ne
būtų Seiman vežęsis, nes Dė
menis su Ažunariu kaip buvo 
geri 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- 
zyzdžiui, žmonės klausinėja, 
kas atsitiko su $12.00 ket
virto SLA. Apskričio, kurio 
p. Tareila buvo pirmininku. 
Taipgi butų gerai, kad p. 
Tareila paaiškintų, kas atsi
tiko su pinigais šv. Kazimie
ro Draugijos krautuvės, ku
rios' vedėju jis buvo tūlas 
laikas atgal. Pagalios, kaip 
ten išėjo su tuo “kompanio
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.

SLA. 11 kp. Narys.

Bombos, dujos netikėtos

“Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė 
komedija-fanas. Parašė K. S. Kar. 

povičiua, ir Susižiedavimaa Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Bostou, 1916 m.........10c.

"O. S. 8." arba šliubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingas 

Ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno velkamo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja i 
moters ir 5 vyrai.

Kanlgo Meilė, Vieno valksmo komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................  25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstata nužudymą caro 

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

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas........ 35c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So/Bostan, Mass., 
1914 m., pusi. 28..............................10c.
'‘Salomėja,” arba kaip buvo nukirsti

Iv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus angių raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ...........    25t

Džian Bambos Bpyčial. — Ir kitai 
fonči. Daugiau juokų, negu Ameri

koj raunšaino. šioje knygoje telpa nsi 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjimai, humoristiaki straipsniu 
\ai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ...'....................  Mt
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- 
ir juokingų monologų ir deklama

cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
„evoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m., ................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangą Ir Proga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
aiausias paaaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................ Ik

Ar Bivo Visnotinaa Tvanas? — Kaly
Nojus galėjo surinkti j kalias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, J kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai b 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
ba galo įdomi. Kas Žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...........................................  tk
Amerikos Maccchas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..........................10c.
Kunigą Celibatai. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
Sierskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunikaiti3, kurie geidžia, kad jų mote

ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos iormoB, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ......................... 26c.

žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei įų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta.................................... $3.00
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mbbs., 
1915 m., pusi 24..............................10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m..........................$2.09
Langvaa Balu liaoMI AifliiiiL

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas. Pusi. 96...................... 10c,
žemi Ir žmogus. Labai įdomi Ir pamo

kinanti knyga. Ii jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta Ir kaip ei vili žavė
si. Daugelio paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vym ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi 03.................. 20c.
Paparčio Žiedas Ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintig Vyras;
(2) Žydinti Giria; (8) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius piiatarua, 
burtus ir tt..........................  10c.
Lleuvią šeimyną Istorija Južkavičiana

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt li
tą krygą. Iš jog dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ........................................ 60c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 7ic,
Kodėl Al Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................. 20e.

Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Paraiė Z. Alekra. 7$ p. fli*
Stabmeldį ika Lietava ii Artimos Pra

eities. Knygutes įtalpa susideda ii 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos motorų ir vy
riškių Šventės; (8) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 82..............................10c.

Biblija Satyroje. — laibai įdomi ii 
juokinga knyga su 879 puikiais pa

veikslais, perstatančia ia įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Ęristaus. (gijęB šią 
knygą niekas nesigailės. 882 pus
lapiai Kaina ............................ $1.09

Kaip Senovės Žmonės Pcraktatydave
Sau žemę. — Labai įdomus senovis 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paraši 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Altkea 
40 pusi .......................................  104
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bot dolko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš Mos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ..................   10c.

kad nėra rašymui me- Tuomet krizis greit išnyktų, 
Karo baimės nebeliktų, 

stambių kapitalistų 
piktumo pilvas plyštų!

Atliktas Kriukis.
kur mudu važiuojam? 

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

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

ieipatrukęs,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok ant bile Patrūkimo, seno ar 
naujo, Didelio ar Mažo ir Jub busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankumą.

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 
52-W Main St., Adams, N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz
da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban- 
dvmui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
visą amžių pritaikyto ją. Kam rizi- 
kuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moterų kasdien nepaiso patrū
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. C. Rice, Ine., 52 W Main street, 
Adams, N. Y.

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

kur jis yra?

Laiavamanybė paliuosuos dar
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.

AGENTAI IR ŠTORNIN- 
KAI, JEIGU NORITE 

UŽDIRBTI.
Prisiųskite savo pilną antrašą, o gau
site žinias kiek galima uždirbti su 
musų gyduolėmis, kurias žmonės pla
čiai nuo musų perka. Matysite ką ši
tos gyduolės gydo ir kiek kaina jų 
dėl agentų, drugštorių ir Storų. Ne- 
kurie agentai uždirba iki $20.00 į die
ną; drugštorninkai ir štominkai pa
gal vietos, mažiau ar daugiau kiek 
padaro. Pasiklausti apsimoka, nes 
reikalingos gyduolės kožnoje stuboje. 
Klauskite kaip galite gauti prabas 
gyduolių ir rašykite pas: (51)

5VESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, Plainsville, Pa.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES . 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Senovės Lietuvių tinyčia

• Ypatingai dabartinės krikščionybėa gadynėje kiekvienas ivritą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo batianmą.

