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ANGLUOS BEDARBIAI i
Šturmuoja londona

Norėjo Užmušt 
Hooverį?

Bostono “Evening Ameri-

Suatreikum 170,000 
Verpėjų.

Šį panedėlį Lancashirio

Milijonai Rinkimų 
Agitacijai.

Hooverio partija paskel
bė, kad demokratai nori pi
nigais įsipirkti į valdžią. 
Roosevelto rinkimų agitaci- 
iai demokratai išleidę jau 
$1,065,654, ir tuos pinigus 
jiems suaukavę visokie fab
rikantai ir finansieriai, kas 
reiškia, jog patekęs į prezi
dentus Rooseveitas

can” šį panedėlį paskelbė medvilnės dirbtuvėse, -Ang- 
_________________________ tikrą sensaciją. Sako, ant lijoj, sustreikavo 170,000

NORI IŠDAUŽYT RARA- i RprI.m„nI1,/3 p„Ji,ln. Ho?™9° .f?™*- ,Per‘U jU‘,a tarp
LIUI LANGUS DerhiHliniUie lūllUO- bes pereitą nedeldienj buvo darbininkų ir darbdavių bu-

_____  ' ’ j SUOtū padarytas pasikėsinimas, ; vo konferencija algų klausi-
Kas diena įvyksta kruvinų . . _ bet žinių agentūros išskinti- mu. Fabrikantai ‘ pašalė

susirėmimų su policija, i Ędith Berkmaniutė yra ko- nėjusios visiems laikraš- mažesnį atlyginimą už dar- 
Ta . , , T j imunistų agitatorė. Ji buvo čiams įsakymą, kad nieko a-įba, negu buvo iki šiol. Dar-
Pereita subatą Londone areštuota pernai pradėjus p;e tai nerašytų. i bininkų atstovai šitą pasiu-

agitaciją Pirma šita žinia buvusi lymą atmetė, ši panedėli jiems teikti visokių malonių

NORMAN THOMAS 
SUJUDINO BOSTONĄ

VIENĄ DIENĄ PENKIOS gu taika. Nežiūrint to, se- 
PRAKALBOS. nosios musų partijos užsie-

, • . 7-------- . . nio politikos klausimu tyli.
Tūkstančiai žmonių grjžo

imunistų agitatorė.
Londone areštuota r___ _

tūkstantinė bedarbių armija komunistams sav 
puolė Anglijos karaliaus ru- tart>„ .. .. , . ... —: Laurence’o streikuo- visiems dienraščiams pra-
mus. Policiją pastojo jai ke- jan<gų audėjų. Valdžia nu- nešta, bet tuojaus po to atė- 
lią ir Trafalgaio aikštėj, tarė depertuot ją Lenkijon, jęS įsakymas ją sunaikinti,
ties Buckinghamo rūmais, nes iš Lenkijos ji atvažia- nes ji esanti “neteisinga.”
kur gyvena anglų Jurgis, Bet koncentracijos pun- vienas Bostono dienraš-
vyko smarki kova. Policija kte East Bostone ji apsirgo tfe tačiau buvo jaįp p.ei.
muse bedarbius lazdomis ir džiova ir buvo perkelta tas kaci Javes ta žinia tuo-
stūmė minią atgal, o minia Naujosios Anglijos džiovi- jatį iš!eido iaklą su
verzesi pinnyn ir saukė: Is-nlnkų sanatonjon, kur Ji įntgaiviu per visų pirmirtinį 
daužykit Jurgiu, langai buvo laikoma iki šiol po fa ;. Attempt to Wreck

policijai pasisekė minią at- nistai darė pastangų, kad Ritamas su»i p£z-
J15utli?ahu?s^ta:1^a.?r^ Hooverio traukinį”).

Bet kituose laikraščiuose 
šita žinia jau nepasirodė, 
nes tuojaus buvo įsakyta ją 
“užmušti.”

Žinioj buvo pasakyta, kad

fabrikantai atidarė visas 
dirbtuves, manydami, kad 
darbininkai ateis ir dirbs už 
mažesne algą. Bet jie apsi
riko. Darbininkai paskelbė 
streiką.

ISPANUOS STUDENTU 
STREIKAS PRIEŠ FRAN
CUZŲ IMPERIALIZMĄ.
Šiomis dienomis Ispanijon 

atvyko Francuzijos premje
ras Herriot (ištark: Erijo). 
Sąrišy su šita jo vizitą spau
doje pasirodė spėjimų, kad 
tarp Francuzijos ir Ispani
jos yra daroma slapta drau
giška sutartis, tokia kaip 
prieš karą buvo tarp Fran
cuzijos ir Anglijos, šito dė
lei Madrido universiteto 
studentai apskelbė streiką ir 
suruošę protesto demonstra
ciją prieš Herriot ą pradėjo

stumti. Keliolika
buvo suimta ir apie tuzinas testavo ir prieš laukiantį ją 
sužeista. deportavimą, sakydami, kad

Bet daug žiauresnė kova Lenkijoj ji bus Įmesta kalė- 
įvyko pereitą ketvergą, kuo- jiman. Taigi šiomis dieno-
met iš visų Anglijos kraštų į mis Darbo Departamentas ____ _____ _____
Londoną susirinko bedarbių Washingtone davė Įsakymą g^žtant prezidentu/Hoove- 
buriai. Jų susirinkimo vieta paliuosuoti ją iš sanatorijos jg indianapolio į Wa- 
buvo Hyde Parkas. Kadan- ir leisti jai gydytis privati- ghingtoną, pereitą nedėldie- 
gi jų pasižiūrėti suėjo daug nėj ligoninėj, tik reikalauja nj po pietų Ohio valstijoj 3 
smalsuolių, tai susidarė a- užstatyti $1,000 kaucijos, maįneriai eidami per gele- 
pie 50,000 žmonių minia, kad ji nepasislėptų. Ta kau- cinkelį rado išardytus bė-
Kalbėtojai pradėjo sakyti cija busianti sukelta. • gius< kuriais turėjo eiti Ho<r- „ . . ... .. , ...
prakalbas. Ūpas visų buvo Darbo Departamentas lei- verjo traukinys Jie tuo jaus i sau^t!: Salin liancuziską
įtemptas, padėtis nervinga, džia Berkmaniutei liuesu dį™ taižitaų> kur rei 1 imPerializm
Visi jautė kažin ko nepapra- noru išvažiuoti Sovietų Ru- kįa jr tuo bildu buvo išven-
sto. Staiga kažin kas palei- sijon, jeigu ji nenori būt katastrofos.
do akmeni į pašto langą. Lenkijon deportuota. Bet 
Tuojaus prasidėjo kitų lan- komunistai nenori nei Rusi- 
gų daužymas. Kįlo triukš- jon jos išleisti. Jie jau orga- 
mas, riksmas. Apie 200 po- nizuoja naują fondą au- 
Jicmanų paleido lazdas i koms rinkti ir kovos, kad jai 
darbą, sužeisdami apie 70 butų leista pasilikti Ameri- 
žmonių. koje.

Daugiausia triukšmo ke-

MIS1JONIERIAI BĖGA 
NUO KOMŲĮIISTŲ.

Fukijeno provincijoj, Ki
nijoj, nacionalistų valdžios 
kariumenė pradėjo varyti 
komunistų armiją į šiaurę.

Bankai Neduoda 
New Yorkui Pa

skolos.
Kapitalistai atsisako skolint 

pinigus bedarbiams šelpti.
New Yorko miestas krei

pėsi į didžiuosius savo ban
HaZS MEKSIKOJ ĮVESTA GIM- Pradėjus komunistams trau- prašvniu. kad pasko-
na KomunisusKi K<tr&utgai nvMn vnNTDnič ktis pbip hpirti nuo tii viso-!n_ia_ /vAz, i—-S. 
viai. Jie daro viską, kad tik

Nnn I Innlničin riipnns “
is amen- biamg maitinti

DYMO KONTROLĖ. ktis, eme bėgti nuo jų viso- j jjntų $25,000,000. kurie esą 
pasirodžius bedarbiams Nuo 1 ^Pfričio dienos būtinai reikalingi bedar-
smarkais veikėjais” ir įsi- Vera Cruz valstijoj, Meksi- , . .. • « .

piršti jiems už vadus. Kai koje, įnėjo galėn gimdymo _____ ‘
bedarbiams kalba Darbo kontrolės Įstatymas. Jo tiks- nnnnnn Tiiirrn
Partijos vadai, tai komunis- las yra apsaugot darbinin- zuvu iukiu
tai kelia lermą ir neduoda kus nuo didelių šeimynų.
jiems kalbėt. Bet tuo pačiu laiku jis drau- Galutinos žinios apie ura-

Antrliinę bedarbiai džia Poiuotis tokiems žmo- gano padarytus nuostolius
rinkrtS nminnun nrnfp-tn/tl nėms, kurie nesveiki ir šei- Porto Rikoj yra tokios: tur- 
prieš ta tvarka kuria dabar myniškam gyvenimui netin- to sunaikinta už $30,000,-
TOdaHnama iiemTpašalna ka- ™ėI Prieš apsivedimų 000: žmonių užmušta 245, o 
Einant šita tvarka bedarbis kiekvienas vyras ir moteris- sužeista 3,329: namų visis- 
turi nrirodvtkad’iineturi kė turi gauti iš valdžios dak- kai sugriauta 36,249, o ap- 
okiu uaiamu ir neturi “u taro savo sveikatos liudymą. griauta 30,046. Tūkstančiai 

taupytų pinigų, tai tik tuo- --------------- šeimynų dabar tenai netari
met gauna pašalpą. Bedar
biai gi reikalauja, kad pa
šalpai gauti užtektų vienHo

RADO ŽMOGAUS 
ŽANDIKAULI.

Nantasketo byčiuose,

nei ko valgyt, nei kur gy
venti.

ne-

nuo salių negaudami vietų.
Pereitos subatos Bostonas 

turėtų įigaį nepamirš. Tą dieną čia
lankėsi drg. Norman Tho
mas, Amerikos Socialistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus. Publikos susidomė
jimas juo buvo toks didelis,

užtai
Bet demokratai atšovė, 

kad republikonai da dau
giau išleido savo agitacijai.
Nuo 1 dienos birželio iki 26 ka(j stebisi net patys sociali-
spalių dienai pono Hooverio 
partija paleido $1,454^179, 
ir šitą sumą republikonams 
sudėję da stambesni buržu
jai, negu tie, ką aukavo de
mokratams. /

Vadinasi, numaskavo vie
ni kitus.

VOKIEČIŲ GENEROLAI
PADARYSIĄ KELIĄ 

KOMUNISTAMS.
Rugsėjo pabaigoje Mask

voje įvyko Komintemo po
sėdis, kuriame buvo svars
toma tarptautinė padėtis ir 
komunistiškos revoliucijos 
perspektyvos Europoje. Ko- 
minternas nutarė atkreipti 

ypatingą dėmesį į Vokietiją, 
kur komunistiniam judėji
mui susidariusios palankios 
sąlygos. Vokietijos genero
lų diktatūra priversianti 
darbo mases susispiesti ap
link komunistų partiją. Dik
tatūra nuvalysianti kelią ko
munistų partijai į plačiasias 
liaudies mases.

štai. Ir mokslo įstaigos, ir 
kultūrinės organizacijos, ir 
plačios darbininkų minios— 
visi norėjo jį išgirsti, visi 
kvietė pas save. Todėl tą 
pačią dieną musų draugas 
Thomas turėjo pasakyti, net 
penkias dideles prakalbas, 
būtent:

Vieną Lowelly, kur jo 
klausėsi tūkstančiai darbo 
žmonių.

Antrą Metheuno mokyk
loj.

Trečią pirmaeiliam Bos 
tono viešbuty Copley-Plaza, 
kur jį buvo pasikvietus Fo- 
reign Policy Asosiacija, no
rėdama išgirsti socialistų 
nusistatymą tarptautiniais 
klausimais. Čia dalyvavo į 
vairių šalių diplomatai, uni
versitetų profesoriai ir vi
sokie tarptautinės teisės ži
novai.

Ketvirtą prakalbą jis tu
rėjo pasakyti Bostono Unį: 
-versiteto Liberal Arts Kole- 
gijoj-

Penktą ir ilgiausią kalbą

Abudu kandidatai vengia 
Rusijos, moralizuoja apie 
Japoniją, lenkiasi tarptauti
nių skolų klausimo, o pietų 
Amerikoje laikosi gryno im
perializmo.”

Thomas pasisakė už pri
pažinimą Sovietų Rusijos, 
už visišką panaikinimą karo 
skolų, už praktišką nusigin
klavimą, už panaikinimą 
militariniu pamokų mokyk
lose ir už susijungimą visų 
tautų į tokią federaciją, kur 
visokie tarptautiniai ginčai 
butų rišami teismo keliu, o 
ne ginklo smurtu.

Bostono Universiteto stu
dentams jisai pasakė, kad 
mokyklos diplomą jiems ne
gali užtikrinti tinkamo gy
venimo. Tūkstančiai jaunų 
vyrų ir merginų su universi
teto diplomomis šiandien 
stovi bedarbių eilėse New 
Yorke ir kitur, laukdami 
puoduko kavos ar bliudo 
sriubos iš labdarybės val
gyklų. Tačiau nereikia ma
nyti, kad šitą krizį padarė 
Hooveris, ir nereikia manyt, 
kad Rooseveitas jį prašalins. 
Krizį pagimdė netikusi eko
nominė sistema. Nedarbas ir 
skurdas išnyks tik tuomet, 
kai šita sistema bus pakeis
ta. Todėl visa inteligentija, 
visa moksleivija turi remti 
Socialistų Partiją, nes tik ji 
viena žino kaip valstybės u-

ią žiemą. 
Sėdėdami puošniuose savo 
ofisuose ir rūkydami bran
gius cigarus, didžiųjų bankų 
prezidentai pareiškė džen- 
telmoniškai, kad tokiems 
reikalams, kaip bedarbių 
maitinimas, jie pinigu ne
skolina. Bet Hooverio ir 
Roosevelto rinkimų agitaci
jai jie duoda gausiai.

fakto, kad žmogus neturi toli Bostono, buvo rastas 4,000,000 KARIŲ REIKA- 
darbo. Jie žada eiti su tuo žmogaus žando kaulas.Auk- LAUJA NUSIGINKLA-
reikalavimu ir parlamentan. siniai dantys tebėra da neiš- VIMO.

puolę, todėl iš jų bus bando- Ženeva. — Tarptautinės

VOKIETIJOS VYRIAU
SYBĖ APKALTINTA VIE 

NU BALSU.
Vokiečių reichstago komi

sija susirinkusi vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria 
vyriausybė kaltinama “kar
totinai sulaužius konstituci-
ją.” Komisijos posėdy mini-

FarmerimGaum tik jį «£ kad

^4^00)000,000.
Standard Statistikų kom

panija New Yorke apskai-
VIESULAS SUŽEIDĖ 20 

ŽMONIŲ.
ciavo, kad šiais 1932 metais Per Alabamos valstiją pe- imtis visokių _ 
Amerikos farmeriai surinks reitą nedėldienį perėjo ato- ka(i nusiginklavimo 
už savo gyvulius, javus ir grąžų viesulas, griaudamas rencija savo darbus

gos, pirmininkas pasiuntė 
nusiginklavimo konferenci- J 
jos pirmininkui Henderso- 
nui telegramą, kurioj prašo 

priemonių,
konfe-' nadoj, audros 
varytų

KANADOJE ŠIURKŠTI 
ŽIEMA

Albertos provinjeijoj, Ka

kitus produktus vos tiktai 4 ir šluodamas viską, kas tik 
bilijonus ir 500 milijonų do- pasitaikė jam ant kelio. Vie-

toliau. Tarptautinei didžio
jo karo dalyvių sąjungai

Areštavo 10 Kunigų.
Meksikoje areštuota 10 

kunigų, kurie buvo sugauti 
ruošiant kruviną sąmokslą 
prieš darbininkų valdžią. 
Pas juos rasta slapta spaus
tuvė, 10 bombų, šautuvas, 
keliolika revolverių ir daug 
amunicijos. Be to, buvo pri
spausdinta daugybė kurs
tančios literatūros prieš val
džia.

APIPLĖŠĖ KALĖJIMĄ.
Minnesotos valstijoje, 

Crookstono miestely, keturi 
ginkluoti vyrai užpuolė vie
tos kalėjimą, surišo tris sar
gus, užkimšo jiems burnas, 
užrišo akis, paskui surinko 
revolverius, šautuvus, paė
mė vieną kulkasvaidį, 500 
gilzių, pavogė $500 pinigų, 
pasiėmė visą sargų snapsą 
ir pabėgo.

jam teko pasakyti jau vėlai, ki pataisys
vakare didžiulėj Tremont i Vikare, Tremont Temple 
Temple salėj, kuri buvo pa- ^\®J» -]ls ^tnai kritikavo a- 
samdyta socialistų organi- kapitalistų partijas ir 
zacijos mišriai publikai. , kandidatus. Girdi, Hoo- 

Svieto čia oriririnko tiek vens lr Rooseveitas šitoj nn- 
kad salė, kur telpa 4,000 lč * * Iv • * *- • x • • • j kaip maži vaikai. Visas juprakalbas ir ginčus gaihg 

prisėjo ant greitųjų samdyti es§ apgudinti šiaip: Tu
sakei taip ir taip!” “Ne, ašantrą tokią pat salę apačioj. . -kiaup, «0 tu 

Šita irgi bežiūrint prisipildė, taįp "osakiau- Jes’ tu
sakei!”

Tai esą įžeidimas tų žmo
nių, kuriems jie tokius “spy- 
čius” kas diena riečia.

ir tūkstančiai žmonių turėjo 
grįžti namo negalėdami į vi-1 
dų įneiti.

Thomas kalbėjo viršuti- j prg Norman Thomas per 
nėj salėj, o apatinėj publika rinkimų kampaniją ap. 
klausėsi jo balso tiktai per vaajavo iš viso 49 valstijų ir 
garsiakalbi, kuris buvo su- kė 130 prakaibų. Visur 
jungtas su mikrofonti pne jos padara giliausi0 jspu. 
kalbėtojo stalo viršuje. Vi-
są dieną jau kalbėjęs, ma-, Ateinantį utaminką, 8 
zai miegojęs ir be pasilsio, ]apj(ričio, bus jau preziden- 
kalbėtojas buvo abai nuvar- to rinkimai. visi “Keleivio” 
gęs ir stačiai stebėtis reikia, skaįtytojai, kurie gali bal- 

• kaip iis pajėgė pasakyti suoti, turėtų atiduot savo 
tokią didelę kaibą. Energi- balsą už Normaną Thomas’ą 
jos jam tiekia turbut tas jr james’ą Maurerį. Vienas 
gaivalinis minių entuziaz- yra musŲ kandidatas į pre- 
mas, kuris visur kįla jam tik zi4eritus, o antras į vicepre- 
pasirodžius. Įnėjus jam ant zį({entus.
pagrindų, kilo tokia griaus-, ’------------
minga ovacija, kokios Bos-’ Kunigas Nunuodijo 
tone da niekas nebus šukė-, M fi>n
lęs. Sustojus ant kojų ir su- J "OMTį.

lipus ant kėdžių publika Muskogee mieste, Okla- 
plojo ir rėkė taip ilgai, kad homos valstijoj, šiomis die- 
rodėsi, jog ir galo nebus, nomis buvo presbiterijonų 
Spauda plačiai aprašo visus kunigo Berrie byla. Jis buvo 
mitingus ir cituoja Thomaso kaltinamas tuo, kad norėda- 
kalbas. mas vesti 19 metų amžiaus

Tarptautinės politikos merginą, uždavė apysenei 
draugijai jis pasakė taip: savo moterei nuodų ir baž- 
“Visi mes'sutinkam, kad ka- nyčioj ją nunuodijo. Prisai- 
ras yra didžiausia nelaimė kintųjų suolas atrado jį kal- 
žmonijai. O vis dėl to ir da-, tu ir tas “doros mokytojas” 
bartiniu krizio metu dau- dabar turės visą amžių sėdė- 
giau yra galimas karas, ne- ti už grotų.

