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1500 ALKANŲJŲ EISENA JAU Partijos Progranm 

PASIEKĖ WASfflNGTONA.
JJOS TENAI PASITIKO 

KULKASVAIDŽIAIS.
Prezidento ir Senato rūmai 
apstatyti ginkluota policija 

ir bedarbių niekur ne-

Senatui. Bet jam buvo atsa
kyta “eik tu į peklą,” ir Ben
jamino vedami bedarbiai

Amerikos Farmerių-Dar- 
biečių Partija ruošiasi sta- 

• tyt savo kandidatą ateinan
čiais prezidento rinkimais ir 
jau paskelbė savo progra
mą. Tarp kitko savo progra
moj tos partijos vadai reika-

įsileido.
“Alkanųjų eisena” pasie

kė Washingtoną pereitą ne- 
dėldienį. Susirinko išviso 
1,500 bedarbių. Jie suvažia
vo tenai trekais ir automo
biliais iš 20 valstijų. Viena 
grupė, apie 600 žmonių, at
vyko 34-riose mašinose iš 
Vakarų, o kitas būrys iš apie 
950 žmonių, atvažiavo 51 
automobilium iš Rytų. New 
Yorko skyrius turėjo su sa
vim ir kapeliją, kuri nuola
tos griežė Internacionalą ir 
kitokias revoliucines melio- 
di.ias. šitai ekspedicijai va
dovavo komunistai. Jos tiks
las buvo padudli preziden
tu: Hooveriui ir Kongresui 
bedarbių reikalavimus, nes 
ši panedėlį kaip tik atsidarė 
Kongreso sesija po vasaros 
atostogų.

Bet bedarbiams pasitikti 
buvo išrikiuota visa Washin- 
gtono policija. Apie 1,400 
policmanų buvo sustatyta su 
šautuvais ir kulkasvaidžiais 
visose startegiškose vietose, 
tartum Amerikos sostinę bu
tų užpuolusi japonų armi

ja?
Po ilgos ir šaltos kelionės 

maršuotojai buvo nuvargę. 
Policija iš kalno parūpino 
jiems nakvynę: vyrus sugul
dė apleistoj bažnyčioj ir “sa- 
laveišių” namuose, o moteris 
nuvedė į polici jos nuovadas. 
Dčvė ir pietų, ir vakarienės, 
nors valgis buvo prastas.

Ekspedicijos vadas Ben
jaminas suėjo su policijos 
viišininku į konferenciją ir 
išc ėste jam savo planus. Jis 
pasakė, kad rytojaus dieną 
tai yra panedėlį, jisai, eisiąs 
su savo žmonėmis į Senatą 
pareikšti savo reikalavimus 
ir paaiškinti senatoriams, 
kas reikia daryt, kad nedar
bą prašalinus; iš Senato ji
sai ketino eit į Baltuosius 
Rūmus pas prezidentą Hoo- 
verį, o paskui į Amerikos 
Darbo Federacijos centro o- 
fisą. Bet senatorius Borah 
paaiškino jam, kad Senate 
galį kalbėt tiktai tie, kurie 
būna ton vieton išrinkti per 
rinkimus. Benjaminas ant to 
atšovė, kad jis žinąs, jog 
Senatas yra milionierių kliu- 
bas ir sėdynės tenai bran
gios, bet jis sėdėti tenai ir 
nenorįs: savo reikalavimus 
jis galėsiąs pareikšti nuo 
grindų.

Ant rytojaus Benjaminas 
sutvarkė savo maršuotojus ir 
eilėmis leidosi prie Senato 
rūmų, bet ten jau stovėjo 
trys eilės policijos su šautu
vai ir kulkasvaidžiais. Jos 
vadas pareiškė bedarbiams, 
kad Senatan jų neįeisiąs. 
Tuomet alkanųjų lyderis 
pradėjo derėtis su policijoj 
vyresniuoju, kad įleistų nors
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nuėjo Imk prezidento rūmų. iauja sekančių dalykų:
.. ..- . . x . ~ 1 Apdraudimas darbininkųpolicijos kun taip pat pa- nu0 nedarbo. 

reiske, kad prezidento ma- jvedimas 
tyti negalima. .Policijos vy- darbininkams pensijos.

Chicagoj Mirė Lietu
vių Tautos Milžinas. 
Kazy* Bufcys svėrė 640 •va

rų; jo grabas netilpo per 
duris.

Musų draugas A. Narbu
tas prisiuntė iš Chicagos 
“Tribūne” iškarpą, kur ra-

Tenai pasirodė da daugiau 

reiškė, kad prezidento ma-

resnysis siūlėsi nunešti be
darbių reikalavimus Hoove- 
riui, bet bedarbiai jam tų 
reikalavimų nedavė ir nuėjo 
i Amerikos Darbo Federaci
jos raštinę. Tenai durys bu
vo atdaros ir bedarbių komi
tetas tuojaus pradėjo smerk
ti Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkus, kad jie 
priešingi bedarbių apdrau- 
dai. Federacijos preziden
tas Green atsakė, kad komu
nistams bedarbių apdrauda 
irgi nerupi. Sako, jie atvedė 
čia į Washingtoną pusantro 
tūkstančio žmonių ne dėl 
to, kad pagerinus jų būvį, 
bet vien dėl to, kad pasida
rius sau iš to politinio kapi
talo.

Po šito pasikalbėjimo su 
Greenu, policijos viršininkas 
pranešė bedarbių vadui, kad 
rytojaus dieną, antradienį, 
policija neduosianti jo žmo
nėms daugiau nei valgyt,' 
nei nakvynės, ir jie privalą 
jau Washingtoną apleisti.

Įvedimas pasenusiems

Paliucsavimas per 5 metus 
nuo visokių mokesčių visų 
morgičių.

Padidinimas mokesčių ant 
visų pajamų virš $7,500 me
tams.

Apdėjimas mokesčiu visų 
pelnų, kuomet jie yra dides
ni kaip 6 nuošimčiai ant į- 
vestuoto kapitalo.

Įvedimas 6 valandų darbo 
dienos.

Panaikinimas visokių in- 
džionkšinų prieš darbinin
kus.

Nacionalizacija visų gelž
kelių ir kitų visuomės įmo
nių, kaip elektros šviesa, jė
ga. šiluma ir vanduo.

Kovo 2 dieną Farmerių- 
Darbiečių Partija turės savo 
suvažiavimą ir paskirs savo 
kandidatą į prezidentus.

New Yorko Majoras 
“Kovoja” Už Mooney.

New Yorko majoras Wal- 
ker nuvažiavo į San Fran- 
cisco “reikalauti”, kad Ca- 
lifornijos gubernatorius pa
leistų iš kalėjimo T. Moo
ney. Žinoma, niekas netiki, 
kad tam ponui ištikrųjų rū
pėtų darbininkų vado pa- 
liuosavimas. Bet jam rupi 
reklama. Paskutinėmis die
nomis buvo jau jaučiama, 
kad Mooney bus paliuosuo- 
tas. Taigi ponas Walkeris 
pasiskubino čia savo dvylekį 
įkišti, kad atėjus naujiems 
majoro rinkimam galėtų pa
sigirti New Yorko darbinin
kams kaipo “darbininkų už
tarėjas.”

Kiek tam politikieriui ru
pi darbininkų reikalai, tai 
parodo kad ir šitoks faktas. 
Jisai ima dabar iš New Yor
ko miesto $40,000 algos me
tams. Tie pinigai yra surink
ti daugiausia iš biednų žmo
nių. Taigi susirinko aną
dien bedarbių minia ir pa
reikalavo, kad majoras Wal- 
ker sumažintų sau algą iki 
$5,000. Na, ir kaipgi jis į tai 
atsakė? Jisai pasiuntė 250 
ginkluotų policmanų, kad 
tuos bedarbius išvaikytų. 
Tai toks jis darbininkų 
“draugas.”

Ignui Barkui Atim
tos Advokato Teisės. 
Buvusi* Worcesterio lietu

vių “lojaris” dabar dirbąs 
Montrealo saliune už “bar- 

tenderį.
Worcester, Mass. — Pe

reitą sąvaitę superior teis
mo teisėjas Hammond čia 
atėmė Ignui Barkui advoka
to teises. Tūlas laikas atgal 
Barkus čia buvo areštuotas 
už pavogimą vienam lietu
viui apie $1,200 pinigų far- 
mą perkant. UžsistačiiE 
kauciją, adv. Barkus buvo 
iki teismo iš kalėjimo išleis
tas ir pabėgo. Nekuri laiką 
jisai slapstėsi, rodos, Water- 
bury pas vieną katalikę mer
giną, nes ir pats buvo katali
kas. Dabar gi jis esąs jau 
Montreale, Kanadoj, ir dir
bąs tenai saliune už “bar- 
tenderį”.

soma mirusį tenai Kazį Bu
čį, lietuvį milžiną, kuris svė
rė 640 svarų, tai yra tiek, 
kiek paprastai sveria 4 vi
dutiniški vyrai.

Velionis Bučys buvo toks 
didelis ir toks storas, kad 
padarytas jo didumui atatin
kamas grabas netilpo per na
mų duris. Velionį reikėjo 
kelti laukan per langą, ant 
storų virvių ir bloko, taip 
kaip didelį pianą.

Būdamas jaunas ir svei
kas, Bučys sverdavo apie 
350 svarų, bet keliais pasku- 
timais metais jo svoris eme 
greitai augti ir dabar pasie
kė net 16 lietuviškų pūdų.

Nežiūrint nepaprasto savo 
sunkumo, jisai dirbo Pull- 
mano vagonų dirbtuvėj ir 
buvo geras amatninkas. Jis 
buvo da nesenas, 49 metų, ir 
mirė staigia mirtimi, nuo šir
dies sustojimo. Paliko žmo
ną, vieną sūnų ir 3 dukteris. 
Jo vaikai yra paprasto ūgio 
ir vidutinio svorio.

Velionis buvo kilęs iš Bir
žų apskričio, Antašavos pa
rapijos, Klingių kaimo. A=.< 
merikoj išgyveno 27 metus. , 
Buvo linksmo ir draugiško 
budo žmoįgus.

Lenkai Pakorė 10 
Rusijos Šnipų.

Pereitą penktadienį Gar
dino kalėjime lenkai pakorė 
da du įtariamu Sovietų Ru
sijos šnipu. Su anksčiau pa
kartais, tas padaro iš viso 10 
pakorimu vienos sąvaitės lai
kotarpy. Esą da du žmonės 
kaltinami šnipinėjimu So
vietų naudai; jie turbut irgi 
bus pakarti.

j.

Algų Kapojimas 
Kenkia Pačiai 

Pramonei.
Darbo kemisionierius

S. Davie iš New Hampshire 
valstijos kritikuoja tas kom
panijas kurios kapoja darbi
ninkams algas aiškindamos, 
jog taip darydamos jos nori 
pagerint pramonę. “Aš ne

matau, kaip algų kapojimas 
gali padėti praiftonei”, sako 
šitas vaidininkas. “Juk ma
žiau uždirbdami darbinin
kai galės mažiau pirkti, o 
kuo mažiau žmonės pirks, 
tuo blogiau bus pramonei.”

MASKVOJE ŠAUKIAMAS 
KOMUNISTŲ SUVAŽIA

VIMAS.
Sausio 30 dieną Maskvoj 

šaukiamas visuotinis komu
nistų suvažiavimas. Bus duo
tas raportas, kas yra nuveik
ta per du “piatiletkos” me
tu ir kokie yra užbriežti pla
nai ateinantiems 1932 me
tams. Amerikos lietuvių ko
munistų mokytojas Rokas 
Mizara (buvusi? “Keleivio” 
zeceris) irgi nori i tą konfe
renciją patekti, tik nežinia, 
ar jį tenai įsileis. Jis jau Ru
sijoj.

AIRIJOJ NERAMU.
Airijoj yra žmonių, kurie 

nepatenkinti dabartine Airi
jos valdžia ir jie daro planus 
jai nuversti. Valdžia su savo 
priešininkais kovoja, areš
tuodama juos ir grusdama 
kalėjimuosna. Bet juc dau- 

komiteta iš trijų žmonių. Po- giau ji opoziciją persekioja, • • • • y • v • « t i • • • y • y • ilicfja neleido ir to.
Senatorius Norris prade- , 

jo piktintis policijos elgesiu, 
o senatorius King pasisiūlė 
bedarbiams paimti jų reika
lavimus ir perskaityti juos

tuo ta opozicija darosi skait- 
lingesnė ir aktingesnė. Da
bar buvo teisiamas Dubline 
mokytojas O’Callagan, ku
ris lavino 200 žmonių gink
lą vartoti.

60,000 AMERIKOS INDI-
JONŲ MIRŠTA BADU.
Iš Washingtono netikėtai 

paspruko žinia, kad dėl 
sausos vasaros South Dako- 
tos, North Dakotos, Monta
nos ir Nebraskos valstijose 
60,000 indijonų miršta badu. 
Tas paaiškėjo iš Raudonojo 
Kryžiaus raporto, kuriame 
pasakyta, kad tiems žmo
nėms šelpti Raudonas Kry
žius išleido $300,000. Laik-^ 
raščiai mažai apie tai faso ’ancHakasia?

DETROITE IR VAIKAI 
ŠAUDO SAVO PRIEŠUS.

Laikraščiai praneša, kad 
Detroite tapo nušautas tūlas 
Joe Przystas, 15 metų am
žiaus vaikėzas. Jį nušovė kiti 
vaikai, keršydami jam užtai 
kad jis primušęs vieną jų 
kliubo narį. Policija suėmė 
iau keliatą jaunu žmogžu
džių, būtent, 14 metų 
žiaus Stasį Orlenskį. 

metų Juozą Savickį, 14 
tų Antaną Mozūrą ir 11 
tų Longiną Jedzinskį.

ANGLIJOJ ŽUVO 37
. maineriai.

Papildomos žinios iš An
glijos sako, kad per įvykusį 
Bantley kasykloj sprogimą 
anądien buvo užmušta 37

am-
14 

mė
mė-

su Gruodžio 11 Lietuvoje
Šį panedėlį Washingtone' 

susirinko Kongresas po va-i 
saros atostogų, šiai Kongre-! 
so sesijai prisieis susidurti___ _ _
su labai opiais klausimais. GYVENTOJAI RIN-
Svarbiausi ir opiausi iš jų KIMUOSE NEDALYVAUS 
bus nedarbo klausimas, vai-' 
džios deficito klausimas, 
orohibicijos klausimas ir 
farmerių klausimas. Jau da
bar Chicagoj susirinko 3,- 
000 farmerių seimas, kad 
pastačius Kongresui visą ei
lę reikalavimų. Farmeriai 
reikalauja palaikymo tinka
moj aukštumoj kainų ant jų 
produktų, taksų sumažini
mo, kredito palengvinimui ir 
daug kitų dalykų.

Valdžia reikalaus pinigų 
savo deficito padengimui, 
kurio šiais metais ji turės a- 
apie $2,000,000,000.

Prohibicijos priešininkai 
reikalaus panaikinti arba 
pakeisti prohibicijos įstaty
mą, o prohibicijos fanatikai 
organizuojasi tą įstatymą 
ginti.

Bet svarbiausia už viską, 
tai visa šalis šaukia pagal
bos milionams žmonių be 
darbo.

Jau iš pirmos dienos Kon- 
gresan įnešta apie 5,000 vi
sokių bilių, arba naujų įsta
tymų sumanymų. Vien pro
hibicijos klausimu įnešta a- 
pie-TOO bilių. Nedarbo klau
simu da daugiau.

Renkamas Prezidentas.

Japonų Bombos Už
mušė 300 Kiniečių.
Šį panedėlį iš Mukdeno 

atėjo telegrama, kad japo
nų karo orlaiviai užpuolė 
Kungtaipu miestą kuris guli 
i pietryčius nuo Mukdeno, ir 
mėtydami tenai bombas už
mušė 300 kiniečių.

Bombarduodami kiniečių 
miestus ir žudydami ramius 
gyventojus, japonų imperia
listai teisinasi, kad jie “ko
voju su banditais’. Ramiems 
gyventojams jie nieko neda
rą. Ir taip jie gyventojams 
“nieko nedarydami” kas sy
kis veržiasi vis gilyn, vis 
daugiau miestų užima ir vis 
daugiau žmonių išžudo.

BELGAI UJA SAVO KA
RALIŲ.

Į St Trondc miestą atva
žiavo anądien Belgijos ka
ralius Albertas. Susirinkusi 
minia studentų ir šiaip pilie
čių iš abiejų pusių kelio pra
dėjo jam uit ir šaukti: “Ša
lin karalius!” Apsuptas po
licijos raitelių karalius grei
tai pabėgo. Tuo tarpu tarp 
karaliaus šalininkų ir prieši
ninku kilo muštynės ir poli
cija 8 asmenis areštavo.

JAPONAI NETEKO MAN- 
DŽURIJOJ 683 VYRŲ.
Iš Tokio oficialiai prane

šama, kad iki šiol Mandžuri- 
joj išviso japonų kariumenė 
neteko 683 vyrų; iš to skai
čiaus 210 buvę užmušta, o 
473 sužeista. Pereitą sąvaitę 
iš Japonijos buvo nusiųsta 
da vienas pulkas kareivių 
Mandžurijon.

NUSIŽUDĖ DVI BEDAR
BĖS.

New Yorke po numeriu 
353 West 56 st. virtuvėj bu
vo rastos gazu nusižudžiu- 
sios dvi teatro šokikės, ku
rios buvo pakistos iš darbo.

Prezidentą rink* valsčių ir 
miestų tarybų paskirti “ypa

tingi tauto* atstovai.”
Washington, D. C.— Gau

tomis iš Lietuvos žiniomis, 
šių metų lapkričio mėn. 25 d. 
“Vyriausybės Žiniose” buvo 
paskelbtas Respublikos Pre
zidento rinkimų įstatymas.

Pagal šį įstatymą, Respub
likos Prezidento rinkimo 
dieną skelbia Ministeris Pir
mininkas ne vėliau kaip 
prieš keturioliką dienų. Res
publikos Prezidentą renka 
ypatingieji tautos atstovai 
(elektoriąi). Šiuo atveju pre
zidento rihkimų procedūra 
yra panaši į Prezidento rin
kimus Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, kur Prezidentas 
renkamas taip pat specialių 
atstovų-elektorių. Bet yra ir 
skirtumas. Amerikos Jungti
nėse Valstybėse Prezidento 
elektoriąi renkami visuotinu 
balsavimu,— o Lietuvoj juos 
renka valsčių, miestų ir aps
kričių tarybų nariai ir tie 
asmens, kurie, dalyvaudami 
tų tarybų posėdžiuose, turi 
juose sprendžiąmąjį balsą. 
Ypatingieji tautos atstovai 
renkami vieną ir tą pačią 
dieną visoje valstybėje, ne 
vėliau kaip septyniomis die
nomis prieš Respublikos 
Prezidento rinkimų dieną.

Ypatinieji tautos atstovai 
renkami apskritimis. Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio miestai renka šiuos at
stovus skyrium nuo apskri
čių. Kiekvienom dviem de
šimtim tūkstančių apskrities 
gyventojų renkamas vienas

atstovas. Tokiu pat budu nu
statomas aukščiau įvardintų 
miestų atstovų skaičius.

Ypatingieji tautos atsto
vai susirinkę nurodytą va
landą ir nurodytoje vietoje 
renka Respublikos Prezi
dentą. Ypatingų tautos at
stovų susirinkimas yra tei
sėtas, jeigu jame dalyvauja 
ne mažaiu kaip pusė visų 
išrinktųjų atstovų. Nema
žiau kaip 20 atstovų turi tei
sę pasiūlyti vieną kandida
tą. Respublikos Prezidentas 
renkamas slaptu balsavimą 
Iš pasiūlytų kandidatų Res
publikos Prezidentu laiko
mas išrinktas tas, kuris gavo 
absoliutinę balsų daugumą, 
tai yra, daugiau nei pusę vi
sų balsų. Jei balsuojant, nie
kas negauna absoliutinės 
balsų daugumos, tai tie pa
tys kandidatai balsuojami 
antrą kartą ir išrinktas lai
komas tas, kuris šį kartą ga
vo paprastą balsų daugumą.