Knyga didelio formato, turi 271 paslepi. Kaina popieros apdarais 
—11.00; audimo apd.— $1.20. Pinigus gulima tinsti popierini dolerį 
arba "Money Orderį.” Adresas cit aekantiai:
KELEIVIS, 2S3 BroaUitiiy, SoatK Bo.ton, M*m.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Lietuvos Ponai Nesu-
sifcaZfta su Ūkinin

kais.

NA KLEBONĄ POTERIŲ. 
Vabalninkai, Biržų apskr. 

Metai atgal valsčiaus taryba 
leido laikraščių bendrovės

Susitiko anądien Smeto-, įgaliotiniui Žitkevičiui pa- 
iiost ministeris vieną ukinin- statyti Vabalninko rinkos 

, ;'aikštėje kioską laikraščiams 
ir knygoms pardavinėti. Vie
ta kioskui parinkta pagal 
bažnyčios šventorių, šiemet 
pradėjus kioską statyti, vie
tinis klebonas užprotestavo: 
buk 2 sieksnius aplink šven
torių yra parapijos žemė ir 
kad kioskas yra statomas 
ant parapijos žemės. Pane
vėžio vyskupijos kurija val
sčiaus savivaldyb. iškėlė ieš
kinį, kad valsčiaus savival
dybė, leisdama statyti kios
ką, sutrukdė tam tikro neva 
parapijos žemės ploto val
dymą. Spalių mėn. 14 d. Va
balninko Nuovados Taikos 
Teisėjas bylą nagrinėjo. Vy
skupijos ieškinys atmestas. 
Ir iš tiesų: gatvės, rinkos, 
aikštės, keliai ir kitos viešo
jo naudojimosi vietos juk 
priklauso ar vietos savival
dybei, ar tiesiog valstybei, 
bet tik ne bažnyčių parapi
joms. Čia tai tik aiškus Va
balninko parapijos katalikų 
dvasiški jos noras prisisavin
ti svetimos žemės plotas. 
Svarbiausia priežastis visos 
šios “storonės” yra gal ta, 
kad naujai pastatytas kios
kas sudaro didelę konkuren
ciją Katalikų Veikimo Cent
ro kioskui, kurs jau keli me
tai atgal pastatytas kitoje 
pusėje muro—šventoriuje.

Vis tik išėjo taip, kad.Tai
kos Teisėjas turėjo klebonui 
—kanauninkui priminti de
šimtąjį Dievo įsakymą, kurs 
sako: “negeisk nei jaučio, 
nei asilo ir nei vieno1 daikto, 
kurs yra artimo tavo.”

KIEK LIETUVOJ YRA 
SVETIMŠALIŲ.

Oficialiniais daviniais da
bar Lietuvoj esą 17,183 sve
timšaliai.

9,849 svetimšal. be piliety
bės, 3,144 Vokietijos pilie
čių, 1,407 Latvijos, 342 Am. 
Jungt. Valstijų., 207 Čeko
slovakijos, 115 Anglijos, 106 
Šveicarijos, 98 Sovietų Ru
sijos ir 91 Estijos pilietybės. 

Pagal profesijas svetinv- 
šalių yra: 2,335 amatninkai, 
1,224 dirba žemės ūky, 721. 
pirklys, 296 mokytojai, 113j 
technikų, 91 dvasininkas, 
87 inžinieriai, ir 47 gydyto-! 
jai. k Į

Be to, 122 svetimšaliaij 
dirba įvairiuose biuruose, i
{KIŠO KOJĄ KULIAMON 

MAŠINON.
Verdulių kaime,* Šiaulių; 

valsčiuje kuliant javus Adol-! 
fas Remeikis įkišo mašinon! 
koją, kurią vėliaus ligoninėj' 
reikėjo nupiauti.

s

ką Kaune ir sako jam: • '.
—Dabar rudens laikas, tai 

jus ūkininkai turit daug pi
nigų. . .

—Biesą, ponuli, ne pini
gų—atsako kaimietis.— Ve, 
už antį duoda tik pusantro 
lito, už žąsį keturis litus. Na, 
tai ir turėk pinigų, jeigu no
ri...

—Hm—numykė ministe- 
ris—O kaip gi su pienu. Juk 
laikraščiai rašo, kad jus gau
nat gražių pinigų už sviestą.

—Taigi, jus pats, ponuli, 
turbut ir rašot tokias mela
gystes, ba ūkininkai negali 
to rašyt. Jus rašėt per tas at
siprašant savo gazietas ir 
raginot ūkininkus pirkt auk
štos veislės karves. Mes jums 
patikėjom ir pirkom, mokė
jom po 700 ir 800 litų už kar
vę. O dabar ar karvė prasta, 
ar kreiva, vi^tiek už litrą 
pieno jus daugiau mums ne
mokat, kaip 12 lietuviškų 
centų. O ką gi tie lietuviški 
centai znočija 1 Žydas degtu
ko neduoda už centą. Dabar, 
ponuli, pirk iš mus tas kar
ves, ką mes mokėjom po 800 
litų; atiduosim po 80 litų.