6 LAPKRIČIO VOKIETI
JOJ RINKIMAI.

Ateinantį nedėldienį, 6 
lapkričio, Vokietijoj bus 
renkamas naujas parlamen
tas. Tais rinkimais domisi 
visas pasaulis, nes dėl jų ei
na labai aštri kova. Jie turės 
parodyt, ar fašistų judėji
mas tenai vis dar eina stip
ryn, ar jau pradeda atslūgti.

ir si:
laua

Keliai užpustyti.' 
stulpai išvartyt. 
mas nutraukt J 
žmonių sužeista

darė labai d

lerių. Nors tai yra milžiniš- na mergaitė buvo užmušta ir priklauso 4,000,000 narių, n
ka suma, tačiau palyginus su 
tuo, ką farmeriai turi išmo
kėti, jos toli gražu neužteks 
ir todėl daug farmų busią 
parduota už skolas. 

Valdžios

20 žmonių sužeista. Ji turi 33 organizacijas 
šalių.

12

įegas pri- 
blėdies. 
telefono 

susisieki- 
daugybė

FLORIDOJ TERORAS.
Floridoj atsirado gauja 

teroristų, kuri naktimis pra- 
apskaičiavimu, dėjo užpuldinėti žmones ir 

pereitais 1931 met. 'Ameri- plakti juos. Pereitą sąvaitę 
kos farmeriai turėjo arti 9 teroristai jau buvo areš- 
$7,000,000,000 pajamų, o tuoti ir traukiami

st!AFRIKOJ RAST 
I AUKSO ŠAL

DIDELI
NIAI.NUŽUDĖ 25 KOMUNIS 

TUS.
Kantono valdžia Kinijoje šama, kad Pietų Afrikos U- 

šį panedėlį nužudė 25 ko- nijoj, Witwater< lando kal- 
munistų jaunuolius, 3 mer- nuošė, rasta nat.ji aukso šal- 

teisman. -ginas ir 22 vaikinu. Visi jie tiniai, kur apskaičiuojama 
ir tai daugelį jų reikėjo per Jie nuplakė apie tuziną mo- prigulėjo prie “Komunisti- apie 278,000,00^ aukso ru- 
žiemą šelpti. terų, merginų ir vyrų nio Jaunimo Korpuso.” dos.

Iš Johannessi rrgo prane-

BUSAS NUVIRTO NUO 
KELIO.

Tarp Worcesterio ir Bos
tono pereitą nedėldienį įvy
ko nelaimė su Worcesterio 
busu. Jis nusmuko nuo auk
što pylimo ir nusirito 30 
pėdų pakalnėn. Nukentėjo 
6 žmonės.
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APŽVALGA
TEOLOGIŠKA NESĄ 

MONĖ.
Marijos broliu leidžiamas 

“Draugas” aiškina šitokią 
tikėjimo “tajemnvčią

“Dievas, sutverdamas žmo
gų, paskyrė jam Angelą Sar
gą, kad ji saugotų ir globotų, o 
ypač, kad vestų i amžinąjį gy
venimą.

“Dėlko Dievas taip rūpinasi 
žmogumi? Dėl to, kad jis yra 
sutvertas sulig paties Dievo 
paveikslu ir panašumu. Jis tu
ri protą ir liuosą valią. 0 dar 
svarbesnis dalykas, kad Die
vas—V. Jėzus ji atpirko savo 
šv. Krauju ir kad žmogus, pa
gal savo prigimtį, yra sutver
tas dėl dangaus. Todėl Angelo 
Sargo pareiga yra saugoti 
žmogų nuo viso blogo ir “vesti jį 
i amžinąjį gyvenimą.

“Tiesa. Angelas Sargas glo
boja žmogų tik tada, kada jis 
pasiduoda po Jo valdžia. Jeigu 
žmogus nepildo Dievo Įsakymų 
ir gyvena nuodėmėse, tada jis 
nėra Angelo Sargo globoje dėl 
to, kad jis pasidaro Jo priešas.’’

Ot, kur nukalbėjo! Dievas 
pastatė "aniuolą sargą”, 
kad saugotų žmogaus dūšią 
nuo kipšo,bet kaip tik kipšas 
prie žmogaus artyn, tai Die
vo pastatytasai “sargas” bė
ga tolyn’

Kokiems gi galams šitoks 
“sargas” reikalingas?

Juk tada. kai parapijonas 
pildo “Dievo įsakymus” ir 
krauna savo klebonui turtą, 
jam jokia globa nereikalin
ga. Jis ir be “aniuolo sargo” 
tada geras katalikas. Globa 
jam turėtų būt reikalinga 
tik tuomet, kai jis atsisako 
aukot savo uždarbį “Dievo 
garbei.” Bet kaip tik tada ir 
“aniuolas sargas" nuo jo pa
bėga.

Kaip sau norit, kunigu gal
vose nėra smegenų.

, kiru. dviejų “tautiškų litera
tų”,—Bružo ir Griciaus.

Seniaus Tysliava parašy
davo neblogų eilių, bet kai 
pradėjo pataikauti valdžiai, 
nublanko ir atšipo.

KUNIGAI NEŽINO, KUR
IR KOKS YRA PRAGA

RAS.
Telšių vyskupijos leidžia

mas laikraštis “Spauda ir 
Gyvenimas”,kurį veda patys 
gudriausi kunigai, 13-tame 
savo numery7 aiškina, kas y- 
ra pragaras ir kaip reikia 
suprasti jo “ugnį”.

Pasirodo, kad šitie gudrus 
teologai patys nežino, kur 
jų pragaras randasi. Girdi: 

"Dažnai pragaras vadina
mas gahena. tuo žodžiu buvo 
vadinamas vienas slėnis, kuris
buvo arti Jeruzalės miesto.”
Čia jau kunigų laikraštis 

pasako aiškiai, kad tokio 
pragaro, kokiu jie nuolatos 
gąsdina tamsius Lietuvos 
kaimiečius, visai nėra.

Na, ar čia ne musų tiesa? 
Mes visuomet sakėm žmo
nėms, kad jie netikėtų kuni
gų pasakoms apie velnius ir 
pragaro ugnį, nes tokių da
lykų niekur nėra. Kunigai 
užtai mus keikė, bedieviais 
vadino, draudė katalikams 
musų raštus skaityti ir kurs
tė mušti musų kalbėtojus.

O dabar “dūšių ganyto
jai” ir patys priversti prisi
pažinti. kad apie pragarą jie 
nieko nežino. Reiškia, jie 
mulkino žmones, kuomet 
gąsdino juos pragaro kan
čiomis. Ir todėl mes skelbė
me tiesą, kuomet vadinome 
juos žmonių mulkintojais.

SOVIETŲ RUSIJOJ IR 
ŠUNIMS ATEINA GALAS.

Laikraščiai praneša, kad 
komunistų valdžia Rusijoje 
išleidusi piliečiams įsakymą 
atiduoti valdžiai šunis.

Buržuazinė spauda daro 
iš to juokus. Štai, “Lietuvos 
Ūkininkas” rašo:

"Klausimas, kam tu šunų 
komunistinei valdžiai prirei
kė? Bene Europos buržujams 
užsiundyti. Pasirodo, kad be
veik taip ir yra. Valdžia suma
nė surinkti 2 mil. 600 šunų kai
lių. iš kurių gamins savo rau
donajai kariuomenei kailinius. 
Taigi, šunų kailiais aptaisyta 
armija gal geriau puls buržu
jus.”

Valstiečių laikraštis pata
ria bolševikams visų šunų 
neišnaikint, palikti jų kiek 
nors veislei, nes, girdi, jeigu 
“piatiletka” nenusiseks, tai 
galės ateiti mėsos badas.

KIEK GIMSTA NELEGA
LIŲ KŪDIKIŲ LIETUVOJ

Kaip parodo Lietuvos 
Banko “Statistikos Biuleti
nis” rugsėjo mėnesiui, nele
galių arba “pavainikių” kū
dikių gimimas Lietuvoje kas 
sykis darosi vis “produktin- 
gesnis.”

Štai, kaip išrodo trijų me
tų “uradzojus”, imant tik po 
7 pirmuosius mėnesius.

1930 per 7 mėn. gimė 2,607
1931 per 7 mėn. gimė 3,008
1932 per 7 mėn. gimė 3,129
Ir įdomus dalykas, kad 

kaimuose, kur žmonės labai 
dievobaimingi, 6-tasis Dievo 
prisakymas yra laužomas 
kur kas daugiau, negu mies
tuose, kur gyventojai dau
giau apsišvietę ir mažiau

Per 7 šių į Federacijos prezidentu ir ši- 
aimuose tuose rinkimuose turi stiprią 

darbininkų paramą.
“Gimęs Readingo mieste, 

VĄC VDA Maurer paeina iš tvirtų vo- 
IVA J i Art į kiečių bočių, kurie apsigyve-

JAMES MAURER no Pennsylvanijoj dar A-
o menkos kolonizacijos lai-

D ,... r~..‘ • - kais. Jis buvo vvriausis vai-Republikonu laikraštis apie , . . . . ,
Aoci.i„lu Undidata. kas savo šeimynoje dane- 

t susilaukus jam 7 metų am- 
Drg. James H. . ' r via žiaus mirė jo tėvas. Taigi

Socialistų Partijos kar./tida-jdar mažas būdamas jis jau 
tas į vicepreziden. :.'. Da .buvo priverstas dirbti sunkų 
baltiniu laiku daužiusia y-;darbą, kad padėjus motinai 
ra rašoma apie drg. Norma- užlaikyti šeimyną, 
ną Thomas’ą, socialistų kan-

bažnyčias lanko, 
metų mėnesius 
merginos turėjo 2.492 kūdi
kiu, o miestuose tikrai 637.

PROTESTAS HOC 
BEDARBIŲ

VERIU1 DEL 
DEPORTAVIMO

didatą į prezidentus, o tuo 
tarpu drg. Maureris yra ne-i 
mažiau idomus asmuo.

Kapitalistinė spauda 
prastai socialistus .-nieizia, 
tačiau kalbėdama apie Mau- 
rerį, ji neranda jam nieko 
užmesti. Štai ką apie ji sa
ko republikoniškas "lnde- 
pendent”, kurį mums pri
siuntė draugė Ona Kaitis iš 
Wilkes Banių:

“James Hudson Maurer, 
socialistų kandidatas i vice
prezidentus, yra žinomas vi
soj Pennsylvanijoj kaipo 
žmogus, kurio pastangomis 
buvo įvestas Darbininkų 
Kompensacijos įstatymas.

“Maurerio jaudinantis iš
kalbingumas ir mokėjimas 
pavartoti pašaipą visuomet 
sutraukia dideles klausytojų

“Bųdamas 6 metų jis par
davinėjo laikraščius; susi

jaukęs 8 jis jau vargo ant 
Įfarmos; dešimtiems prasi- 

.pa-Įdėjus jis dirbo dirbutvėj, o 
penkiolikos pradėjo mokin
tis mašinisto amato.

“Maurer visų pirma įsto
jo Socialdemokratų Parti
joj, o iš jos perėjo į Sociali
stų Partiją, kuomet ši susi
organizavo 1901 metais.

“Pirmu kartu jis buvo iš
rinktas Atstovų Butan 1910 
metais, paskui 1914 ir 1916 
metais. Tarnaudamas legis- 
laturoje jis visuomet vado
vavo darbininkų organizaci
joms ir pirmutinis įnešė bi- 
lių, kuriuo buvo pravestas 
sužeistiems darbininkams 
atlyginimo įstatymas.

Per penkioliką metų sa-
minias į jo prakalbas, gi jo i vo darbuotės darbininkų 
žinojimas darbininkų buk-’ judėjime Maurer yra kalbė
lės čia Amerikoj ir užsieny jęs beveik kiekvienoj valsti- 
priduoda jo kalboms tikrai joj šioje šalyje ir kelioliko- 
pamokinančios vertės. Jo je valstybių užsieny. Jis vi- 
klausydamas žmogus švie- suomet stojo už darbininkų 
čiasi. .. švietimą ir dabar yra Brook-

“Per penkiolika metų jis tvoodo Darbininkų Kolegi- 
buvo Pennsylvani.ios Darbo jos pirmininkas.”

Kadangi Chicagos teismai 
yra vienas paskui kitą pasi
sakę už vieno komunisto be
darbio deportavimą, tai pa
žangiųjų amerikiečių tarpe 
pradėjo kilti pasipiktinimas 
ir protestai.

Illinojaus kongresmanas 
A. J. Sabath taipgi įteikė 
Hooveriui protestą dėl be-j 
darbių deportavimo. Jo tu
rinys toks:

Gerbiamas Prezidente:
Iš laikraščių šiandien aš 

patyriau, kad tamstos Dar
bo Departamento sekreto
rius Doak, eidamas išvirkš
čiu planu aprūpinimui ame
rikiečius darbininkus dar- i 
bais, paleido “Apmokamąją 
Emigracijos Brigadą” šnipi
nėti po visokias labdarybės 
ir šelpimo organizacijas,kad 
sužinojus, ar negauna pašal
pos koks ateivis, tapdamas 
tuo budu visuomenės sunke
nybe, kurį pagal įstatymą 
galima deportuoti.

Aš skaitau šitokią politi
ką netik nežmoniška, bet 
stačiai begėdiška. Juk šitie 
nelaimingi žmonės neatima 
iš amerikiečių jokių darbų, 
nes jie jokio darbo dabar 
nedirba. Pono Doak’o aiški
nimas, kad jisai deportuoja 
juos norėdamas parūpinti 
darbo Amerikos piliečiams, 
yra stačiai juokingas ir iš 
milionų bedarbių nei vienas 
jam netikės.

Viskas, ko šitokiu elgesiu 
galima pasiekti, tai tik išgą

sdinti tuos nelaimingus vy
rus ir moteris, kMrie ne iš sa
vo kaltės yra priversti jieš- 
koti pašalpos.

Todėl kuogriežčiausia aš 
reikalauju, kad tuojaus bu
tų išleistas visiems tamstos 
agentams įsakymas tuojaus 
šitą ateivių persekiojimą su
stabdyti, o vieton to — žiū
rėti tiktai tikrųjų piktada
riu.

LIETUVOS UŽSIENIO
PREKYBA SMUNKA.
Lietuvos Banko išleistas 

“Statistikos Biuletinis” rug
sėjo mėnesiui parodo gana 
liūdną prekybos vaizdą.Lie- 
tuvos biznis su kitomis val
stybėmis kas sykis eina vis 
mažyn ir mažyn. Štai, trijų 
metų apyvartos per rugsėjo 
mėnesį palyginimas:

1930 metais per rugpiutį iš
vežta užsienin visokių pre
kių už 24,339,000 litų, o i- 
vežta už 3,887,700 litų.

1931 met. per rugpiutį 
išvežta jau tik už 21,490,200 
litų, o Įvežta už 25,869,600 
litų.

Gi šiais 1932 metais per 
rugpiutį išvežta vos tik už 
13,437,700 litų, o įvežta už 
15,053,100 litų.

Taigi trijų metų tarpe 
rugpiučio eskportas nukrito 
beveik 50 procentų !

Nors proporcionaliai su 
mažėjo ir importas, bet visgi 
jis didesnis už eksportą.

Pereitais metais užsienio 
prekyba davė Lietuvai gry
no nuostolio 7,722,600 litų 
o šįmet tik per vieną rugsėjo 
mėnesį Lietuva liko skolin
ga užsieniui 1,615,400 litų.

Jeigu ne amerikiečių eks 
kursi jos ir ne jų siunčiami 
doleriai giminėms, tai Lie
tuvos iždas kažin ar butų iki 
šiol tokius prekybos balan 
sus atlaikęs.

ATVAŽIUOJA
TYSLIAVA.

“Kauno Naujienos" pra
neša, kad 18 d. spalių iš
važiavęs Amerikon J. Tys
liava. Jo tikslas esąs "pada
ryti kelioliką paskaitų apie 
lietuvių literai u ą Amerikos 
lietuvių jaunuomenės tar- 
pe.

Mums rodos, kad jo “mi
sija” išeis taip, kaip išėjo

$2,000,000 ŽUVO KUNI
GŲ SPEKULIACIJOSE.
Amerikos spauda praneša, 

tad Romos katalikų organi
zacijos rytinėse valstijose 
neteksiančios apie §2,000,- 
000 dėl Danieliaus O’Con- 
nell’io bankruto.

Makliorius O’Connell bu
vo suorganizavęs invest- 
mentų firmą, kurioj katali
kų dvasiški ja pirkdavo viso
kius bonus ir šėrus. Į trumpą 
laiką kunigai sukišo tenai a- 
pie du milionu dolerių, ku
riuos jie surinko daugiausia 
iš beturčių žmonelių.

Bet pereitą žiemą tas die
vobaimingas makliorius už
darė savo ofisą ir išdūmė 
Pietų Amerikon 

Valdžia dabar pradėjo ši 
tą klerikališką skandalą ty
rinėti ir paaiškėjo, kad vie 
nas tik vyskupas O’Learv iš 
Springf ieldo (Mass.) yra 
sukišęs į O’Connell’io spe 
kuliacijų biznį $460.000.00, 
kurie nėra apsaugoti jokio
mis vertybėmis.

Kalbama, kad nemažai 
pinigėlių tenai prakišęs ir 
kardinolas O’Connell.

Philadelphijos kardino
las Daugherty vra ikišęs 
$25,000.00.

Draugija katalikybei pla 
tinti įkišo $75,000.00.

Vyskupas McDevitt iš 
Harrisburgo, Pa., prakišo 
$25,000.00.

Trentono diocezijos vys
kupas McMahon paklojo 
$24,000.00.

Daugybė kunigų yra suki
šę po $10,000, po $15,000.

Visi tie pinigai buvo ti
kinčiųjų žmonių sudėti“Die- 
vo garbei”, o nuėjo negar
bingoms spekuliacijoms.

Katalikų nuostoliai gali 
būt daug didesni, negu $2,- 
000,000, nes D. O’Connell 
valdė ir kitą panašią įstaigą, 
būtent, “Bažnytinių Bonų ir 
Morgičių” kompaniją, kuri 
turi savo ofisus Buffaloj ir 
Airijoj.

Tai ve, kokie dalykai da
rosi po katalikybės iškaba.

JUODOJI PANTERA
“Camta saro Žalumoj"’ — kaip 
atraisduota didžia frruliu tapytojo 
Paul Brantam ... Įkerpta juodotiot 
pantera* “Bagkeera" naturalana 
žiaurumo garsioje “Džiunglių Kny
goje". “Camta tara Žalumai Betai 
kretai ir Lengre" — ir žalia t tabakas 
netari rieto* rigaretaote.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

TkATS perkame puikiausią, patį 
■L" A puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Luekv Strike lengviausiu eiga* 
retu. Dalvkas tame, kad mes 

niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 

šis puikus tabakas, jj tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodvbos gyventojas 

sako, kad Luckies vra tokie 

lengvi eigaretai.