Pasiremiant šiuo įstaty
mu, š. m. lapkričio mėn. 25 
d. buvo paskelbta, kad ypa
tingų tautos atstovų rinki
mai įvyks šių metų gruo
džio mėn. 2 d. Viso yra rink
ta 118 atstovų, kurie susirin
kę šių metų gruodžio mėn. 
11 d. išrinks Lietuvos Res
publikos Prezidentą. Pagal 
Lietuvos Respublikos Kons
tituciją, Respublikos Prezi
dentas bus renkamas septy- 
neriems metams.
Liet Pasiuntinybe Amegikai

Redakcijos pastaba: Pre
zidento rinkimai buvo pa
skelbti taip netikėtai, matyt, 
dėlto, kad opozicija neturė
tų progos prie jų prisiruošti.

m Dolerių Kapitalistai Ėmė 
Pinuti Vieni Kitus,
Socializmo mokytojo 

Markso pasakyti žodžiai pil
dosi. Kapitalistai pradeda 
piuati vieni kitus. Marksas 

įsakė, kad jie smaugs vieni
■ kitus numušdami prekių kai
mas, kad silpesniuosius iš-
■ mušus iš biznio ir tuo budu 
i sunaikinus konkurenciją.

lftOOfiOO, 
Propagandai.

Princetono Universiteto 
profesorius Frank A. Fet- 
ter, kalbėdamas Columbijos 
Unversiteto studentų susi
rinkime pasakė, kad Ameri
kos kapitalistai yra sudėję 
bilioną dolerių sulaužymui 
Shermano įstatymui, kuris 
draudžia kapitalistams da-.~-—-------------
ryti sąmokslus ir kelti pro-’Šiomis dienomis Massachu- 
duktų kainas. Už tus pini-^setts valstijoj tokį vajų pra- 
gus dabar esanti vedama, dėjo pieno trustas prieš 
laikraščiuose gudri propa- smulkesnes pieno kompani- 
ganda prieš tą įstatymą. 'jas. ’ Į kelias dienas pieno

a,——--- ’ ’ įkainos tapo numuštos nuo
NELAIMĖ ANGLIŲ KA- J13 iki 9 centų kvortai. Šituo 

SYKLOJ. i laiku pienas visuomet pa-
Pereitą sąvaitę netoli brangsta, o dabar jis atpigo. 

Scrantono, Pa., buvo užmuš-; Ir ne bet kiek atpigo, bet 
ti 3 angliakasiai. Jie dirbo keturiais centais ant kvortos. 
Penn Anthracite Coal kom-\ Smulkesnės kompanijos jau 
panijos kasykloj su trim ki- rėkia, kad tai yra sąmokslas 
tais maineriais, kaip nuo vir- ant jų gyvybės. Bet niekas to 
šaus nurkite didelis akmuo, nepaiso. Toks pat mažės- 
ir 3 žmones užmušė ant vie- niųjų naikinimas prasidėjo 
tos, o du sunkiai sužeidė, - jau ir gurno pramonėj. Dide- 
šeštas išliko sveikas. Gruo- lės robo kompanijos nuka- 
džio 4 dieną užmuštųjų la- pojo padangų kainas, kad 
vonai buvo iškelti iš kasyk- sutriuškinus savo konkuren- 
los viršun. Jie vadinosi: tus. Paskui kainos kils. 
Arthur Jonės, Andrius Ga 
laida ir Henry Skrec. į BUTLEGERIUI PADĖJO 

PRAGARO MASINĄ.
Providence, R. I.—Anks

ti pereito penktadienio rytą 
čia sprogo pragaro mašina

SOVIETAI PASKYRĖ
$275,000.000 TELEGRA

FO VIELOMS.
Iš Maskvos pranešama, ant užpakalinių gonkų prie 

kad Sovietai paskyrė $275.- butlegerių ir gemblerių “ka-
000,000 sumą telegrafo ir raliaus” namų. Namas apar- 
telefono vieloms išplėsti. idytas.įdytas.
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KAIP KOMUNISTAI GY

DYS LIGONIUS.
Šiomis dienomis Lietuvoje 

buvo renkamos tarybos li
gonių kasoms. Prieš rinki
mus komunistai išsijuosę a- 
gitavo, kad darbininkai ne
balsuotų už socialdemokra
tus, nes šie ligonių sveikata 
visai nesirūpiną. Reikia, e- 
są, balsuoti už komunistus. 
Na, ir nesusipratę darbinin
kai tos agitacijos paklausė. 
Kauno ligonių kason buvo 
išrinkta komunistų didžiu
ma. Taigi Kauno laikraščiai 
dabar daro iš komunistų juo
kus, kad jie “gydys” ligo
nius rinkdami iš jų aukas ir 
rodydami Lenino paveiks
lus.

“Lietuvos Žinios” rašąs
“Na brolau, bus gen laikai 

darbininkams ir tarnautojam.-' 
Gana mus gydė visokie social- 
fašistai, Vanderveldo. Čember
leno ir čankaišeko pakalikai.

“Socialdemokratams nerūpė
jo darbininkų ir tarnautojų 
sveikata. Jie sėdėjo Ligonių 
kasoje ir ruošė intervenciją 
prieš SSSR ir tuo reikalu sėbra
vusi su Puankare ir Lavaliu.

“Dabar Lietuvoje bus pa
skelbta “gydymo piatiletka.“ 
Darbo žmonės bus gydomi mo
derniškiausiomis priemonė
mis.

“Ligonių kasoje bus iškabin
ti Lenino. Dzeržinskio. Anga- 
riečio šventųjų paveikslai.

“Pasimels ligonis šventajam, 
paaukos švento Vladimiro ar 
Felikso duonai kelis litus, ir 
pasveiks.”

Nors tai ironija, bet negali
ma sakyti, kad ji butų be pa
grindo. Komunistai žadėjo 
darbininkams iškovot viso
kių palengvinimų, taigi 
tegul jie dabar ir parodo, 
kokiu budu jie galės tai pa
daryti.

“Socialdemokratas” kal
ba apie tai rimtai. Pažymė
jęs, kad komunistai paėmė 
ligonių kasose viršų, musų 
draugų laikraštis sako:

“Prašome, ponai komunistai, 
sėsti. Vieta Kauno ligonių ka
soje tuojau bus jums paliuosuo- 
ta. Kad jums butų lengviau 
dirbti, mes jums priminsim, ką 
jus pažadėjote Kauno darbinin
kams ir tarnautojams rinkimų 
eigoje, gaudydami jų balsus.

“Jus žadėjote išdavinėti pa
šalpas bedarbiams. jeigu tik 
tapsite kasų šeimininkais. Pa
siruoškit. Paruoškite iš anksto 
lėšų jiems padėti.

“Agituodami tarp darbinin
kų. ypač tarp mažai susipratu
sių, jus jiems Įkalbinėjote, kad 
juos paliuasuosite nuo mokes
čio ligonių kasoms. -Jus sakėt, 
kad ne t>k kovosit.bet ir iškovo- 
sit. kad darbininkai butų pa- 
liuosuoti nuo mokesčio kasoms 
ir kad tas mokestis butų uždė

tas darbdaviams ir valstybei.
Tuo savo pažadu jus, Įtikinėjote 
dievobaimingas moterėles ties 
bažnyčių durimis ir Įspraudę 
joms Nr. 2. atvedėt prie rinki
mų dėžės.

“Pasiruoškite ir netraukdami 
palengvinkit darbininkams ir 
tarnautojams mokesčių naštą, 

kaip esate pažadėję.
“Per rinkimus jus žadėjote 

darbininkams pagerinti gydy
mą. pagerinti vaistus, padidinti 
pašalpas, paliuosuot šeimos na
rius nuo mokėjimo 1 lito už re
ceptą. sutvarkyti gydytojus, 
kad jie nestumtų ligonių kasos 
narių i paskutinę vietą.

“Dabar prašome. Jums aiš
kiau matyti, kas socialdemok
ratų buvo bloga padaryta. Pa
darykite jus geriau.

“Per rinkimus jus žadėjote 
kovoti už tai. kad kasos nepri
klausytų nuo vyriausybės agen
tu ir butų išimtinai darbininkų 
atstovų rankose. Jus žadėjote 
kovoti už darbininkų ir tarnau
tojų visišką apdraudimą ne tik

ligos atsitikime, bet ir nedar
bo metu.

“Drąsiai pirmyn! Visais tais 
atsitikimais, kai jus nuošir
džiai rupinsit darbininkų ir tar
nautojų reikalus, mes. social
demokratai. nuoširdžiai jus pa- 
remsim. Iš to. kiek palankumo 
jums rodė rinkimų kampanijoj 
vyriausybės organai, mes spė
jame. kad jums lengviau bus Į- 
gyvendinti tuos svarbius dar
bininkams reikalavimus, kaip 
tas mums sekėsi.

“Per rinkinius jus žadėjote 
darbininkams praktiškus daik
tus: pagerinti gydymą, padi
dinti pašalpas, paliuosuot! dar
bininkus'nuo mokesčio ligonių 
kasoms. Tie visi praktiški pa
gerinimai galima daryti tik per 
ligonių kasą. Mes perduodame 
i jūsų rankas jau sukurtas ir 
aptvarkytas ligonių kasos. Ap
tvarkytas tiek, kiek dabartinis 
nelemtas Įstatymas leido ir kiek 
mes sugebėjome.

“Dabar jusu pareiga Kauno 
ligonių kasą išsaugoti darbinin
kų atstovų rankose, jos nepra
žudyti (cenzūros išbraukta). 
Už tai jus atsakysit ne tik prieš 
Kauno, bet ir prieš visos Lietu
vos darbininkus ir tarnautojus.

"Jus dedatės geriausiais dar
bininkų reikalų gynėjais. Jus 
išdavinėjote vekselius su jūsų 
parašais ir labai didelėms su
moms ant visų kryžkelių per 
kasų rinkimus, o labiausia lan
džiodami pakampiais ir po vie
ną prikalbinėdami. Jus ir senoj 
kasoje visą laiką triukšmauda
mi laužėtės pirmyn, kad jums 
butų duota tvarkyti ligonių ka
sos. Prašome. Dabar atėjo jūsų 
eilė dirbti. Parodykit, ką jus 
galit. Pakartojame. Ką tik jus 
sumanysit gero ir praktiškai 
darbininkams naudingo, mes 
visuomet jus paremsim. Bet. 
kai jums ateis terminas mokė
ti darbininkams išduotus vek
selius. ateis laikas pildyti, per 
rinkimus duotus pažadėjimus, 
nebandykit išsisukti. Mes pa
sistengsime laiku išaiškinti 
Kauno darbininkams, kuomet 
jus bandysit daryti piktą ban
krotą. arba mėginsit sukti Į 
šuntakius patį ligonių kascs 
reikalą. Tuomet mes kartu su 
darbininkais pašauksi m jus at
sakomybėn. Prašome i darbą.“

Bet vėlesnės žinios iš Lie
tuvos rodo, kad komunistam 
nebuvo lemta prie to darbo 
atsisėsti, nes šitų rinkimų 
pasekmes valdžia panaikino 
ir paskelbė naujus rinkimus.

Žvalgyba padėjo komuni
stams vest agitaciją, kad pa
kenkus socialdemokratams. 
Bet kai valdžios agentų pa
dedami komunistai pravedė 
savo kandidatus, tai valdžia 
dabar ir jiems neleido šitos 
vietos užimti.

Taip buržuazija atsilygi
na savo talkininkams.

KELEIVIS

šiomis dienomis Chicagos municipaliniame aviaci os lauke buvo atidaryta šita orlaivių sto
tis. Jos Įrengimas kaštavo miestui $100,000.

■ .*ate;į

JAPONŲ IR RUSŲ IMPERIALIZ 
MAS MANDŽURIJOJ.

AR TIESA, KAD RUSIJA J 
EINA PRIE BANKROTO?!

“Sovietų Rusija stovi ant 
krašto bankroto.”

Taip tvirtina “Posliednija 
Novosti”, rusų anti-bolševi- 
kų Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis, kuri cituoja 5 j 
grudžio numery “Literaryi 
Digest”.

Viso pasaulio krizis labai 
suvargino kapitalistines vaL 
sybes, bet Sovietų Sąjungai 
jis uždavė da skaudesnį 
smūgi, sako šitie komuniz
mo priešininkai. Sovietų eks
portuojamų žaliavų kainos 
tiek nukrito, kad sovietiniai 
eksportuotojai esą tiesiog 
nusigandę.

Tuo pačiu laiku, sako 
“Posl. Novosti”, Sovietų vy
riausybei prisieina auksu 
mokėti savo skolas už nu
pirktas užsieniuose mašinas 
ir kitokį pramonės aprūpini
mą.

Apie Sovietų finansinę 
būklę Paryžiaus rusų finan
sininkas A. Baikalov rašo 
taip:

“Sulyg Sovietų Valstybės 
Banko paskelbto 1931 metų 1 
rugpiučio raporto, tas bankas 
turėjo tą dieną šitokių rezervų: 

Rublių
Aukso ...................544.158,500
Kitų brang, metalų 23,465.380 
Svetimos valiutos 50.167.800 
Svet. vai. notų .... 2.884,200

s

SLA. JUBILĖJUS.
Keturiasdešimt metų 

gal Amerikoje Įsikūrė lietu
vių organizacija, kuri šian
dien yra žinoma kaipo SLA.

Trisdešimts metų atgal ji 
skilo, nes laisvi žmonės ne
galėjo išvieno dirbti su ku
nigais. Kunigų vadovaujama 
dalis pasivadino “Susivieni
jimu Lietuvių Rymo Katali
kų Amerikoje”, o pažangių
jų dalis pasirinko dabartinį 
savo vardą—SLA., kas reiš
kia: Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje.

Taigi šiomis dienomis S. 
L. A. minėjo savo įsikūrimo 
ir skilimo sukaktuves. Ta 
proga kuopos ir apskričiai 
suruošė visą eilę prakalbų, 
koncertų ir kitokių vakarė
lių. Išėjo taip pat gražus ju- 
bilėjinis SLA. organo “Tė
vynės” numeris, gausiai iliu
struotas SLA. veikėjų pa
veikslais.

“Keleivis” linki Susivie
nijimui šviesios ateities.

at-

I

i

—________ i

“Antra grupė susideda iš tų . per visą sąvaitę Lietuvos 
firmų, kurios dabar daro bizni Į darbininkas neuždirba 25 
su Sovietais. Nežiūrint visuo-Įlitų. Pereitų metų pavasarį 
tinio kainų nukriti: o. jos par- vidutinė alga buvo 18 litų į 
duoda mums savo prekes labai]sąvaitę. Tokia pat ji buvo 
aukštomis kainomis ir daro ge-:įr pereitų metų rudenį, buL 
rą pelną. Taigi skleisdamos i vakasio metu. Ir “Elta” pa
gąsdinančias žinias apie musų briežia, kad tokia alga mo- 
finansinę būklę, jos nori atbai- karna be maisto ir ordinari- 
dyt savo kcnkuren’ us jiuo mus. jos.

“Faktai atrems visus melus j šįmet Lietuvos darbi- 
apie Sovietų Sąjungos ekonomi- Į ninku algos negalėjo pakilti, 
nį krizį ir negalėjimą skolų už- nes šįmet jos visur nukrito, 

gi aukščiau paduotoji “El
tos” statistika parodo, kad 
nuo 1926 metų algos Lietu-

Japonai dar vis tebešaudo priklauso Rusijai (jisai buvo 
kiniečius Mandžurijoje, ne- pastatytas dar caro valdžios 
paisydami, kad tuo piktina-i pinigais). Maskva tuomet 

j si visas pasaulis. Jie sakosi: lygiai taip, kaip dabar To- 
giną savo reikalus. Kokius, kio, sakė, kad ne užpuolimo 
reikalus? Pietinėje Mandžu- i tikslais ji pasiuntė savo ar- 
rijoje Japonijai priklauso miją Mandžurijon, bet tik 
geležinkelis, kurį Japonijos < “gindama savo reikalus. ’ 
kareiviai saugoja. Tarp tų Žinoma, rusų politika yra 
kareivių ir ginkluotų kinfe- truputį kitokia, negu japc- 
čių prieš kiek laiko įvyko nų. Japonai, matote, nesu- 
susirėmimas. Tuomet Japo- telpa savo salose, ir jiems 
nija pasiuntė daugiau armi- reikia jieškoti naujų terito- 
jos Mandžurijon atkeršyti ir rijų. Todėl jie veržiasi Man- 
“padaryti tvarką.” Dabar džurijon ant žut-but. Ru- 
Japonijos valdžia sako, kad sams naujų žemių nereikia, 
ji nieko blogo Mandžurijoje nes jie nepajėgia apdirbti ir 
nedaranti, tik ginanti savo tų, ką jie turi. Todėl jiems 
teises, kurios jai buvo pripa
žintos taikos sutartyje po ru-

mokėti.”

Nėra abejonės, kad tame 
yra daug tiesos. Privatinio . . - ,
kapitalizmo biznieriams;Y°^e ein?7 bet
valstybinis Sovietu kapita-1 ze^’n- 3 admasi, sjmet jos 
lizmas išrodo pavojingas i «al da žemesne, negu buvo
konkurentas, todėl jie ji dis-' P*™31-i—i-z - • ’, ,.*’.•*• - 1 Na, o vienybe su savo

korespondentu skelbia, kad 
Lietuvoje paprastas darbi-

ir reikalo nėra taip atkakliai 
kiniečius pulti. Antras daly
kas, njsai dabai- vykina savo 
penkių metų planą, todėl į- 
sivelti i dideli karą jiems bu
tų ner>aranku. Bet vis dėlto 
tas bolševikų įsiveržimas

pavojingas

kredituoja ir kenkia jam vi- i 
sais galimais budais.

Bet šitas antagonizmas'
prieš Sovietus yra vienas da- nmka> uždirba j
lykas, o finansinė Sovietų ^enų, kas Amerikos pmi- 
būklė yrą kitas dalykas. Gi ga* re^. $2o°’ aiJ?a. 8

MaZ I® “Eltos” statistika parodo.

lykas.

Viso.............. 620.675,930
“šitomis rezervomis yra pa

dengta daugiau kaip 4.900.000.- 
000 apyvartoj esamų popierinių 
rublių. Taigi kožnas gali ma
tyt. kad visos šitas rezervos 
padengia vos tik 13 nuošimčių 
popierinių pinigų, kuomet So
vietų Įstatymai reikalauja, kad 
butų padengta nemažiau kaip 
25 nuošimčiai.

“Aišku todėl, kad išgabenus 
tas rezervas iš Rusijos užsienio 
skoloms apmokėti, červonco 
rublis turėtų smarkiai kristi, 
kaip tai atsitiko 1923 metais. 
Sovietų rublio vertė jau ir da
bar yra labai susitraukus.”

Šitokius klausimus kelia 
“Posliednija Novosti”, anot 
komunistų, “baltagvardie
čių” organas. Kad šitam 
laikraščiui rupi diskredituo
ti Sovietų Rusiją, tai savai- 
mi suprantamas dalykas.

Bet pasiklausykim, ką ši
tuo klausimu rašo Sovietų 
spauda. Maskvos “Izviesti- 
ja” sako, kad šitie paskalai, 
buk Sovietų Sąjunga susto
sianti mokėjus užsieniui 
duotus savo vekselius, esą 
skleidžiami dviem sumeti
mais, būtent:

“Visų pirma. kapitalisti- 
niems elementams rupi nu
kreipti pasaulio proletariato a- 
kis nuo musų laimėjimų ir Įti
kinti darbininkus, kad Sovietų 
Sąjunga taip pat kenčia ekono
minį krizį.

“Toliaus. šitokius gandus lei
džia dviejų rūšių žmonės. Kal
bėdami apie musų finansinius 
sunkumus, vieni jų nori nugąs
dinti užsienio kapitalistus, kad 
tie neimtų iš Sovietų Sąjungos 
jokių užsakymų ant kredito, 
šita žmonių grupė susideda 
daugaiusia iš Amerikos biznie
rių. kurie, privertę mus savo 
anti-sovietine kampanija su
mažinti su Amerika biznį, nori 
nubaidyti Europos kapitalistus, 
kad nei jie negautų tų užsaky
mų. kuriuos mes pirma duoda- 
vcm Amerikai.

sų-japonų karo.
Vargiai kas šitokiais Ja

ponijos pasiteisinimais tiki, 
nes visiems yra aišku, kad ji 
kiniečius puola, o ne ginasi. 
Vien tik apsigynimo tikslu Mandžurijon. 1929 metais 
nebūtų reikalo bombarduoti aiškiai parodė, kad ir komu- 
ir užimti visą eilę miestų nistinė valdžai nėra liuosa 
Mandžurijoje. Atrodo, kad 
tuos miestus japonai visai 
neketina iš savo rankų pa
leisti Ir ką gali jiems kas pa
daryti? Kinija yra persilpna 
su japonais kariauti. Tautų 
Sąjunga irgi nepajėgia pri
versti japonus iš Mandžuri
jos išsikraustyti Negut įsi
kištų kuri galinga valstybė, 
kuri turi ne mažiaus karei
vių, armotų, laivų ir pinigų, 
kaip Japonija.