—Hm, hm—numykė vėl 
ponas ministeris.— O kaip 
gi jūsų arkliai? ✓

—O ką gi arkliai! Arklių 
niekas neperka, nors ir dy
kai atiduok.

—Na, tai iš kur jus imat 
pinigus; — paindomavo 
Kauno ponas.

—Taigi, taigi, ponuli, pa
sakyk man, iš kur mums imti 
pinigus, kurių jus reikalau
jat?

VOKIEČIAI IŠTRĖMĖ 30 
LIETUVOS PILIEČIŲ.
Piliečių apsaugos depar

tamentas gavo sąrašą Lietu
vos piliečių išsiųstų iš Vokie
tijos nuo rugp. 1 iki spalių 1 
d. Viso išsiųsta 30 žmonių. 
Teko girdėti, kąd pil. apsau
gos departamentas tyrinėja 
tų piliečių išsiuntimo prieža
stis ir kai bus surinkta me
džiaga, departamentas pa
darysiąs išvadas.

NUTEISĖ KOMUNISTĘ.
Kauno apygardos teismas 

Parasčikaitę už priklausimą 
prie komunistų organizaci
jos ir laikymą komunistinės 
literatūros, nubaudė 4 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Įtartą jos draugę Drą- 
sutytę išteisino. i1

ĮVARĖ REPUBLIKONAMS 
KINKŲ DREBĖJJIMĄ.

■ r
Šitas demokratų buožė, Micha- 

el J. Hart, buvo išrinktas į Kon
gresą iš aštunto Michigano dis- 
trikto, kurį per 30 metų valdė re- 
publikonų pelnagrobiai. Tas la
bai nugąsdino Hooverio partijos 
žmonės, nes parodo, kad taip ga
li atsitikti ir su prezidento rin
kimais ateinantį rudenį.

čia parodytas milžiniškas kastuvas, kuriuo dabar Kanadoje 
kasamas laivams kanalas tarpSt. Louis ir St. Francis ežerų. 
Kanalas bus sujungtas su St. Lawrence upe.

——m.—

Ag g

L

NUŠOVĖ PER LANGĄ KLAIPĖDOJ SULAIKY- 
UKININKĄ LAIKRAŠTĮ TAS KOMUNISTŲ CENT- 

SKAITANT. | RO INSTRUKTORIUS.
Karsaučiškės, Stakliškių Klaipėdoj sulaikytas Klai- 

val. Spalių mėn. 23 d. apie pėdos komunistų partijos 
•7____ 1 ____ nanfrn įrni'ioiiL'i'no lYicfrnl.'fA7 vai. vakaro to kaimo gy
ventojas Jonas Grinkevičius, 
pavakarieniavęs, skaitė gale 
>talo laikraštį.

Praėjus kiek laiko pasigir
do pro langą šūvis—ir Grin
kevičius sužeistas čia pat 
vietoje mirė.

Skrodžiant pasirodė, kad 
šovinys pataikė velioniui 
kairin šonan, sustojo prie 
dešinio peties, ir kad jis yra 
rusiško šautuvo.

Velionis paliko šeimą: 
žmoną ir 9 vaikus, iš jų dvi 
dukters suaugusios (nuo pir
mos žmonos), kiti visi maži. 
Grinkevičius buvo darbštus 
ūkininkas ir pažangus val&- 
tietis. Nužudymo priežastis 
aiškinama ir įtartieji sulai
kyti.

Pažymėtina, kad šiame 
kaime spalių mėn. 19 d. per 
vestuves buvo tokios pešty
nės, kad langai ir pečiai nu
griauta bei sudaužyta.

Panašiai ir kitur tas pats 
kartojasi—tai išdava nepla
tinimo šviesos kaime.

centro vyriausias instrukto
rius, pasivadinęs save Ku- 
gelmanu. Jo tikra pavardė 
—Goldbergas, kilęs iš Bal
bieriškiu, Marijampolės aps. 
Pas jį rasti ir dokumentai 
jau Kugelmano vardu. . Pa
žymėtina, kad lietuvišką pa
są jam išdavė komunistų 
partijos centro valdyba Ber
lyne. Goldbergas ilgesnį lai
ką gyveno Vokietijoje ir ten 
užėmė gan žymią vietą ko
munistų tarpe, 1930 m. Klai
pėdoj buvo išardytas ko
munistų lizdas, ir tada iš Vo
kietijos čia buvo atsiųstas 
Goldbergas. Klaipėdoj jis 
leido slaptą laikraštį “Rau
donasis Švyturys”, lietuvių 
ir vokiečių kalbomis, platino 
atstišaukimus ir palaikė ry
šius su Lietuvos komunistij 
partija. Artimiausiu Gold- 
bergo bendradarbiu laiko
mas vienas studentas, dabar 
studijuojąs Karaliaučiuj.