“It’s toasted”
Tos pokelis lengvą Lsctcies

“Darbininkas” Nuš
nekėjo Bedieviškai.
Gerbiamas “Keleivio” da

raktoriau! Mes, žemiaus pa- 
srašę šv. Juozapo šleikų 
brostvfninkai, turėjome sa
vo skodą ir pastanavijom 
kreiptis į tavo Ekselenciją, 
kad duotum mums vietos sa
vo gazietoj, ba "Darbinin
kas” jau pradėjo bedieviš
kai šnekėti. Savo 81-mam 
numery jisai įdėjo čystai 
parmazonišką straipsnį ir 
užrašė tokį antgalvį: “Kas 
nedirba, tegu ir nevalgo.”

Šitokį mokslą skelbė tik
tai bolševikai, kai nuvertė 
nabašninko Mikalojaus sos
tą, kurį taip gynė tikrieji 
musų tautiečiai su pralotu 
Antanavičium.

Bet tas antgalvis butų da 
pusė bėdos, jeigu po juom 
nebūtų straipsnio. Ale tas 
straipsnis yra tikras musų 
vieros išjuokimas. Ve, kaip 
jis skamba:

KAS NEDIRBA. TEGU IR 
NEVALGO.

Kartą vienas jaunikaitis bu
vo priimtas į vienuolyną. Pa
matęs vienuolius dirbančius 
lauke jis tarė:

“Broliai, kam darbuojatės 
dėl žūstančio maisto. Marija 
pasirinko geresnę dali.”

“Duokite naujam broliui 
knygą", tarė vienuolyno perdė- 
tinis, “ir nu veskite ji i kamba
rį”.

Perdėtinio įsakymas buvo 
išpildytas.

Naujas vienuolis ilgai skai
tė. pradėjo nerimauti—norėjo 
valgyti. Ir laukia kada jj pa
šauks valgyti. Nesulaukdamas 
pakkvietimo eina jis pas per- 
dėtini ir sako:

“Gerbiamas Tėve. ar vienuo
liai čia nevalgo?”

“Taip, valgo.”
“Bet kodėl manęs niekas ne

pašaukė ?”
“Tu esi dvasiškas žmogus”, 

atsakė perdėtinis. “ir nereika
lauji maisto. Mes esame kūniš
ki ir turime valgyti, nes dirba
me. Bet tu pasirinkai geresnę 
dali.”

Mes, švento Juozapo šlei
kų garbintojai, su tokiu 
“Darbininko” straipsniu jo
kiu budu negalim sutikti, ba 
tai yra tikras musų vieros 
išnevožymas. šitaip kalba 
tjktai bambyzai ii- kitokie 
staravierai, ale ne regli ka
talikai.

Katalikiškas mokslas pa
rodo, kad jeigu žmogus ščy- 
rai melsis, tai jis gali ir be 
valgio būti. Šitą patvirtina 
ir musus šventas raštas, kur 
yra juodu ant balto parašy
ta, kad žmogus gyvena ne 
vien tiktai binzais ir pork- 
čiapais, ale taip pat ir šven
tais žodžiais, ką išeina iš 
pono Dievo burnos.

Na, o ką gi “Darbininkas” 
nušnekėjo? Girdi, jei tik po
teriausi, o ne valgysi, tai pa- 
kratysi kojas.

Tai yra stačiai bliuzny- 
mas prieš Dievo galybę.

Mes protestuojame prieš 
tai pasispardydami!
Šleiku Brostvos Komitetas.

Jei mano priešininkai mane 
giria, tai turėjau aš kurią kvai
lystę padaryti. A. RebePis.

i n»> • f
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS
RUBSIUVIAI DA TEBESTREKUOJA., ''™rgh, p*.

________________________________ —------------------------ j Jau ir pas mus buvo aviaci
jos diena.BALTIMORE, MD.

“Keleivio’’ skaitytojams 
jau žinoma, kad Baltimorės 
rubsiuviai rugsėjo 13 d. pa
skelbė generali streiką. Tą 
dieną beveik visi rubsiuviai 
išėjo iš dirbtuvių, liko tik 
užvaizdos ir mašinos. Neku- 
rie tuoj susitaikė ir grįžo 
dirbti pakeltu užmokesčiu 
nuo 10 iki 20 nuošimčių, net 
didelės iii mos nepasiduoda. 
Taigi da apie 1,000 siuvėjų 
streikuoja. Streikieriai lai
kosi ir energingai kovoja. 
Policija baisiai žiauri. Spa
lių 12 d. areštavo 200 pikie- 
tuotojų. Buvo daug suimtų ir 
pirm to. Neprileidžia prie 
dirbtuvės nei artyn prieiti.

Streiką veda pasižymėję 
ir darbštus veikėjai. Dau
giausia darbuojasi Hyman 
Blumberg'ir drg. K. Matu- 
liauskas. Buvo atvykęs iš 
Chicagos ii- C. Kairys, ma
tyt, patyręs ir gabus organi
zacijos veikėjas. Jis daug 
pagelbėjo K. Matuliauskui 
dirbti streiko laiku. Bet spa
lių 9 d. jis išvažiavo vėl Į 
Chicagą.

Drg. K. Matuliauskas 
daug dirbo LSS. kuopose, a- 
malgameitų unijoj ir kitose 
organizacijose. Dabar jis vėl 
streiko sūkuryje pašvenčia 
visą savo energiją ir daug 
naktų nedamiegojęs, kaltais 
net ir pavalgyt neturi laiko, 
nes visi lietuviai rubsiuviai 
turi reikalą su juo, kaipo 
darbo delegatu. Ar tai algų 
klausimas, ar dirbtuvės susi
rinkimas, vis tik ir girdėt: 
"Matuliauskai, Matuliaus
kai!" Aš čia nenoriu išgirti 
asmenį, tik rašau faktus, 
kaip ištikrųjų yra.

Grįžkim :ėi prie streiko. 
Ar laimėjo ką nors rubsiu
viai, kurie jau susitaikė? 
Girdėti daug išmetinėjimų: 
“Tai. ką čia mes laimėjom! 
10'« ar 20G !.." O aš sakau, 
kad tai didelis laimėjimas, 
gauti pakėlimą algų 10 nuoš. 
tokiu nedarbo laiku. Negana 
to, kad laimėjom 10G, bet 
dar sulaikysime “bosus" nuo 
tolesnio uždarbių kapojimo. 
Jeigu ne šis streikas, tai ki
tą “sezoną" butų vėl algas 
kirtę ir šaukę: “Dirbkite pi 
giaus, tai bus darbo." Ant 
ra, jei mes susiorganizavę 
laikysimės, tai darbam pa
gerėjus galėsime daugiau 
pareikalauti. Taigi laikyki
mės visi prie organizacijos, 
nes pakrikę savo būklės ne 
pagerinsim. Raginkite ir sa
vo vaikus, kad prigulėtų prie 
unijos. Jeigu ir pasitaiko 
pralaimėt streiką, tai da ne
reikia nustot vilties, bet rei
kia d. a tvirčiaus stoti ko 
von su priešu.

Kriaučių*.

Bimbos. Mes norime palai
kyt APLA. draugiją. Mes 
neisime prie griovikų, ką 
draugijas griauja. Jie su
griovė jau ne vieną organi
zaciją ir dabar nori su
griauti APLA.

Mes esame tam priešingi 
ir kviečiame visus APLA. 
draugus ir drauges protes
tuoti prieš Bimbos pasekė
jus, kad nespenduotų senų 
narių iš APLA. vien dėl to, 
kad jie nenori vienytis su 
komunistų Susivienijimu.

(Pasirašo):
Jonas Svipas.

NEW KENSINGTON, PA.

APLA. 3 kuopos trijų drau 
gų atsišaukimas į visas 

kuopas.

Gerbiamieji draugai ir 
draugės! Mes, 9-tos APLA. 
kuopos trįs nariai — J. Svi
pas, J. Miliauskas ir J. Ra- 
zeliunas—klausiame jus, dėl 
ko mus pereitame susirinki 
me suspendavote? Klausia 
me, kas jums davė teisę ne- 
imt nuo mus mėnesinių duo
klių ir spenduoti? Paaiškin
kit mums, kuo mes nusikal 
tom APLA. įstatams?

Mes nenorime vienytis su 
bimbiniais bei mizariniais 
komunistais. Tas tiesa. Bet 
mes neiname prieš draugijos 
įstatus.

Gerbiamieji APLA. drau 
gai ir draugės, mes kalbame 
į jus iš visos teisybės, kad 
mes neisime prie L. D. S., 
nesidėsime prie Mizaros ir

CH1CAGO, ILL.

Nelaimingi atsitikimai.
Pereitą sąvaitę keliatą lie

tuvių pas mus patiko gana 
skaudžios nelaimės. Turbut 
skaudžiausis smūgis likimo 
)uvo skirias Benediktų šei
mynai. Nelabai senai mirė 
iats Benediktas. Šito dėlei 
o duktė Eleonora, 16 metų 

mergaitė, buvo priversta iš
stoti iš mokyklos. Jos pasi
gailėjo dėdė Antanas Bajo
ras ir nutarė pasiimti ją sa
vo globon, kad ji galėtų to
laus mokintis. Bet kaip ty

čia,—jis irgi mirė. Mergai
tė gyveno su broliu Chica
gos priemiesty baisiai nusi
minusi. Ji nematė ateity jo
du vilčių ir jai pradėjo ne- 
lesinorėti toliaus gyventi. 
Kaip tyčia, jos brolis Vincas 
užsimanė nueit bažnyčion 
(mat, buvo dievuoti katali
kai) ir pradėjo koliot sese
rį, kad ji nepriskalbė jam 
marškinių. Girdi, tu tik 
žliumbi valkiodamasi iš vie
tos į vietą, o dirbti visai ne
nori, tinginiauji. Bet mer 
gaitė buvo jau persilpna ir. 
ginčytis. Todėl nieko nesa
kydama paėmė bonkutę su 
nuodais ir broliui žiūrint iš
gėlė juos. Brolis manė, kad 
ji tik “blofuoja”, todėl ne
kreipdamas daug dėmesio 
jis apsivilko ir išėjo bažny
čion. Kada iš bažnyčios pa
rėjo, rado seserį jau nebe
gyvą.

Kita nelaimė ištiko lietu 
vį Aleksą Petrį. Eidamas 
skersai gatvės jisai palindo 
po gatvėkariu ir buvo sun 
kiai sužeistas. Gatvėkaris 
smogė jam taip smarkiai, 
kad Petris buvo numestas 
gana toli į šoną. Jį nuvežė 
ligoninėn vos gyvą.

Kita nelaimė su gatvėka
riu atsitiko Jonui Baltui. Ji
sai mėgino įšokti į einantį 
gatvėkarį, bet neįsikabino 
gerai ir buvo atmuštas į šo
ną. Krisdamas ant kietos 
gatvės jis irgi susižeidė, 
nors ir netaip sunkiai, kaip 
Petris. Jonas Baltas yra ge
rai žinomas siuvėjas ant 
Bridgeporto. Nelaimė įvyko 
ant Halsted streeto.

Bet daugiausia lietuvių 
kenčia dėl nedarbo.

Teleskopas.

ZE1GLER, 1LL.

' Muštynės mainerių 
susirinkime.

Progresyvių Mainerių li
nija pereitą sąvaitę buvo su
šaukus čia susirinkimą. Bet 
atėjo ‘ ir senosios United 
Mine Workers of America 
unijos šalininkų. Tarp jų ir 
progresyvių mainerių tuo
jaus prasidėjo ginčai ir kilo 
muštynės. Buvo pradėta net 
šaudyt, bet šūviai, matyt, 
buvo leidžiami į orą, tik dėl 
pagąsdinimo. Buvo taipgi 
mesta ir bomba su virkdan
čiomis dujomis.

Muštynių pasekmėj vie
nas asmuo buvo gana sun
kiai apdaužytas.

Msinery*.

Spalių 23 d. kaip ir kožną 
nedėldienį apie 1:30 vai. po 
pietų nuėjau pas savo kurną 
pasiklausyt lietuvių radio 
programo. Besiklausant iš
girstu Povilą Dargį pasako
jant, kad šiandien esanti 
Pittsburgho lietuvių aviaci
jos diena, ir kad visi, kurie 
tik nori lėktuvu pasivažinėti 
padangėms ir pamatyt nar
siuosius lietuvių lakūnus, 
kurie rengiasi skrist per At- 
lantiką į Lietuvą, turi va
žiuot į City County Airpor- 
tą. Paskui perstato Radio 
klausytojams kapitoną Da
rijų kalbėt. Kapit. Darijus 
daug dalykų aiškino apie lė
kimą į Lietuvą ir apie patį 
lėktuvą. Lekiant per Atlan- 
tiką—jis pasakojo— lėktu
vas turės būt perdirbtas 
taip, kad jei prisieitų ir nu
kristi į jūres, tai jis ne- 
kęsiąs, arba jei lekiant pri

trukto kuro, tai ir be jo ga
lima busią saugiai nusilei
sti. žodžiu sakant, pagal 
kapitono Darijaus nuomonę, 
nėra taip pavojinga skristi 
per Atlantiką, kaip kad ne- 
kurie žmonės mano, tik rei
kią drąsos ir pasišventimo.

0 pas kapitoną Darijų ir 
lakūną Girėną, drąsos ir pa
sišventimo esą pakankamai, 
tik jiems trūkstą lėšų. Kapi
tonas Darius priminė apie 
Kasciušką ir Vytautą ir a- 
pie jų karžygiškus žygius 
dėl Letuvos garbės, ir kad 
lietuviai lakūnai norį eiti 
Kasčiuškos ir Vytauto pėdo
mis naujosios gadynės lai
kais, kad pakėlus Lietuvos 
vardą pasaulio akyse.

Baigus kapitonui Dariui 
kalbėti, Povilas Dargis pa
dėkojo jam už gražią pra
kalbą ir dar kartą priminė, 
kad visi važiuotų į airportą. 
Prie pat galo programo Jo
nas Katkus pranešė, kad tą 
vakarą bus koncertas ir va
karienė, o įžanga tik 35 cen
tai už viską: tas koncertas 
ir vakarienė busią naudai 
lietuvių lakūnų. Pamislijau 
sau, kad tikrai nebrangu 
35 centai už tokį parengimą, 
bet būdamas bedarbiu, gauk 
tuos 35 centus, kuomet abi
dvi kišenės švilpia tuščios.

Bet užsidegė noras žūt 
būt juos pamatyt.

Nebuvo tai lengva tą ma
ne norą patenkint, nes ma
no mašina tik dviejų “cilin- 
derių", daugiau neina kaip 
penkias mailes į valandą, o 
į airportą, apie 15 mylių,rei
škia, reikia 3 valandų lai
ko, kad pasiekus airportą. 
Oras mano kelionei irgi ne
palankus, šaltas šiaurinis 
vėjas, dangus apsiniaukęs ir 
valandomis lyja, žodžiu, o- 
ras gan panašus į žiaurųjį 
Atlantiko vandenyną, per 
kuri rengiasi skristi mus la
kūnai. Tečiau nusprendžiau 
ir sukaupęs visas savo spė
kas dasigavau į airportą. 
Čia pamačiau kaip musų 
Pittsburgho žymesnieji lie
tuviai po du, tris ant karto 
sėdo į lėktuvą ir kapitonas 
Darijus veža juos į padan- 
ges.Kurie važiavo,tie gyrėsi, 
kad buk plaučiai lenda iš 
burnos. Bet aš neturėjau $3 
tad neturėjau laimės nei pa- 
skraidyt padangėse. Airpor- 
te žmonių buvo neperdau- 
giausia. Driskius.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

- Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytą Valsti
ją ir į Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS
520 Wibon SU 

Waterb«ry, Co»n.
U t '

Planuoja Užkariaut Everesto Kalną.

Anglijos mokslininkai ruošia ekspediciją į Everesto kalną, ku
ris turi 29,14'i pėdų aukščiau jūrių paviršiaus ir yra aukščiausis
kalnas musų žemėj. Ekspedicijai 
(dešinėj).

vadovauja Hugh Ruttledge

NORWOOD, MASS.
Šis bei tas.

Spalių 8 d. čia pasimirė il
gai sirgęs T. Ruškutis, 18-

PITTSBURGHO LIETU
VIŲ AVIACIJOS DIENA 

PAVYKO.

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

FOREST CITY, PA. 
Plėšikai buvo užpuolę Ma

kausko restoraną.
Keliatą dienų atgal čia

kos metų vaikinas. Anais buvo užpultas lietuvio A. M. 
metais tų pačių tėvų pasimi- Makausko restoranas po nu- 
rė jau paauginta dukrelė. meriu 600 Main st. Buvo jau 
Tai jau perdaug liūdesio to- apie 9:30 valanda ir lauke 
je šeimoje. Gaila. , buvo tamsu. Restorane sėdė-

Musų vaistininkas V. B. j0 prie stalų keliatas svečių, 
įsipainiojo į bedą. Jis yra į- Staiga inėjo du ginkluoti vy- 
tariamas netinkamais pa- rai. Vienas jų pasiliko prie 
sielgimais su jaunom mer- durų, o antras prisiartino 
gaitėm. Bet aš netikiu, kad prie bufeto ir atkišęs į Ma- 
mokytas vyras taip neismin- kauską revolverį pareikala- 
tingai pasielgtų. Vo atiduoti visus pinigus.Bet

Mūsiškiai bimbiniai pisči- Makauskas nenusigando. Ji-

NEWARK, N. J.
Kunigų susirėmimas prie 

ligonė*.
Spalių 23 d. nors lino jo, i Susirgus andai Julei Ka_

bet gi azus buiehs rasirmko, činskienei, ji pasidavė į šv. 
pne Lietuvių Piliečių Sve- M kolo RoJmoFs katali^ u. 
tames. Pasirodė Amerikos ir
Lietuvos 
kartu nuvažiavo 
gho Municipal Airportą. 
Ten atsirado akvatninkų su 
lakūnais paskraidyt ore. Vi
so skraidė 60 ypatų. Vakare 
L. P. Svetainėj lakūnų pa
gerbimui suruoštas vakarė
lis, kuris atidalytas Ameri
kos ir Lietuvos himnais. 
Griežė net dvi erkestros, J. 
Vinaucko ir P. Vaišnoro. J. 
K. Mažiukna pasakė prakal
bą, po jo kalbėjo keletas a- 
merikonų. Jie linkėjo musų 
drąsuoliams geriausio pasi
sekimo. Padainavo solo p-lė 
V. Paulekiutė ir A. Miliaus
kaitė, ir pittsburghiečių my
limas dainininkas A. Sadau
skas. Pianu akompanavo vi
siems dainininkams Milda 
Virbickaitė. Po muzikalio 
programo buvo užkandžiai.

Kalbėjo visa eilė kalbėto
jų: J. Tamkevičius, P. Pi- 
variunas, J. Vencius, A. C. 
Milius ir garbės svečiai la
kūnai. Kalboms pasibaigus, 
griežiant Vainaucko orkes
trai jaunimas ėjo pasišokt. 
Atsilankiusieji buvo paten
kinti. Nesiskundė nei lakū
nai, nes visas uždaibis buvo 
perduotas lakūnams. Jeigu 
butų pasitaikius graži diena, 
butų atsilankę publikos dau
giau. Taigi, pittsburghiečiai 
savo kvotą išpildė. Kurie lė
kė eroplanu, visi linkėjo la
kūnams laimingai pasiekti 
Lietuvą.

J. Virbickas.

gomnę. Kadangi ji yra tau-
■ pi -h •' tmes parap1Jos nare, p° i . ųt^oui- Operacijos ją aplankė kun.