Artimiausia didelė valsty
bė, kuriai rupi, kad japonai 
perdaug neįsigalėtų Man
džurijoj, yra Rusija. Sovietų 
valdžia jau kelia triukšmą 
spaudoje ir diplomatinėmis 
notomis. Buvo pranešimų, 
kad ji ir savo armiją mobi
lizuoja prie Mandžurijos sie
nos. Bet Rusijos rolė Toli- 
muose Rytuose irgi nėra la- 

. . .. ibai panaši į taikos angelo.
atsakommgajĮ į Vos dvejetas metų praėjo 

nuo to laiko, kai rusai tokiu 
pat budu bombardavo kinie
čius ir užiminėjo jų miestus 

. . šiaurinėj Mandžurijoj, kaip pigos žinios buvo tokios. dabar japonai į^.o

kartus daugiau, negu oficia-apie Sovietų finansus “Izvie- 
stija” nieko nesako. . 
kvos laikraštis visai neuž-Į 
ginčija tų skaitlinių, kurias' - ,— --------- ---------
paduoda ~ “Posliednija No- j paaiškinti, kas čia taip me- 
vosti”. O tos skaitlinės pa- luoja—Lietuvos valdžia, ar 
rodo, kad Sovietų popierinis pati “Vienybė” su savo ko- 
rublis yra vertas vos tik 13 respondentais? 
kapeikų, nes rezervos pa
dengia jo vos 13 nuošimčių, 
o jei tos rezervos bus išvež
tos iš Rusijos užsieno sko
loms apmokėti, tai i-ublis ga
li pasilikti visai be vertės.

Žinoma, mes netikrinam, 
kad tikrai prie to prieis, ir 
mes1 nenorime, kad prie to 
prieitų. Mes tik parodėm, ką 
apie Sovietų Rusiją kalba 
jos priešininkai, ir kaip da
lykus aiškina pats Sovietų 

valdžios organas.

Butų labai gerai, kad 
“Vienybė” malonėtų dabar

UŽ KĄ LIETUVOJE PER
SEKIOJAMI LAIKRAŠ

ČIAI.
Kauno žvalgyba pareika

lavo, kad karo komendantas 
nubaustų ; ' "
“Naše Echo” dienraščio re
daktorių už skelbimą “me
lagingų ir visuomenę &rz.\- 
nančių žinių.” O tos “melą-v •

nuo imperializmo.
Jeigu sovietų valdžiai tik

rai butų brangus tie darbi
ninkiški principai, kuriuos ji 
deklamuoja, tai ji seniai bu
tų pasiūliusi Kinams atpirkti 
iš jos geležinkelį ir butų iš 
Mandžurijos pasitraukusi. 
Bet sovietai dėl tos caro pa
liktos nuosavybės svetimoje 
šalyje imasi ginklo kiekvie
ną* kartą, kai tik jiems pasi
rodo, kad ji yra pavojuje.

Taip pat elgiasi ir japonai. 
Imperializmas, nežiūrint ko
kios jisai “spalvos”, yra vi
sur vienodas.

KAS MELUOJA APIE LIE
TUVOS DARBININKŲ 

ALGAS?
Tūlas lakias atgal sugrįžu

si iš Lietuvos p. Milerienė 
aprašė Chicagos “Naujieno
se” savo įspūdžius ir pasakė, 
kad per 25 metus Lietuva 
nedaug padarė progreso, nes 
kaip 25 metai atgal, taip ir 
dabar žmonės tenai vaikš
čioja basi, mušasi, girtuok
liauja ir gyvena didžiausia
me skurde, nes uždarbiai la
bai prasti.

Dabar P. Kriukelis Brook
lyno “Vienybėj” (Nr. 143) 
nori tą p. Milerienės prane
šimą suniekinti, sakydamas, 
kad ji parašiusi “baisią ne
tiesą.” Jis rašo:

“Matyti, kad poniai M. tokią 
žinią suteikė koks komunistas. 
Dabar Lietuvos darbininkų gy- 
veniiaas nė kiek neblogesnis už 
Amerikos darbininkų. Papras
tas Kauno darbininkas per die
ną uždirba nuo 12 iki 25 litų, o 
amatninkai daugiau.“

Lietuvos valdžia irgi mėg
sta pasigirt darbininkų “ger
būviu”, tečiaus jos skelbia
mos statistikos žinios paro
do visai kitokias algas, štai, 
prieš mus guli šių metų spa
lių mėnesy “Eltos” išleistas 
anglų kalba “Economic and 
General Buletin”,kuris paro
do, kokia buvo vidutinė Lie
tuvos darbininko alga pava
sario sėjos laiku nuo 1926 iki 
1930 metų:

1926 m. litais 3.30
1927 m.
1928 m.
1929 m.
1930 m.

Kaip matote, valdžios a- 
gentura “Elta” parodo, kad

99

99

99

99

3.20
3.25
2.90
3.00

Kauno priemiest., Šančiuose, 
vienam rūsy policija iškasė 
kažin keno kaulus ir sumėsi- 
nėtų kūną. Kadangi tūlas Į 
laikas atgal tenai buvo pra-‘ 
puolęs ir iki šiol da nesuras
tas tūlas Vasiliauskas, tai 
“Naše Echo” parašė, jog po
licija radusi sumėsinėtą Va
siliausko lavoną.

Šitame pranešime policija 
ir įžiūrėjo “melą” ir “visuo
menės erzinimą.” Girdi, ke
no tas lavonas, kol kas da 
sunku pasakyti, nes rastos 
liekanos .atiduotos atatinka
moms Įstaigoms ištirt, ir da 
nežinia, ar tos įstaigos ga
lės ką nors išaiškinti.

Reiškia, pati policija pri-, 
sipažįsta, kad ji da nežino,1 
keno tas lavonas, tečiaus 
kimba prie laikraščio už 
skelbimą “melagingų” ži
nių. Jeigu ji nežino, keno 
tas lavonas, tai iš kur gi ji 
gali žinot, kad laikraštis pa
rašė “melą?” i

Gali būt, kad laikraštis su
klydo ; bet kas bus, jeigu ka
ro komendantas, pildyda
mas žvalgybos reikalavimą, 
laikraštį nubaus, o vėliaus 
pasirodys, kad laikraštis ra
šė tiesą?

Ar ne durnas tada bus 
žvalgybos ir komendanto iš
sišokimas?

Bet prie diktatūros vis
kas galima. Kožnas valdžios 
agentėlis jaučiasi visagaliu 
ponu ir visur kiša savo nosį. 
Profanai žvalgybininkai, ku
rių pareiga turėtų būt tiktai 
arkliavagius gaudyt, imasi 
“mokyti” laikraščius, kaip 
reikia žinias rašyti.

Jeigu policijos agentas 
drįstų šitaip įkišti savo sna
pą į spaudos reikalus Ameri
koj, tai jis gautų tokių ant
ausių, kad ir mirdamas jų 

■ neužmirštų.

tinėje Mandžurijoj.
Sovietų valdžia 1929 m. 

turėjo visai panašų nesusi- 
į pratimą su kiniečiais dėl Ry- 
tų-Kinų geležinkelio, kuris

n

i

!>•

POPIEŽIUS PRAKIŠO 
SPEKULIACIJOSE 

$26,000,000.
Nors katalikų bažnyčia 

draudžia žmonėms tintus 
krauti, tečiaus pats bažny
čios galva popiežius yra di
džiavais kapitalistas ir spe
kuliantas. Šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad spekuliacijo
se “šventas tėvas” prakišo 
net 500,000,000 lyrų, kas A- 
merikos pinigais reiškia 
daugiau kaip $26,000,000. O 
iš kur jis tuos milionus ga
vo? Gi biedni žmoneliai su
dėjo, kuriems kunigai liepia 
pinigų nekrauti.

v •

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Isdirbystėje

VEAL- 
LOAF

EsseN
Specialybe

«♦ I * I * I « *

« » f ■ « * i j

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



Bažnyčios, Nei Vagią.

kalėjimą visus, kuriuos tik KANADOS 
in nnlipiifj V ai n n vai-

LIETUVIAI.

I

Reporteris.

site žinias kiek galima uždirbti su

I

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

200, nes kuopa skaitlinįa • TJO rTTz- - T * nmkas neleido. Kiti gi reke, Nors bolsevi.. ; cm nėra, bet kad busianti “dortina politi-

Tai tokia pas mus padėtis.
Miško medis.

ka”, jeigu pradėsite aiškinti 
už ką balsuoti. Ir taip triukš- 
navimas nusitęsė net 15 mi- 

čių po dvyliktos.
SLA. 14 kp. narys.

mis daryti. Vieni susiglamžę: 
jas į kišenių įsikišo, o kiti nu- j 
metę po sėdynėmis. Jei kas; 

P norėjo ką paaiškinti, pirmi-

CLEVELAND, OHIO. ! tvoti. Vieni 
Trhilršiiwf»s SLA. 14 kuo- ‘ kas reikia su 

po* susirinkimas.
Susirinkimas įvyko 2 

gruodžio. Žmonių buvo apie

D1D E LIA U S1S

t
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| AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Kur Nėra Nei Policijos, Nei br’dgęport, conn. , 
v v* it • tr • Kun* Faaku» užvažiavo ant 1

Lietuviai čia pastatė tiltą, 2 
mokyklas ir įvedė gatvėse 

žiburius.
Mar-Lin, Pa.—šis mieste

lis dar jaunas, vos 19 meti; 
kaip įkurtas. Gyvena įvairių 
tautų žmonės, lietuviai, len
kai, ukrainiečiai, airiai, vo
kiečiai, italai ir tyroliečiai. 
Miestelis guli prie sraunaus 
upelio krantų, o iš abiejų pu
sių stovi aukštos girios. Y ra 
įtaisytas puikus prūdas, ir 
vieta čia tokia groži, kad va
saros metu suvažiuoja daug 
turčių laiką praleisti.

A. J. Banišausko pasidar
bavimu 1929 metais Readin- 
go gelžkelio kompanija čia 
įtaisėstotį, kad laukiant 
traukinio blogam ore butų 
kur pasislėpti. Tais pačiais 
metais drg. A. J. Banišaus
kas suorganizavo vietos gy
ventojų komitetą įvedimui 
žiburių miestelio gatvėse. 
Komitetan įnėjo postmaste- 
ris M. Margevičius, F. Ba- 
gučinskas, prof. R. A. Nau
jalis, B. Naujalis, L. Savins- 
kas ir pats A. J. Banišaus
kas. Per 15 mėnesių laikėm 
susirinkimus ir kovojom su 
vietos kasyklų kompaniją, 
kuri labai priešinosi žiburių 
įvedimui, nes ant jos žemės 
yra daug namų, tai už žibu
rius jai prisieina išmokėt'mą. 
per metus apie $2,200. Vis:

dėl to kovą laimėjom ir 1930 
metų 5 lapkričio vakarą mu
sų gatvės nušvito elektros ži
biniais. Kartu su mumis ga
vo ir kiti aplinkiniai mieste
liai žiburius.

Kaip naujas ir nedidelis 
miestelis, čia nebuvo da ir 
mokyklų. Taigi musų pašto 
vedėjas drg. M. Margevičius 
surašė 17 vaikų ir padavė 
reikalavimą, kad Mar-Lino 
žemės kompanija įkurtų vie
šą mokyklą. Ir mokyklą ga
vom.

Šių metų liepos mėnesį 
drg. A. J. Banišauskas suor
ganizavo vietos gyventojus 
ir pastatė per Schuylkill upę 
tiltą, kad gyventojams butų 
parankiau pasiekti busą.

Taigi galima pasakyt, kad 
lietuviai daugiausiai šitą 
miestelį gerina. Ypač daug 
darbuojasi “Keleivio” drau
gas ir SLA. I Apskričio or
ganizatorius A. J. Banišaus
kas.

Žmonės čia gyvena sutiki
me, nes nėra bažnyčios nei 
kunigo, tai niekas jų nesu- 
piudo. Vagių ir nėrą. Nėra 
policijos, nėra kalėjimo, nė
ra teismo ir nėra nei vieno 
piktadario. Už tai turime 
jau dvi viešas mokyklas ir 
ramų, pavyzdingą gyveni-

GREATNECK, N. Y. 
“Laisvės” komisarai išsiža

dėjo savo draugo.
Čia gyvena apie 50 metų 

amžiaus nevedęs vyras. Išro-1 
do labai suvargęs, lyg jau j 
senai nevalgęs. Musų vienas I 
draugas, “Keleivio” skaity
tojas, suteikė jam pagalbą, ! 
nupirko valgyt ir davė 5 do-, 
lenus.

Pirma šitas žmogus prigu
lėjo prie “Laisvės” choro ir 
“Laisvė” girdavo jį, kad e- 
sąs geras dainininkas. Pa
kol žmogus dirbdavo ir užsi
mokėdavo komunistams po 
50 centų kas mėnesį, tai bu
vo geras dainininkas ir ge
ras draugas, bet kai dabar ( 
jis atsidūrė į bedarbių eiles 
ir miršta badu, tai “Laisvės” • 
komisarai jo jau nemato. Bet1 <_ _  i_ _ v _•_ _ • •• _ |
renka kas diena. Kažin, ko- ‘

dariai” da daugiau įniršo. 
Tuoj pradėjo mėtyt ašarines 
bombas ir mušti susirinku
sius lazdomis. Keliolika 
žmonių buvo apmušta ir apie 
tuzinas suimta.

Paskui policijos komisio- 
nierius paskelbė laikraščiuo
se pasiaiškinimą, kad Det
roito policijos departamen
tas mitingų niekam nedrau- 
džiąs ir žodžio laisvės ne
varžąs. Kaip kitos partijos, 
taip ir komunistai, girdi, ga
li laikyt savo mitingus ir kal
bėt, bet tai reikia daiyti, sa
ko, taip, kad kitiems pilie
čiams nebūtų trukdomas ju
dėjimas, reikia gerbti kitų 
teises. F. Y.

PRINCE ALBERT, SASK.
i u - i • • •• i Pasibaigė visi darbai, be-aukas bedarbiu šelpimui jie darbiai nakvoja 

renka kas diena. Kazin, ko- ...
kius bedarbius jie šelpia, jei- j Musų apielinkėj pasibaigė 
gu net šitokių savo draugų jau visi darbai ir šimtai žmo- 
nemato.

“Keleivio” Skaitytojas!
į nių vaikščioja be darbo ir be 
! cento. Miestas bedarbius 
maitina, bet duoda tik du 
kartu į dieną pavalgyt: iš 
ryto bliuduką poričio ir puo
duką kavos be cukraus, o 
vakare kiaulės kojų ir kai 
kada jautienos įmaišo. Duo
da ir nakvynę, bet jei pasivė
linai ateiti, tai lovos jau ne
gausi, turi ant grindų gulėt. 
Kai kurie bedarbiai eina į 
krumus, susikuria ugnį ir te
nai nakvoja. Mačiau vieną 
net su išdegusiu apsiausto 
šonu. Mat, užmigo per arti 
ugnies ir užsidegė. Prie 
miško darbų labai mažai 
žmonių ima, o ir atlyginimas 
tenai nežmoniškai mažas: į 

'mėnesį moka tik 10 dolerių, 
tūkstančiams žmonių daug j bet ima tik tuos, kurie turi 
neparankumo. Jis pasiūlė! pinigų už kelionę užsimo- 
jiems laikyti mitingi© Cass kėt. 
Parke, kuris tokiam tikslui 
esąs daug tinkamesnė . vie
ta.

Bet komunistai nenorėjo AGENTAI IR STORNIN- 
eit tenai, kur jiems leidžia | KAI, JEIGU NORITE 
Jie nutarė pastatyt 'ant savo' UŽDIRBTL
ir SUSirinkt miesto Vidury. savo pilną antrašą, o gan.

x s,te sanias kiek galima uždirbti suAtėjO apie a,1>Uv žmonių. Zl- musų gyduolėmis, kurias žmonės pla- 
noma, ne visi jie komunistai, nu5 rT?s’’ p®1** Matysite ką ši- 
bet beveik visi bedarbiai. Jg SŽSjTaS&g, 
Jie rado Čia jau apie 100 po- kurie agentai uždirba iki |20.©« fedfc- 
Ueamonai Vimn tivzviaiac la-’ drugštominkai ir štorninkai pa-licmanų, Kūne tuojaus ir vietos, mažiau ar daugiau kiek
pradėjo lazdomis Švaistyt. Pasiklausti apsimoka, nes
Komunijai mėgino priešin-
tis ir vieną policmaną numu- gyduolių ir rašykite pas: (si)
5a ni]A nrldin TnHHfcN CHEMYCAL CO.se nuo arKiio. iaaą tvaru- R o. 117> piainaviiie. Pa.

DETROIT, MiCH.
Komunistą susirėmimas su 

policija.
šiomis dienomis čia buvo 

dailg triukšmo. Ruošdamie
si “Alkanųjų Eisenai” į Wa- 
shingtoną, komunistai no
rėjo surengti keliatą mi
tingų Grand Circus parke, 
kuris randasi miesto vidury. 
Kreipėsi policijom, kad duo
tų leidimą. Policijos komi- 
sionierius Waikins paaiški
no, kad dienos laiku tokioj 
vietoj negalima mitingo lai
kyti, nes tenai perdaug dide
lis trofikas. Tas padarytų

gatvėkario. Per misijas nu
mirė žmogus.

Pas mus buvo atsibeldęs 
kažin koks misijonierius, 
“tėvas” Jonas Bružikas, ku
ris čia pęr 40 valandų laikė 
misijas. Bet gruodžio 1 d. 8 
valandą ryto bažnyčioje kilo 
didelis sumišimas', nes nuo 
tų misijų mirė staiga mirtimi 
Antanas Pasiukevičius, 67 
metų amžiaus lietuvis. Jis 
buvo bažnyčioj kartu su sa
vo žmona ir visą laiką išro
dė sveikas, tik staiga pasakė 
žmonai, kad jis alpstąs, ir 
nei žodžio daugiau neištaręs 
susmuko.

Kita nelaimė tą pačią die
ną ištiko musų “dusių gany
toją” Pankų. Jis norėjo ka- 
žink kur automobilium išva
žiuot, bet kaip tik išvažiavo 
į Park avė., kur stovi jo 
šventa bažnyčia, susitiko su 
gatvėkarių ir tiesiog ant jo 
užvažiavo. Automobilių su
laužė kaip sena blėšinę.

Oi, Dieve, kas čia bus, 
kad kas metai vis nelaimės 
musų tėveliui su tais automo
biliais! Mes, parapijonai, ir 
poterius kalbam, ir ant mi
šių duodam, o Dievulis vis 
neapsaugoja musų prabaščių 
nuo nelaimių. Kibą velnias 
jį apsėdo, ar ką...

Parapi jonka.

tautininkai pradė i o zvi zšti. 
kad nėra tva1 kus. Tai fin il
sų raštininkas neišduedąs* 
gerai raporte, tai šiaip kas*,, 
nors negerai. Bu-o išrinkt? j1 
komisija,..kad ištiriu daly-! 
kus. Bet ji pranešė, kad ne-! 
galinti prieiti piie tvarkos,' 
nes vieni nariai Centre su-! 
spenduoti, o kuopoj užsimo
kėję ; kiti gi kuopoj yra su
spenduoti, o Centre stovi ge-
kėjękiti gijcuopoj yra su-

rai. Tas sukėlė tokio triukš- • 
mo, kad pirmininkas Bi
zauskas bemaž ko nesuskal- 
dė stalo kuju bekabdamas, 
kol priėjo prie tvarkos. Ko
misija buvo įgaliota surink
ti narių knygutes ir palyginti 
jas su finansų sekretoriaus 
knyga, kad priėjus prie tvar
kos, nes dabar nei viena* na
rys netikras, ar jis “geram 
stovy”, ar ne.

Paskui buvo išrinkta kuo
pos valdyba ir prieita prie 
Pildomos Tarybos nomina
cijų. Visų pirma nubalsuota,

LtomfekoStArgentinos Valdžia Sugrudo Kalčjiman 
Pažangiųjų Lietuvių Veikėjus.