7

Padaro Silpnus 
Organus Stipriais

Nuga-Tone priduoda naujų jėgą i 
gyvumą silpniems, išsidevėjusiems 
organams. Jis pašalina iš kūno ligų: 
perus, sustiprina silpnus inkstus, nu
gali skilvio pakrikimus, galvos skau
dėjimą ir kvaitulius, Nuga-Tone at-. 
gaivina silpnus nervus ir raumenis it 
padaro jūsų miegą poilsingą ir at
gaivinanti. Jeigu jus stokuojate spė
kų ir gyvumo, būtinai gaukite Nuga- 
Tone ir pasigerėkite gera sveikata ir 
veikliais organais. Nuga-Tone yra 
pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite 
jj užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

LIAUDININKAI SU TAU
TININKAIS NESITAIKO.

Po liaudininkų suvažiavi
mo Lietuvoj pradėjo eiti 
gandai kad liaudininkų par
tijoj atsiradusi srovė, kuri 
reikalaujanti išsižadėti opo
zicijos politikos ir susitaikyt 
su tautininkais.

Taigi liaudininkų partijos 
pirmininkas Šleževičius bu
vo paklaustas, ar tai tie
sa. Jis atsakė, kad tai esąs 
grynas prasimanymas. Sa
ko:

—Apie tokią “srovę” mu
sų partijoje aš pirmą kartą 
sužinojau iš Rygos dienraš
čio “Segodnia”. Žinoma, 
musų tarpe gali atsirasti vie
nas kitas žmogus, kuris taip 
mano, bet iki šiol nieks par
tijos narių tokiij minčių nėra 
pareiškęs.

Valstiečių liaudininkų 
centro komitetas vadovavosi 
ir vadovausis suvažiavimo 
nutarimais ir bendra parti
jos narių nuotaika.

Suvažiavimų rezoliucijos 
liudija, kad partija tvirtai 
laikosi demokratinių princi
pų ir jokių kompromisų su 
jais nedarys. Visi gandai a- 
pie kažkokį musų partijos 
nusistatymo pakeitimą yra 
grynas prasimanymas.

! I
i

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

‘179 Trečia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Viršminėta kaina dabar galėję ant 1
visų musų laivų. A

Dėl informacijų kreipkitės j lokalinius musų agentus.

Hamburg-Amehican Line A
80 BOYLSTON ST., BOSTON ABI

KLAIPĖDOS ŪKININKAI 
REIKALAUJA MAŽINTI 

VALDININKAMS ALGAS.
paPįf-r!C1^ 3 d. Šilutėje į- d, sudegė Antano Butkaus 

vyko didelis ūkininkų šuva- (tvartas su visu pašaru ir kai 
zia,vimas, kui lame dalyvavo gaivijajs Vėliau ug-
apie 500 žmonių. SuvaziaviJ . &
mas svarstė ūkininkų vargus 
ir tų vargų priežastis. Suva
žiavime buvo priimta rezo
liucija, kurioj reikalauja, 
kad Direktorija sumažintų 
valdininkams algas ir daly
tų kitų žygių sumažinti mo
kesčius. Toliau rezoliucijoje 
sakoma, kad jei šie teisingi 
ukinnkų reikalavimai nebus 
per 8 dienas patenkinti ir 
direktorija į juos neatkreips 
atatinkamo dėmesio, ūkinin
kai pulkais eis į Klaipėdą ir 
ten pareikalaus, kad jų pa
geidavimai butų išpildyti. 
Pabaigoj pažymima, kad jei 
direktorija nepajėgs mini
mų pageidavimų išpildyti, ji 
prašoma atsistatydinti ir pa
skelbti naujus seimelio rin
kimus.

SŪNŪS PADEGĖ TĖVO 
TRIOBĖS1US.

Pašlyčiai, Akmenės valse. 
Naktį iš spalių mėn. 16 į 17

nis persimetė ant gyvena
mo namo, kurį irgi visai su
naikino. Turto jokio neiš
gelbėta. Nuostolių padaryta 
apie 6,000 lt. Padegimu kal
tinamas sūnūs Jonas, kuris 
tardomas Akmenės polici
jos.

LIETUVIŠKĄČUKRU 
JAU PARDAVINĖJA.
Kaune jau pasirodė lie

tuviškas cukrus ir pardavi
nėjamas po 1 1. 10 centų už 
kilogramą.

NUSIŠOVĖ GYDYTOJAS 
' U VEITAS.

Gyvenusis Šiaulių apskri
ties, Vitsodžių kaime, nusi
šovė gydytojas Veitas. Jis 
buvo medicinos gydytojas 
58 metų amžiaus. Žudymosi 
priežastis, kaip mano, esąs 
nervų pairimas.

sukikim* 
Šimas— 
šaltis 
krutin&Įe?

h Sloan’s
Liniment

TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

DIDŽIAUSIS PASAULY 
PARAZITAS.

NUTEISĖ KUNIGUS.
Kaišiadorių vyskupijos 

kancleris kun. St. Kiškis ir 
Kaišiadorių katedros vika
ras kun. Larkauskas taikos 
teisėjo nubausti po 100 litų 
arba po 3 paras arešto už a- 
gitaciją bažnyčioje per pa
mokslą prieš valdžią.

NUSIŠOVĖ 21 M. AMŽ. 
MERGINA.