Geniotis. Romos kun. Kel
melis, sužinojęs, kad p. Ka-

vėliavos ir visi

SUNKIAUSIS VYRAS 
ANGLIJOJ.

kai ir vėl per “Laisvę" užsi- sai tuojaus užrakino registe-
puolė ramų pilietį M. Šerga- ,-į, ištraukė raktą ir įsidėjo 
lį—labiausiai dėl to, kad ji- jj liemenės kišeniun. Bandi- 
sai nebimbišku planu dar-/tas pradėjo keiktis ir grąsi- 
buojasi bedarbių šelpimo no šausiąs. Svečiai nusigan- 
komitete. Su M. Š. butų tieki do jr ėmė trauktis į užpaka- 
to. Juk kiekvienas žmogus ų. Vienas ju iššoko per lan- 
save gano kaip išmano. Bet gą įr išsinėrė sau koją. Ban- 
įdomu, kur kas ir kada Įga- ditai, matyt, pabūgo, kad 
liojo “Laisvės’ - peckelius tas iššokęs per langą neuž- 
mokinti ir teisti kitus žmo-. taisytų jiems slastų, nes sku- 
nes? Nejaugi tie berniokai, biai leidosi bėgti. ‘ Makaus-
ką prakalbose staugia, gali 
ką nors pamokinti?

Dabar paimsim kitą daly
ką.

“Tėvynėj" iš Norwoodo 
pranešama, kad lietuvių la
kūnų piknikas buvęs didelė 
šventė. Gal ir šventė, tik jau 
nelabai didelė, nes nebuvo

kas išsivijo paskui juos, bet 
tamsoj jie tuoj dingo.

A. M. M.

MONTREAL, KANADA. 
Kaip musų “tėvelis" pašalpą

šinkuoja.
Miestas čia šelpia bedar

bius per parapijas. Paskiriaiškelta iš sekmadienio kaip, jjai tik j.
?.Lb™a n “ J,™‘beS"“iniCT ir liepia kunigui dalin- 

ti bedarbiams.šventės. O nedėlioję juk 
šventa ir be lakūnų pikniko.

Iš čia žinomo lavinimosi 
ratelio 4 vyrai su Grybu

činskienė rimtai serga, nu- priešaky jau pradėjo lavin 
bėgo į ligoninę ir ėmė jai; ‘ 
siūlyt savo kapines, bet ligo
nė nuvarė jį šalin. Nuvykus 
kun. Geniočiui ligoninėn an
tru kartu, “seseris" ir kepe-

Musų “tėvelis" dalinda
mas pašalpą siuntė bedar
bius pas svetimtaučius krau- 
tuvninkus, aiškindamas,

tis prakalbose bliauti. Pi»-,kad lietuviai perbrangiai i- 
mutmę “praktiką turėjo 16 1
d. spalių Pruseikos prakal
bose So. Bostone. Dirigentu' 
buvo southbostonietis Kaz-i

mą.
Netekę tuo budu daugelio 

i savo kostumerių, lietuviai 
lionas ėmė teirautis, kokios į lauskas. Bet 18 d. spalių t0! krautuvninkai nutarė ne-
bažnvčii galva. Geniotis i No™old^Tddiau  ̂tirbm! m0^ėtį jai -"° v‘%
atsako: “Aš esu katalikas, o ‘ bC£"s"akam Į

mano bažnyčios galva vra karnai susiblioves O erai ne- i - - sieK’as Dlznis» touei jsa Krištus.” Jie tuo nepasit’en- Liauta ir dėl to,' kad diri- kc tamams' kurle dal1' 
kmę dar klausia: “Kas yrajgentas Kazlauskas iš So. Bo-
tavo bažnyčios matoma gal- stono nepribuvo. Tauras 

Worcesterv mokino mūsiš
kius “bimbinės linijos"

va?" Geniotis pirštu rody
damas į savo galvą, sako: o
“Štai, žiūrėkit, tai yra mano i dabar kompozitorius Kaz- 
bažnyčios matoma galva." lauskas mokina bliauti. Iš-
Ir po tų žodžių jis klausia: 
“Ar leisit man aplankyt li
gonę, ar ne?" Matydamas, 
kad negalį arkivyskupo Ge- 
niočio nubaidyt, ligoninės 
kapelionas nubėgo į Kačins
kienės kambarį ir bandė ją 
prikalbinti, kad ji Geniočio 
neprisiimtų. Bet Kačinskie
nė šitą reikalavimą griežtai 
atmetė ir pareikalavo, kad 
ją Geniotis aplankytų.

Vėliaus, išeinant Genio
čiui iš ligonės kambario, jį 
apspito pulkas policijos. Pa
sikalbėjus pasirodė, kad tai 
buvo Romos katalikų kun. 
įskundimas.

Po to p. Kačinskas telefo
nu pašaukė Kelmelį ir pasa- 

į kė, kad jo žmonos jis ne- 
■ lankytų ir “svetimų dievų" 
nesiūlytų.

—Pulvis.

rodo, kad “proletarinė re
voliucija" jau čia pat, už du
ra. Alleliuja, visi proletarai!

Tautietis.

ja pašalpą, kad lieptų be
darbiams eiti pas lietuvius 
krautuvninkus.

Bet kai bedarbiai pradėjo 
eiti pas lietuvį bučerį, tai 

pas jį atsilankė gaspadinė ir 
pradėjo reikalauti “komiši- 
no". Bučeris atsisakė. Girdi, 
reikėjo iškalno pranešti, kad 
reikės “komišinas" mokėti, 
tai bučiau paskaitęs bedar
biams po 1 centą ant svaro 
daugiaus; dabar gi negaliu.

Bedarbių šeimyna iš 4 as
menų g.una pašalpos tik 
$2.50 į sąvaitę. Jeigu iš to 
reikės mokėti da “komiši
nas", tai bedarbiams teks da 
daugiau badauti.

Bedarbis.
AR ESATE PAVARGĘS,~ 

NERANGUS, NETINKĄS?
Tai jus nemėginote NUGA-TONE, 

tą toniką rekomenduotą gydytojaus 
specialisto.Tonikas, kuris grąžino tūk
stančius į normalumą. Jus niekuo ne-

NORWOOD, MASS.I
Atjaučiame ir mes krizį.
Kaip kitur, taip ir pas mus 

bedarbės slogutis slegia dar
bininkus— slegia lygiai dir
bančius ir bedarbius. Bet vi
sgi da čia, rodos, nėra taip 
baisu, kaip girdisi kituose 
miestuose, kur žmonės gy
vena ant “Dievo burdo".Pas 
mus visi gyvena dar namuo
se ir šiaip taip minta, nors 
vaizdas gana liūdnas.

Visi neramus, nes nežino, 
kas bus rytoj.

Prašalintas iš Šv. Jurgio 
parapijos vargonininkas A. 
V. Stasevičius vargoninin-

Anglija gali drąsiai girtis, kauja lenkų parapijoj South 
kad ji turi didžiausi vaiką, štai. Bostone. Tai mat, kur nus- 
Ivan Langley, vos 16 metų jau- tumė savo tautietį tūli uzur- 
nuolis. o sveria ja 120 svarų, patoriai parapijonai su ku-
tai yra 10 pūdų ir p isę. nigu:

PITTSBURGH, PA.
Vieną draugija užpuolė 

“brudas”.
Aš noriu parašyt apie vie

ną koloniją, kuri randasi 
tarp Pittsburgho ir McKees 
Rocks, apie 4 mylias nuo 
vieno ir nuo kito. Toj kolo
nijoj yra nemažas lietuvių 
būrelis ir visi gražiai iki šiol 
sutikdavo, turėjo lietuvių 
kalbos mokyklą, 4 pašalpi- 
nes draugijas, ir visos gerai
gyvavo bet vieną jų pasku- Kiekv,cn>a boWi, NUGA.
tiniu laiku užpuolė brudas ir TONE parduodamas su pilna garan-
jai gali būt bloga, jeigu grei- ! t’ja. Jūsų pinigai atgal jeigu nepa- J » j j o o , tenkinti. Mėnesinis treatmentas kai-
tU laiku nUO to amaro neap- j nuos jums tik Vieną Dolerį Jūsų vai- 
<;ivalv«? stininkas turi NUGA-TONE. Nusipir-

_ .. kitę butelį šiandien. Ne bukite tikSenas parapijonas. pusiau žmogum.

NAiill KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, ?52boestboTSasasy

Tautieti*.

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygas už pusę kai
nos. Tarpt- kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I,alio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anghj Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už........................................... $.75c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už............................................................... $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už...........$4.00

“Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir t.t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS" KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago, 111.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

A nerims moterys1
balsuotojos. Sveikatos o tyrius

nI

M

—Tegul bus pagarbintas, | gu jau man pasitaikytu kaip 
Maike!... O ko tu taip žiuri nors tenai patekti, tai šnap-

Kaip Atsirado Mokslas 
Ir Ką Jis Reiškia.Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.----------- i

Rugpiučio 26 d., 1920 m. 
Amerikos moterims buvo! 
suteikta tebė balsuoti ir už
imti politiškas vietas lygiai 
su vyrais. Kova už moterų 
balsavimą buvo viena iš il
giausių ii- aštriausių Ameri
kos politiškoj istorijoj ir 
musų moterių laimėjimas 
garsiai praskambėjo netik 
eionais, Amerikoje, bet ir 
užsieny. Bet balsavimo teisė 
mažai ką reiškia, jeigu ji 
nevartojama.

Gaila, kad nėra skaitlinių, 
kiek moterų visoje šalyje 
balsuoja: tačiau galime sa
kyti, kad pirmais metais tik 
35' < visų moterų, kurios tu
rėjo teisė balsuoti, balsavo 
prezidento rinkimuose. 1924 
m. prezidento rinkimuose 
balsavo nei 29.000,000 žmo
nių. o 1928 m. net 36.000,- 
000, kas reiškia, kad rinki
muose daugiau moterų daly
vavo.

Nėra būdų sužinoti, kiek 
moterų balsuoja už Įvairius 
kandidatus, bet tik galima 
matyti jų prisidėjimą prie 
politiško gyvenimo patėmi- 
iant Įvairius kongresinius 
žingsnius.

1928 metų Kongresas, prie 
kurio išrinkimo prisidėjo 
daug moteių, pravedė garsų 
Cable Aktą, kuris duoda 
moterims, ištekėjusioms už 
svetimtaučių, teisę pasilai
kyti savo nepriklausomą pi- 
iietystę.

Daugiau d a negu federali- 
niuose dalykuose, moterys 
vra prisidėjusios prie svar
bių reformų pravedimo at
skirose valstijose. Pavyz
džiui. ačiū moterų dalyvavi
mui balsavimuose, Įvairiose 
valstijose buvo pravestas į- 
statymas draudžiantis vaikų 
darbą i;- pakeltas aukštesnis 

to.

ti. Kartas nuo kart; gal pasiro-j 
dys tūlą netikslumu užvadini-

------- muose, bet tai bus daroma su
Lietuviu Paktam tikslu suprastinti apkalbamą 

Draugija šiuomi pradeda visą dalyką. Tikimės, kad vieną ir

PRADEDANT DARBĄ. 
Rašo Dr. S- Biežis.

Amerikos

(Iš prof. Čepinskio paskaitos).
————————————

Prof. Čepinskis skaitė Kai kas pasitenkina sta- 
Lietuvos universitete pa- tus quo (esančia padėtim) ir

seriją straipsnių Įvairiais svei- 2ntra nebusime žiauriai smer- skaitą apie mokslo evoliuci- mano, kaip buvo, kaip yra 
katąs reikalais, šis darbas nu- kiami. Iš kitos pusės, noriu at- ją jr j0 reikšmę žmogaus gy- dabar, taip bus per amžių 
matomas gana rimto pobūdžio sikreipti i skaitytojus: Jei kas venime. Suglaudus, jo min- amžius.
bei apimąs plačią dirvą. Supran- norėtumėt kokiu klausimu ra- |yS buvo šios: Į Bet kartu su skeptikais
tama, šiais rastais tebus gal;- štą matyti, tai malonėkite atsi- ‘ šiandien daug kalbama atsiranda ir entuziastų, ku
rna apibudinti ir Įsigilinti tik i kreipti Į musu raitininką Dr. G. -,pie mokslą ir jo pažangą, rie viską stengiasi patikrint, 
bendrus sveikatos klaus mus, Biožį, 2201 W. 22 st., Chicago, bet kas yra mokslas ir kada perkontroliuot.

J M- Suprantama, mes tegalėsim prasidėjo, ne visiems yra Nepasitenkinimas tuo, 
musų skaitytojų./Taipgi nema- patenkinti tik tokius prašymus. Į aišku. kas yra, vedė Žmoniją vis
žai dėmesio bus kreipiamai tai. kuriu turinys bus bendro pobu-j Mokslas yra jauniausias prie naujų išradimų, patobu- 

straipsniai turėtu plaktis- dži;. Grynai asmeninių klausi- . žmogaus proto ir sielos pa- lininių. Kas nuo jų atliko, 
nenumatoma.! jarinys. tas ir šiandien neatsigauna.

kad 
kos vertės mu rišimo kol kas

Posakis, kad sveikata yra Taipgi savo raštais nebandysim 
brangiausias žmogaus turtas, gydyti, pilnoj to žodžio pras- 
nėra nė kiek perdėtas. Tačiau mėj.
praktiškame gyvenime visai ma- Pagaliau noriu išreikšti padė- 
žai tesiranda tokių žmonių, ku- kos žodį Amerikos Lietuvių 
rie tai pilnai Įvertintų ir steng- Daktarų Draugijos vardu vi- 
tusi Įgyvendinti. Užtat nėra ko; «iems tiems laikraščiams, kurie 
stebėtis, kad tiek daug išvengia- maloniai sutiko talpinti musų 
mų susirgimų kasdieną matom. ra *us. Mat, tūlą laiką buvo atsi- 
ir kad stebėtinai aukštas skai- klausta visų Amerikos lietuvių 
čius belaikių mirčių mus palie- laikraščių ar jie sutiktų duoti 
ia. Medicinos mokslą- jau gana vietos savo laikrašty musų ra 

aukštai pažengė savo sparčioj tams. Su džiaugsmu noriu pa-
eigoj ir gali pilnai kontroliuoti 
ir net visai pašalinti iš žmonijos 
tarpo labai didelį skaičių viso-

so aš neprašyčiau ir su juod 
veidžiais i ginčus nesileis- 
čiau.

—Gali būt, Maike, kad 
aš padariau misteika. Bet 
pasakyk tu man. kokią tiesą, 
tas nygeris turėjo man Į aki 

■ mušt?
—I tą klausimą aš tau at

sakysiu kitu klausimu, tėve.
Pasakyk man. kaip tu su sa
vo vyčiais pasielgtum, jeigu 
i jūsų bažnyčią ateitų juod- 
veidis su kepure ir pradėtų 
kritikuoti jūsų šventuosius?

—Gali būt. Maike. kad ir
mes taip padalytume, kaip rnokinimosi amžius. Be 
jie padarė man. moterims duota lygias pro-

—Taigi matai. tėve. kad gas apšvietoje. Ir prave 
tu visai be reikalo ant ju už- sta Įstatymai, kurie apsau- 
sirustinai. Norėdamas kitus gojo moterų sveikatą dirbtu- 
kaltint. visuomet stengkis vėse
pirma pastatyti save jų vie- Visų šitų reformų pasek- 
ton. Tik tuomet galėsi kitą mes labai aiškios. Jau 1930 
suprasti ir teisingai jo dar- metais federalinės valdžios 
bus Įvertinti. tarnyboje buvo pasamdyta

—Maike, tu man tokiu 89.000 moterų tarnautojų, 
pamokslų nesakyk. Geriau Be to, 39 valstijose 149 mo- 

džiojo altoriaus. Ale* žiuriu. J duok man rodą. kas man rei- iterys buvo išrinktos kaip at- 
kad niekur nesimato nei
Dievo, nei šventųjų. Toj vie
toj, kur pas mus yra panelės 
švenčiausias abrozdas, pas 
juos stovi kažin koks nuogas 
nygeris. Iš pradžių mislinau. 
kad tai zlydukas; ale kai 
geriau Įsižiūrėjau, tai jis ne
turi nei ragu, nei vucdegos.
Kitoj vietoj numalevota ni 
gerka su stora lupa. Pamis-

į mane?
—Aš žiuriu, tėve. kad vie

na tavo akis pajuodusi.
—Jes, Maike. vedluk to 

aš pas tave ir atėjau šian 
dien. Tu turi daugiau razu- 
mo, tai gal duosi man kokią 
nors rodą.

—Ar i bėdą papuolei?
—Jes, vaike. Turėjau su 

nygeriais sporą.
—O ką tai reiškia?
—Jei tu, Maike. turi čėso. 

tai aš tau išvirozysiu visą is
toriją.

—Daug laiko aš neturiu, 
tėve. bet visgi norėčiau iš
girsti tavo prietiki. Paaiš
kink kaip galima trumpiau.

—Na, tai klausyk, Maike. 
Kaip tu žinai, aš esu ceka- 
vas žmogus ir noriu viską 
žinoti. Taigi pereitą nedėlią 
nuėjau i nygerių bažnyčią 
pasižiūrėt, kaip jie garbina 
poną Dievą. Nusiėmiau ke
purę, pypkę Įsidėjau i kiše
nių ir einu tiesiai prie di

kia dabar daryt, kad akis!stovės i legislaturas (valsti- 
neskaudėtų. i jų seimelius), 13 buvo iš

—Eik namo, tėve. ir išsi-; rinkta Į valstijų senatus ir 6 
miegok. Geresnio patarimo Į Kongresą.
dabar aš negaliu tau duot. p Bloga tįR tas, -kad politi 

Na. tapgud bai, Maike. koje dalyvauja daugiausia 
buržuazijos moterys, tuo—Viso labo. tėve.

Budelis Apskundė 
Lenku Valdžią,

linau, kad čia mano mistei- Besidarbuodamas “tėvynės 
labui” jis gavęs j žandą.
Nesenai atstatvtas Lenki-

tarpu kai darbininkės savo 
teisėmis arba nesinaudoja, 
arba numeta savo balsus 
buržuazijos naudai.

kas. Sakau, čia turbut saliu- 
nas, o ne bažnyčia. Taigi už
sidėjau kepurę. Įsikandau 
pypkę, ir priėjęs prie vieno 
nygerio klausiu, ar negalė
čiau gauti išsigert. O jis anr 
manęs kaip šoks! Ar ju krei- 
zi? sako. Dis iš čiorč, sako. 
O aš jam sakau, jeigu čia 
justi čiorčius, tai kur gi jūsų 
Dievas? O jis man rodo tą

jos budelis Maciejevskis iš 
lenku vyriausybės pareika
lavo 56.000 dolerių kompen
sacijos. Tą reikalavimą jis 
motyvuoja tuo, kad jam ei
nant budelio pareigas, vie
nas nuteistasis mirti, kuri 
jis rengėsi nužudyti, jam

, i . . i sudavęs toki smarku smusfi.pliką nygerj ant lentynos n |fc , jo 
sako, kad tai yra jų sutver- -
tojas. Aš jam aiškinu, kad y 
sutvertojas negali būt juo
das. Sakau, tiktai velnias tu
ri juodą skūrą, o Dievas yra 
baltas. Čia mane tuojaus ap
spito visi :ai, ir vienas 
man tuojaus į aki,

—Ne veltui, tėve, lietuvių 
patarlė sako, kad “durną 
bažnyčioj muša.”

—Kaip tai, Maike, durną 
bažnyčioj muša? Ar tai tu 
sakai, kad aš durnas?