SAf 'GOK1TRS KO- 
SU? 10 IR ŠALČIO, 
KURIS UŽSITĘSIA

Juos įskundė kun. Bumša ir tis. Mes, žinoma, neturime 
Lietuvos konsulato sekreto- jokio galimumo tą praneši- 

rius Steponaitis. į mą patikrinti. Bet kova tarpe 
i lietuvių klerikalų ir pažan
giųjų žmonių Argentinoje 
jau seniai buvo priėmusi to
kias formas, kad galima ti
kėti. jogei ir melagingas 
skundas valdžiai jau nebeat
rodo tenai perprasta priemo
nė apsidirbti su priešu.

• Ar buvo tie kaliniai paleis-

“Naujienos” rašo:
Iš Argentinos atėjo žinia, 

kad tenai diktatoriška gen. 
Uriburu valdžia sukišo į ka
lėjimą kuone visus žymes
niuosius pažangiųjų lietuvių 
veikėjus: tris redaktorius, 
keletą laikraščių bendradar- 
bių ir šiaip visuomenėje ži- ti*p0"Xrgentin^“we‘adėnto 
nomų asmenų. Tokie -pat a* rinkimų, kurie įvyko pirmoje 
ręstai įvykę ir tarpe kitų lapkričio mėnesio nusėj dar 
svetimtaučių grupių Argen- iki šiol neturime žinios.' 
tmoje.

Diktatorius Uriburu kiša į

i kosulys ir šaltis tankiai
’ p-:v<?ori" ravojlngos bėdos. Jus 
, -a t stabdyt dabar su Creo-
' -r-u s'-.-, sriiv inltvrs kreozotas, ku- 
į r s yv» vartoti. Creomulsion
j yra nau ’as medikališkas išradimas ir 
■jis vąškin. palvijubintu greitumu; jis 
1 palengvins ir gvdo liga apimtą odą 
i ir sulaiko gerr.ah; augimą.
į Iš vįsų žinomų vaistų, kreozotą 
i pripažįsta medicinos autoritetai, kai- 
Į po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokių 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 

,-r -. - , , .. i formose, turinčių bendrą veikimą su
kad nominilOt be diskusijų, kvėpavimu. Jis yra labai geras dėl 
neminint nei vieno kandida- ,5,iso4
to Vardo. Buvo padalytos jeigu justi kosulio ar šalčio nepalen- 
korčiukės, bet daug narių ęvintų vartojant jį taip, kaip noro- sKunaę Kun. uumsa ir Kon-,yra, tai 
nežinojo uz ką ir kaip bal-' (apg) sulato sekretorius Steponai- prieinama,

Kalėdoms Nupiginimas
Tikrai puikus dalykas, kuriuomi galima susižavėti. Radio ir radio 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 Synchronizuo- 
tą Balso Systemą—ir vien tik RCA Victor tą turi. Užeikite pasiklausyt.

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

R-ll’
Niae-tube Su per- 
Heterodyne, valant 
▼enęer cabioet* hsod- 
rubbed finisb, com-

♦119

RE-73
Eight-tube, five-dr. 
cuit T. R. F. Radio 
Pbooograpb cocnbiao 
tion, compiete

$99-50

R-7
Eight-iubescaeeagrfci 
Supti • Htterodyotą 
full-size d y namie 

cocopictc

g Sopcf-efficicnt RCA 
Victor Super-Hetero- 
dyne circuit.

J Sbock - proof, rubbet 
mounted chassis.

•J Continuous band-pass 
variabie tone-vOOtroL

zgŠccctifiaiIIy impreg- 
natcd condensers.

£jNo:;e eiiminating 
power transtormer.

‘ŽŪM

jo policija įtaria, kaipo val
džios opozicijos šalininkus. 
Tokiose sąlygse yra lengva 
bet kam “suvesti sąskaitas”; 
su savo priešais, įskundžiant Klebonas Bobinas elgiasi 
juos valdžiai, nors tie žmo-' *aiP tl*cra* dįktatorius. 
nės gali ir nieko bendro ne-( Išvažiuodami iš Lietuvos 
turėti su krašto politika, palikome Antaną Smetoną 
Diktatūroje teisybę sunku diktatorium ant .savo tėvų 
surasti, nes apkaltintiems sprandų, o atvažiavę į Mon- 
dėl politinių nusidėjimų teis-, trealą radome kun. Bobiną, 
mo nėra. i kuris nori musų sprandais

“Naujienų” koresponden-1 jodinėti.
tas praneša, kad tuos lietu-' Kanadoj veik nėra civili- 
vius Argentinos valdžiai į-' nės metrikacijos, o jeigu ir 
skundę kun. Bumša ir kon-'yra, tai ateiviams sunkiai 

i, viena, dėl nemo
kėjimo anglų kalbos, o ant
ra, dėl nežinojimo kur kreip
tis. Gi policija ir valdžia čia 
eina iš vien su kunigais, tai 
tenai irgi užtarimo negausi. 
Todėl sutoktuvių, krikšto ar 
šermenų reikalais prisieina 
kreiptis prie Lietuvių parapi
jos klebono, o tas elgiasi su 
žmonėmis labai nemanda
giai ir įžeidžiančiai.

Lapkričio pradžioje čia į- 
vyko vienos poros sutoktu- 
vės. Kuomet jaunavedžiai 
mokėjo už šliubą, tai klebo
nas nieko nesakė, mat, pini
gas malonus daiktas. Bet įli
pęs sekmadienį pamokslo sa
kyti, ponas Bobinas tiesiai 
apskelbia, kad jaunoji, kuri 
yra gyvenusi su savo sužie- 
detiniu viename bute, atva
žiuodama prie šliubo nepri
valanti turėt Veliuoną ant 
galvos. Mat, tie jaunavedžiai 
buvo išgyvenę vename bute 
apie metus laiko, tai kuni
go supratimu, jaunoji jau y- 
ra nustojus nekaltybės žie
do, todėl veliuonas, kaipo 
nekaltybės ženklas, jai ne
tinka.

Kažin, ar kun. Bobinas 
nori tuo įtikinti savo parapi
jomis, kad kunigo kaspadi- 
nė, kuri gyvena su juo vie
nam bute, taipgi savo ne
kaltybę yra praradus?

Kiek vėliau toj pačioj baž
nyčioj buvo da šlykštesnis į- 
vykis. Atvažiavo šliubo imti 
kelios poros. Vienoj poroj 
jaunoji buvo čia augusi mer
gina, o jaunasis buvo vo
kiety?, liuteronas. Kuomet 
jiedu mokėjo jėgamasčiui 
Bobmui už šliubą, tai jis nie
ko nesakė, bet kai atvažiavo 
susituokti, tai jis liepė jiems 
išeiti už durų, nes pirma no
ris mišias atlaikyti ir katali
kus suvinčiavoti. Išvijus tą 
porą už durų, liepė zakristi
jonui ir duris užrakinti, kad 
toji pora pirm laiko neįneit 
Ar tai ne šlykšti viduramžių 
inkvizicija?
. Nors man nėra reikalo ki

tus mokinti, bet jeigu bučiau 
buvęs to jaunavedžio vietoj, 
tai bučiau pareikalavęs grą
žinti mano pinigus ir bučiau 
nuvažavęs pas liuteroną ku
nigą. S. Milius.
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Gali Uždirbti 
Didelius Pinigus 

Pardavinėdamas musų gyduoles. 
Agentams duodam didelį nuošimti ir 
padedam išgarsinti. Susirašyk! 

KAZELLS BOTANICAL CO.
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Sovietų laikraštis
įvy-

KOMUNIZMAS IR FAŠIZMAS.

»-

KODĖL SOCIALISTAI NE- 
GRIAUJA TIKĖJIMO?

tė- 
mi-

\Villiam Robert Bovvden, kurie 
paveikslėli čia matote, yra 17 
metų vaikinas, bet pripažintas 
kaipo gabiausis studentas visoj 
Amerikoj. Tokiu ji pripažinę 
American Couneil on Education. 
ištyrusi šį rudenį 35.000 kolegi
jų studentų egzaminus. Jis yra 
kilęs iš Dunbar, Pa.

i tus milionų nerinko.
j —Šiandien, Maike, žmo
gus negali taip gyventi, kaip

IŠRADĖJAI, KU
RIEM VISUOMENĖ 
NEDĖKINGA.

(Feljetonas)

KELEIVIS No. 50, Gruodžio 9 <U1931

GABIAUSIS STlTIESTAS 
. AMERIKOJ. Vilnią Atgausime, bet Klaipėdos

Galime Netekti.” (Parašyta “Keleiviui”).

sančjĮą tautų sąjungą, kaipo 
tautų saugumo ir teisės gy
nėją, kalbėti mums netenka. 
Tai yra ne teisės ir teisėtumo 
gynėja, bet stabas stipriųjų 
silpnesniam daromoms nuo
skriaudoms pridengti.

Šiandien lietuviškumas 
Klaipėdos krašte yra labai 
menkas. Nuo jos atvadavimo 
iki šiai dienai Klaipėdoj lie
tuviai nepadarė jokio prog
reso lietuvybei, bet regresą. 
Kur tik eisi, kur tik pasisuk
si, visur sutinki tik vokie- 
čus, kurie labai drąsiai kal
ba savo vokiškumą pabrėž- 
dami.Lietuvių, rodos, kaip ir 
nėra. Jie užrėkti, užuiti, tar
tum bijo augščiau prieš sa
vo smaugėjus galvas pakelti 
ir lietuviais pasirodyti. Jie, 
lyg ir apsvaiginti tariamos 
augštos vokiečių kultūros, 
žiuri į juos su baime.

O ar taip turėtų būti? Tik
ruoju Klaipėdos krašto šei
mininku turi būti patys lietu
viai, o ne kokie importuoti 
vokiečiai atėjūnai. Ir taria
masis vokiečių kultūringu
mas visai nėra toks, kokiuo 
vokiečiai norėtų pasirodyti. 
Tiesa, technikos srity vokie
čiai yra pralenkę lietuvius, 
bet jei pažiūrėsime iš kitos 
pusės, tai pamatysime, kad 
•ietuviai vra pralenkę vokie
čius. Todėl tariamuoju savo 
kulturingumu vokiečiams 
nėra ko didžiuotis, o lietu
viams tariamosios vokiečių 
kultūros bijoti. Vokiečių ve
damai vokietinimo akcijai, 
lietuviai turi priešinti. Dau* 
siau kaip du šimtai valdinin
kų ir mokytojų yra vokieti- 
tininkų parkviesti iš Vokie
tijos. Tie Vokietijos pilie
čiai užima valdiškas vietas 
įstaigose ir mokyklose ir ve
da vokietinimo darbą. O 
tuo tarpu Klaipėdoj skaitom

šimtus bedarbių. Bedarbių 
yra netik paprastų darbi
ninkų eilėse, bet ir inteli
gentų, kurie pilnai galėtų 
būti mokytojais ir valdinin
kais.

J Klaipėdos kraštą Lietu
vos vyriausybė žiuri perdaug 
pro pirštus. O Klaipėdos 
kraštas Lietuvai labai svar
bus. Tai vartai į juras, kėlias 
i visą platųjį pasaulį. Lietu
vos vyriausybė turėtų remti 
Klaipėdos lietuvių judėjimu, 
steigti mokyklas su lietuviais 
mokytojais, prie universite
to paskirti kelesdešimts sti
pendijų klaipėdiečiams stu- 
denams. To negana. Reikia, 
kad Klaipėdoj butų kuo- 
daugiansiai jaunimo iš di
džiosios Lietuvos. Galima 
butų įsteigti Klaipėdoj kurį 
nors universiteto fakultetą. 
Kai bus Klaipėdoj daugiau 
lietuviško jaunimo, tai ji 
gaus visai kitokią dvasią ir 
vokietinime banga nebeda
rys tokios įtakos. Dabarti
niu laiku Klaipėdoj daug y- 
ra tokio jaunimo, kuris ne
žino kur kreipti—Lietuvon 
ar Vokietijon. Ir žinoma, jį 
tie laimės, kurie pasiskubins 
greičiau prie jo prieiti ir sa
vo pusėn patraukti. Lietu
vos vyriausybės neveiklu
mas lemia jį vokiečiams. Jei 
pasižiūrėti, ką duoda Lietu
vos vyriausybė Klaipėdos 
kraštui, tai pamatysime, kad 
pačius blogiausius valdinin
kus, kurie turi negražią pra
eiti ir Kaune vietų negau
na. O švietimo srityje, gali
ma pasakyti, kad nieko ne
veikia. Jei kas dirba, tai ke
letas pasišventėlių, kuriems 
lietuvių liaudies gerovė yra 
brangi. Taigi nenuostabu iš 
jų girdėti, kad Vilnių mes 
atgausime, bet Klaipėdos 
galime netekti. J. Gr».

“Lietuva atsiims Vilnių, 
bet Klaipėdos gali netekti.” 
Taip kalba kai kurie Klaipė
dos krašto lietuviai.

Prijungus Klaipėdos kraš
tą prie didžiosios Lietuvos, 
iš pradžių vokiečių veikimas 
buvo nežymus. Bet laikui 
bėgant vis labiau ir labiau 
pradėjo vokiečiai galvas kel
ti, Vokiečiai nori, kad Klai
pėdos kraštas grįžtų Vokie
tijai. Tų savo norų Klaipė
dos vokietininkai visai ir ne
slepia. Jie veda griežtą po
litinę, bei kultūrinę kovą 
prieš Lietuvą ir visą savo 
veikimą kreipia Vokietijos 
link. Vokiečiai viešai skel
bia, kad jie nemano išsiža
dėti tradicijų ir kultūrinių 
formų, kurias Vokietija per 
septinis šimtmečius jiem yra 
davusi. Sako, nekultūringa 
Lietuva negali nei norėti, 
kad kultūringi Klaipėdos 
krašto vokiečiai užmirštų 
savo Vokietiją, o nusikreip
tų prie tamsios ir nekultū
ringos Lietuvos.

Savo tikslui pasiekti vo
kiečiai stengėsi panaudot vi
sas galimas priemones. Jie 
veda vokietinimo akciją per 
mokyklas, įstaigas ir kitas 
visuomeninio bei politinio 
pobūdžio organizacijas. Nei 
vienam nepaslaptis, kad tos 
organizacijos gauna žymias 
pinigų sumas iš Vokietijos. Į 
kiekvieną Klaipėdoj įvykį 
Vokietijos vyriausybė at
kreipia domę. Klaipėdoj yra 
vokiečių konsulatas, kur sė
li keletas geriausių politikų 
vokietininkų ir veikimą 
Klaipėdoj diriguoja.

Visų didžiausias dėmesys 
vokietininkų kreipiamas į 
mokyklas. Nes vokiečiai su
pranta, kad ką įdės mokykla 
i jauno mokinio sielą, to am
žiais iš jos niekas nebeišims. 
Vokiečiai pirmoj vietoj mo
kyklose bruka savo kalbą. 
Nors. Klaipėdos konvencijoj 
vra pasakyta, kad mokykloj 
turi būti mokomos lietuvių ir 
vokiečių kalbos, bet prakti
koj to visai nesimato.

Jei mokykloj ir mokoma 
ietuvių kalba, tai ji dėsto

ma tokių nemokšų ir taip 
bjauriai, kad greičiau iš jos 
tyčiojamasi, bet nesimoki- 
nama. Kaip gali lietuvių kal
bą mokyti toks mokytojas, 
kuris pats jos visiškai nemo
ka? Arba vėl, kaip mokoma 
Lietuves istorija? Per vieną 
inspektorinį apžiūrėjimą 
mokinių buvo paklausta: 
kas yra Lietuvos sostinė, ir 
gautas atsakymas, kad Mas
kva: o paklausus, kas Klai
pėdos krašto sostinė, atsakė 
—Berlin, o Klaipėdos valdy
tojas—Hindenburgas.

Iš tokio mokinių atsakymo 
mokytojai visai patenkinti 
šypsojosi. Taigi matome, kur 
nokykla veda Klaipėdos 
krašto jaunimą. Ir pats Klai
pėdos krašto pradžios mo
kyklų inspektorius paskirtas 
didžiausias vokietininkas. 
Tai tasai pats Mejeris, kuris 
važinėjo su skundu prieš 
Lietuvą į Berlyną ir Ženevą. 
Tai vienas žymiausių Klai
pėdos vokietininkų veikėjas, 
kuris tokioj svarbioj ir atsa
kingoj vietoj neturėtų būti 
laikomas.

Dabartinės Klaipėdos kra
što direktorijos, kurią suda
ro beveik vieni vokiečiai, y- 
ra matomas labai aiškus tik
slas dirbti Lietuvos nenau
dai už jos pačios duodamus 
pinigus. Sėti germanizaciją, 
daryti visokias suirutes, kad 
Klaipėdos kraštą kuogrei-i f. wimv

Sausiai grąžinti Vokietijai.;kiekvienas kraštas valdosi: se sąlygose, kuriose religin- 
Ypatingai vokietininkai pa-(kur viešpatauja priespauda * gurno akstinas po truputį iš
kėlė gaivas, kai jiems Žene- ir neteisybė, kur žmonės yra • nyks. Tuo budu religija nu- 
voj pasisekė savo skundu šio vergai, kur nėra aukštesnio j mirs savo natūralia mirti- 
to laimėti. Apie Ženevoj e- idealo už savo kailio reika-,mi.

Mokslas labai toli nužen
gė, o ypatingai medicina. 
Tiesa, juo daugiau daktarų 
darosi, juo daugiau ir ligų 
atsiranda. Reik pagaliau iš 
ko nors duoną valgyt Atsi
mena .musų tėvai, kad seno-

jvėj jokiom ligom žmonės 
nesirgo. O, sako,, vyrai buvo, 
—kad nepadcho’di! Tiesa, 

* chirurgijai tenka daugiausia 
laurų. Sako, dabar jei pil- 

i vas nepatinka, gali kitą įdė
ti. Net gali, sako, su geru 
pažįstamu pilvais pasikeist 
Kaip paišelias, arba taboki
nėm ! Esą galima ir špižinius 
šonkaulius sustatyt. Tada 
gali drąsiai jau turguje švai
stytis, dalyvauti futbolo 
rungtynėse ir 1.1. Viską mok
slas daro. Bet nustabiausia, 
ant kiek technika yra pažen
gus. Sakysim. Pittsburge yra 
toki septynių šimtų aukštų 
namai, tai kai į pirmą aukš
tą suvaro gyvas kiaules, 
po pusvalandžio viršutinia
me jau kotletai garuoja, tik 
imk ir valgyk. Bet jei pav. 
tau nepatinka kotletas,— 
prieini, sustumi jį į tokią 
porcelinę skylę, tai po pus- 

. valandžio vėl gyva kriuk
sėdama kiaulė išlenda.

Arba vėl. kažkoks Ame
rikonas Samuelis išrado or
laivį transferinį, nereiks jo
kių sprogimų, nė rakietos. 
Kažkokio cheminio junginio 
pagelba iš česnakų ir venzy- 
tos silkės galima bus pralyst 
oro stratosferą, o tenai jo
kio spaudimo nėr, o trauki
mo i žemę taip pat, vadina
si. išlindai iš pūslės, nusis- 
niovei draugiškai į tą pusę, 
kur palike žemė, o žemė kas 
ii?—kreditoriai ir protes
tuoti vekseliai, tada drožk 
pėsčias kokios nors žvaigž
dės linkui, ir baigta. Bet kiek 
žinome didelių išradėjų gy
venimas labai liūdnas.

Štai, žymus liaudies išra
dėjas, Mataušas Lempa, iš
radęs patobulinimą prie 
brankto, o be to kolosališki 
io nuopelnai utilitariniam 
mokslam, pav., kaip atradi
mas veršiukams antsnukio, 
kad karvių nežįstų, arba 
žiuikėms gaudyti slastai— 
plačiai populiarus yra. Ta
čiau. gerbiamieji, kas šian
dien žino Mataušo Lempos 
vardą! Galima sakyt, nie
kas.