Biržuose, Latvygalės g- 
vėj, savo bute revolverio šū
viu nusišovė Juozefa Savic
kaitė, 21 metų amžiaus mer
gina. Nusižudymo priežastis 
yra nenusisekusi meilė.

PIRMAS SNIEGAS. ..
Spalių 26 d. naktį Šiau

liuose iškrito pirmas sniegas.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Pepsinic Settzer
Sako Jt-M.Str»ut,Scdirorth,Mt.

SAMPELIS DYKAI
rašyk

Pemiuic Seltzer Co. 
Uforctsitr. Masą. t-

I Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 

į tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny- 

Nežiurint savo populiariš-

čia parodytas princas Azam 
Jah, Osmano Ali Kahno sūnūs, 
kuris šiomis dienos 'vedė išvyto 
iš Turkijos muzulmonų kalifo 
Abdulo Madžido dukterį. Jis yra 
turtingiausia žmogus netik Indi
joj, bet ir visame pasauly, nes 
jo tėvas, Hyderabado valdonas, 
turi į $2,000,000,000 vertės tur
tų. Bet jo valdiniai, kurie jam gą. 
tuos bilionus uždirbo, neturi už- kūmo, t. y. suprantamumo “Kul
tai marškinių ant savo nugarų. turą” vis dėlto yra tikrai rimtas 
__________________________ . moksliškas ir literatūriškas žur

nalas. • ‘
“Kultūroj” rašo patys žy- 

KOSULYS YRA PA- miausieji Lietuvos mokslininkai 
VOJAUS ŽENKLU * ™šytoi&i' pamingt

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausių vaistų gydymui I 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokhj • 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo1 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci-. 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

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

(apg.)

TRIJŲ DIENŲ

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi,. “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

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

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 

■o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu i “Kultūros” žurnalas,

tik tokius vardus kaip: profeao-1 Aušrotf ai. 15, Šiauliai, Lithuania

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ 

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

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
252 Boylston Street Boston

SVEIKATA
TAI ninP’.T.«Q SVARBAS VRIKAT.TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

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

KELEIVIS
2S3 Broadway, So. Boston, Mass.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tą knygą parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintėlg tokia knyga. Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa- 
galbą, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdą, Dėt 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs j bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus. ’•*

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tą knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du dolerio pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. «9-th Strept, CHICAGO, ILL.
Atskirai perkant, "Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00. Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu. Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kafp gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly.
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Vietines Žinios'
DAINININKAS STANKŪ

NAS PADARE GERO 
ĮSPŪDŽIO.

nes tik pasidėkavojant gar- 
sininmams ir aprašymams 
“Keleivy” pavyko gražios 
publikos sutraukti.

Rep.Pcreito nedėldienio koncer
te pasirodė taipgi jauni 

musų talentai.
Pereito nedėldienio vaka- dvasia

re Lietuvių Svetainėje įvyko 
“Liet. Profesionalų ir Pra- Šv. Povylo bažnyčioj pe
ni mininkų Sąjungos” kon
certas, kuriame žymiausiu 
pi ogramo dalyviu buvo ar
tistas F. Stankūnas iš New 
Yorko. Jam akompanavo 
nt uja musų apielinkėj piani
sto, p-lė V. Paltanavičiutė. 
Ji ir visiems kitiems daini
ninkams pianu'talkininkavo 
ir puikiai paskambino porą 
Chopino kurinių solo.

Art. F. Stankūnas tikrai 
gerai pasirodė. Jis yra pada
ręs žymų progresą dainavi
me,turi tvirtą basso-baritonfc 
balsą. Kaip kam tiesiog .bu
vo nuostabu, kad toks nedi
delis vyrukas gali turėti to
kį stiprų balsą. Visi gerėjo- ,. r, - , ... .
si jo dainavimu ir sykiu ste- \u ia.^. °^os diaugijai, kad 
bejosi, kad paprastas darbo }Į Prustu savo žmogų 
- ;avo pastango- Ii'augijos , a«ę.ntas gaude

pasiekti tokio baznypoj karvei] per ketu- tnoa rhanaa cuqu q n olzmo.

• j;r, Bažnyčioj nušovė “piktąją
99

Sako, buvusi “sausa' 
šventė.

Bostono policija skelbia, 
kad šiemet “Thanksgiving” 
šventė buvo sausiausia die
na nuo to laiko, kaip gy
vuoja prohibicija. Tą dieną _ 
areštuota tik 106 asmenys už tinai ir įsismaginę * draugai 
girtuoklystę. Šiame skaičiuje 
buvo 6 moterys. Kitomis 
dienomis už girtuoklystę 
areštuojama nuo 200 iki 300 
asmenų kasdien.