—Tavo pasielgimas buvo 
neišmintingas, tėve.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$35,000.

Monroe, Mich. —ŠĮ pane- 
idėii šeši ginkluoti banditai 
čia užpuolė First National 
Banką ir pagrobę $35,000 
pabėgo automobilium. Bėg
dami jie nušovė policmaną, 
kuris norėjo juos sulaikyt.

AUKSO JIEŠKOTOJAS.

X"

Amerikietis Bondurant

DIDELĖS SNIEGO PŪGOS
Big Hom kalnuose. Wyo- 

mingo valstijoj, per dvi są- 
—O kaip tu darytum tokioj į vaites siautė sniego pūgos.

Tarpkalnės tapo užbertosvietoj, Maike?
—Visų pirma, aš i tokią

vietą neičiau, tėve, Bet jei-
sniegu, kelių neliko nei žen
klo. Pūgose žuvo du žmonės. Cairo,

Kalbama, kad mokslas Po karo prasidėjo rekons- 
užsimezgė 1606 metų vasa- .trukcija, atstatymas. Moks- 
rio mėnesio 16 dieną. Ro- las imta populeziruot ir tai- 
mos popiežiaus kunigai tą kyti žmogaus gyvenimo pa- 
dieną sudegino žymų moks-, lengvinimui.
lininką Džiodano Bruno,' Iš kur mokslas atsirado ir 
kuris skelbė laisvos sąžinės, kas jis yra? Mokslas yra 
laisvos minties mokslą. į žmogaus padaras, o žmogus 

—Bet aš su ta 'data nesu- yra paslaptingosios gyvas- 
tinku,—sako prof. čepins- ties padaras. Kiekviena gy- 
kis. Mokslas daug anksčiau vastis turi tendenciją save 
užgimė negu 1600 m. vasa- išlaikyit. Tam reikalingas 
rio 16 d. Jis užgimė pas maistas. Gyvasties prisitai- 
graikusrir pergyveno ilgą in- kymas prie besikeičiančių 
kubacijos perijodą kuris tę- aplinkumes sąlygų veda 
sėsi pusantro tūkstančio me- prie diferenciacijos. Palaip- 
tų. Jis tik pražydo pradžioj sniu pas gyvį atsiranda tai 
14-to ir 15-to amžiaus. jutimo, tai užgrobimo orga- 

Mokslas didėja savo turi- nai. Pagaliau išsivysto cent- 
niu ir pažanga. Kuo tas rinis organas, kuri mes va- 
baigsis, sunku pasakyt. M a- diname smagenimis. 
šina pakeitė žmogų, kuris Su jutimo organais atsi
buvo peno vergas. randa ir psichika, kuri dau-

Garo mašinos išradimas giau reiškia, negu raumenų 
oarodė, kad vergas jau ne- jėga.
bereikalingas. Bet mašina Kalbama, kad kovoj už 
-eikalavo, kad žmogus butų buiti visad laimi stipresnis, 
išlavintas, kad jis mokėtų tobulesnis. Bet dažnai prie- 
mašiną valdyti. Todėl Ang- šingai esti: laimi psichiškai 
’ijoj ir kitose šalyse kapitali- silpnesni individai, kurie 
>tai pradėjo steigti Įstaigas, prilygsta parazitams, pav. 
kur darbininkai liuosu laiku Didysis karas paskelbė o- 
Įalėtų mokytis. Šiandien jau balsį: “Kova už demokrati- 
urim darbininkų universi- ją.” Jaunuoliai, naujos idė- 

tetus, institutus ir kitas mo- jos vedini, ėjo Į karą, iš ku- 
kyklas. rio tik vienas kitas išėjo. O

Žmogus tobulėja. Išrado kas liko? Liko netikę ele-
mokslininkas inkler darė: elektrą. Pati elektra yra iš- mentai, kurie už karo ug- 
Karaliaučiuje eksperimentą!rasta labai senai, ją pradėta nies sėdėjo.

tyrinėt dar 16-tam amžiuje. Kova už buitį yra tik ro-
Iškyla Įvairiausių epide- mantiškas, o kartu ir komer- 

'mijų, žmonės mirte miršta, cinis obalsis.
Tai priverčia žmogų nuo jų Aš ta obalsi kitaip pakei- 
apsisaugeti ir jis išranda sčiau. Geriau būt pasakius: 
mediciną. Su medicina ne- prisitaikymas žmogaus prie 
baisus yra nė tokie karai, gamtos apystovų. Arba pu- 
kokie jie buvo Napoleono siausvyra tarp organizmo ir 
laikais. aplinkumos. Tai skelbė ir

Devynioliktame amžiuje garsus biologai Lamarkas ir 
teologu ir filosofų tarpe at- Darvinas, 
sirado skeptikų, kurie pra- Dabar pažiūrėkim i žmo- 
dėjo sakyti, kad mokslas ne- gaus psichini gvvenima.Psi- 

moralinės žmo- chikcs svarbiausia savybė y- 
gaus vertės. Mokslas, kaip ra atmintis. Kas tai yra at- 
žmogaus proto padaras, e- mintis? Sugebėjims fiksuoti 
sąs subjektyvus ir todėl tik- Įspūdžius, surištus su tuo ar- 
renybėj visai kitaip atrodąs, ba kitu aktu. Šis fiksavimas

reikšti. kad didžiulė dauguma 
redakcijų labai entuziastiškai 
sutiko musų pasiūlymą kaipo la

kių ligų. Vienok tam reikalingos bai naudingą ir kultūringą su 
tinkamos aplinkybės, kurios ne- manymą. Berods viena redakci- 
trukdomai leistų praktiškai Į- įJa nemalonėjo atsako duoti, c 
gyvendinti savo žinojimą. dvi pastatė gana keistas ir mu-

.... _ , .... su draugijai visai nepriimtina
' sąlygas. I aigi pastariesiems minime matome visai ką kita. Li- 

gomis, kuriomis sulig medicinos|
mokslo supratimo, visai mažas 
kaičius teturėtų sirgti, o mir

tingumas veik visai neturėtų pa
sireikšti, istikrų jų. gi jomis 
serga šimtais tūkstančių ir mir
šta desėtkais tūkstančiu žmo- « *

nių. Kodėl gi čia tokis nesuderi
namas reiškinys? Štai kur ran
damas atsakas. Dauguma žmo
nių mažai arba ir visai neturi 
tikslių žinių apie menamas li
gas. Užtat jie neturi tinkamų 
galimybių apsisaugoti nuo Įvai
rių susirgimų arba. kad ir ap- 
sirgus neturi pakankamų žinių, 
kaip geriausia gydytis.

kraščiams, mes, deja, negalėsi 
me bendradarbiauti. Gi visi kit: 
laikraščiai gaus musų raštus re
guliariai. Pasitikime, kad šis 
musų darbas atneš teigiamų re
zultatų.

Raketa Sprogo Tik 
Ką Iššovus.

Sumanymas padaryti per 
versmą oro susisiekime bai

gėsi niekais.
Šiomis dienomis vokiečiu

IS to tik plačioji liaudis skai.-! ?U ra.kie,ta- k™ tUrPJ0 iŠkiI' 
ti apie 10 mynų nuo žemes,džiai nukenčia kaip sveikatos, 

taip ir finansiniu žvilgsniu. Gi 
medicinos mokslo pastangos 
aukštame nuošimty liekasi visai 
bergždžios.

čia noriu pabrėžti, kad kol 
liaudis laikysis gana atokiai nuo 
medicinos ir kol neįvyks tamp
rus bei nuoširdus susibendravi- 
mas. tai iki tol negalima bus ti
kėtis našių vaisių iš medicinos 
mokslo pusės liaudies naudai, j 
čia iš esmės gal negalima kai-j 
tinti nė vienos, nė kitos pusės.'
Greičiausia vienas kito nesup
ranta. taip sakant, tinkamai ne
susikalba. Mat medicina yra ga
na painus dalykas, o liaudis 
bendrai dar permažai tuomi įdo
maujasi. čia tai ir pasilieka di
delė spraga, kuria medicinos, , . , .. ,
mokslas pastaruoju laiku deda irakleta nOrg° PadaP?, P«r- 
itin žymias pastanga, pašalinti l¥erfm« pašto susisiek.me 
Įvairiais

su

pasiekti stratosferą ir pas
kui su parašiuto pagalba iš 
lengvo nusileisti žemėn.

Rakieta buvo išleista iš 
Aismarių kapinių.

Bet vos išlėkus oran apie 
50 pėdų, rakieta sprogo ir 
apatinė jos dalis su tam ti
krais matavimo Įrankiais su
byrėjo i šipulius. Kadangi 
rakietes paleidimo vieta bu
vo apsupta stipriu kordo- pagerinęs 
nu, o pakviesti svečiai buvo 
pasislėpę tam tyčia iškas
tuose apkasuose, lekiančios 
vakietos skeveldros nieko 
nesužeidė. Rakietos sprogi- šitas skepticizmą 
mas įvarė i dideli nusimini

dar la- vyksta mums nežinomu bu- 
biau privertė mokslininkus du. Tik tai yra aišku, kad 

mą rakietos išradėją Wink- perkratyti savo mokslo ba- antrą kartą tas pats dalykas 
lerį. Jis, kaip žinoma, savo! gažą. Bet tai išėjo tik moks- mums darosi aiškesnis ir 

lo naudai, lengviau jis atsimint. At-
Kritika paprastai blogai minties didumas parodo psi- 

budais* sut«žind5*nmt tarP Eur°P°s ir Amerikos. ; veikia publika. Publika ne- chikos gyvybę. Bet tai dar 
v!SUon,Cne so reikalingiausiais I eksperimentui jis mėgsta savarankiškai galvo- nėra išaiškinta, todėl ir pati
medicinos mokslo bendrais dės- !>a<,eJ° da'« P1."!*“.’ lr v,s- A Yelkti "<*ti visą atsako- atminus yra mums nesu- 

kas pasibaigė niekais. 1 mybę. prantama.
- --------------------------------------------------------------------------- ■ Atmintis remiasi patyri

mu, bet ji gali remtis ir pa
veldėjimu. Paveldėta atmin
tis vadinama instinktu, 

i Toliau atsiranda proto 
funkcija. Protas sugeba nu- 
satytti santykį tarp gamtos 
sąlygų ir aplinkybių bei pa
veldėtų prityrimų. Tuo žmo
gus skiriasi nuo kitų gyvių. 
,Tai mes vadiname abstrak
cija, Arklys, šuo. katė taip 
pat turi protą, bet be abs
trakcijos savybių. Iš šio ga- 

* limumo nustatyti santykį 
tarp gamtos ir paveldėtų 
prityrimų ir išeina visas 
mokslas.

i Antras pažvmis, kuris ski
ria žmogų nuo gyvulio, yra 
Įrankių gaminimas. Žmogus 
daro įrankius apsiginti nuo 
į variausiu pavojų. Todėl A- 
ristotelis vadina žmogų gy

li įais.
šioj linkmėj Amerikos Lietu

vių Daktarų Draugija pradeda 
gana rimtą darbą skleisti žinias 
iš medicinos ir dentisterijos mu
sų plačiojoj visuomenėj per A- 
merikos lietuvių Įvairius laik
raščius. Nors jau nuo seniai tū
li darbštesni gydytojai ir den- 
tistai rašinėja naudingus strai
psnius, bet tai tik atskiru asme
nų gražus darbas dirbamas, 
šiuomi pradedame ant plačios 
skalės organizuotu budu darbą, 
kuris iki šiol pas mus dar nebu
vo bandvtas. Tvarkymui šio vi-

Japonai “Gimdo” Naują Valstybę.

nuvyko i Labradorą auksą jieš- so reikalo draugija paskyrė se-i 
kot. Nevfoundlando vyriausybė kamus daktarus: J. Pošką. K.' 
davė jam pirmutinį leidimą jieš- Kliaugą. T. Dundulį. K. Drange- 
koti turtų plačiuose labradoro lį, G. Biožį ir S. BiežĮ. Bandysi-! 
tyruose. Jis darbuojasi tenai jau me rašyti suprantamu budu ir! 
treti metai ir sakoma, kad šio- paprasta kalba, kad ir kartais 
mis dienomis užtikęs turtingus prasilenkdami su kalbotyros dė- 
aukso laukus. Jis yra kilęs iš sniais. nes musų vyriausias tiks

li!. las sveikatos klausimus gvilden-

Užkariavę Mandžuriją, japonų militaristai padarė iš jos “ne
priklausomą valstybę” ir paskyrė jai valdžią iš saviškiu, čia 
parodyta, kaip Japonijos generolas Nobujoši Milto (kairėj) pa
sirašo sutartį, tą naują valdžią “pripažindami.” vuliu, gaminančiu įrankius.

J
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Tarp Numirėliu Ap- bomba jugoslavuos
• » j t- KARININKŲ KLIUBE.sigyveno Bedarbis. v

O žmonės manė, kad kapi
nėse vaidinasi dvasios.
Sosnove, Lenkijoj, sukėlė 

didelę sensaciją vieno be
darbio butas. Jau kuris lai
kas mieste kalbama buvo a- 
pie nerimstančias dvasias 
senose miesto kapinėse. Po
licija ėmėsi sugauti vaiduok 
liūs. Ir štai, vieną naktį ka
pinėse sugavo bedarbį Pen- 
dzinskį kaip tik tuo metu, 
kai jis lindo į kapų rusi, kui 
buvo laidojami Tarbusų šei
mos mirusieji.

Suimtas bedarbis pareiš
kė, kad neturėdamas už ką 
nusisamdyti buto, jis jau se
niai gyvenąs tame rūsyje. 
Miegojo Pendzinskis kars

te, iš kurio buvo išmetęs 
kaulus Tarbusų protėvio, 
mirusio prieš 100 metų. Rū
syje policija rado žibalinę 
lempą, reikmenis barzdai 
skustis, duonos ir kitokių 
dalykų.

DAR 400,000 ŽMONIŲ 
NESUSPĖTA PALAIDOT, 

O JAU RENGIAMASI 
NAUJAM KARUI.

Paryžius. —Miesto Reims 
magistratas jieško darbinin
kų, kurie imtųsi sunkaus ir 
pavojingo darbo sutvarkyti 
apie 400,000 didžiojo karo 
nužudytų kareivių, daugu
moj vokiečių lavonus, ku
rie per 14 metų tebėra neti
krai palaidoti ir neturi gra
bu. Tie lavonai randasi dir
vožemiuose aplink Loretto. 
Ligi šiol Reimso apylinkėse 
dar tik 21,000 lavonų tesu- 
tvarkyta. kurie visi sukrauti 
į milžinišką “brolių kapą”. 
Tie, kurie vietoje tą šiurpų 
žmonių žudynės vaizdą 
mato, baisėjasi girdėdami, 
kad per 14 metų dar nespė
jus sulaidoti vieno karo au
kas, militaristai jau ruošia 
kitas žmeniu skerdynes.

Iš Belgrado plačiau pra
nešama apie nepaprasto 
smarkumo eksplioziją kari
ninkų kliube kur tapo išmuš
ti visi langai, apgriautas na
mas ir užmušti du žmonės.

Apie 7 v. ryto kas tai įtei
kė vienam darbininkui nu
nešti į kliubą siuntinį ir pa
laukti ten. kol pats įdavėjas 
ateisiąs. Įdavėjas buvęs apie 
30 metų amžiaus, gerai apsi- 
rengęs.Darbininkas nunešęs 
rado moteriškę bevalant 
kliubo kambarius. Tuo sy
kiu atėjo miesto komendan
to pavaduotojas generolas 
Rodovajevičius, kadangi 
greit turėjo įvykti karininkų 
egzaminai. Matydamas, kad 
nieko dar nėra, generolas 
bandė išeiti, kaip tuo mo
mentu sprogo atneštasis 
siuntinys, sudraskydamas Į 
gabalus siuntinio atnešėją ir 
aptaškydamas krauju gene
rolo mundierių. Tarnaitė ir
gi esanti sunkiai sužeista 
Mieste įvykis sukėlė didelio 
nerimo.

DEGTUKŲ ŠIMTMETI
NĖS.

Italijoj atšvęstos šimtme-j

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nors Sosto Neturi, Bet Karalium Vadinamas.

Gyvulių parodoj East St. Louise šitas veršis buvo pripažintas visų veršių “karalium”, nes 
savo amžium už visus buvo didžiausis ir sveria 820 svarų. Nors karūnos ir sosto neturi, visgi 
jis gali būt daug naudingesnis, negu keks "tautos vadas” medaliais apsikabinėjęs.

KAIP ISPANIJOS DI
DŽIŪNAI ŠMUGELIA- 

VO AUKSĄ.
Ispanijoj dabar yra areš

tuoti 32 didžiūnai, “tautos 
Smetona”, kurie yra kaltina
mi tuo, kad kilus revoliuci 
jai ir pdėmus darbininkams 
valdžią, jie šmugeliavo į už

,. . , i , , . . . sienį savo šalies auksą. Jie“nes.^kaktuS! ^alp ™-| tarydavo tai štai kokiu bu- 
du: supirkdavo aukso purinas italas vaistininkas, Do 

menicco Giuliano, išradę 
degtukus. Tai įvyko 1832 
metais. Ligi tol buvo varto 
jami chemiški knatai su į 
vairiais mišiniais ir sieros 
rūgštim ir uždegami labai 
taškydavosi. Pasitaręs sv 
mokslininku di Vasco vaisti 
ninkas pradėjo bandyti į- 
vairius mišinius ir pagaliau 
jam pavyko pagaminti su 
fosforu tokią masę, kuri su
jungta su sieres rūgštim de
gė. Užtepęs tos masės ant 
mažų pagaliukų jis padėjo

gus ir iš jų gamindavo auto- 
nobilinius įrankius, kurie 
buvo nudažomi plieno spal
va ir pervežami per ispanų 
sieną automobiliuose, nesu
keldami muitininkų įtarimo.

Šituo budu tie “patriotai” 
?są apvogę savo tėvynę ant 
viso miliardo aukso pesų.

Vž Ką Balsuoja Uni- PAJIEŠKOJIMAI. 
versitetu Studentai, i* t MILAŠIAI, Petras ir Antanas, raa-

n> broliai, jau 23 metai kaip Ame- 
Įvairiuose universitetuose rikoje, ssr.iau jryveno Detroit, Mich. 

• i i •• ~ i i .ir t irėj > savo krautuvę; b?t jau šeš-
)1 koi62flj()S6 GUVO daromi įj metai negaunu nuo ju žinių ir ne- 
bandomieji balsavimai, kad žirau kur ji- landasi. Aš paeinu iš 
_ i • i t i x Pratk u nu Laimo, Salako valse. Žara-kb.liv.OS KUndidutUS §□ apsk. Kas žino kur jie randasi, ar-
i Amerikos prezidentus stu- ba ka' su Jais atsitiko, prašau pra

nešti, už ką busiu labui dėkingas. Ar
ba pats malonės atsiliept. <45) 

STANISLOVAS MILAŠI U S
deniai remia.

šitų ‘‘šiaudinių balsavi
mų” daviniai parodo, kad 
daugely vietų socialistų kan
didatas Norman Thomas 
pralenkia demokratą Roose-

Rua i’adra Rapcsa 74.
Sao Paulo, Brazil.