Yra išradėjų su kuriais 
tiesiog negailestingai nedė
kingoji visuomenė pasielgia. 
Pav., Dubingės kaimo kal
vis Jaronimas Morka Lietu
voje atrado keletą patobuli
nimų prie akselinės mašinos, 
o be to tokį chemikalą, kad 
legviausiai gali gero seifo 
sieną pračirškinti. Žinoma,

Ką Rašo Sovietų 
Laikraščiai Apie 
Mandžurijos Įvy- , 

kius.
—Tegul bus pagarbintas, da kunigą su gaspadine už- 

Maike! t laikyt. Kodėl gi popiežius
—Labas, labas, tėve! taiP «yye»ti? Juk

taip plačiai žergi? ' Kristaus Įpėdinis, o Kris-
—Reikia žergti, Maike. ba 

turiu daug stubų apeitu
—-Ar da vis burdo nesu- Kristus gyveno, 

randi? .f i ‘ .
__ .. _. v , . i —Kodėl negali: O kaip

- Ne, vaike, čia vra kita gyvena šiandien indų vadas 
rokunda. Gazietose buvo Mahatma Gandhi? Balta 
rašyta, kad šventas tėvas tro- margka apsigaubia, ožką pa- 
tijo labai daug pinigų, ką' meižia. ir gyvena. Nereikia 
lUV? Ea. P - bedievišką įam Rej šilkais išmuštų sos- 
banką. Taigi musų Sceslyvos,tų nei auksuotų rūmų, nei 
Smerties Sušaldė nutarė eiti ’ ginkluotos gvardijos prie 
per visas stubas ir kolektuot; f|un^ klausiu tavęs, tė- 
pinigus kad tą trotką popie-)Ve jįociėl popiežius negalėtu 
ziui sugrąžinus. Juk jis - *
biednas tai reikia pasigailėt.

—Žinai ką. tėve? Eik at
gal ir pasakyk tai savo “su- 
saidei”, kad ji nejuokingu 
svieto.

—■O kas čia tau do per ( 
juokai, Maike? Juk šventą 
tėvą šelpti reikia.

—Kaip gi ne juokai, 
ve? Ubagai nori šelpti 
lionierių I

—Ar tai tu sakai, kad po
piežius yra milionierius?

—Žinoma, tėve, kad mi
lionierius.

—Ale gazietos rašo, kaukuiiącijose^ buvoTiktai ma- 
parmazonai jį apsuko, Mąi- za j'o turtų "dalelę! Jo dvaro 
ke. da nenupirktų nei Amerikos

—Tokioms pasakoms ne- Fordas. Be to, pasauly yra a- 
tikėk, tėve. Jokie farmazo-.pie 330 milionų katalikų, iš 
nai jo neapsuko, nes su jo- ktfrių kunigai nuolatos ren- 
kiais farmazonais jis reika- ka popiežiui pinigus. Jei 
lų neturi. Tiesa, jisai j>raki- kožnas katalikas duotų tiktai

dolerį per metus, ir tai jau. reikėjo praktiško bandymo, 
susidarytu 330 milionų dole- 
rių suma. O juk parapijonys 
išmoka daug daugiau “ant 
Dievo garbės*’, negu po do
lerį. Kain aš girdėjau, kai 
kuriems jų prigulėjimas prie 
parapijos atsieina apie $40 Į 
metus. Žinoma, ne visus pi
nigus gauna popiežius. Dali 
ių nravalgo arba kortomis 
pralošia klebonas: dalis ten
ka jo jaunai gaspadinei: 
paskui nemažas nuošimtis 
eina vyskupams ir kardino
lams. Bet gana atlieka ir po- 
piežiui.Jis galėtų šiandien iš- 
dalyt pavargėliams visus sa- dėkingumą ir pabriežė, kad 
vo lobius, bet už metų ir vėl * * ’ ’ ' '
butų milionierius.

—Jeigu taip. Maike. tai 
jau aš kibą neisiu aukų rink
ti, Bet jeigu aš per tai su- 
griešysiu, tai tu busi kaltas.
. —Nebijok, tėve, nuodė
mės užtai nebus. Nuodėmė; 
galėtų būt tiktai tuomet, jei 
tu rinktum iš biednų katali
kų centus ir siųstam juos po
piežiui. kuriam tų pinigu vi-

taip gyvenit? Juk turtus 
krauti yra priešinga krikš
čionybės mokslui. Šventraš
tis sako: “Greičiau kupra
nugaris išlįs per adatos sky- 
lytę, negu turtingas pateks į 
dangaus karalystę.”

■—Veidimntt, Maike. Tu 
perdaug užsipuoli ant popie
žiaus milionų. Bet dabar jis 
tų milionų jau nebeturi, ba 
tu ir pats sakei, kad visi jo 
skarbai dabar žlugo. Ved- 
luk to aš ir norėjau parinkti 
jam aukų.

—Nebijok, tėve, tie miiio- 
nai, ką žlugo popiežiaus spė

Jų neturi, liesa, jisai praki
šo apie 62 milionų (fclerių 
spekuliacijose, bet ne Bedie
viai tame kalti.

—Tai kas kaltas?
—Kaltas pats popiežius. 

Kaltas jo godumas. Jis nori 
vis daugiau ir daugiau pini
gų. Tuo tikslu leidosi į spe
kuliacijas, pripirko netiku
sių bonų ir taip spekuliuoda
mas prakišo keliasdešimts 
milionų dolerių. Tie milionai 
buvo surinkti iš beturčių 
darbininkų ir našlių mote
rų. Rinkdami pinigus kuni
gai tiems vargšams sako, 
kad jų aukos eis “Dievui ant 
garbės”, o ištikrųjų popie
žius praleidžia juos ant spe
kuliacijų. Ir tu, tėve, nori 
eit da daugiau jam aukų 
rinkti! J' t

—Tai dabar kaipgi'tu no- 
* ri, Maike, kad popiežius 
dvasia šventa gyventų? Juk 
ir jam reikia valgyt. O. jeigu 

; mes jam neduosime, tai kas 
gi jam duos?

—Dorai pragyventi, tėve,
■ nereikia milionų. Darbo

• žmogus dažnai neuždirba s ai nereikia, 
per metus tūkstančio doleriu. —Na, tai ačiū, Maike,
o turi su šeimyna gyventi ir paaiškinima.

piežiui, kuriam tų pinigu

už

Vieną gražią naktį, musų 
gerbiamas išradėjas suvilio
davęs pabūklus, patraukė 
Smulkaus kredito bankelio 
link. Bandymai, kiek galima 
spręsti, gerai pavyko, nes se
kanti rytą bankelio sustabdė 
savo mokėjimą. Kilo panika. 
Po kelių dienų išradėją su
laikė. Juk tai baisiai nekul
tūringas žestas. Jaronimas 
Morka aiškiai pabriežė. kad 
jis yra atsidavęs mokslui, o 
jei 15,000 litų ir dingo, tai 
čia ne jo kaltė. .Jis viešai už
protestavo visuomenės ne-

jam sutrukdė dar labai 
svarbų, generalinį bandymą, 
su kažkokiom rakštim, ku
rias jis artimiausiom dienom 
norėjo išbandyti su didesnio 
miesto bankų seifais.

Mokslas labai toli nužen
gė. Jei toliau taip eisime, gal 
būt iš raugintų agurkų aero
planus pradės gaminti, čia, 
vyrai, ne šposai. Tik gaila, 
kad tokių išradėjų kaip Ma- 
taušas Lempa, arba Jaroni
mas Morka, musų visuome
nė nepopuliarizuoja.

Ksaveras Pupa.

“Prav- 
da” apie Mandžurijos 
kius rašo štai ką:

Kovos dėl Mandžurijos 
negalima atskirti nuo impe
rialistų kovos dėl hegemoni
jų Ramiajam Vandenyne 
Svarbiausieji tos kovos daly
viai yra Amerika. Anglija ir 
Japonija.

Prancūzų imperializmas 
taip pat suinteresuotas dėl 
Ramiojo Vandenyno. Kova 
dėl Ramiojo Vandenyno y- 
ra dalis kovos dėl naujo pa
saulio perdalinimo. Japonų 
ir amerikiečių interesų prie 
šingumai kjįą.ne tiktai d e’ 
dviejų valstybių susidurime 
Kinijoj, bet fr dėl japonų im
perializmo pastangų sukurt'* 
kontinentalinę imperiją, į 
kurią turi Įeiti ir Filipinų sa- 
’os, Malajos Ai ichipelagas 
Guan, Haiti, Samao ir Aus
tralija.

Japonų imperializmo žy
miausias įkvėpėjas, buv. 
premjeras baronas Tana- 
kas, savo pranešime Japoni
jos aukštiems karininkams 
1920 m. pareiškė:

“Japonija turi pašalinti 
visas kliūtis Rytų Azijoje 
laikydamos kraujo ir gele
žies politikos. Bet laikyda
miesi tokios politikos mes 
msidursim su Jungtinėmis 
Valstybėmis. Jei ateity mes 
norėsim paimti į savo rankas 
Mandžuriją ir Mongoliją, 
mes turim sutriuškinti Jung
tines Valstybes. Kad užka
riautume Kiniją, mes pra
džioje turime užkariaut" 
Mandžuriją ir Mongoliją.”

Tai, kas dabar dedas' 
Mandžurijoje — visiškai su
tampa su Tanako pranešime 
teziais. kurie paskelbti žur
nale ‘Čaina Kritik*.

Į Mandžurijos ir Mongoli
jos okupaciją japonų kare 
sferos žiuri kaipo i kelią su
kurti kontinentališką japo
nų imperiją ir pavergti ki
niečių tautą.

“Pravda” nurodo, kad ka
ras dar nėra prasidėjęs tik 
dėl to, kad imperialistiškų 
valstybių vidaus sąlygos dar 
nėra tinkamai paruoštos ir 
kad Rusija veda taikos po
litiką. “Pravda” nuneigia ja
ponų spaudos sensacijas, 
buk Sovietai ginkluoją ki
niečių generolus ir patys 
rengiasi įsiveržti ?4andžuri- 
ion. “Pravdos” nuomone 
Mandžurijos okupacija e- 
santijžanga į naują imperia
listinį karą. Japonų spauda 
provokuojanti Sovietus, ir 
tą provokaciją palaiko Pran
cūzijos, Anglijos ir Ameri
kos imperialistai.

Po didžiojo karo šėlimų, lūs, ten komunizmui ir fašiz- 
po revoliucijų ir badų, pa-1 
saulis gyveno labai nėra-, 
miai. Jieškota visokių išėji-j 
mų iš vargo ir suirutės. Mė- 
ginta visokie keliai ir budai. 
Rusija pasirinko bolševizmo 
arba komunizmo kelią, o Ita
lija—fašizmo.

Ar yra tarp fašizmo ir ko
munizmo koks skirtumas?

Principe neva yra. Komu
nizmas rūpinasi neva darbi
ninkų klasės reikalais, fa
šizmas—tautos.

Bet iš esmės komunizmas 
ir fašizmas yra tas pats, nes 
ir vienas ir kitas žmonių ma
sėms atima visas piliečių tei
ses ; į mažiausią pasipriešini
mą reaguoja durtuvas ir kul- 
kesvaidžiais. Tokiame rau
dono ir juodo teroro rojuje 
gyvena jau ne viena tauta. ■

Nėra tokio pasauly kam
pelio, kur komunizmas ne
turėtų savo apmokamų a- 
erentu. savo draugų ir bičiu
lių. Jie labai toli nuo to so
cializmo, kurio teoriją davė 
Marksas. Marksas yra jiems 
tiktai priedanga, šydas, ku
riuo dengia jie didžiausį 
smurtą ir prievartą: norą 
“sugriauti visą pasaulį”, pa
skandinti jį kraujuose ir pa
skui “sukurti” “naują pasau
lį” saujelės fanatikų valdo
mą.

Jau tai yra padaryta 150 
milijonų tautos šauly. Ten 
žmonės uždaryti į kolcho
zus, kalėjimus, įvesta nau
ja baudžiava.

,Ar komunizmas pavergs u
nasaulį, paeina nuo to. kaip netikro būvio, gyvens tokio-

mui plačiausia veikimo dir- 
!va. Laisvoms tautoms, kaip 
pav. Anglijai, komunizmas 

; mažiausiai gręsia. Ten žmo
nės pripratę prie laisvės, prie 
apsisprendimo, brangina 
juos. Ten vardan laisvės ir 
bendro labo išsižadama sa
vo asmeninių siekių. To
kiems kraštams komunizmas 
nesudaro pavojaus. B.

Tamsus žmonės, kurie a- 
part smuklės ir bažnyčios be
veik nieko nežino, yra tvir
tai įsitikinę, kad socialistai, 
tai didžiausi tikėjimo grio
vikai. Taip jiems prikalbėjo 
kunigai.

O tuo tarpu nėra nieko 
panašaus. Tiesa, kaipo ap
sišvietę žmonės, socialistai 
kunigams rankų nebučiuoja 
ir pinigų jiems neduoda.Bet 
prieš religiją socialistai vi
sai nekovoja. Negriauja so
cialistai bažnyčių dabar, ir 
neketina jų griauti paėmę į 
savo rankas valdžią.

Štai ką šituo klausimu ra
šo vokiečių socialdemokratų 
vadas Otto Bauer savo kny
goj “Socialdemokratija, Re
ligija ir Bažnyčia”:

“Socialistinė visuomenė 
religijos niekam negrobs, 
nieko nevaržys gyventi visi
škai laisvai pagal savo reli
gijos reikalavimus. Bet so- 
cialisinės visuomenės žmo
nės, išlaisvinti iš skurdo ir
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Nepamirškit Užbrie- 
žto Kilnaus Darbo.

Kupiškėnai, dirbkim dar- 
,bą, kurį užsibriežėm, t. y. į- 
steigkime Liaudies Namą — 
knygyną-skaityklą kupiškė
nams.

Pabaikim įsteigti kupiškė
nams Laisvas Kapines. Vieta 
surasta, suderėta ir rankpi- 
nigis duotas. Trūksta dar ke
liate šimtų dolerių, kad pil
nai ir galutinai paimtų į sa
vas rankas Etinės-Kulturor 
Dr-jos Kupiškio skyrius tą
jį žemės sklypą.

Paėmus į rankas tąjį že
mės sklypą, turės dar ap
tverti. padailinti, medžiais 
apsodinti. Bet tąjį darbą vie
tos Et-Kult. Dr-jos nariai 
liuosnoriai padarys. Musų 
Amerikos lietuvių pareiga y- 
ra dar prieš Naujus Metus 
suaukauti šimtinę kitą.

Kas pirmas duoda, tas 
daugiausiai duoda, nes pa
skatina ir kitus prie tos gar
bingos būtinai reikalingos į- 
staigos įrengimo.

Laisvos Kapinės turi būti 
įsteigtos, ir kuo greičiau į- 
sisteigs, tuo geriau. Tai bus 
vienas kultūros darbas nu
veiktas per prisidėjimą A- 
merikos lietuvių.

Aukas ir sąrašą aukauto-
» ?r- 4- h5rai JTr

K

f
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Vilkų Lizde Rado 
Auginamas Dvi 

Mergaites.
“Keleivio” skaitytojas 

drg. A. Barakauskas- pri
siuntė iš “Philadelphia Bul- 
letino” iškarpą, kur yra iš
spausdintas misijonieriaus 
kun. Hovardo šitoks laiškas 
iš Indijos:

“Einant man sykį per kai
mą, vienas gyventojų man 
tarė: ‘Šitam miške vaidinasi 
dvasios ir mes bijomes tenai 
eiti.’ Taigi sekantį vakarą aš 
pradėjau tą vietą dabot 
Prieš pat saulės nusileidimą 
iš urvo išlindo du seni vil
kai, paskui juos du vilkiukai, 
c ant galo pasirodė kažin 
koks keistas gyvūnas, pana
šus į žmogų. Iš vietos gy
ventojų niekas prie urvo nė- neša, kad prieš garsią kronų 
io, todėl aš parsivedžiau ke- bylą p. Voldemaras gavęs 
liatą vyrų iš toliau, kurie a- leidimą išvažiuoti užsienin, 
pie tas ‘dvasias’ nebuvo gir- dabar kaž kur dingęs: nei jo 
dėję, ir kitą dieną jie tą ur- busimoj bylej gynėjai, nei 
vą iškasė. Iššoko du seni vii- žmona nežinanti kur jis da- 
kai. Vienas jų pabėgo, o ki- bar esąs, 
tas buvo nušautas iš lankoj 
Pasirodė, kad tai buvo vii-' 
kė-motina ir ji nuo lizdo ne
norėjo trauktis. 

I “Pačiam urvo gale, susi- 
vėlusios su maknotais vil- 

ikiukais, buvo dvi visiškai 
nuogos mergaitės. Ar jos

čiunas, 3310 So. Halsted^ st gionaį atneštos ir pa- 
Chicago. III. Arba tiesiai. mestcs ar nuo matinos 
Povilas Krapavickas ; Jzd. sĮenksčį0 vilkų pagrobtos, 
Et-Kult Dr-jos, Kupiškis.. meg nežinojCIJ. Per keturis 
Lithuania. ’ ar penkis pirmutinius mene-Į „ , , ......

Dr. A. L. Grakiunas. jog rOpOjo į. bėgiojo ant ’ Kanados dominijos statis- 
rz rr ^7 n visų keturių, taip kaip vii- tlk°s biuras dabar renka gy- Uz Kų Turėtų Bal- kiukai. Pastatytos ant dviejų iV’entoju statistiką. Pasirem- 

kern ios galėjo stovėti, bet d*maturimomis zimo- 
vaikščiot ir bėgioti ant dvie- Ottawos valdžia skel- 

tetas, taip pat Naujosios Ang- aštuoni metai atgal. api£ 10,360,000. De-
Veikėjų Ko-I “Vyresnioji margaitė po metų atgal buvo 8,-

mitetas ir Brooklyno bei New šešių metų mirė. Jaunesnioji . 
Yorko Komitetas pataria, kaip mirė vėliau. Bet kalbėt ji 
tinkamiausius, nominuoti Pildo- neišmoko nei žodžio. Ji tik, 
majai SLA. Tarybai šituos kan- stenėjo ir niurnėjo. Vyrės- į 
didatos: inioji buvo išmokus apie 100’

I prezidentus - F. J. Bago- žodžių. Jodvi niėkad ne-'
čius, 360 kuopos narys,

Į vice-prezidentus—J. V. Gri
nius, 135 kuopos narys;

Į sekretorius —Dr. M. 
kas, 332 kuopos narys;

Į iždininkus—Kazys P. Gugis,
36 kuopos narys;

Į iždo globėjus—S. Bakanas.
90 kuopos narys ir Geo. J. Stun
gis, 109 kuopos narys;

Į daktarus kvotėjus —Dr. I. B. 
Bronušas, 64 kuopos narys.

FER STIRNŲ MEDŽIOK
LE 20 ŽMONIŲ BUVO UŽ- 
MUTA IR 101 SUŽEISTA.

mo karachterio ir darė saužiniai, 
kad turėt kokį nors kvailą sau 

i pasitenkinimą.
Aš reikalauju kad tas butų at

šaukta per jūsų laikraštį.
MRS. J. SITKO 
4431 Evenston Avė.

Seattle, Wash.

Šitas paveikslėlis buvo nesenai nuimtas Schelnley parke, neto
li Pittsburhgo. Jis parodo, kaip bedarbiai, kurie neturi namų, 
gyvena šuniškose būdose, kurias jie darosi iš žolių ir šakų.

imu skyriuje iš Seattle, 
h. J. Sitko vardu.

_______ ___ _  __ _ jokio pajieikojimo į “Ke- 
Jieškau Leono Svobąus- ir Jono ir leivį nesiunčiau. Kas prisiuntė 

Petro Žago ninku; gyveno Chicago je,' ta pa j ieškojimą, yra Žmogus Že- 
turiu reikalo su jais susirašyti Kurie Į 
žinot apie juos, p ’

TAMAS RAMAN
298 Irving Avė.,

Pajieškau brolio Kązššhlero 
čiaus; pirmiau gvvėtai 2258—24 
Detroit, Mick^ie įtotSr nežiną jis randyh Kiek SmAbt a7^ 
jokio atstatymo negngtau,. . -

URŠULĖ JfcČKEVfiSUTl
Vilią dėl Corro, Caile J*bo» N

randa*, prašau, ai 
at si šankia.(M y“;

KELEIVIS-- -—*• —- ■

APSIVEDIMAI.
!1 ATSALTUM A&

i Atomini num- 49> Lapkri-

Teklė Bugaiiaitė- 
jieškau brolio. Fetik 
jau gyvena Brookb 
iš Kentraičių, išvažiavo ( 
apie 39 metai; .tariu svarbų reikalą.. C 1(^2 a d., tilpo pagarsinimas ap- 
Kurie žinot kur jis i ' 
praneškit,arba pąts lai _____

MRS TEKLĖ EISMA&T
216 So. 5 St. r- —

DINGO VOLDEMARAS?
Kai kurie laikraščiai pra-

REIKALAUJA SUSTAB
DYT AMUNICIJĄ.