Nuodingas alkoholis jam kilio užbaiga, 
nieko nereiškia. | " _

'štai vyras, kuris išgėrė be- anffnkui ratu
-m.I r. n f r. v, ’ nUO— ' * *

99 Subadė draugą savo gimtu
vių pokily.

Roy Van Blake suruošė 
gimtuvių pokilį savo name 
ant Seneca st. Tai buvo jo 
41 metų sukaktuvės. Svai
ginančių gėrimų buvo užtek- 

nutarė padaryti šį pokilį at
mintiną, nuplakant Van 
Blake’ą 41 sykį,—kirtis už 
kiekvieną meta. Šis nutari
mas buvo Vienbalsiai užgir- 
tas, kaipo tinkamiausia po-

1 Kuomet draugai apstojo
i ir ėmė vvk- 

dint savo sumanymą, Van
1 išsitraukė kišeninį 

peilį ir dūrė į pilvą Arthu-

Areštuota gražuolė —plėši- Visa šeimyna užtroško gazu. 
kų talkininkė. | Nuo gazinio šildytuvo pa-

GYDYTOJŲ ADRESAI

reitą sąvaitę pasirodė tikri vejk keturjas “pantės“ 
’ ai<c. PamaMy p* dingo alkoholio ir kojų ne- Blake 

didžiojo altoriaus parptele- pak*atė! Jis vadinasi Ar- 
le° PaKai1kuriiVmL<ldini'nkai A; ™ taip, kad šį rei-

kėjo nugabenti į miesto ligo
ninę. Sužeistasis esąs kritiš
kam padėjime, nes laba1' 

i daug kraujo jam nubėgo 
j Van Blake areštuotas, ir jei
gu jo draugas mirs, bus kal
tinamas jo nužudyme.

Kai kurie maldininkaij 
kunigas irgi 
bet davatkos:

k.
nusigando, 
krūptelėjo, 
tuojaus pradėjo šnekėti, kad 
“dvasia šventa^. Paukštis 
paskraidė po bažnyčią ir vėl 
dingo apie didįjį altorių. 
Taip tą dieną viskas ir pasi
baigė. Bet kitą dieną zak
ristijonas rado priteršta ant 
didžiojo altoriaus. Kai kurie 
šventieji irgi buvo apiplastė- 
riuoti. Jis pranešė apie tai 
klebonui.

I Kunigas patelefonavo gy-

• ge’aus. Žmonės jį rado be są
monės ir šalia jo buvo 4 pan- 
tukės, ant kurių buvo aiškus 
užrašai “Deadly Poison” 
(Mirtini Nuodai); dvi pan- 
tukės buvo tik per pusę iš
tuštintus. Visi manė, kad jo 
dūšia jau pas Abraomą, vie
nok Gillespie ligoninėje at
sigavo ir sveiksta.

žmogus vien savo pastangO' 
mis pajiegė 
išsilavinimo.

Dainuojant Gounod’o 
“Aukso Stabą” ir Mozarto 
“F igaro vestuves1”, jo balsas 
tai tum griaustinis aidėjo per 
svetainę pilnai kontroliuo
jamais tonais, ir švelniais

i savo žmogų.
Draugijos agentas gaudė

Quincy miestely trokas 
užvažiavo ant policijos am- 
bulanso, kuriuo buvo veža
mas ligoninėn žmogus, ir 
apvertė jį. t Du policmanai 
buvo sužeisti, vienas mirti
nai.

irias dienas, svaidė jį akme- 
'neliais ir smilkino sieros du
rnais, bet nei sugauti, nei iš
vyti iš bažnyčios jo negalė
jo. Į tą laiką buvo apteršti 
jau beveik visi šventieji. Ga
lų gale gyvulių globos drau
gijos agentas atsinešė šruoti-šiurpuliais kuteno klausyto- * ... t intj t j.

jų jausmus Įtorfaus viršūnės karvelį nu-
Damininke Klara Zaln?-'Š0Vė. Davatkos dabar š^eka 

raitis, worcestei-iete veik kac] ; buvQ .. iktQji d > 
niekur tarp lietuvių iki šiol sifl ,, 1 J
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

KOLSTER
INTERNATIONAL 

KALĖDOMS 
NULEIDŽIAM 

30 NUOŠIMTI. 
NAUDOKITĖS PROGA.

Norima organizuoti komite
tas bedarbiams šelpti.

“Keleivio” redakcijoj įvy
ko anądien pažangiųjų vi-

girdėti, ir gana žymius^ dai- [suomenės veikėjų pasitari- 
vai y-1 i t i/-» t ■*-> 4- * 1 V V • v" 1 • IVnininkus dainuojant, tačiaus '] 
šitaip sudainuojant dar ne- I 
buvau girdėjęs! Jos malonus ] 
lyriškas soprano balsas ir j 
tobulas* augštųjų gaidų išpil- ( 
dymas pridavė šiai dainai i 
nepaprastai žavinčios ypa
tybės. Ji taip mokėjo išlieti 
skausmingą ilgesį ir širdgė- ' 
lą pusiau falceto balsu augš- , 
tote gaidose, kad daugeliui į 

• klausytojų ašaros pasirodė 
akyse.