Aš, Petras Vėlyvus, pajieškau Petro 
Karaliaus, angiškai v alinas—Peter 
King. Jis kada tai gyveno Detroit, 
Mich. Paskutiniu laiku gyveno Ne- 

veltą, gi Columbijos ir Nevy "ark, N. J. Prašau ats šau ti, arba 
kurie žino, kur jis randasi, malonėki- 101 i\O Un.vei-Si^tuose Tno- te pranešti, nes turiu labai svarbu 
reikalą kas link paimto turto. Už pra
nešimą jo tiki o adreso busiu labai dė
kingas. (46)

PETRAS VELYVIS 
50 Ivy Street, Kearney, N. J.

mas sumušė ir Rooseveltą ir 
Hooverį.

Žemiau paduodami uni
versitetų balsavimų davi
niai lytinėse valstijose: APSIVEDIMAI.
Mokykla

LENKAI PAKORĖ 4 
SOVIETŲ ŠNIPUS.

Rovno mieste, rytų Voly
nėj, netoli Ukrainos sienos, 
lenkai nuteisė miriop 4 So
vietų Rusijos piliečius kaipo 
šnipus ir 23 spalių saulei 
tekant juos kalėjime pakorė. 
Jie buvo padavę Lenkijos 
prezidentui malonės prašy
mą, bet prašymas buvo at
mestas

NULEIDO BEDARBEI 
KRAUJĄ IR JI PAMIŠO.

Kauno lakraščiai praneša, 
kad vienas Kauno daktara 

ant palangės, kad išdžiųtų I nuėjo bedarbių biržon ir pa 
Jos vaikas nesulaukdamas samdė merginą, kun galėtų 
kol tie pagaliukai išdžius. ^uoti savo kraujo, nes reikią 
vieną paėmė ir pradėjo trin- Raudonojo Kryžiaus ligoni 
ti į palangę, kaip pagaliukas I n®J gulinčiai moterai perpil- 
staiga užsidegė. Tokiu bu-1-i- Ši sutiko. Raudonojo Kr. 

1 du tapo išrasti fosforiniai | ligoninėj jai buvo perplauta
degtukai.

LOVŲ SUKINĖJIMO 
MANIJA

Londono “Daily Maif 
pranešė skaitytojams, kad e- 
są daug lengviau užmigti 
kai lovos galvūgalis esąs nu 
kreiptas į šiaurę. Vos tik t?

Iloo- Roose- Tho- Pajieškau apsivedimui merginos 
suaugusios arba našlės; esu vaikinas 
38 metą. Geistina kad atsišauktų to
kio paties amžiaus ir .iš šios apielin- 
kės. Duosiu atsakymų visoms. (45)

J NORKUS
Gen. Delivcry, Jersey City, N. J.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio nu*> 30 iki 60, be skirtumo ti
kybos; esu našlė moteris, gražiai at
rodanti, linksmo budo, mylinti šeimy
ninį gyvenimą. Vienai nuobodus gyve
nimas. M. D.

1739 So. Halsted st. Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 m. amžiaus ir daugiau: gero 
budo, mylinčią gerą gyvenimą ir san
taiką, pras:lavinusią, mokančią ame
rikoniškai ašy t i arba lietuviškai. 
Meldžiu rašyti ir paveikslą prisiųsti.

D. J. (45)
203 Manhattan avė. Box 1 

Brooklyn, N. Y.

Moteris mergina ar našlė apie 40 
metų amžiaus, kuri neturi daug vai-

. . . . , . ,. . , . . i avus, oarne, .» auvoniooiiiams ga- kų, malonėkit susipažint su manim,oar tliriniC, da nebuyonie 1-jme, tai tie ponai OUdami i radžius, diktas plotas žemės, 18 me- Aš esu 44 metų, dirbu ant farmos pas
ki Šiol matę. Taici turime valdžioje ir valdydami mili-> bi?nis; apgyventa lietuviais, len- turtingus žmones ir labai linksma 

. e . j .. . . ■ kais ir amerikonais. Greitai parduo- vieta. Protingai moteriai butų geras
11' Suprasti, Kokis j Clją visuomet V ai -OS pnes (<1U, sergu, važiuoju į krajų. Ateikit gyvenimas. Kuri norėtų arčiau susi

pažinti, malonėkite parašyt laišką ir 
prisiust savo paveikslą. (45)

OBMARAZ P. W N. Y.
253 Broadway So. Boston, Mass.

UŽ KA DABAR TURIME BALSUOTI

ve r
Yale .......................... 1415
Wesleyan .................. 372
Maint’o U'niv.............. 656
Harvard .................. 1211

I VVeliesley .......... . .. . 378
! Amherst ...................... 358
■ Smith .......................... 843
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NeivHampshire Univ. 310 
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221
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135
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83
85

269
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155
283
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421
334
272
208
326Mes, lietuviai, gyvenamej nai ir demokratai, tai darbi- camegie Tech ........ sos

Amerikoje jau senai ir dau-jninkų priešai, išnaudotojai, i
Telis musų jau yra šios ša- i Jų tikslas yra pelnas. O pel- i
ies piliečiai. Mes esame jau*no jie gali pasidaryti tiktai' ~
ir gerų ir blogų laikų matę,’kapodami darbininkams al-.BUČERNĖ IR GROSERNĖ
bet šitokio krizio, kaip da-įgas. Jeigu mes sustreikuosi-’ Parsiduoda pigiai. 5 ruimų stuba, 1 ’ r |fc . _ - ! trokas, barne, 3 automobiliams ga-

Viso iabo.......... 15,075 5102 4S73

oagalvot ir suprasti, kokis:ciją 'isuomet vartos prieš(du, sergu, važiuoju į krajų. Ateik 
'likimas laukia mus ateityje.' mus ginklą. • pamatyt arba rašykite. (45)
Jeigu mes nemokėsime ir j Oi. jus vaikai, vaikai, tie i sb barre mass. 
nežinosime už ką balsuot1 redaktorėliai! Jeigu jums Telefonas ss-4 s©. Barre. Mass. 
šalies viršininkų rinkimuo- prisieitų duoną pelnyti fab-
se, tai galėsime susilaukti i rike ar kasykloj, kur repub-
4a sunkesnių laikų. Mes bal-1 likonai ir demokratai lupa . nnvniinnn ka<1 butų be vaikų ir mokėtų rašyt.

HUV ĮmiVJlliyiį Aš esu vaįk;nas 45 metų, turiu biznį.
Meldžiu atsišaukti. (44)

JOS. NORKUS
P. O. Box 1387 Dickson City, Pa.

. i zv Pajieškau apsivedimui merginos ar-Daktarai duoda Cre- naš1^- mylinčios draugišką gyve-
n imą, nejaunesnes 45 metų. Geistina.

viena ranka, bet iš jos ne
gavus kraujo, gydytojai no- 
ėjo piauti antrąją. Mergina 
Tenorėjo sutikti. Tada gydy. 
ojai prievarta perpiovę ran

ką ir paėmę kraujo. Už tai 
ji gavo, rodos, 70 litų. Bet 
labar ta mergina dėl skaus
mo einanti iš proto, blaškosi 
ir niekus kalba. Ją turėjo

aveme už demokratus, bu-j jūsų skaitytojams kailį, tai 
vo blogai. Balsavome už re- jus neagituotumet už kapi-
TUblikonU8, ir vėl blogai. talistus. Ker daug metu musų geriausi

Dabar vėl ateina rinki-' k™* P**™™ GERA PROGA!
mai Lapi'ikČio 8 dieną bus (Tumuose ll KasVKių (lUl- mij ;r bronchitis. Nes jie žinojo, kad Pajieškau moteries ar vyro, kuris

roniac nrp-ziJen kČSe, Žinom ką reiškia senų- y« didelis pavojus leisti joms užsi- norėtų būt pusininku biznyje, Malt renkamas naujas preziaen- ’rfiin '^ėt. Štoras. Aš laiKau 6 metai vienas, per
tas Amerikai. Bet Šį syki UŽ J - p^-rujų puzatiai. r>aiSUO-Į Creomulsion su Kreosotu ir šešiais sunku. Apie išlygas paaiškinsiu per 

ir dami UŽ jas meS susilaukėm kitais svarbiais mediciniškais ele- laišką arba klauskite ypatiškai. (44>repUDIlAO.il!. ir aemOKratU^ Vri’zio Vari rto-žinio :wiertais snreštai ir pasekmingai pra- ,J. ZOGALjau nebalsuokim. Balsuoki- Krizio, Ka i nezmici j;,Hna visus kosulius ir šalčius kurie 12O4 Lavvndale Avė. Detroit, Mieh.
mo Pnrfiiną kaip toliaUS reikės gyventi, [kitaip galėtų padaryt daug bėdos. I - ----------------------------------------------- -
rne uz oiKidiK tų r a* lijVk. 5 Creomulsion yra galindas gydymui i PARDUODU BARBERIO
kandidatus, būtent, už Nor- Užtai gi šiuose rinkimuo- visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip ' ĮRANKIUS.
irans ir T?mP8a 8P tnrimp hplsnnti UŽ <šocia-*jie butų až?.is«nėW’ vienok jis yra vi-, Electric Clipper ir kitus, viskas ge-maną inomasą l. aamesą se LU, nne jaiSUOU UZ - OCia ai nepavojingas ir pmmnus vartoti, roj tvarkoj, už labai žemą kaimą. No- 
Maurei į. listus, nes tik prie SOCiallZ-' Jūsų vaistininkas garantuoja Creo- rinti pirkt, kreipkitės laišku, paaiš-

t-Ti t. ..rt m n rrtilpcimp riįvoti n'zfik'rin ' arulsion ir sugražina jums pinigus, kinsiu daugiau. Iš arčiau galite at—Republlkonų ir demokra- mO galėsime cUiell UZtlKnn- jeigu jųs „epa^resit p„ vartojimo važiuoti ir persitikrinu
tų partijos yra kapitalistų tą duon^sau ir savo seimy- ' ................................
partijos. Skirtumo tarp jų noms.

kosulių

Spalių mėnesį lenkai pa- į paskelbė, visa Anglija ęmė aįKyti lovoj pririštą. Paga
irė iš viso 8 žmones, ap-!^kti savo lovas. Eteily įau vėjaj nakti buvo iššau- 
._ix- i..... __ i M ari redakena ffauna is vi-koi’c —

kaltintus dėl šnipinėjimo redakcija gauna iš vi-
Sovietu naudai. į sų pusių laiškų, kunuosf

__________ _ rašoma, kad atsigulant gal
KRATOS KOMUNISTŲ va 1 šaurę, žmogus ištikrųju

kta pagalba ir ji nuvežta 
niesto ligoninėn. Jos pavar 
dė —Zdanavičiūtė.

nėra. Ir viena ir kita stoja 
už dabartinę sątvarką, kuri 
gimdo karu?, bedarbes ir vi
sas kitas nelaimes.

Taigi gana mums tas iš
naudotojų partijas remti.

Žinoma, šįmet Normano 
Thomaso į prezidentus da 
neišrinksime. Bet jeigu mes 
paduosime už jį keliatą mi- 
lionų balsų, tai kapitalistai 
nusigąs, pamatys kad darbo 
žmones pradėjo jau susipra
sti, ir tai bus jau didelis lai-

K. P. Šimkonis.

Creomulsion kaip nurodyta. Saugo- 
1 kitės kosulio ar šalčio kuris užsitę- 
j šia. Visados turėkit Creomulsion ant 

rankų greitam vartojimui. (Adv.)

Sieniniai Kalendoriai 
1933 M.

1

i Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas (įr kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 

kiekvienam. Turiu visokių, du—40c.,: gu parašysite tuojaus indėdami ke- 
100—$10. Persiuntimą turi apmokėt lias š’ampas dėl persiuntimo. Adre- 
patys. (-) suokite. (45)

ZIGMAS GILIAVICIUS
139 Hartford Avė. 

New Brifain. Conn.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Denk. K- 

CHICAGO. fLL.

J. DUBAUSKAS
Darlingford, Man. Canada.

FARMA IR PIENO BIZNIS 
ANT PARDAVIMO.

9 kambarių stuba su visais įtaisy
mais. Netoli “depot” ir mokyklų. Prie 
šteito kelio. 11 akru jreros žemės, 10 
karvių, 2 arkliai, 200 vištų, 70 vaisi
nių medžių. Pienui vežiot trokas. Pie
no biznis jrerai išdirbtas, yra 150 ko- 
stumerių. Galima daryt gerą biznį, 

i Noriu važiuot į Lietuva, parduosiu 
, viską už $8,009. Atvažiuokit pama
tyt. (45)

| WILLIAM POPALASKY 
286 Lincoln st. No. Abinjfton, Mana. 

Tel. Rockland 891W 

Farma ant Šteito Kelio
Prie miestelio, grelžkelio stotis ne

toli r.amo, 235 akeriai peros žemės, 
10 ruimų stuba, barnės, visi bučin
iai apšviesti elektra,yra vanduo, mel- 
žama mašina, 40 karvių, arkliai, trak
torius. mašinerija, derlius. Tur būt 
parduota tuojaus. Kaina už viską 
$7r5‘>0. Imokėt $2.5OO. (45)

MRS. HUNGERN
Box 113, Saratoga Springs, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

mejimas.CENTRUOSE PRŪSIJOJ, greičiau miegąs ir miegas e- 
Valstybės gynėjo įsaky- sąs daug gilesnis. Ir dauge*

mu, prieš rinkimus po visą l1? Londono didžiųjų viesbu- _ ___ ________ ____ h.irt,r,,9r r’ntnnni laiKpm
Prusiia buvo krečiamos ko- Ci^ savo lovas telP sustate'bian8 nolieiia uzkluno ko t>artiniai? i;nięimų jaiKaiS. l ib.iją Puvo Kieciamos ko kaiD ia:kra5tjg nuro(is yo.Uiau? poncjja uzKlupo Ko- Yra t0Km laikraščių, Ku- 
munistų spaustuves ir kito- ka*P ,ai.Ta"1 , ”. .. V? munistu mitinga ir suėmė 23 - * - .. ..
kic jų darbuotės centrai. Bu- ^dami išbandyti, jie guldė žmone;
vo jieškoma kurstančios li- ^ms svečius, kūne skun- --------------- i tvtoius babuot už demokra
teraturo8 Kratos buvo da- dziasi nemigu. Visų geriau AnHiini rezignavo DarboPt0Jus oabuot, ut ctemoKia teistui o.. Kratos du\o na sustatyti L ’ez ’gnavo Ua! 00 (tus ar republikonus, tar-
romos ant syk visuose mies- Partijos sekretorius Hen-'fllTT. • -L-aiti-trviai hntntuose ir tęsėsi visą dieną, kad galvos butą atkreiptu !LersoJr.„ tum ue ;u Aa.tytoja. butu
nuo ryto iki vakaro. Buvo siau.es magneto polių. Bet 
paimta vežimai visokių kaip žinoma, sis polius ne 
spausdinių, laiškų ir kitokių stovi vienoj vietoj.

PARYŽIUJE AREŠTUO
TA 23 KOMUNISTAI.
Pereita nedėldiem Pary-

Liūdna darosi žiūrint į 
musų lietuvišką spaudą da
bartiniais rinkimų laikais.

laikraščių, ku
riuos redaguoja vaikėzai, ir 
nesigėdi raginti savo skai-

dokumentų.
KALINIŲ GLOBOS 

DRAUGIJA RŪPINASI 
KALINIŲ ŠEIMOMIS.
Kadangi Kalinių globos 

lėšos yra labai

KIEK LIETUVOJE NUSI 
ŽUDO ŽMONIŲ.

Jau sudaryta statistika, 
kiek šiemet per pirmuosius draugijos 
penkis mėnesius Lietuvoje mažos, o prašančų pašalpų 

nusižudė žmonių, būtent, —kalinių ir jų šeimų — yra

, 1<?n?.s’ J*? vietą užima wan Streeto bankininkai,ar 
darbiecių vadas parlamente fabriku ir kasvklu savinin-
Lansburv. j kai. Tie nesubrendę redak-

Francuziia reikalauįa pa- torėliai nesupranta tos skau- 
naikinti $3,000,000,000 *‘po-^zios tiesos, kad republiko- 
litinę paskolą,” kurią Ame-'
rika jai davė karo reika
lams.

Jalisco valstija Meksikoje 
aprėžė kunigų skaičių taip

, , . , . i-- .kaip ir kitos Meksikos da-115 jų tarpe ,0 yrą n- 4a labaędaug. todėl lesoms pa- ,vsHNu0 flabar JaIi?c0 vals. 
moterys. Peęnai tuo pačiu pildyti šio menesio pabaigoj ;•• • b tiR , kuni * ant 
laiku buvo tik 88 nusižudv- rengiama didelė loterija, š. J o-wpntniu * 
mai. Tam tikslui D-jos valdyba l ’

Nusižudymų ir prievarta išrinko komisiją iš pp. Žige Švedijoj šiomis dienomis 
mirimų per tuos 5 mėn. buvo lienės, živgždienės ir d-re buvo areštuotas Torsten 
295, pernai 217. Vaičiūno. Ši komisija šauks J Kreuger, nusižudžiusio “de-

Lyginant miestą su kai- ponių pasitarimą, kurios pa- gtukų karaliaus” brolis. Sa
mu, pasirodo, kad savižudy- sirupintų gauti iš įvarių fir-lkoma, kad ir jis dalyvavęs 
sčių daugiau mieste, o nu- mų daiktų prekių, kurias su-1 tose suktybėse, dėl kurių jo 
žudymų kaime. naudos loterijos fantams. Įbrolis atėmė sau gyvastį.*

Chas. B.
Kucliasskas & Son

GK '.BORU S ir 
BAl.SAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 

.Laidojame ant visokių
apinių

paruošia m nuo $75 
akilniausių.

sant kreipkitės prie 
■ ksim? tinkamiausi

patarnavimą.
CHAS. B KUUHAUSKAS 

637 S >• Para Street 
BAIliAlORE, MI>. 

Įsitėmykit :< A foną South 9983 
VUnBul. ■ - -........ iMiOTOiU

Pagrabvs
iki

Reikalui
musų, s

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkina past- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneii- 
rr.us, pardavimus, pirkimas, gkai- 
to’ne po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą pati apgarsinimą patalpint 
ke’is sykius, už sekančias sykius 
s! aižome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraitį 
ir už pirma sykį skaitome po Se. 
už žodį, išskiriant pajieikojimus 
nnsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. ui 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraMi, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS. 2S3 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON. —SS9B9C.I

repUDIlAO.il
siau.es


Šeštas Puslapis No. 44, Lapkr. 2 d., 1932 m.

Ar Komunistu Internacionalas 
Vienyja Proletariatą?

Baisi Tragedija 
Užkalniu Kaime.

“Šienapjūtė” Potvinio Metu.

“Laisvė” 162 numeryje iš- šimtą tūkstančių narių. Vie- griauto? prakalbos republi- 
didžiai pakeltu tonu sušun- nu laiku beveik visa sociali- konams ar demokratams? 
ka: “Proletariatas, suvieny- stų partija Prancūzijoje bu- Niekados. Tur būt apie tai 
tas Kcmunistų Internacio- vo perėjusi Į Kominterno ei-1 dar kominternas negalvojo, 
nalo, trokšta panaikinti vi- les. Socialistai buvo pasili-j Kodėl Kominterno vado-

kitas fanatikėlis, dalykų pa
dėties tai nepakeis ir istori
jos rodomų faktų nenutrins. 
Pergyventi ir dabartiniai 
laikai mums rodyte rodo, 
kad Komunistų Internacio
nalas nesuvienijo pasaulio 
proletariatą kovai su kapita
lu, bet suskaldė ji ir dabar 
vis skaldo. Tik tokie dema
gogai, kaip Bimba, nenori 
faktų matyt. Imkime pavyz
džiui, tokią Sovietų Rusiją. 
Ar tenai proletariatas suvie
nytas? Visai visuomenei ir 
sykiu proletarams rankos 
surištos, burna užčiaupta. 
Pasekmės yra tokios, kad iš 
po Stalino bato apačios ky
la prispausto proletariato 
dalis, komunistinė opozici
ja. Del to vieni lekia galva
trūkčiais iš valdiškų vietų, 
kiti “griešninkai” priversti 
spaviedotis * ir gailėtis. Gi 
stipresni “eretikai”, neatli
kę atgailos, tremiami užsie
nin (Trockis).