Anglijos darbiečių lyderis 
Lansbury įnešė parlamentan 
patarimų, kad Tautų Lyga 
uždraustų visoms savo na
rėms siųsti amuniciją japo. 
nams ir kiniečiams, kurie 
dabar kaujasi Mandžurijoj.

KANADA TURI 10,360,000 
GYVENTOJŲ.

suoti SLA. Nariai.
SLA Vakan, Veikei, dŠ

CARUSO’S TURTAI A- 
MER1KOJ SIEKIA $300,- 

000.
Šiomis dienomis paaiškė-

BOMBA SPROGO.
West Haven, Conn.—Pe

reitą penktadienį tuščiame 
namie čia sprogo bomba. Se- 

! niaus tame name gyveno po
licijos viršininko giminė. 
Kokiais motyvais bomba te
nai buvo padėta, policija sa
kosi negalinti suprasti. |

LENINGRADAS BUSIĄS 
PAVYZDINGAS SOVIE

TŲ MIESTAS.
Žinios iš Leningrado sako, 

kad valdžia nutarusi atei
nančiais metais išleisti $33.- 
000,000 miesto pagerinimui. 
Busią pristatyta keturis kar
tus daugiau gyvenamųjų na
mų, įvestas naujas vanden
tiekis, naujos tramvajų lini
jos, padidinti parkai ir išgrį
sta daug naujų gatvių.

V

MEKSIKA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO Už UŽMU

ŠTUS STUDENTUS.
Meksikos valdžia parei

kalavo iš Washingtono val
džios atlyginime už du s?vo 
studentu, kuriuos Amerikos 
šerifai pereitą pavasarį nu
šovė. Vienas užmuštųjų bu
žo Meksikos prezidento Ru- 
bio giminaitis.

Stirnų medžioklė New 
Yorko valstijoj jau užsidarė 
ir jau paaiškėjo jos rezulta
tai. Pasirodo kad 20 žmonių 
buvo užmušta, o 101 sužeis
tas. Stirnos tiek daug nenu
kentėjo, kiek patys medžio
tojai.

Pilvo Vaistas Kėliau- 
: jautiems Ligoniams 

“Chicago, Lapkr. 7, 1931.—Aš ne
galėjau važiuot gatvekariu nė auto
mobiliu, po trumpo laiko aš taip su
si rgdavau ir tursavau išlipti iš gat- 
vekario. Bet nuo to laiko kaip aš 

tu

TRINERIO
KARTŲ VYNĄ

galiu dabar važiuot visą dieną be 
jokio nesmagumo. Taipgi aš turiu ge
rą norą valgyt ir užaugau kelis sva- 

Havanos uoste nušoko nuo p laik4‘ Jusų’ Mrs’ Marie
Šitas tik vienas iš daug atsitikimų, 

kurie gali būt palengvinimu varto
jant Trinerio Kartų Vyną. Šita gy
duolė atgaivina sveiką apetitą, pa
gelbsti virškinimui, nuveikia gražus vi
duriuose ir blogą kvapą, priduoda po- 
ilsingą miegą. Daug daktarų reko- 
merduoja ji. Pas visus aptiekininkus, 

; mažom ir didelėm bonkom ir vertin- 
’gas kuponas kiekvienam pakely. Jei- 
i gu negalima gauti jusų ąpielinkėje, 
į rašykit i Jos. Triner Co. 1333 Šou Ash- 
jland Avė. Chicago, III.

EMIGRACIJA Iš AMERI 
KOS VIRŠIJA IMIGRA- 1 

CUĄ
Washingtono žiniomis, 

per paskutinį pusmetį iš vart°j 
Jungtinių Valstijų išvažiavo 
9,348 žmonės daugiau, negu 
įvažiavo.

-_____
NUSIŽUDĖ LAWRENCE’O as 

BIZNIERIUS.

’aivo ir prigėrė žmogus. Iš
traukus io lavoną paaiškėjo, 
kad tai Thcmas Collins, žy
mus biznierius ir automobi
lių kliubo pirmininkas iš 
Lawrence, Mass.

j klausini jo jokių klausimų. Jc» kad miręs anais metais i-
- J Jųdviejų žandai buvo pla- talų dainininkas Enrico Ca-

Vini-
tųs ir burnos didelės, matyt,
nuo kaulų graužimo.” < .........

• ——————
• $300,000 turtų. Gatavais pi- 
' nigais bankuose, buvo padėta

CnnHhi Važiunin $150’000’ o likusieji $150,- 
uanani važiuoja gudėti į visokius meno

Namo.
Mahatma Gandhi, kuris 

buvo atvažiavęs Londonan

■ _____________

UŽSPRINGO MĖSOS GA
BALU IR MIRĖ.

Hudson Mass.—Tūlas Au
gusto Dommgos, 56 metų 
amžiaus žmogus, valgyda
mas mėsą čia užspringo ir, 
pakol prisišaukta daktaro, 
mirė.

Reikalingas Duonkepis.
Kuris turi patyrimą dirbti prie pe

čiaus—kept ruginę duoną ir Rolls. 
Reikalingas Reference nemažiau kaip 
5 metų. Atsišaukit tuojaus.

JOS KLIKUNAS
1608 N. Main Are. Scranton. Pa.

----------------~ t ■ 
PARDUODU V AEIMYNV

6 metų senumo; visi įtaii 
viski Mainyčiau ant bi 
gaus vienos šeimynoe, arba kurie tu
ri žemės Lietuvoje. (52)

P. SENESKIS 
13728 Eagteumere Ave^ 

... -r' irievelaad, Ohio.
--------------------- __________________

Ješkav Seng^rp'Žmogaus 
Kuris mylėtų gyu^ąt ant farmos ir 
bent kiek" gidėtų ^ageJBbt padirbėt. 
Už tai turėtų gerą- nž|ąikytną. Sutin
kanti tom sąlygom, lai atsišaukia (51) 

ALEX ZVIR^DflF 
R- D. ^Biehfield S^k *- Y. 

GERIAUSIOS MALKOS 
kietų ir minkštų medžių, jau supiau- 
stytos su pristatymu į namus tik.-.

H3.66 krardą.....
KreipkitėsjMg- ' .

536 MerrintackJ

PUIK

Over Globė Cigariti 
YRA GERESNI UŽ KITUS

Jie yra padaryti Kerai patyrusio ciga
rų išdirbėjo, kuris per 20 metų dirbo* 
augštos rųšies cigarus. Kurie rūko
te, pabandykite Lietimą išdirby stčs j 
cigarą užsirukyt, rasite nesulyginamą 
gerumą. Prašykit visose užeigose, jei
gu negalėtumėt gaut, rašykite tiesiog 
į dirbtuvę: ,

OVER GLOBĖ ČlQAR MFG. >r/, 
37 Lot h r op St., Stoughtoti, Mass. '

PASITURINTI, gerai atrodanti, 
malonaus budo, jauna našlė nori mi- 
pažinti su vidutinio amžiaus vaikinu 
arba našliu, tikslas apsivesti. Atsi
lankykite jrpatlškhi, arba rašykite 
laišką, prisiųsdami paveikslą, reika. 
laujant sugrąžinsiu. (50)

J. Z.
11351 Nagel st Hamtramek, Mich.

-------- . J

Tyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Marteno Knygą 
n:.i- gonorma
Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
- 3421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

PASINAUDUOKITE 
NUPIGINIMU - Į 

Kurie iošiate katromis ir mylite 
pajuokaut, įsigykit šias knygas: ■ + 

Paslaptis lošimo kaziromis—25c.. 
Nauja Sapnų Knygeli .2&.’
Naujos Dainos ir Deklamacijos

96 puls 25c.'
Visas 3 prisiunčia až 50c. Galite 

siųsti ir pastos štampomis.
P. MIKALAUSKAS

248 W. Fonrth St. So. Boston, Mase.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogą, ii Karto

JONAS KERDIEJUS ••3 FOURTM 9T.
S. BOSTON, MASS., U&A.

DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

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

Los Angeles, Calif.

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yrą sudėji

mas iš šaknų, žievių, lapą, uogą 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstą ligų, 
pūsles uždegimo ir/vidurių užkie
tėjimo.
^VALPOS ARBATA priduoda a- 

petitą, sumažina gazus viduriuose 
-ir stiprina vidurių sistemą (-) 

.Treke $1.00. Rašykit lietuviškai į
’ UNCOLN LABARATOKY 

■’tel—Sth St. Waukegaa, DL
lt ' •

PĄS MUS GAUSITE tikras euro- 
' piškas plunksnas ir pakus.

dalykus, 
i _________

KUBOJ PALEISTA 70
Revoliucionierių.

somybės, pereitą subatą jau Havanoj pereitą sąvaitę 
atsisveikino su Anglija ir paleista iš kalėjimo 70 žmo- 
išvyko Paryžiun, kur jis bus nių, kurie rugpiučio mėnesy 
tik trumpą* laiką, o paskui mėgino nuverst despoto Ma- 
grįš i saulėtą savo Indiją, chado režimą. Bet kožnas 
Londone jam* nesisekė visais paliuosuotojų turėjo uždėt 
žvilgsniais: jis ir sveikatą 1000 dolerių parankos, kad 
savo sugadino tenai, ir “ap- niekur nepabėgtų, 
skrito stalo” konferencijoje --------------
nieko nelaimėjo. Atvykęs ANGLAI NUŽUDĖ BUR- 

, politikos reikalais, jis kalbė-1 MIEČIŲ VADĄ. * 
i šiomis denomis Rangoon 

sari’SoviaF imti* leisti naują dėl Londonas_ jo nesuprato, angfai nužudė burmiečių va-

LAIKRAŠČIŲ LEIDIMO 
MANIJA.

Šiauliuose girdėti kai ku
riuos jaunus svajotojus pro
jektuojant išleisti visą eilę 
naujų laikraščių. Vienas jau
nas “atsargos žurnalistas”, 
buvęs abiejų vietos tautiškų------ _ >_ ..
laikraščių bendradarbis ir su1 kalPPranais SL - ----- - —----- -
abejais susipykęs,, rengiasi kaląkalejnne. .Burmos p^asaly. 

savaitraštį, skiriamą kovai ar gal nenorėjo suprast, ir kuris kovojo Burmos 
Antras žy- parvažiavęs namo Gandhi.- • < -------- -•!-»----

Šiaulių sensacijos—kruvinų ne?u J1S Pallko 1S- buvo žinomas kaipo “Aukso
peštynių “Šiaurės Lietuvos” važiuodamas. 
spaustuvėj SALVA-PWRORE5PUBLUCOJ

prieš.... žydus. Antras žy- parvažiavęs namo Ganoni ir vigcg Indijos nepriklauso-’ 
mus "literatas”, paskutinės ras da astresnj anglų režimą mybę. Tarp viets žmonių jis _Z • — • x e ą • LL A -T 

| Varna.”
spaustuvėj dalyvis—ruošiasi

čio mokytojams, nors nei jis
pats, nei jo kalbinami pri-r .
sidėti prie sumanymo as- pietų Amerikoj, pereitą są- 
mens ne tiktai apie pedago- vaitę įvyko perversmas. Pre- 
giją, bet ir apie patį laikraš- zidentas Artūro Araujo pa
čio leidimo darbą jokio su- bėgo užsienin, o valdžios 
pratimo neturi. priešaky atsistojo karininkų

Pagaliau kalbama dar a- direktoriatas. Tuojau busią 
pie vieną naują spaudos or- paskelbti rinkimai, 
ganą— mėnesinį žurnalą --------------
“Musų Meisteris”, kuris bus SIULOSUDARYT^PIETŲ 
skiriama specialiai statybos. . * • ™~*
technikos klausimams gvil
denti. Šis žurnalas, gal būt, 

i ir pasirodys. Jį žada leisti į- 
sikuręs Šiauliuose statybos 
meisterių kliubas. Žurnalas

- busiąs spausdinamas rotato
rium ir jo busią leidžiama 
labai apribotas egzempliorių 
skaičius.

Salvadoro respublikoj,

AMERIKOS BLOKĄ.
Urugvajaus užsienio rei

kalų ministeris Blanco pa
siūlė Argentinos užsienio 
ministeriui sudaryti pietų A- 
merikos respublikų bloką at
einančio nusiginklavimo 
konferencijoj Ženevoj. Tas 
blokas turėtų kovoti prieš 
Jungtinių Valstijų politiką, reiviamš.

KOMUNISTŲ AGITACIJA 
VOKIEČIŲ KARIUOME

NĖJ. I
Vokiečių krašto apsaugos 

ministerija paskelbė komu
nikatą, kuris sukėlė didelio 
susidomėjimo. Komunikate 
pareiškiama, kad paskutiniu 
laiku komunistai žyfriiai pa
smarkino savo agitaciją vo
kiečių armijoj. Tam reikalui 
jie išplatino labai datą* pro
pagandinių lapelių ir pamf
letų. Paskutiniu laiku 26 to
kių lapelių ir pamfletų pla
tintojai buvo suimti ir bus 
Leipcigo vyr. teismo teisia
mi. Pasak komunikato, ko
munistai, nors ir varė tokią 
smarkią propagandą, tačiau 
jokio įspūdžio nepadarė ka-
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Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Ii politinio 
gyveninio Lietuvos ir kiią falštybię. Įvairių apysaką 
ir pamokinimu. ... it;

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVft 3*. KAUNAS, LITHUANIA.

f - • r r 'tir o i

Gvarantnojam Patenkinimą.
Kaldros ir patalai, Materijos Šliu- 
įrinės musų speciališkumas. Tavo- 

prisiunčiam paštu apdraustai
- -i LEPIE’S-EUBOPEAN 

FEATBEB CO.
34'Chaaney Street, Bastau, Maus. 
Kampas Bedford St.. netoli Wash- 
ington St ir Jordap Marsh Depart- 

ment Storo.

L IETUVOS

IN1 O S
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
LIETUVOS ŽINIOS” «fri iavo korespcndentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje.’ todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite, jf bendradarbiaukite 
“LIETI VOS ŽINIOSE".

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

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti; Mor.ey Orderį (Pašto per

laidą) arba Rankos čekį. K :i:v
“LIETUVOS •ŽINIOS”

GEDIMINO GATVE 38. t AUNAS, LITHUANIA.
.......... .i, —a ■'** ‘i i,i ——»
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JI RGELIUTĖ? — AR 
TAREILA?

Tikiuos, kad “Keleivis' 
po musų visuomenės reikalų or
ganas, leis ir man, kaipo ramiam 
musų didžiosios organizacijos 
reikalų observatoriui, išreikšti 
savo nuomonę reikale kandidatų 
į sekretoriaus ir iždininko vietas,.

Kiek patėmyjau, prieš dabar
tinę sekretorę Jurgeliute yra 
dvejos rūšies užmetimų, būtent-:

Pirma, kad ji buvo dalyvė gar
sios Užunario-Devenio paskolos, 
su nuostoliu Susivienijimui, 
anot komisijų nuosprendžio, apie 
$32.000.00, ir

Antra, kad ji bučiuliauja su 
fašistais iš “Vienybės” ir “Dir
vos” abazų.

Kaslink pirmo užmetimo, nors 
jis yra svarbus, vienok jos daly
vavimas toj paskoloj, bent mąs-. 
tantiems, yra pateisintinas ir 
aiškus. Kaipo sekretorė, ji yra 
apversta darbais netik vesti są
skaitas su apie 18,000 narių, pri
žiūrėti ir tvarkyti “Tėvynės” ad
ministraciją (o tas darbas jau 
reikalauja vieno žmogaus aty- 
dos), bet podraug ji turi tvarkyt 
šimtus aplikacijų reikalaujant 
pašalpų ir pomirtinių, ir duoti 
smulkmeniškas atskaitas apie 
porai desėtkų valstijų valdžioms. 
Kas seka tas atskaitas, gali su
prasti, jog vien jos turi užimti 
pusę jos laiko. Reikalauti dar 
nuo jos. kad ji butų ir invest- 
mentų tvarkytoju ir legalių rei
kalų ekspertu, yra negalima. Už 
tos paskolos žuvimą atsakomin- 
giausiu asmeniu yra prezidentas 
Gegužis, legalis patarėjas Ldpgt- 
to ir iždo globėjai Danielius ir 
Raginskas. Tiesa, visa Taryba 
nutarė tą paskolą duoti ir lega
liai visi už savo žygį atsako, bet 
jei prezidentas būt supratęs nors 
kiek apie savo priderystes, tai 
sekančiame susirinkime būt pa
reikalavęs nuo kasieriaus rapor
to ir dokumentų, kurių legališ- 
kumą turėjo nuspręsi adv. Lo- 
patto. ir tas švindelis būt buvęs 
tuojaus patėmytas. Iždo globėjai 
turėjo to pareikalauti, prižiūrė
ti, nes kam jie yra iždo globė
jais? Ar tiktai dekoracijai ir 
kad kelionės išlaidas į posėdžius 
gautų? Bet visi liurbiškai mie
gojo, ir kada suktybė išsiaiškino, 
tada mus vyras prezidentas visai 
nevyriškai mėgino už merginos 
pasislėpti. Tą patį darė ir rėžti 
Tarybos nariai. Ji apkrauta 
milžiniškomis užduotimis ir dar
bais vienintelė kaltininkė, o visi 
kiti, ners algas ima ir honorais 
didžiuojasi, nieko neveikė ir kon
stitucijos uždėtų priderysčių ne
pildė, bet jie “nekalti berneliai!” 
O konstitucija aiškiai nurodo, 
kas turi rūpintis pinigų reika
lais, būtent: prezidentas, iždinin
kas ir iždo globėjai, o sekretorius 
jokios pridervstės tokiuose rei
kaluose neturi. Sekretorius tik 
pildo Tarybos nutarimus. Tary
ba žiopla—tada Jurgeliute viena 
kalta! Bent sarmatą turėtų 
rėti!

Negaliu užtylėti ir štai 
garsus musų verkšlenantis 
triotas ir “veikėjas”, artimas 
Užunario ir Devenio draugas, sa
vo biznį turėjo ir turi Devenio 
namuose, žinojo kad Susivieniji
mas davė $25.000.00 ant laužo 
verto vargu pusė tos sumos, bet 
patriotiškai tylėjo, taip kaip jis 
tylėjo kada kitas jo draugas ir 
patriotas Makoveckas nuvažiavo 
su kitu mortgičiu sumoj §20,- 
000.0, ir kaip jis tiesiog pražiop
sojo kada trečias jo draugas, da
bartinio vice-prezidento brolis, 
Mikalauskas. Connecticut Aps
kričio suvirs §1200.00 praganė 
(Tareila buvo apskričio prezi
dentu. o Mikalauskas iždininku). 
Ir tas pats Tareila nesisarmati- 
ia kandidatuoti į iždininkus ir 
randa sau rėmėjų “Vienybėj” ir 
“Dirvoj.”

Grįžkim prie antros rūšies 
Jurgeliutės “prasižengimo”, tai 
bičiuliavimas su fašistais. Aš ne?- 
su fašistas, bet atmenu, kad mu
sų Susivienijimas yra nepartyvė 
organizacija, ir todėl jei Jurge
li utė ir butų fašiste, žinodamas 
kad per paskutinius 12 metų

J si be išimties Susivienijimo dar- 
. bai buvo ant jos suversti, o mu- 

lq>i. įs¥ "nekalti berneliai” suvažiavę
i daugiau rūpinos tūla vietele 
|“ant kerties", į katrą įeinama 
per užpakalines duris, negu Susi
vienijimo reikalais, ir kad ji at
liko tuos darbus stebėtinai ge
rai. tai aš vistiek balsuosiu- už 
Jurgeliutę į sekeretor.. taip kaip 
aš balsuosiu ir už kitus gabius 
ir kompetentiškus vyrus, žino
mus kaipo socialistus, adv. Ba
gočių į prezidentus ir adv. Gugi 
į kasierius.