P-lė V. Paltanavičiutė, iš- ] 
tiLrųjų yra didelis lietuvių ( 
pliusas muzikos srityje;--Ji 
įrcdė publikai, išpildydama 
su ikiuosius muzikos veika
lui, kad jai yra lemta būti 
vi< nai iš pirmaeilių musų 
pianisčių. Ji buvo tikra lai- 1 
m< musų dainininkams, nes 
ką tik jai padavė—ar papra
sti liaudies dainą, ar šedev- 
rir į operos kurinį—viskas 
buvo tinkamai išpildyta. Po 
žymiosios musų pianistės p- 
lės Tataroniutės, man rodos, 
pirmoji vieta dabar pridera 
p-lei Paltanavičiutei. * 0 ji 
dar jauna, tad galima tikė
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 
orcestra iš Jamaica Plain, 
vadovaujant p-lei H. Kaspa
rą čtei, kaip ir visada, paten
kino klausytojus žavėjančio- 
mis stygų meliodijomis. Tai 
jaunuoliai, 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,

mas bedarbių šelpimo klau
simu. Susirinkusieji atrado, 
kad reikia tam tikslui orga
nizuoti komitetas, bet kad 
darbas butų sėkmingesnis, 
tai reikia prie jo pakviesti ii 
pašalpines musų organizaci
ja^. Susižinoti su draugijo
mis pavesta p. Kubiliui. 
Gruodžio 17 vakare yra jau 
šaukiama draugijų atstovų 
konferencija metodistų ži- 
nyčioj 2 Atlantic st. Tenai ir 
bus mėginama sudaryti be
darbiams šelpti komitetas.

NAUJA VALGYKLA
Pilni pietus, plačiam pasirinkime, til- 
25 centai ir 30 c. — Mėsa, zupė, kava 
duona, bulvės ir sviestas, kas ko no
ri—iki sočiai. Valgiai švieži ir geriau
sios rųšies. Persitikrinkite patys.

MARY’S LUNCH
305 BROADWAY SO. BOSTON 

(Arti D Street)

TYPEWRITERIAI
Brukuojamos mašinėlės visokių rūšių 
Ir visokis 
spaudos 

mimografc 
ir rašto 
patarna
vimas.

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

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas, 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Brondway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

b

LIETUVIŠKA
BUČERNE

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

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

■31 BROADVVAY. SO. BOSTON 
Telefonas: So. Boston 95H.

Bet 
ant 
tik-

Model KčO, seven 
tubes—$69.50 

with tubes.

IŠTOBULINTAS
PRIIMTUVAS.

nėra koks naujas Radio... 
Ištobulintas

Tai 
tai yra Kolsteris. 
aukščiausio laipsnio perimutvas, 
rai parinktiniausio tobulumo garso ir 
gerumo. Jį atstovauja Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija. Keturi mo
deliai su pastebėtinai gražiais kabi
netais, $69.50 iki 149.50 su tūbomis.

Užeikite pasiklausyti jo malonaus 
balso.

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininkas.
379 BROĄDVVAY

SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor St., So. Boston, Mase. 
Tel. Scn Boston 1396-M.

i

PASIŽIŪRĖKITE
Turime didelį pasirinkimų įvairių 

Farmų, Namų ir Biznių pardavimui; 
taipgi mainome namus ant farmų. 
farmas ant namų, biznius ant kitokių 
nuosavybių. Platesnių informacijų 
kreipkitės ypatiškai, telefonu, arba 
laišku, žemiau telpančiu antrašu.

MODERNIŠKAS NAMAS, 6 kam
bariai su štymo šiluma, elektros švie
soms, gazu ir vonia; garadžius dviem 
automobiliams, barnė ir paukštinyčia; 
30 medžių sodnas; prie vieškelio tik 
20 mylių nuo Bostono. Parsiduoda tik 
už $4000. su labai lengvoms išlygoms

SOUTH BOSTONE, prie plataus 
stryto, 2-jų šeimynų namas, 10 kam 
barių; didelė barnė tinkama dėl auto 
mobilių taisymo arba bile kito biznic 
kur automobiliams vieta reikalinga. 
Kaina $7000.

FARMA, 25 AKRAI GEROS ŽE 
MES, netoli nuo miesto, naujas 6 rū
mų namas. Su vonia ir elektros švie
soms, taipgi puiki barnė, garadžius ir 
vištininkai. Parsiduoda pigiai ir ga
lima mainyti ant namo apie Bostoną

DORCHESTERY, labai geroj ir pa
rankioj vietoj, moderniškas 12-kos 
šeimynų mūrinis namas, puikiausias 
investmentas. Savininkas biznierius 
reikalauna tik $5000. cash dėl save 
bėgančių reikalų. (51)
J. BALUŠAITIS, Agentas

V BOSTON REALTY TRUST
317 E Street, prie Broadway

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas South Boston 2732

Graži juodbruvė panelė 
Jeanne Grenwood iš New 
Bedfordo tapo areštuota 
viename Bostono viešbuty 
su plėšiku Anthony Ardoli- 
no, kurio policija ilgai jieš- 
kojo. Pas merginą rasta še
šios revolverio gilzės, kurias 
jai davęs jos draugas plėši
kas sekančiam užpuolimui. 
Mergina pasakoja policijai, 
kad Ardolino prikalbinęs ją 
prie savo gengės, žadėdamas 
išteklingą gyvenimą. Ji pir
miau dirbusi valgykloje už 
patarnautoją. Jieškoma dar 
keturių šios gengės talkinin
kų.