Na, o kas darytųsi toje 
milžiniškoj šalyje, jeigu te
nai butų žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvė? Komin
terno sekcija tuojaus susmu
ktų ir pavirstų, kaip toji pa
sakiškoji Loto pati. Į drus
kos stulpą.

Dėlei aiškesnio dalykų 
nušvietimo Sovietų Rusijoj, 
pažvelgtam ką rašo gerai ži
nomas chicagiečiams V. 
Žalpis, kuris dabartiniu lai
ku yra pas Staliną ant “bur- 
dos”. Jis sako:

“Chicagoj aršiausių prie
šų nebuvau taip ignoruoja
mas, kaip kad mane ignora
vo draugai, kuriuos iki šių 
laikų pats gerbiau. Kadangi 
studentai nieko nedaro be 
vadų žinios, tai ir milingo 
reikale užklausė, ar dd. An- 
garietis su Kapsuku nebus 
priešingi? Vadai uždraudė 
griežtai. Studentai, kartą 
gavę uždraudimą, bijo ir 
kalbėti su manim. Angarie- 
tis norėjo paštam mane bai
sesniu už bile buržujų. Ačiū 
tokiai taktikai, privedė visą 
Lietuvos kompartiją prie 
bankroto. Kadangi •Komu
nisto” No. 4 nieko nebuvo 
rašyta apie Ifietuvos kruvi
nąjį fašizmą, o visas nume
ris buve pašvęstas drg. Kap
suko šlovinimui, aš parašiau 
drg. A. laišką, kuriame 
skaudžiai kritikavau. ‘Ko
munisto’ No. 4 buvo Ko- 
mintemo konfiskuotas.””

Na, ar čia yra kas nors 
panašaus Į proletariato vie
nybę? Kerštingos vienų 
prieš kitus intrigos, didžiau
sia baimė, Kominternas 
konfiskuoja Angariečio lai
krašti, Lietuves komunistų 
partija bankrutuoja. O lie- 
tuvšikas Bimba mato tame 
“suvienytą proletariatą.”

Čechoslovakijos komuni
stų partija suskilus. Švedijos 
komunistų partija suskilus. 
Francuzijos komunistų par
tiją geriausia apibudina 
Komunistų Internacionalo 
darbuotojas Piatnickis, ku
ris sako, kad franeuzų so
cialdemokratą i,ažuot susilp- 
nėję, rinkimuose visoje eilė
je vietų gavo daugiau balsų, 
negu pirmiau gaudavo. 
Francuzijos komunistų par
tijoje 1930 metais narių bu
vo 38,000, o pereitais metais 
buvo jau tik 30,700. Seniaus 
gi šita Dartija turėjo apie

, . . i kad jose viešpatauja kazar- 
auto™, tuo tarpu kai komu-rai.j kljoštoriy dvasia. Lie- 
nistų partija pravedė tik 12.
o komunistų opozicija—11.
Ar tai reiškia “suvienytą 
proletariatą”?

Reikia pasakyti, kad visu

tuvių kom. centro biuras at- 
sakomingas tik Partijos 
centro Komitetui. Gi Parti
jos Centro Komitetas atsa- 
komingas Kominterno Ko- 

P;

Brolis broliui suskaldė gal
vą kirviu ir paėmęs peili 

perplovė gerklę.

Užkalnių kaime, Paduby 
šio valsčiuje, Šiaulių apskri 
ty, gyvena našlė Anelė Po 
vilaitienė-Mažulienė (du 
kartu tekėjusi) ir turėjo nuo 
pirmojo vyro Mažulio sūnų 
Stasį, kuris sirgo nuomario 
Hga.

Šių metų vasario mėnesi

nimosi ir pagreitinęs jo ga-| 
la. Taip padąręs ir dėl to, i 
kad supykęs, kam velionis 
norėjęs nunuodyti jį grybe
liu.

Pasirodė, kad tie nelai
mingi “grybeliai”, tai buvo 
pastilės “Saida” nuo kosu
lio, kuriuo velionis, matyti, 
sirgo. Bet nuo tų “grybelių” 
susirgti niekas, žinoma, ne
galėjo, o tuo labiau žudy
tis. Tačiau liko nesupranta- ■

šalių komunistuose, tame 
skaičiuje ir pačioje kompar
tijoje iki paskutinių laikų, kareiviai, 
buvo pastebimi atsitikimai! n , -- ,
nasibiaurejancio biurokrati- . . , , - - • . -_.. ! ninku Klase vieny bes netu-mo atsinesimo partijos va-1 __j,-,. ,. ■ - • • reto ir neturės. Buvo gativ-du linkui revoliuciniai nusis-; ? , _ „ , , . .. - i u- - ’ • ne. kuomet dabartiniu viso-taciusiu darbmmKU. nonn-,. -- , • • •: o-. . , tau rusiu komunistinių frak-ciu įstoti i partija. Šito re-1 , y.__-v* - * i - i i v- • ynu garbinamas bolseviz- zultatai tokie, kan Noivegi- T ., _ •. •• - v mo tėvas Leninas taipgi stojos komunistu partijoj 1930 - - , , ... X® -

ič 79d L, J 1° demokratiją. Straips-metais iš 729 naujų narių 
nustota 524 nariai (žiūrėk 
“Laisvė” 183-185 š. m.) O 
kaip Amerikos komunistų 
partija stovi? Laikraščių da
viniais pasiremiant, 1919 m. 
partijoj narių buvo 65,000. 
šįmet gi nepilnai 7,000. Ru
sų veik nėra. Lenkų nėra. 
Latviai irgi subliūško. Pas 
lietuvius taipgi negeriau. Iš 
.Amerikos komunistų parti
jos liko tiktai skeveldros, 
frakcijos, kurios veda tarpe 
savęs mirtiną kovą. Buvęs 
Amerikos komunistų parti
jos kandidtas į šalies vice
prezidentus 1928 m. Gitlow. 
bėga pasipustęs padus nuo 
ieninistų fosterinių. o jų pa
sekėjai ant gatvės pasilikę 
mušasi blekdžekiais, bado
si peiliais vardan leninizmo. 
(Žiūrėk “Laisvė” 164 š. m.) 
Kaip 12 amžiuje inkvizito
riai eretikus skerdė vardan 
krikščionybės, taip dabar 
daro komunistai vardan ko
munizmo. Ekstriniai komu
nistai pogromščikai anais 
metais Chicagoje sudaužė 
:ulą spaustuvę, nes neįsten
gė ją užgrobti. (Skaityk 
Nauj. Gadynės” 16 nr. š. 

m.)
Liūdnos pasekmės betu

riu komunistinio judėjimo 
Amerikoj ir aklam jau yra 
gerai apčiuopiamas. Dar tik 
pora metų kaip susitvėrė 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, tikrenybėj bim
bininkų. o jau matome žy
miai leidžiamus fašistiškai 
diktatoriškus diegus. Pil
dančios tarybos referendu
mu jau nerinks; redaktorių 
skiria Pildomoji Taryba 
(faktinai, bimbinis centro 
biuras i. Kuopų komitetų 
spendavimas. policija susi
rinkimuose. komunistiniu 
prakalbų komunistais grio
vimas ir visos kitos šlykšty
bės yra vadinamos “suvie
nytu proletariatu.”

Ar kada nors buvo šu

mitetui, o raitijos nariai tu
ri būt paklusnus, ištikimi

nyje "Trys šaltiniai ir trys 
sudėtinės Marksizmo dalys” 
jis rnžo z

"Demokratijos priešai 
stengėsi todel visomis jėgo
mis marksizmą ‘sumušti’, iš
siūbuoti, apšmeižti, ir gynė 
įvairias formas filosofinio i- 
dealizmo. kursai visados 
šiaip ar kitaip baigėsi tiky
bos gynimu ar palaikymu,”

Šituose Lenino žodžiuose 
aiškiai pasakyta, kad tik de
mokratijos priešai stengėsi 
marksizmą sumušti, ir tai y 
ra tikra tiesa. Vėliaus Ko
munistų Internacionalas,pa
mynęs po kojų demokratijos 
principą, nesuvienijo pasau
lio proletariatą, bet jį su 
skaldė, pats suplyšdamas į 
daugelį šakų kaip fajerver- 
kas.,

Pilietis.

Mažulienė turėjo ilgesniam ma ir taj, kokie motyvai pa- 
laikui išvažiuoti iš namų. smrnėjo Stasį Povilaitį savo 
bet nepasitikėdama savo įroų nužudyti. Su broliu 
sergančiu sunum, pakvietė ’ nesfpVko, sugyveno gerai, 
prižiūrėti ūkį savo kitą su-jnet (fraugiškumas jų tarpe 
nų, atokiai nuo jos gy'ę- buvęs. Žudyti dėl materiali- 
nantį, Povilą Mažulį. Povi- njy išrokavimų taip pat ne- 
las sutiko ir su Stasiu (abuigalėjo nes jų neturėjo. Lie- 
vienos motinos vaikai) pah- ka manyti, kad padarė tai

Dėl Arimanto Straip
snio Apie Šarkį.

Aš Arimanto nepažįstu, 
bet sakau, kad jis yra 
"vrong." Jis tvirtina, kad 
Šarkis su kumščia lietuvių 
vardo nepakels. Ištikrųjų gi 
kiekvienas dalykas, kuris kį 
ia iš lietuvių tarpo ir domina 
amerikiečius, parodo jiems, 
kaip jie patys sako, “Who’s 
who.”

Seniaus lietuviai skaity
davo apie tokius dalykus ir 
sakydavo, kad tai yra “žiau
ru.” Bet dabar jau jaunimo 
laikai. Turbut nesuklysiu 
sakydamas, kad iš kožnos 
dešimties šeimynų devynios 
eina už Šarkį. Kai paskutinį 
-yki jis kumščiavosi su Smė
lingu, tai netik lietuviai, bet

ko ūky šeimininkauti.
Mažulienė negrįžo dau

giau, kaip sąvaitę. Keletą 
dienų po jos išvykimo pras
linkus, būtent vasario 28 d. 
Mažulienės kaimynai išgir
do jos ūky triukšmą, atbėgo 
pažiūrėti ir rado gyvenamo 
namo prieangy kraujuose 
paplūdusį ir nebegyvą Povi
lą Mažulį. Šalia jo stovėjo 
Stasys Povilaitis, kuris pa
matęs žmones, mėgino bėg
ti, bet buvo sulaikytas ir 
perduotas policijai.

Padarius kratą, jo kiše
nėje rastas kruvinas peilis. 
Bet Povilaitis neprisipažino 
brolį nužudęs ir papasakojo 
tokią istoriją: Esą, naktį 
Povilas negerai jautęsis, 
kažkas jam skaudėję ir jis 
suvalgęs du grybeliu iš dė
žutės. Vieną tų grybelių Po
vilas davęs ir jam, Stasiui, 
kuris ji suvalgęs. Nuo tų 
grybelių abiem pasidarę ne
gerai ir abu susirgę. Ryte. 
saulei tik tekant, pabudę 
ir pajutęs, kad reikės dieną 
sirgti, jis, Stasys, atsikėlęs 
ir nuėjęs pas kitą brolį, Fe
liksą, prašyti, kad ateitų pa
šerti gyvulius. Kai grįžęs, 
radęs brolį Povilą prieangy 
ant žemės vienmarškinį be
siblaškant, kad negalįs dau
giau kentėti ir turįs pasi- 
piauti. Nebesumanydama? 
kaip brolį iš skausmų gelbė
ti, pataręs jam daryti, kaip 
jis nori, ir brolis prie jo akių 
peiliu persipiovęs sau pilvą. 
Kadangi persipiovęs brolis 
dar labiau ėmęs blaškytis 
tai kad ' neprikruvintų tro
bos, jis paėmęs jį už rankos 
ir išvedęs į priemenę, kur jis 
pagaliau, numiręs. Kol bro 
lis kamavosi mirties agoni 
joj, jis sėdėjęs troboj ant lo 
vos, nes negalėjęs žiūrėti į 
brolio kančias. Pats jo ne- 
žudęs jokiu budu, o kokiu 
budu susikruvinęs kirvis, 

šalia žu
vusiojo prieangyje, tai esą 
tokiu budu, kad brolis, besi-

ir lenkai ir rusai šaukė:
“Come on. Jack!” Tą buvo kuris buvo rastas 
galima girdėti ir per radio.

Aš nenoriu perdaug Ari-
mantą kritikuoti, bet persi- blaškydamas, ant kirvio už
prašau, kad apie sportą jis 
nieko nežino.

Vincas Čikaras.

Batai Vandens Paviršium Vaikščiot.

Jaunas anglas. Peter Procter, pasidarė sau “kamavus”, i ku
riuos įsistojęs gali vaikščiot vandens paviršium, čia jis parody
tas maitinant gulbes Thames upėj, kuri teka pro Londoną.

y
Štai, kaip potvinio metu Texas valstijoj farmeriai renka bo- 

velną laukuose, kuriuos apsėmė vanduo.

PRAŠYMAS. j sta šautuvus laikyti, tai vil-

pamišimo priepuoly, arba 
labai smarkiai susijaudinęs, 
šitokį galimumą spėdamas, 
bet nesiryždamas pats vie
nas galutiną išvadą daiyti, 
valstybės gynėjas pasiūlė 
Šiaulių apygardos teismui 
nuspręsti, ar galėjo Stasys 
’ovilaitis, žudydamas bro- 
į, numanyti, ką darąs ir 

valdyti savo elgesį.
Teisme ekspertyzos pa

galba nustatė, kad Povilai
tis nusikaltimo metu veikė 
sąmoningai. Tada Povilai
čiui buvo sudarytas kaltini
mo aktas ir jis patrauktas 
atsakomybėn, 19 d. rugsėjo 
Šiaulių apygardos teismas 
jo bylą sprendė ir, pripaži
nęs, kad Povilaitis nužudė 
savo brolį būdamas labai 
susijaudinęs, nutarė nubaus
ti ji šešeriais metais sunkių
jų darbų kalėjimu.

virtęs ir jį sukruvinęs.
Tokią istoriją papasakojo 

Stasys Povilaitis. Bet tai, ži
noma, tik pasaka, nes nus
tatyta, kad Povilas Mažulis 
nenusižudė, o buvo nužudy
tas,ir nužudytas nepaprastai 
žiauriu budu.Peiliu perplau
tas pilvas, kirviu sukapota 
galva, vienu ir kitu pridary
ta kūne labai daug žaizdų, 
kurių velionis pats pasida 
ryti sau jokiu budu negalė 
jo.

Tardomas Povilaitis tebe
tvirtino brolį nusižudžius 
bet jau prisipažino, kad, esą 
iš “gailesčio”, kad brolis 
taip ilgai kankinasi, nuta
ręs jį pribaigti — kirviu 
smogęs į krutinę, o kirva 
penčia į kaktą, be to, atėmęs 
iš “savižudžio” peilį ir pa
traukęs juo jam per pečius 
ir kaklą. Tuo budu “išva 
davęs” brolį nuo ilgo kanki

Aš, Elena Burbiene, ilgus:kami likras roius- 
metus gyvenau Worcestery RFDAKCI JOS
ir prigulėjau prie Susiv. Lie
tuvių x4merikoj kuopos. Da
bar esu sunkiose apystovose.Į 
Gal senovės draugai malo
nėtumėt prisiųsti man “Ke
leivį”, nes tas daug mane su
ramintų ir bent valandėlei 
palengvintų širdperšą. Gal 
kurie nors iš mano pažysta
mų prisiųstų kokių nors 
knygų pasiskaityt. Nemalo
nu prašyt tokių aukų, bet 
darbininkų padėtis čia tie
siog nepakenčiama.

Elenora Burbienė, 
Rua da Grassa 77, Bom Re- 

tiro, Sao Paulo, Brazil,

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Pooia Nowakowaka

• Per ffCYtfs du metu turėjau neapsa- 
korrai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linitr.entus. piasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga- 
• au išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-ExpeRerio visi skausmai prany
ko. Ai dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Paia- 
Expefleriui.”

S. N.
Philadelpbaa, Pa.

PAIN-EXPELLER

VILKAI LANKOSI NET I 
KAIMUS.

Zarasų apskrity Salako a- 
pylinkės ūkininkai skun
džiasi, kad vilkai užpuola ir 
piauna netiktai ganomus 

’ galvijus, bet ir i kaimus atsi
lanko, išplauna šunis.

Mat, ūkininkams uždrau-

ATSAKYMAI.
M. P.—Tamstos prisiųsta 

žinutė apie įvykius ant Sil
ver streeto butų gana įdomi, 
bet negalime jos talpinti, 
nes nežinome, kas atsako už 
jos teisingumą. Kitą sykį 
prašytume paduoti savo pil
ną pavardę ir adresą. Bijoti 
nereikia; tamstos pavardės 
niekas iš redakcijos neiš- 
gaus, jei tamsta to nenorė
si.

A. Kralikui. — Tamstos 
prašymo patenkinti negali
me, nes redakcija jokių vai
stų nelaiko ir neparduoda. 
Jeigu “dragštoiyje” pirkta 
mostis negelbsti, patartume 
tamstai kreiptis pas kuri 
nors gydytoją savo mieste. 
Nors už receptą reikės tru
putį užmokėti, bet tuomet 
galėsite gauti tikrai tokių 
vaistų, kokie tamstai reika
lingi?

D-ras J. MARCUS
iš MASKVOS IR KAUNO

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų moterų ir vyrų. kraujo ir odos. 
Elektriką ir 606 gydoma jei reikalas.

261 HANOVER STREET BOSTON. MASS.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315

Valandos: Nuo 9 ryto iki S vakaro. Nedėiiomis: iki 5 vai. po pietų.

VISOKIUS

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro 
pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai 
prieinaipomis kainomis.

Draugijos, kurios daro kokius nors parengi
mus, duokit spaudos darbus padaryt mums. 
Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina.

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuvė pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas mus.

“KELEIVIO” SPAUSTUVE 

253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir i* Lietuvos Laikraščių.)

Didžiausis Pasauly Angaras Balionams. KLERIKALAI PLĖŠIA LIAUDĮ.

Lietuvoj Žmogžudžiams Tikras Rojus.
Šileika suvadžiojo merginų, paukštis drasko paukštį, žu- 

padarė jai kūdikį, paskui vis ryja žuvį, tai žmogus 
nužudė jų ir gavo tik 3 jaudinies, nori žudomą iš

metu* kalėjimo. gelbėti. Dar didesnis visuo- 
šiomis dienomis Kaune “e,nė> Paįptoinimas

buvo voldemarinio “vilko” del smurto;
Prano Šileikos byla dėl mer- ™vri%Sąi
ginos nužudymo. Ji vadinosi SUja at&tat>u paneša Į 
Felicija Bilevičiutė. Jiedu
susipažino dar 1921 metais?
Jis ją vadžiojusi, žadėjo ve
sti, ir 1923 metais mergina 
jau susilaukė kūdikio. 
Šileika atsisakė ją vesti, ji 
pareikalavo užlaikymo vai
kui. Šileika atsisakė ir užlai-

kalauja 
teisę

“Valstybė medžiaginius 
nuostolius žmogui gali atly
ginti, bet sunaikintos gyvy- 
bės ji negali atgaivinti. 

ai‘ “Bausmėmis valstybė šiek 
tiek sulaiko nuo nusikaltimo 
ir nuramina nuskriaustojo

kymą duot. Tuomet ji krei-; Tokios mintys kyla ma-

KELEIVIS, SO BOSTON

Šitas angaras baliunams dabar yra statomas idifornijojjis turės 1.138 pėdas ilgio. 310 pė
dų pločio ir 198 pėdas aukščio. Jo pastatymas k; - uos 85,000,000.