Kitas dalykas, kuris metas Į 
akis, tai Susivienijimo narių ne- 
atbojimas kas Įeina Į vice-pre- 
zidento ir iždo globėjų vietas, to
dėl į tas vietas statomi bile ko
kie asmenis, geri draugai, neat
sižvelgiant į jų kvalifikacijas. Ii 
štai mes turime keletą miegan
čių komisijų, kurių pirmininke 
ex-oficio yra vice-prezidentas 
paprastai žmogus be didesnės e- 
rudicijos ir iniciatyvos, ir visa! 
nepakenčiamus iždo globėjus 
kurie matomai Susivienijimą lai
ko kaip ir kokią “Jurgine" ar 
“Vytautinę” draugystėlę. ir pa- 
siganėdina tiktai konom. Jei 
iždo globėjai butų protingi, veik
lus. kompetentiški žmonės, tai 
DevenTs senai jau būt kalėjime, 
o Insurance Departamentas ne
būtų pranešęs mums, kad musų 
§216,000.00 suvirs nuėjo “su blo
gais laikais”. Kur buvo musų iž
do globėjai, kada Gegužis ir 
Paukštis supirkinėjo visokius 
spekuliativiškus bendus, už ku
rių pardavimą agentai gauna di
delius komisus? Kodėl Insurance 
kompanijos neturėjo panašių 
nuostolių, kodėl Ukrainų “So- 
juz”, lenkų “Zviązek“ arba slo
vakų “Jednota“ neturi tokių 
nuostolių? Aišku, kad ten netik 
organizacijų prezidenai ir iždi
ninkai. bet ir iždo globėjai ir kiti 
Pildomojų Tarybų nariai yra 
kompetentiški žmonės.Susivieni- 
jimo nariai todėl turėtų pamiršt 
jau apie tuos §32.000.00 Užuna
rio-Devenio paskoloj, o atkrepti
atydą į faktą, kad musų Susivie- - žmogus niekuo nekaltas.

sabotažavo. Negalėdamas su sa- 
botažninkais dirbti, jisai padavė 
rezignaciją.

2. “Ekstra seimą” tautininkai 
buvo sušaukę ne VVorcestery, bet 
Wilkes-Barduose.

3. živatą areštavo ne Bago
čius, bet Massachusetts valstijos 
slaptoji policija, ir tai buvo ne 
3ostone. bet Tauntone. Tada S. 
L. A. šitoj valstijoj da nebuvo 
registruotas ir valdžia draudė 
jam čia bizni daryt. Už tai p. Ži- 
vatas ir buvo suimtas. Su poli
cija tada kartu buvo katalikų 
veikėjas Adomavičius, o ne Ba- 
jočius.

Taigi darydami Bagočiui to
kius priekaištus, fašistai meluo
ja.

Tiesa, jis buvo syki iš SLA. 
orašalintas. Tai Įvyko jau po to, 
kai jis buvo rezignavęs iš SLA. 
urezidento vietos. Bet kas jį pra
šalino? Gi tie patys reakcinin
kai, kurie ir dabar jį atakuoja. O 
įž ką jie jį prašalino? Užtai, 
kad jis buvo socialistas, žmonės 
Bagočių myli. Jie išrinko jį SLA. 
•jrezidentu. Bet tautininkai ne
galėjo jam užtai dovanoti. Jie 
pradėjo vartot prieš jį sabotažą. 
Jis rezignavo. Jiems neužteko 
r to. Jie padarė sąmokslą pra
šalinti jį ir iš SLA. Slapta susi
tarę. jie sušaukė Wilkes-Bar- 
riuose “ekstra seimą” ir, ap

kaltinę jį jų pačių skleidžiamais 
prieš jį gandais, prašalino.

Bet, žinoma, didžiausis Bago
čiaus prasižengimas yra tas, kad 
jis geras kalbėtojas, gabus or
ganizatorius. ir neina su fašis
tais. Ot. jeigu jisai prisidėtų 
prie “Vienybės" ar “Dirvos” pec- 
kelių. tai tuomet butų kas kita. 
Tuomet geresnio žmogaus už 
Bagočių nebūtų visam pasauly. 
Jie tada statytų jį netiktai į S. 
L.A. prezidentus. bet siūlytų 
Lietuvos fašistams į Smetonos 
vietą.

Žinoma, kaltinimų galima vi
suomet sufabrikuoti, štai, su
fabrikuotais kaltinimais juoda
šimčiai San Francisco mieste ap
kaltino darbininkų vadą Tomą 
Mooney da prieš karą, ir jis sėdi 
kalėjime iki šiai dienai, nors 
dangus ir žemė žino, kad šitas

Laivyno bendrovę ir kitokias 
machinacijas.

Jie gali teisintis, kad jie tų 
pinigų neitvogė. kad žmonių 
tūkstančiai žlug dėl to, jog tų 
bendrovių vedėjai buvo neprity
rę ir nemokėjo sudėtų žmonių 
pinigų apsaugot

Bet jeigu jie pragaišino visas 
bendroves, tai kaip jie gali tu
rėt drąsos, veržtis prie SLA. 
centro, kur yra darbininkų sudė
ti centai pašalpoms ir pomirti
nėms ? Per savo neišmanymą fa
šistai jau pridari Susivienijimui 
nuostolių, žlugo apie $32.000 pas 
Devenj ir apie $216.000 ant 
oondsų. J trumpą laiką ačiū mu
sų fašistų šeimininkavimui tapo 
nušluota beve>k penkdglis Susi
vienijimo turto. Tai juk baisus 
skandalas! Ir tie įmonės da turi 
drąsos kalbėti apie kitų "prasi
žengimus.” !

Da niekas Susivienijimui tiek 
skriaudų nėra pridaręs, kiek da
bar trumpu laiku pridarė fašis
tų klika.

Jie turėtų būt netiktai išmesti 
š visų atsakomingų SLA. vie

tų, bet paraukti teisman ir ant

visų jų “spykyrių” uždėti areš
tai, kad butų iš ko iškotektuoti 
jų padarytus organizacijai nuo
stolius. SLA. Rėmėjas.

Bagočius, Grinius, Gugfe ir Ba- 
kanas Ckicagoj gavo daugiausia

Chicagoje buvo SLA. 226 
kuopos susirinkimas ir Pildomos 
Tarybos nominacijose kandida
tai gavo baisų taip:

Į prezidentus — Bagočius 34, 
Bačiunas, 16, Grinius 3, Glavec
kas (bolševikas) 1;

] vice-prezidentus — J. Gri
nius 42, Mikalauskas 10;

I Sekretorius — Semaška 31, 
Vinikas 16, Jurgeliute 3, Moc- 
kevičia (bolševikas) 1;

Į iždininkus — K. Gugis 38; 
Tareila 13;

Į kasos globėjus — S. Baka- 
nas 42; Januškevičia 26, Sekys 
3; Stungis 14, Kasparaitis 4;

Į daktarus kvotėjus—Bronu- 
šas 12, Karalius 13, Jonikaitis 5, 
Dr. Biežis 2, Dr. Klimas 12, Dr. 
Stanislovaitis 4.

Prieš balsuojant bHvo apkal
bama kandidatų tinkamumas.

SS

Humoristika

l

tu-

ko: 
pa-

nijimas turi suvirs $216.000 
nuostolių ir atrasti kaltininkus. 
Bet to negalima bus padaryti kol 
musų “Vienybė”, “Dina” ir 
“Sandara“ galės suvadžioti Susi
vienijimo narius .sukaudami, 
kaip apuokai po slapivardžiais 
pasislėpę, apie socialistų baisu
mą ir savo peršamų kandidatų 
gerumą, kada visiems aišku, jog 
jei Susivienijimą valdys jų žmo
nės. kad su Susivienijimu gali 
būt tas pats, kaip su visomis 
jų bendrovėmis kad buvo. Prie 
to mes einam ir einam dideliais 
žingsniais. Ar Susivienijimo na
riai dar ilgai tylės ir kentės?

Jonas C. Jokubauskas.

Fašistai Puola Ba-
v •gocių.

Fašistai iš “Vienybės" ir ‘ Dir
vos” kempių jau pradėjo svaidyt 
purvais i tuos SLA. kandidatus, 
kuriuos remia socialistai. Dau
giausia tie reakcininkai puola so-

. cialistų remiamą kandidatą i 
SLA. prezidentus, adv. F. J. Ba- 
čių. Mat, jie tokio gabaus žmo
gaus neturi ir žino, kad nei vie
nas jų “tautiškas” kandidatas 
švarios konkurencijos prieš adv. 
Bagočių neatlaikys, todėl jie 
griebiasi purvų. Pavyzdžiui, tū
las fašistas, pasirašęs Tautinin
ku, 142-ram “Vienybės" numery 
kaltina jį šitokiais “prasižengi
mais”:

1. Jis buvo prašalintas iš SLA. 
prezidento vietos, neišbuvus nei 
vienų metų.

2. Dėl jo buvo šauktas ekstra 
seimas Wo re estery.

3. Jis suareštavo Bostone SL. 
A. prezidentą živatą.

Visa tai yra melas ir faktų 
kraipymas. Neiškraipyti faktai 
yra tokie:

1. Bagočius nekuomet nebuvo 
iš SLA. prezidenot vietos praša
lintas. Jisai pats iš tos vietos re
zignavo, tik ne dėl kokio nors 
nusikaltimo, o dėl to. kad kiti 
Pildomos Tarybos nariai tuomet 
buvo tautininirarir jie jo darbus
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Anglija Viskuo Atsi 
likusi nuo Rusijos:

(Iš Mizerno Adjutanto Kelionės 
Įspūdžių Tąsa).

Taigi šitas fašistų pliauški
mas. kad Bagočius kadaise buvo 
iš SLA. prašalintas. Bagočiaus 
garbės nei kiek nepažemina. Jis 
tik parodo, kokių nešvarių, ne
dorų priemonių mus tautininkai 
griebiasi kovoj su savo idėjiniais 
priešais. Lietuvoje toks pat gai
valas nakties laiku su ginklais 
užpuolė žmonių išrinktą val
džią. prašalino prezidentą Gri
nių, išvaikė Seimą ir sutrempė 
respublikos konstituciją, o čia, 
Amerikoje, jų vuodegos mėgina 
toki pat smurtą vartoti Susivie
nijime. Tai yra šlykštus, reak
cinis gaivalas, kuris paėmęs Į 
savo smaluotas rankas neparti
nę susišelpimo organizaciją pa
verstų ją savo smurto politikos 
Įrankiu.

Todėl SLA. nariai privalo bu
dėti ir žiūrėti, kad nei vienas fa
šistas i SLA. Pildomąją Tarybą 
nepatektų.

Nežiūrint ką fašistai apie adv. 
F. J. Bagočių lotų, faktas yra 
toks, kad visa jų gengė krūvon 
sudėta nėra tiek naudos Susi
vienijimui padarius, kiek yra 
padaręs adv. Bagočius. Visi Ta
railos. Lopetos ir St. Gegužiai 
sudėti krūvon per visą savo gy
venimą nėra tiek naujų kuopų 
sutverę ir naujų narių prie SLA. 
prirašę, kiek jų sutvėrė ir pri
rašė vienas adv. 
tai toks žmogus 
SLA. prezidentu.

Fašistai mano, 
jų privatinė nuosavybė ir vien 
tik jie turi teisę būti tos orga
nizacijos viršininkais. Bet kas 
gi jiems tokią privilegiją davė? 
Ar jie moka didesnes duokles į 
SLA.. ar ką?

Ne. socialistai turi lygiai to
kias pat juridines teises Susi
vienijime. kaip ir tautininkai, o 
moraliniu žvilgsniu socialistai 
turi daug didesnių teisių, nes 
jų rankos švarios. Socialistai nė
ra susitepę tokiais šmugeliais, 
kaip tautininkai, kurie nunešė.ką paskelbti gazietose. Rusijoje 
biednų musų žmonių šimtus tuk- butų mus visur iškilmingai suti
rtančių dolerių per savo Atstaty- kę, sveikiną* bgt čionai to niekas 

‘mo bendrovę, Rezursino fabriką, * nedarė. Viename užkampy bomai

II.— VIENI APSIVYLIMAI 
LONDONE.

I

Bagočius. Tik- 
ir turėtų būt

kad SLA. yra

Po stebėtinos kelionės jūrė
mis, laivas atvežė mus Anglijon. 
Čionai mano čyfas Rokus Mizer- 
nas visiškai nesukęs sau galvos 
pastebėjo, kad Anglijos miestai1 
turi gatves ir namus. Namai] 
buvo su kaminais, langais ir du
rimis. Iš to mes padarėm išva
dą, kad ten turbut gyvena žmo
nės. Patikrinom. Ištikrųjų gy
vena žmonės!

Bet Anglijos žmonės pasirodė 
labai atsilikusiais civilizacijoj ir 
kultūroj todeLkad važiuojant per 
kelis šimtus mylių laukais mes 
pamatėm tik du automobilius. 
Tai buvo mums didelis nusivy
limas. Mes atsiminėm, kad New 
Yorko gatvėmis tūkstančiai au
tomobilių laksto kas minutą, o 
čia viso labo tik du pasirodė.

čyfas Mizemas pradėjo sun
kiai galvoti apie ši apsireiškimą 
ir po kelių valandų protinio Įsi- 1 
tempimo parašė Bimbai raportą, 
kad Anglijoj nėra nieko gero. Į 
Jo protavimu, geriausia yra Ru- į 

sijoj. Ir jis tuojau, dar nebuvęs! 
Rusijoj, jau perstatė, kaip daly
kai yra tenai.

Jis sako, Rusijoj žmonės visi 
yra lygus—ten nėra nei didelių, 
nei mažą; nei kuprotų, nei tie
sių; nei storų, nei plonų. Ten 
namai kitokie; galbūt be kami
nų, be langų ir be durų, žodžiu. 
Anglijoj mums buvo vieni nusi
vylimai, o Rusijoj bus vien 
džiaugsmas ir pasigrožėjimas. 
Ir jis tą viską žino, dar nematęs 
Rusijos!

Reikia kaip ką pasakyti ir a- 
pie Londoną. Mes Londone iš
vaikščiojom visus sąšlavynus ir 
priemiesčio pelkes. Vaikščiojom 
išdidžiai ir garbingai, kaipo žy
miausios ąsabos—Bimbos pa
siuntiniai. Mes'j°k esame siun
čiami ištirti .pasaulį ir apie vis-

vos kailio neišpėrė, o kitur vai
kai sąšlavomis apibėrė.

Kažin kas mums sakė, kad 
Anglijoj yra karalius ir Hyde 
Parkas, bet čyfas tvirtino, kad 
to nėra, nes tokių dalykų mes 
ten nematėm. Sako, jeigu ten 

i butų karalius, tai jis šiur pasi- 
Į kviestų mus ant arbatos. Mes 
i juk esame didelės asabos!
l

Vaikščiojant gatvėmis aš pa
stebėjau, kad Londone yra daug 

: senų namų. O čyfas man sako, 
“Nebūk kvailas, Rusijoj yra da 
senesnių namų!”

—žiūrėk,— sakau,— kokios 
čia siauros gatvės!

O čyfas man sako:
—Rusijoj yra dar siauresnių.
Einant toliau, susitikom seną 

moterį.
—žiūrėk, sakau, kokia negra

ži moteris čia eina!
O čyfas vėl sušuko:
—Asile tu, negirk čia jokio 

buržuazinio daikto ir nesistebėk! 
Rusijoj yra dar negražesnių!

Pasitaikė sutikti valkatą, ku
ris į mus kreivai pažiurėjo ir su
keikė. Aš sakau čyfui:

—Užraportuok šį sutvėrimą 
Bimbai. Juk tai įdomu—tikras 
beprotis!

čyfas net supykęs atkirto;
—čia nieko įdomaus; Rusijoj 

rasime didesnių bepročių.
į Ir taip ką tik pamatėm, viskas 
buvo mums apsivylimu; viskas 
buvo daug prastesnės rūšies, ne
gu kad Rusijoj yra. Todėl čyfas 
plačiai apie tai aprašė “Laisvė
je”, žinodamas gerai, kad Ame
rikos bolševikams tai bus ne
girdėtos naujienos.

Dabar jau apleidom Angliją ir 
laivas Arcturus veža mus į tą 
stebuklingą Rusiją, kur viskas 
yra kitaip—geriau. Laukit išsi
žioję daugiau mano raportų, nes 
sekantis laiškas ateis jau iš Ru
sijos.
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“MAGUS WOZAS” 
M AGI KAS

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

Susipežinkit daugiau apie nežino
mas paslaptis per musų mėnesinius 
paaiškinimus. (51)
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KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Grikių Kraštas Ir Jo ge_nda Lietuvos mie-

Užderėjo R

ŠTAI, GENDA IR KAI
MAS.

Seniau sodžiuje tik pasa
kodavo, kad miestuose yra 
mušeikų ir kitokių blogadar- 
bių. I

Dabar tas pats jau yra ir 
sodžiuose. Ypač chuHga- 
nizmo liga smarkiai plečiasi. 
Retam kuriam laikraščio nu
mery neužtinkame žinių iš 
įvairių Lietuvos vietų apie 
muštynes, sunkius sužaloji
mus, net nužudymus. Ir tai 
daugiausai įvyksta sodžiuo
se per įvairias vakaruškas, 
talkas, šiaip įsigėrimus. Jei
gu tik iš laikraščių žinių 
spręstame apie šių nusikalti
mų kiekį ir tai jau vaizdas 
iudnas. Bet kiek tokių atse
ikimų nepasiekia viešumos! 
)aug didesnė pusė.

Štai mano gyvenamam 
caime tik per du mėnesius į- 
vyko trys didesni sumuši
mai, vienas sunkus galvos 
sužalojimas su mirties arba 
iroto nustojimo pavojumi. 
Smulkių apsikumščiavimų 
nieks nebeskaito.

Mušimasis, piaustymasis, 
atlenkti peiliai, , specialus (kričio). Rugsėjo mėn. 20 d. ,.
muštynių pnetaisai —liko kun. Bardišauskas, sakyda- funumymas organizuoti 
jau paprastas dalykas. Ir mas pamokslą, įtempė visas “
dar hudmau, kad sita liga J gj^as ir ėmė rėkti, kad maža 
užsikrėtęs tautos žiedas t žmonių bažnyčią lanko, o ! 
jaunimas. [daugiausia teko jaunimui.

Iš muštynių seka daugiau Esą, tik tie ateina, kuriems 
blogybių: kerštai, grasini-.yra koks nors reikalas mies- 
mai, neteisingi liudijimai, telyje. Bet atėję nenori į i 
melas, nusikaltimųišlepimas, bažnyčią įeiti ir pasimelsti. 
Vadinas, blogybės labiau Pabaigęs pamokslą paskel- 
demoralizuojančios ir ve- bė, kad po pamaldų susirin-; 
dančios prie didesnių nusi- ktų visos panelės į bažnyčią.1 
kaitimų ir chuliganizmo pa- Ištekėjusių moterų neleido, 
sireiškimų. Meluoti, netei- o vyrams liepė nė galvų ne- 
singai liudyti, slėpti blogą ■ kaišioti bažnyčion. Smalsu- 
darbą neretai priverčiami ’ mo vedamos susirinko, su- 
priaugantieji, dar mokyklos ► gūžėjo visos kaltos ir nekal- 
amžiaus vaikai, ir senesni ' tos panelės. Kun. Bardišaus- 
žmonės. ' kas, atsistojęs prie altoriaus,

Neretas atsitikimas, kad ne meldėsi, neprašė Dievą, 
norinčius ar šiaip ar taip ko- [ kad sustiprintų jų valią, kad 
voti su pasireiškiančiu blogu' nepasiduotų pagundoms, bet 
asmenis “mušeikų karalių- pradėjo aiškinti, kaip pane- 
kai” tiesiog terorizuoja, grą- lės turi mylėti vaikinus, kaip 
gindami užmušimu ir H. Tai- bučiuotis, kaip spausti prie 
gi r bijoma. ! krutinės, kaip tapti moterim i

ir kaip gimdyti. Kai man 
viena panelė pasakojo tą 
kun. Bardišausko pamokslo 
turinį, aš netikėjau, kad baž
nyčioje kun. tokius niekus 
kalbėtų. Pasiteiravęs pas ki
tas, kurios irgi tą patį “pa
mokslą” klausė, stebėjaus 
tokiuo kun. Bard. romantiš
kumu.

Matyt, šitokia* pamoks
lais kunigas nori 'prMg$į 
prie bažnyčios daugiau ffifad 
ginų. Biznierius.

KĖSINOSI AFiSTOMS 
KAIRIŲ KLEBONĄ.

Šiomis dienomis nežino
mi plėšikai kėsinosi apvogti 
Kairių kleboniją (Šiaulių 
apskr.). Išdaužę langą, mė
gino įlisti į vidų, bet pajutu
si klebono gaspadinė ėmė 
šaukti ir piktadariai pabė
go.
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KUNIGAS MOKINA MER- TAUTINI 
GINAS KAIP SU VYRAIS PINO D

BUČIUOTIS. Likviduotis Darbo Federa-
Subačius (Panevėžio aps-' _ , ,****/ ...
— • - - ** i » Tautminkų sferose kilęs

1 p° 
mas pamokslą, įtempė visas Jautimą vėliava darbinin- 
Igisias ir ėmė rėkti, kad maža kus* Bgai buvo nebota zmo- 
į žmonių bažnyčią lanko, o *??? su^ 
danginusia teko jaunimui, atlikt. Galiausiai tas sunkias 
Esjtiktie ateina, kuriems pareigas pasiėmę federąn- 
vra koks nors reikalas mies- Seime pasižymėjęs

SUSIRU 
INKAIS.