Galima gauti maisto 
Kalėdoms.

Kas neturi iš ko nusipirk- 
;i Kalėdoms maisto, tam 
metodistų organizacija žada 
duoti iki $10 vertės valgo
mųjų daiktų dovanai. Kas 
nori tuo pasinaudot, lai krei
piasi, į lietuvių metodistų ži- 
nyčios ministerį Kubilių šiuo 
adresu: 2 Atlantic st., So. 
Boston, apie 6:30 vai. vaka
rais.

sidariusios karbono dioksi
do dujos užmušė visą Wil- 

iliamo F. Goodale šeimyną 
' Dorchestery, tėvą, motiną ir 
tris vaikus. Nelaimė įvyko 
Padėkavonės Dienoj.

Ši baisi nelaimė parodo, 
kad reikia būti labai atsar
giems su gažiniais pečiais 
stubose. Patartina visuomet 
turėti biskį pradarus langus, 
kad galėtų įeiti tyro oro.

Broadtvay Garage
SO. BOSTONE

Perėjo j naujų gaspadorystę.
Mes turime naujos mados mašinas 

pagerinimui darbo ir musų kostume- 
riams sutaupom pinigų ir laiko. Visi 
amatininkai yra gerai išsilavinę ir 
per 20 metų praktikos turi gerą pa
tyrimą apie automobilių taisymą.

Mes taisome viską, sudedame nau
jas dalis, ištaisome Fenders ir Body 
ir tt. Taipgi užlaikome visokį auto
mobiliams tavorą, Tayerius, Tūbas, 
Baterias, ir kitus daiktus reikalingus 
prie automobilių.

Visi, kuriems reikia ką nors patai
syt arba reikalingą dalį gaut, kreip
kitės pas mus. Visuomet gausite gerą 
patarnavimą už prieinamiausią kai
ną. To biznio savininkai yra J. Stra- 
kauskas, jį galima rast kožną dieną 
minėtoj biznio vietoj. Malonėkite at
silankyt.

BROADWAY GARAGE
541 BROADWAY, SO. BOSTON

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 
ir Jurgis Aranskas, Tenoras.

16227F (Jurgio Polka 
(Ūkininkų Polka

16196F (Mergytės Išėjimas. 
(Mahanojaus Moterėlės.

16187F (Prūsų Užpuolimas 
(Vaikelio Polka

16203F (Šiaulių Polka 
(Pavasario Polka

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

16206-F (Stoviu prieš tave—Machapojaus Mainierių Orchestra 
(Oi Mergele

1C236-F (Adelės Polka—Youngaitis Armon. Solo 
(Daratos Polka

16214-7 (Marsalietė—Stasys Paura ir Juozuk Antanėlis 
(Sudiev Panytėle

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
l»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. Porter 378t

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJA# 
Valandos: 2-4 ir 7-t. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVR. 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas: University 4698

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

944 MASSACHUSETTS AVĖ.
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos: «

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Mass. 
Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

LIETUVYS

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunaa

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET, 
kampas E. Eight Street, 

SOUTH BOSTON. MASS.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston.
Tel. Hubbard 4.422

ŽYMUS PIRKINYS MUSŲ 
METINIAM PARDAVIME

Vartoti tik Demonstravimui ir Sampeliams

PLAYER PIANAI
Jų pardavimo Kaina buvo $500 iki $600

DOVANAI Piano Suolelis, 12 
Muzikos Rolių. Pilnai 88 no

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

& Clark, Autopiar.o,____

Rankom skambint
*10
UPRIGHTS

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Įdainavo A. ŠaukeviČius ir Marijona Urbas 

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

Įdainavo Adomas ŠaukeviČius 
ir Marijona Urbas 

Įdainavo Adomas ŠaukeviČius 
. ir Marjiona Urbas

16206F (Oi Mergele
(Stoviu Prieš Tavę

16202F (Nelaimingos Dienos 
(Meilingas Bernelis

. 16188F (Vyras Pijokėlis. Daina 
(Pasakyk Panaitele. Daina

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

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

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

Mes priimame Lietuvos Bonus, nuo tų, kurie perka pas mus Radio 
ar Gramafoną, priimame Bonus kaipo dalj mokesties.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadu ay, So. Boston. Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susam
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Į SAVAITĘ

LORD PIANO CO.
757 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.
Sandėlis Atdaras iki 9 Vakarais. Telefonas; Keninore 9756

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

i

><

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
iki 12 dieną.

Ofisas “Keleivio” name.
251 BROADWAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.

Seredomis

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusiap. didžio, apie 150 {Vairių eilių, tinkamų 

dėklamuot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilėa:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARB1N1NKIŠKO8. g
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

Kiekvieaaa turėtų papuošti tavo knygyną aaiaėta kayga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas aualplrkęa tą knvgą pasidžiaugs. Pinigas geriąs- □ 
sm siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa- ra 
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- •» 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS’’
253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS. f

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mos užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosa- 
iio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

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

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STRH1T, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tai. So. Boston 2629, 217S ir 1799.
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