REDAKCIJOSATSAKYMAI
S. Apoukui.— (1) Mes L.T.White.— (1) Atski- 

niekad negirdėjom, kad Rie- ros knygos apie inkviziciją 
tavo, Telšių apskričio, Ogin- Ispanijoj mes nežinom, bet 
skis butų buvęs caro giminė; yra knygų apie inkviziciją 
mes manom, kad šita paša- bendrai “Keleivio” knygyne 
ca neturi jokio pagrindo, galit gaut knygą vardu “In- 
’iateris, kaip rodo jo pa- kvizicija”, kur nuo 175 pus- 

vardė, veikiausia būvą kilęs lapio rasite ilgoką skyrių ir 
iš vokiečių, o Zubovas iš ru- apie Ispanijos kunigų siauti
mų. Tiškevičiai yra sena Imą. Kaina, $1, (2) Sulyg
sietuvos magnatų šeimyna, šventraščio, pasaulį Dievas 
(2) Paprasti metai turi nulipdęs tik apie 6,000 metų 
605,600 minučių, arba 36,- atgal, o kaip parodo moks- 
336,000 sekundžių. (3) liski tyrinėjimai, musųže- 
Kiek popiežius yra surinkęs mes amžius siekia milionų 
turtų iš tikinčiųjų žmonių, metu; anglų mokslininkas 
to niekas nežino, nes jis nie- Keith yra tos nuomonės, kad 
kam atskaitų neduoda; tik bus jau 1,800,000 metų nuo 
tiek šiomis dienomis paaiš- to laiko, kaip žmogus atsis- 
kėjo, kad paskutiniais lai- kyrė nuo beždžionių veis- 
kais jisai prakišo 500,000,- lės. (3) Taip, pralotas 01- 
000 lyrų ant spekuliacijų. šaiiskas pildo kunigo parei- 

__________________________ gas, nors parapijos kol kas 
m “MAHHFNnR” da (4) D-ras Šliupas

ŠIAULIŲ NAUJIENOS . galėjo šliubą imti bažnyčio- 
šiauliuose nesenai prade- jė, nes Lietuvoje kol kas da 

jo eiti sąVaitraštis “Naujie- kitokiu budu susituokti ne- 
nos”. Mes gavome jau 27-tą W ° b* gbubo su moto
jo numerį ir turim pasakyt, n*ke gyventi paprastiems pi- 
kad iis daro gana gero hecianis įstatymai draudžia.

numeratos kaina metams: 
Lietuvoje, 7 litai; Ameriko
je, dvygubai.

Žimaciam. — Nesvarbus 
reikalas, nedėsime.

Keikimas, blevyzgos miš
rioje kampanijoje, visokią 
“cukrinių” “bražkių” ir ki
tų panašių gėrimų nežmo
niškas vartojimas— tai lyg 
mados dalykas.

Sodžius genda 
matomai. Kol dar 
reikia tuo susirūpinti

• v, • •aiškiai 
nevėlu.

CHULIGANIŠKAS PAT
RIOTŲ ŽYGIS PRIEŠ 

ŠIAULIŲ “NAUJIENAS”.
Šiauliuose nakties buku 

buvo akmeniu sudaužytas 
pažangus sąvaitraščio “Nau
jienų” emaliuota iškaba. 
Nors piktadariai uesusekti, 
bet spėjama, kad šitą chuli
ganišką darbą atliko tie 
gaivalai, kurie vadina save 
“patriotais” ir remia dikta
tūrą. “Naujienos” jiems ne
patinka, nes smerkia fašiz
mo piktadarybes.

zpas j i lanko
mą su įvęi-

► pinigus 
didelius

SkaudOffmalr kurie ariusni ialtutu, 
šlapiose dienose * z'

SLOAN'S Liniment

Dienos i
LIETUVĄ

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus sreležinkeliu susisiekimas ii 
BREMERHAVEN i LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas savaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Uferibakvkita vietas pas vietinius agentas, 

feilca'ls .Hami Lloyd laivakortę, sutei
kiant srreičiausū} patarnavimą.

North German Lloyd
S2 Boylstea Street Baaton
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GYDYTOJŲ

VARTOKITE VISI

Po numeriu 378 Shawmut

Bay VievMotor

R. M. Ž1DŽIUNAS
315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

Atsidarė medžioklė, bet 
nėra kur medžioti.

Stirnų medžioklė Massa- 
chusetts valstijoj jau atsida
rė, bet medžiotojai skun
džiasi, kad šįmet nėra kur 
medžioti, nes farmeriai ap
statė savo miškus lentomis 

kad medžioti 
Medžioklės

TYPEWRITERIAl
Brukuojamos mašinėlės visokių rūšių 
Ir visokis
spaudos

mimografc
ir rašto
pa ta m a-
vimas.

ANT RENDOS
Naujai ištaisyti 3 kambariai, ge

zas ir elektriką, randa pigi, pažiūrėkit 
112 Gold St. So. Bostone.

LIETUVIŠKA 
BUCERNE 

Užlaikome geriausių tavorą i- 
parduodame pigiausi* kaina Mė 
sos visuomet šviežios.
Pigiai Šviežių diegų—Chop Suey. 

China Bov Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pa* mus galite gaut 
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS 
stRand cash mark et 

ni broadway, so. boston.
So. Bustas Mfl.

Pasikoręs vyras Franklin 
Parke.

Kabantis ant medžio ša
kos Franklin Parke rastas 
žmogus apie 65 metų am
žiaus, tamsaus veido, žilais 
ūsais, 5 pėdų ir 8 col. augš- 
čio ir sveriantis 190 svarų. 
Jo kišeniuose nieko daugiau 
nerado kaip tik vieną kvode- 
i į ir centą.

lis mirė n ;□ persigėrimo. 
Velionis buvo žinomas kai
po veiklus parapijonas, baž
nyčioj nešdavo baldakimą ir 
buvo pirmuonis blaivininkų | 
“susaidės” tvėrėjas. ‘

Velionio lavonas pašarvo- I 
tas pas vieną vietinį grabo- ♦ 
rių. Reikėjo rinkti kolektą jo į ♦ 

........... lui. Rep. j t

yersą, atimdami iš

Tarp pereitos subatos ir 
šio panedėlio Lynne viena
me ofisų bildinge buvo iš
plėšti 6 seifai, bet pinigų 
juose buvo tik $72.

Apie 200 bedarbių moky
tojų, kurie šįmet baigė mo
kytojų kursus, šį panedėli 
apsupo Bostono mokyklų 
komiteto susirinkimą ir pra
dėjo reikalauti sau darbo. 
Bet darbo nėra. Pasiro
do, kad mokytojų yra jau 
perdaug.

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininkas. 
379 BR0ĄDWAY 

SO. BOSTON. MASS.

Uosto darbininkai sugrįžo 
darban.

Bostono dienraščiai šį pa- 
nedėlį praneša, kad uosto 
darbininkai, išstreikavę 9 
savaites, sugrįžo darban. 
Tarp darbininkų ir laivų 
kompanijų buvo pasirašyta 
nauja darbo sutartis, tik dvi 
didelės laivų kompanijos da 
nepasirašė, būtent Cunard 
Line ir International Mer- 
cantile Marine. Ar darbinin
kai ką nors laimėjo, bur
žuazinė spauda nepasako.

- Kunigas eina į gazolino 
biznį.

Kunigas Peter J. Walsh, iš 
Waltham, laimėjo savo ko
vą su vietiniais gyventojais 
dėl leidimo užsidėti jam ga
zolino stoties biznį arti re
zidencijų distrikto, Nors gy
ventojai tam atkakliai prie
šinosi. vienok dvasiškas tė
velis juos suprovojo ir.išga- 
vo permitą šią stoti įsteigt' 
ten kur jis nori. Jei kaip, tai 
susilauksime gazolino su 
“zupelnais atlaidais.”

REIKALINGAS DARBI
NINKAS

Ant vištų ūkės; geram vyrui gera 
ir pastovi vieta. Svaiginančius gėri
mus vartojanti, neatsišaukit.

J. STEVENSON
High Street, Randolph. Mass.
Telephone Ramlolph 0534J

Užmušė savo dėdę už 
prašymą maisto.

Išalkęs ir be prieglaudos 
Andrew Di Gregorio, 53 m 
amžiaus bedarbis, nuėjo pat 
savo sūnėną Joseph Di Gre- 
gcrio prašyti duonos ir prie
glaudos, bet šis žiauriai išva
rė savo dėlę laukan ir liepė 
daugiau nebegrįžti. Pavar
gėlis tačiau už trumpo laike 
vėl sugrįžo ir vėl maldavę 
pagelbos. Šiuo sykiu prieit? 
pr’e kivirčų ir Joseph D: 
Gi egorio išsitraukęs revolve
rį paleido 7 šuvius ir tuom! 
užbaigė jo prašymus ir gy
va stj. Žmogžudys areštuotas 
T? i vis bedarbės ir krizio pa
sekmės.

Bet 
ant 
tik- 

lo tobulumo garso ir 
Mackay Radio 
i. Keturi mo- 

gražiais kabi-

REIKALAUJAM MOTERŲ 
kurios dirbtų namie, kirptų šilkus. 

Atsišaukjt pas
Pusi O’Sullivan & Co.

12 W. Fifth St.. So. Boston

Dainuos Metropolitan Ope
ros žvaigždė.

Gruodžio 13 d. vakare, 
Boston Garden dainuos ge
riausias tenoras Ben. Gigli. 
Metropolitan Operos žvaig
ždė. Pereitais metais kada 
jis dainavo Symphony salė
je, žmonės netilpo į svetai
nę. Jis yra geriausias teno
ras po Carusa. Bilietai ne
brangus. Šalę Gigli dalyvaus 
tame koncerte Symfonijo? 
Orchestra susidedanti iš 105 
muzikantų. Rep.

KANARKOS
Labai geros veislės ir gerai gieda. 

Parduodu pigiai (51)
FELIN POŠKUS

10 Kelly CL Brighton. Mass. Į

KURIE NORIT VAŽIUOTI
I FLORIDĄ?

Už dviejų sųvaičių išvažiuoju Su 
mano karu Chrysler 77. Turiu vietos 
dėl trijų žmonių už maža kaina (51) 

’ JOHN J ANIŠKIS
54 Water st, Stoughton, Mass. 

TeL 202-R

Musų Išdirbystės Mėsos 
KILBASAI SALCES<
PRESTHAM VEAL L<
BOLOGNE COOKEE
FRANKFURČIA1 SALAMU

KOLSTER 
INTE RNATIONAL

KALĖDOMS
NULEIDZ1AM

30 NUOŠIMTI- 
NAUDOKITĖS PROGA.

-AT;----- -mBOSTON GARDEN
NORTH STATION 

Civic Svmphonv
KONCERTAS

Nedėlioj. Gruodžio-Dec. 13. 1931
Pradžia lygiai 8:15 vakare.

Dalyvauja .Metropolitan Operos 
žvaigždė GIGLI, geriausias po 
Caruso. Taipgi grajis Civic 
Symphony Orchestra, suside
danti iš 105 muzikantų

19,000 sėdynių 50c., 75c. ir 
$1.00. Tikietai galima gauti pas 
Jordan's, Filene's ir Continen- 
tal Štaruose Taipgi galima 
gaut ir Boston Garden

nuosavybė ir juos šaudyt ga
li kas tik nori: bet kitas į- 
statymas sako, kad privati
nė nuosavybė yra šventas 
■daiktas ir negalima eit stir
nų šaudyt į privatinį mišką, 
jeigu jo savininkas neduoda 
leidimo. Vadinasi, valstija 
leidžia jums medžioti, o far- 
merys uždraudžia, ir jus me
džiot negalit.

Pienas nupigintas dar 
vienu centu.

Pieno kaina, kuri užperei- 
tą utaminką buvo 1 centu 
nupiginta, dabar tapo nu 
m išta dar vienu centu. Šis 
nu piginimas paeina nuc 
kcmpeticijos tarpe neprigul- 
m ngųjų kooperatyvų ir pri- 
va siškų pieno pardavėjų. Da
bar krautuvėse bus galim? 
gauti kvortą pieno už 9 cen
tu.-, o į namus pristatomas 
pienas po 10 centų kvorta

Nupiginimas paskelbtas 
ta pgi Worcestery, Spring- 
ficlde ir Providence. Spring- 
fielde “chain-štoruose” pie
nas pardavinėjama po 7’5c. 
už kvortą.

\Jei Nori Nupentyt 
»4r Pataisyt Namą
• KLAUSKITE KAINOS
• J*’ reikia ir Gpopieriuoja. 
| Gausite gerą darbą ir pigiai.
t JUOZAS TAMOŠAITIS (-)
♦ 11 Ticknor St„ S®. Boston. Mana
♦ Tel So Bos'on 1396 M.

rąValukoni, South Bosto- atrado negvva ir medikalis 
no lietuvių laikrodininką. ekzaminierL pripažino, kad 
Vos tik jis išlipo iš automo- jis n,;9 persigėrimo. 
biliaus, tuojaus bomai jį ap-‘ * “* * *
supo, atkišo revolverius ir 
pradėjo ragint: “Hands up!
Hands up!”

Nespėjau, sako, nei susi
vokti, kas čia darosi, kaip 
jie man iškraustė kišenius ir 
atėmė 12 dolerių. ___ _

Tuo pačiu laiku privažia- p^aidojim 
vo tenai ir kitas automobi- __
lis. Bomai tuo jaus apsupo Dempsey pati Estelle nesu

kelia entuziazmo.
Teko matyti Estelle Tay- 

lor, buvusią kumštininko 
Dempsey pačią, kuri tūlas 
laikas atgal atvyko Bosto
nan ir pirmu sykiu čia debiu
tavo viename vodeviliaus te
atre. Moteris gražios figū
ros, bet kaipo aktorka publi
koj nesukelia didelio entu
ziazmo. Paprasti daininin
kai gauna daugiau aplodis
mentų negu ji. Vienok pub
likos teatran ji pritraukia 
ląbai daug. Bile koks gerai 
išgarsintas daiktas ameriko
nus visuomet patraukia ir iš 
to pasidaro geras biznis. O 
amerikoniškiems teatrams 
to tik ir reikia. Rep.

S< ko, Kristus buvęs didelis į 
biznierius.

“Darbininkas” nesenai ra
šė, kad Kristus esąs didžiau
sias karalius, o dabar mums 
teika patirti, kad jis yra bu
vęs didžiausis biznierius-.. .Ir- 
ši aip sako ne koks ten be
dievis, bet Pirmosios Kris-į su parašais, 
ta is Bažnyčios pamoksti- draudžiama, 
ni įkas Samuel W. Green. Jis klausimu yra juokingas į 
piiejo prie tokios išvados,statymų prieštaravimas. Vie . - , .
pereitą nedėldienį Tremont nas įstatymas sako, kad lau- , V P1 - , J. - -3-,
Theater dėstydamas naująjį 
testamentą.

Jis mato Kristaus biznieri- 
škis gabumus tame, kad “jis 
ty lauky pajiegęs pasotinti 
tuestančius vyrų, moterų, ir 
vaikų tik keliais gabalėliais 
duonos ir keletą žuvų.” Pri
siminė ir kitas biblijos nesą
mones, bet visi tie jo paly
ginimai protaujančiam žmo
gui nedavė nei vieno fakto, 
kad ištikrųjų kas nors pana
šaus butų buvęs. Tai papra
stas žmonių mulkinimas.

Rep.

Footbalo rungtynės davė 
Harvardui $26,088.43.

Harvardo Universitetas 
paskutinėmis dienomis turė
jo keliatą footbalo rungty
nių su kitų kolegijų lošUraris, 
ir per tuos lošimus buvorren- 
kamos aukos Naujosios Ang
lijos bedarbiams. Surinkta 
Kviso $26,088.43.

kiniai žvėrys vra visuomenės alukonis paskui raportavo; r- 
apie tai policijai. Kitas zmo- .

. gus irgi padavė skundą. Bet D ’ 
atimti pinigai jau nebesu- • •• PaC13 
griš. •_____

Važiuojant taxicabu gimė 
dvynai.

Pereitą sąvaitę iš New- 
tono taxicabu važiavo ligo
ninėn 22 metų amžiaus mo
teris. kuri tuoiaus tikėjosi 
tapti motina. Taxicabas ne
spėjo prie ligoninės priva
žiuot, kaip jame pradėj'o 
rėkti dvynukai. Nereikėjo 
nei daktarų, nei norsių pa
galbos. •

Lankėsi tolima viešnia.
Pereitą sąvaitę apsilankė 

Bostone Jeanette Stankiutė 
iš Bellwood, III. Jaunuolė vi
są laiką augo pas savo tėve
lius ir gražiai pralavinta. Ji 
su savo giminėms išvažiavo 
apie porą mėnesių iš Bell- 
wood, apvažiavo daug lietu
sių kolonijų, lankėsi Bosto- 
: ne pas savo giminaitę Byru- 
itę Svilaitę ir tūlam laikui 
apsistojo Worcestery. Chi- 
cagos lietuviai jai patinka 
geriau, negu lytinių valsty- 
jų. Užėjus pas lietuvius, 
jauna viešnia sako, retai pa- 

; matysi lietuvišką laikraštį, 
kada musų apielinkėje gali- 

i ma matyt po kelis laikraš- 
įčius.
:Dar dvi milžiniškos firmos 

susijungė.
| P. Valiukonis, laikrodi
ninkas ir T. Vaigauskas eks
pertas Radio mechanikas, 
randasi po num. 389 Broad- 
way, So. Bostone. Reikale 
prašome kreiptis pas mus, 
gausit gerą patarnavimą. (-)

Čeverykų taisytojas Mi- 
chael Pilato bandė padaryti 
gerą biznį ir turėjo kostume- 
rius su dideliais pinigais, ku-, 
riuos jam gražiai sumokėjo, avė. plėšikai apiplėšė dženi- 
vienok vėliau pasirodė, kad tonų 
jis netik nieko neuždirbo, 
bet dar pats prakišo $10 ar 
$15.00. štai kaip tai įvyko.

Atėjo du “džentelmonai” 
į jo šapą ant Massachusetts 
avė., Cambridgiuje, ir vie
nas davė jam $10 už puspa
džius, o kitas $5.00 už šniū
relius. Tai darėsi greitai. Jie 
gavę “čenčių” išėjo ir vėl 
greit sugrįžo. Dabar jie pa
prašė grąžinti jiems dešim
tinę ir penkinę, nes galį 
smulkiais pinigais už tai už
mokėti. Jie gavo savo, o 
šiaučius gavo smulkius. Kuo
met kostumeriai dingo, Pila-

, . t B Ja Mod*| K6C,
tvbes—$69 50

with tube*.

IŠTOBULINTAS 
PRIIMTUVAS.

Tai nėra koks naujas Radio... 
tai yra Kolsteris. Ištobulintas 
aukščiausio laipsnio perimutvas 

! rai parinktiniau. ' 
' jjerumo. .Jį ats’ovauja ?. 
■ ir Telegrafo Kompanija 
! deliai su pastebėtinai 
, netais, $69.50 iki 149.50 sa tūbomis, mobilių taisymo arba bile kita biznio

Užeikite pasiklausyti jo malonaus kur automobiliams 
fca!s«- 1 Kaina $7000.

FARMA. 25 AKRAI GEROS ŽE
MĖS, 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 savo 
bėgančių reikalų (51)

J. BALUŠAITIS, Agentai 
boston REALTY TRUST

317 E Street. prie Broadmay 
so. BOSTON, MASS. 

TciefMNM Sotu h Boston 2732

PASIŽIŪRĖKITE
Turime didelį pasirinkimą įvairių 

Farmų, Namą ir Biznių pardavimui; 
taipgi mainome namus ant farmij, 
karmas ant namu, biznius ant kitokiu 
nuosavybių. Platesnių informacijų 
kreipkitės ypatiškai. telefonu, drba 
laišku, žemiau telpančiu antrašu.

MODERNIŠKAS NAMAS. 6 kam
bariai su štymo šiluma, elektros švie
soms, gazu ir vonia: garadžius dviem 
automobiliams, barn.ę 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-

:eta reikalinga.
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