ACTU IŠDEGINO AKIS. (
Skapiškio miestely, Roki

škio apskrity, K. Merkevi- 
čienė kerštaudama padegė į

Už palaidojimų numirėlio 
Kauno kapinėse lupa po

200 litų.

Kauno kapinėse kunigaiA. Mažeikio klojima. Sude? t™. e“"1*“1gė netik pats klojimi, bet Pabrangino žemę. Uz ketui-- 
visas buvęs jame pašaras ir
ūkio padargai. Mažeikis pa
traukė Merkevieienę teis
man, nes buvo liudininkų 
kurie matė ją ugnį pakišant. 
Teismas priteisė Merkevi- 
čienei pusantrų metų kalėji
mo ir užmokėti 5,000 litų už 
padarytus nuostolius.

Taigi dabar Mažeikis su

kampį metrą žemės lupa nuo 
50 iki 100 litų. Kadangi vie
nam kapui būtinai reikia 2 
keturkampių metrų žemės, 
tai numirėlio palaidojimas 
dabar kaštuoja nuo 100 iki 
200 litų Kaune.

Ūkininkai parduoda ket. 
mtr. žemės po 25—50 centų, 
o Karmelitų klebonas tokį

PABĖGĘ KALINIAI 
PLĖŠIKAUJA.

Tarp Papilęs ir Akmenės 
du piktadariai pastojo kelią

GERIA, MUŠASI IR VĖL GERIA, 
KAD SUSITAIKYT.

,. .. . . .. . žemės gabalėlį po-100 lt. Opolicijos atstovu ėjo aprasy- , ž
ti K. Merkevičienės judomo “ f S-?- iP ? •

. , _ . , JT-‘ • mes gabalėlis parduotas, irir neiudomo tūrio. Įėjus i i i 11 u • •.?ąt * i • - i u • plauku klebonui pritruktuK. Merkevicienes kambarį f- • i xir susėdus už stalo iš virtu- llgl suskaicluot^- Pav- senus 
. ? - ' v j ‘ ... . kryžius dabar nuima ir vėlVOS ibeg’O AflorLotnpiono _

peš. į teismą Te.smaspr.tei- n0 , • ši b , . va2molanciam
se ja. .s Šileikos po loO litų šiJbyVkelia Asuo- vazlu°Janclam
kas menesi. Bet Šileika ^-[menės suartįinimiį. Juk nu-
sukinėjo ir nenorėjo mokėt. žud įv^0 mi^to eent- 
Pradejo nuo jos slapstytis.; $ val. vk, kada miesto
Pagailos pereitų metų i-ude-, imas virte verda. Me
ni j. atvyko i jo namus ir pa- g* nužudyta> įmetama šu-
m ,e s-,1S?nt‘ L,-<< -^"- Tinin ir čia ji išbūna 5 mėn. 
Tada Šileika pagnebe jai uz Tokiam veiksmui atlikti, tai 
kaklo, pasmaugė, paskui pa- reįkįa nepaprastos drąsos, 
ėmęs peili da perdure Jaoatkakiau/pasirvžįmo ir 
kaklą, suraišiojo lavoną vir-į tvermėg įs-
velėmis ir išvilkęs į kiemą 
įmetė siutų duobėn, o tą “Ir teisiamasis ir jo liudi

ninkai stengias įrodyt, kad
duobę užvertė akmenimis. nužudytoji sbuvus nėpado-

Vadinasi, žmogžudystė ’ raus elgesio mergina. Bet ar 
pirmo laispnic. Prie to, Į prostitutę galima nužudyt? 
žmogžudys ne koks girtuok- Pagaliau,ji buvo gera ar blo- 
lis ar beprotis, bet prasilavi-! ga, bet Šileikai ji buvo gera. 
nęs mokytojas Voidemaroj ..gileika žm su ,iti. 
‘geležinių vilkų naiys tai-inSmis tendeneįjomiSi ^ele-
gi negalima sakyti, kad jis ^inio vilko’ narys, jaunas ir 
‘nežinojo ką darė O vis ilnas ene^joį oJkaip jis
del to teismas paskyrė jam inas ^'kūdikiu? Kai 
juokingai lengvą bausmę? motina skundžias kad nfeą
Vos trejetą metelių^ kaleji-,kuo kudjkjg maitjnti. šilei- 
mo, .skaitant ir atsėdėtus o ^ka pasiulo kudikiui‘ duoti
menesius. i kažkokių miltelių, nuo kurių

Įdomus to žmogžudžio jis užmigsiąs ir nepabusiąs, 
pasiteisinimas. Paklaustas ir tai savo kūdikiui. Priteis- 
teismo, kodėl jis tą merginą tus alimentus, Šileika moka 
taip žiauriai žudė jis papa- tik kai teismo antstolis už- 
sakojo šitokią istoriją: j deda areštą ant jo algos. Sa-

“Puse metų būdamas ka- ko, nužudytoji jam buvus 
Įėjime galvojau kodėl aš ją negraži, net šlykšti, jis jos 
žudžiau. Atsakymo nėra- nekęsdavęs, bet ištisus de- 
dau. Nekeršijau, nes kers- šimts metų Šileika su ja gy- 
tui turėjau puikiausių pro- vena, skatina viltis susituok- 
gų, bet jų neišnaudojau.'ti, velionės motinos ir brolio 
1922 m. į ‘Versalio’ vieš-į akyse ją vadina savo suža- 
buti ji mane pasikvietė ir d etine. Kad nužudytoji bu- 
pasakė, kad esanti neščia.Aš vo jam artima moteris, dėl 
nubudau. Ji reikalavo vesti, i to nėra jokio abejojimo.” 
aš kategoriškai atsisakiau? Ir visa to akyvaizdoje 
Daviau jai pinigų ir ji iš žmogžudys gauna tik 3 me- 
Kauno išvažiavo. ‘ Sulaukia Jus kalėjimo! Pigi žmonių 
kūdikio, ji juo nešina gaudė gyvybė Lietuvoje.
mane po įstaigas ir nedavė ' ---------------
man gyventi. Ji atėjo į vieš-! STREIKUOJA GELEŽIN-

mėsininkui 
Berkengagenui ir iš jo atė
mė pinigus.

Dabar vėl, du vyrai kali
nių rūbais apsirengę, dienos 
metu užėjo į Jonlaukių kai
mą pas ūkininką Jaronimą. 
Radę gl ičioje vieną Jaroni- 
mienę, Įsakė jai niekur neiti 
ir nerėkti, o Jie, suradę jos 
vyro švarkelį ir batus, jais 
persirengė ir išėjo.

Jaronimienė iš matytos 
laikraščiuose fotografijos, 
vieną pripažino esant Gri
cių, kuris pabėgęs iš Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Policija, ištyrus įvykį vieto
je, ištikrųjų nustatė, kad tai 
butą pabėgusių iš kalėjimo 
Griciaus ir Songailos, nes 
persirengdamas Gricius pa
liko, gal greičiau pamiršo 
autus su raidėmis š. S. D. K.

būtį, kuriame aš gyvenau ir 
čia pakėlė tokį skandalą, 
kad visi aplinkiniai gyven
tojai subėgo žiūrėti, kas at
sitiko. Jos Įveiktas aš išbė
gau iš Kauno palikęs ne tik 
savo daiktus, bet ir skrybė
lę. Ji darydavo taip: patai
kydavo, kai netoli policinin-

KEL1U STATYBOS DAR 
BININKAI.

Prie naujojo Telšių-Kre- 
t ingos geležinkelio statybos 
sustreikavę darbininkai dar 
tebestreikuoja. Darbininkai 
reikalauja senojo atlygini
mo būtent—6 lt., o darbda
viai sumažino atlyginimą iki

kas ir pradėdavo šaukti: 4.50 lt. Dabar jau sutiko mo- 
‘laikykit vagį’. Policija ma-įkėti po 5 lt, bet darbininkai 
ne suimdavo, nuvarydavo į dirbti vistiek nesutinka, 
nuovadą ir kol išsiaiškinda-' Kadangi visi darbai jau 
vo, kol kas būdavo—aš nak-' visiškai baigiami, tai strei- 
vodavau nuovadose. Kai aš kuojantiems darbdaviai ža- 
apsigvvenau pas savo bičių-1, da nebemokėti, todėl esą jei 
liūs, tai ji pas juos atėjus iš-' darbininkai nesutiks dirbti 
daužydavo langus, sudaužy- po 5 lt., tai gali palikti visai 
davo kėdes, paveikslus ir be darbo.
kt. Kai vėliau aš Raseiniuo- Namai visur jau pabaigti 
se gavau mokytojo vietą, ji statyti. Plungės stotis taip 
atvyko į Raseinius ir čia pat pabaigta. Nuo Telšių iki 
prasidėjo nauji skandalai. Plungės kelias jau visiškai 
Pamokų metu ji vaikščio- užbaigtas.
davo palei langus ir moki- --------------
niams girdint koliodavo ma- PALAIDOJO GYVĄ UTĖ- 
ne. Dėl jos buvau iškeltas į NOS NOTARĄ URBONĄ 
Biržus, bet ta pati istorija
karto jos visur. 1930 m. man

viciy.
“Trimitas” įdėjo žinią,

MALKAS VEŽA ROGU 
TEMIS, O ŽVYRĄ NEŠA 

KEPURĖMIS IR TAR- 
BOMIS.

Veliuona, Kauno apskr. 
Pas mus Veliuonos miestelis 
ir Pakalniškių bei Antkalni- 
škių kaimai sudaro vieną se
niūniją.

Praeitą žiemą buvo reika
laujama malkų iš tolimo mi
ško rogutėmis vežti dėl mo
kyklos. šiemet jau nei žie
mos nelaukia viršaitis, o 
randa mums darbo, kaip pa
klusniems vergams. Štai, po
ra mėnesių atgal buvo rei
kalaujama žvyro 20 kub. 
metrų visiems bendrai sune
šti ant Armenos tilto. Nešė
me kas kepurėmis, kas tar- 
bomis, nes arklių neturime. 
Praeitą mėnesį vėl sušaukė 
mus seniūnas minėton dau- 
bon ir pareiškė, kad ponas 
viršaitis reikalauja, kad visi 
bendrai vėl suneštume žvy
ro, tik ne 20, o jau 60 kub. 
metrų dėl Gistaus tilto. Iš
kėlėme protestą ir padavėm 
skundą Apskr. Valdybai, 
nes mes mažažemiai arba 
visai bežemiai neturime ar
klių. o musų klebonas turi 
50 hektarų tose pačiose ri
bose, toj pačioj seniūnijoj, o 
jam nereikia nei žvyro, nei 
malkų vežti.

KALĖDŲ EKSKURSIJA

1 LIETUVĄ
RENGIA LIET. LAIV. AGENTŲ 

SĄJVNGA AMERIKOJE.

UAME«IK«S 
UNIJA

grjžus ę ištrėmimo įstojau kad Somig di{.’nomis miręg
universitetan, bet del skan- Utenos notaras Urbonavi- 
dalų universitetą turėjau ap. fjug šjau]iaj - laidoj ir 
eisti. Pagaliau as... nesusi- vj « ^inutės at-

lalk,au- sistojimu.
Valstybės gynėjas Byla, Tuo tarpu gi notaras Ur-

kaltindamas Šileiką, pasakė bonavičius gyvena Utenoje 
taip '• • kaip gyvenęs ir mirti niekad

“Jei žvėris žudo žvėrį, nemanė.

Štai, vaizde;? iš teismo bučiavos, gyrė vienas antrą 
Paskum tas senasis pasakė: 
“tu žulikas”, o jaunasis grie
bė stiklą ir į kaktą. Stačiai 
pašėlęs žmogus, tas jaunik
lis. Mes keturi kelneriai vos 
Įstengėm iš restorano išme
sti.

—Tai ką, gal susitaiky- 
sit? Abu kalti,—sako taikos 
teisėjas.

Abu žvairai pasižiūri vie
nas į antrą. Pradeda senis:

—Et, Jonai, susitaikykim. 
-Užmokėk man už gydymąsi, 
ir bus viskas tvarkoj.

Kaltinamasis paabejoja, 
paskum ištiesia seniui ran
ką!

—Na, gerai!
—Retkarčiais išgerti nie

kas nedraudžia, bet muštis 
negalima,— pamoko teisė
jas ir bylą nutraukia.

Abudu priešininkai išeina 
iš teismo ir vėl traukia į 

_ traktierių.
—Na, tai ką, išgersime 

ant ugadų?
—Išgersime! Juk ir su- 

džia pasakė, kad išgerti nie
ko neiškadija!

Ir vėl abudu pasigėrė.

ŠVELNUMAS IR LENG
VUMAS YRA PAGEI

DAUTINA.

Kaune. Prieš teisėjo stalą 
stovi žaliukas vyras ir ener
gingai glamžo pilką kepurę.
Ilgas juodų plaukų pluoš
tas krinta per kaktą ir aki
plėšiškai lenda i gerklę.

—Pfiu!—spiauna jis plau
kų pluoštą ir porą kartu 

smarkiai atmeta galvą auk
štyn. Tai kaltinamasis.

O priešingoj pusėj stovi 
žilas seniokas. Liūdnas vei
das ir dar liūdnesnės akys 
slysta pro teisėjo gražiai su
šukuotą galvą. Kaktoj tie
siasi pailgas randas. Tai nu
kentėjusis.

Vakare abu karčiamelėje 
gėrė,o paskum pradėjo muš
tis. Ir pas taikos teisėją atė
jo jieškoti teisingumo.

—Tai kodėl ji sumušei?
—klausia teisėjas.

—Aš, pons teisėjau, visai 
nemušiau.

—Bet jis sako. kad mu 
šei. Štai ir randas kaktoj.

—Buvo girtas. Gal griuvo 
kur ir susimušė.

Klausiamas nukentėjusis:
—Tai už ką jis mušė?
Tas verksmingu balsu at

sako :
—Aš ir pats nežinau. Gra

žiai sėdėjom,’ šnekučiavom, 
tik staiga jis pagriebė stiklą 
ir kaip duos man stačiai, va. 
į kaktą.

Pašaukiamas kelneris, liu
dininkas.

—Buvo sekančiai,— pra
deda jis “inteligentiškai”.— ... . . . , ,. F. . _ teikiama. Švelnumas pas tokius lau-11C piilCClHl 3t€J0 ĮSU igerę* kinius žvėris hutų ne savo vietoje. 
Užėmė atskirą kambari, pa- . Avienas rūkytojas žino,

. i T- - Kad švelnumas ir iensrvumas cigrare- prase užkąsti ir degtines. ; Tuose yra pageidautina. Lygiai, kaip 
Paskum gėrė alų. Iš karto ?ve‘ru.irasJ.b'“tUre ?a?? ^oie ,’!**__________~_______ -___________ i -aukimus dziungįjų žvėris, taip žabas

tabakas yra ne savo vietoje cigare
tuose Lucky Strike cigaretų išdirbė
jai niekuomet neapeina šios tiesos, ir 

! dėlto. žalio tabako nesiranda Luckies, 
lengviausiuose cigaretuose, kokius 
kada rūkėte, Luckies tabakas yra 
spragintas.

Lucky Strike yra spraginti ciga- 
retai, ir todėl jie neturi žalio tabako. 
Štai kodėl, taip daug rūkytojų surado 
Luckiuose to lengvumo^ kurio vyrai 
ir moters jieško cigaretuose.

Žinoma. Lucky Strike išdirbėjai, siu 
mėgiamų cigaretų išdirbime, vartoja 
tik puikiausi tabakų. Jie superka dėl

K. Merkevieienė 
su acto esencijos bonkute ir
pylė tiesiog. A. M. į akis. N , . nebus niekad ffa.Vieną aki sunkiaį ižpHMno, j0 kj?ikf,am pjėšti liaudį?

tas vietas iš naujo pardavi
nės.

z. kitai mažiau
kevičienė suimta vietoje ir 
nugabenta Į Panevėžio kalė
jimą, o A. Mažeikis nuga
bentas Į Rokiškio ligoninę.

LIETUVOJ AREŠTUO
TAS VENGRIJOS BEDAR

BIS.
Šiomis dienomis į Joniš

kio policiją atėjo Vengrijos 
pil. Michel Ivisivka. Jis iš 
Vengrijos atėjo darbo jieš- 
kodamas. Jau buvo Austri
joj, Vokietijoj ir Lenkijoj. 
Čia darbo negavęs, grįžo 
Vokietijon ir per Lietuvą 
nuėjo Latvijon. Latvijos po
licija suėmus grąžino jį į 
Lietuvą laimės jieškoti. Bet 
Joniškyje buvo sulaikytas. 
Šiaulių apskr. v-kas už nele
galų sienos perėjimą nubau
dė Ivisivką 500 litų arba 15 
parų arešto. Dabar jis atlie
ka bausmę Šiaulių kalėjime.

KUNIGAS REIKALAUJA 
KELT PRIEŠ JĮ KEPURĘ.

Žalioji. -— Eidamas pro 
kunigėlį čia vienas pilietis 
nepakėlė prieš jį kepurės. 
Dvasiška asaba labai dėl to 
supyko ir ėmė koliot šitą pi
lietį “gyvuliu” ir kitaip.

Bet kunigėlis neturėtų 
tiek daug nervų sau gadinti, 
nes mes kepurių prieš jį vis
tiek nekelsime. Ištikrųjų, 
ne mes prieš jį, bet jis prieš 
mus turėtų kepurę nusiimti, 
nes mes jį maitinam ir d a 
gaspadinę jam užlaikom.

DIDELIS BANKROTAS.
Šiauliuose subankrutavo 

žymus Lietuvoje odos fabri
kantai ir bankininkai Nuro- 
kai. Jų Įmonėms paskirtas 
receiveris, o patys Nurokai 
pasodinti kalėjiman.

7 «««J UET0V4
m

Laukinių žvėrių kovose randasi 
daug puikiausių pavyzdžių tiesos, jog 
gamta savo žalumoj retai švelni ir 
lengva. Kuomet, pavyzdžiui, piktasis 
tigras ir kraujo ištroškusi juodoji 
pantera susitinka džiunglėse savo 
ginčą išspręsti su dantimis ir nagais, 
pasigailėjimo nėra laukiama nei su-

PATOGUS
Kalėdiniai Išplaukimai

IŠ NEW YORKO 
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREME
I^pkr. 19—Gruod. 8

&

N
Lapkr. .30—Gr. 16

JEI PATRUKĘS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok del Eile Patrūkimo seno ar 
įaujo. Didelio ar Mažo. ir Jus busite 
int kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankama.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt nas W. S 
Rice, 56-E Main St., Adanv. N. Y. iš- Luckies tik rinktiniausj naminį ir
bandymui dykai jo puikios metodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos, ir 
žaizda užgis ir jums l .o creitai pa
galba. Nepamiršk pareik:: aut dykai 
išbandymui to gero P-u- aiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikyrojų. Kam 
rizikuot kad prisimestų gargrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris ’ ikstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepa patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau d; kai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojau ■ W. S Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N Y.

turkišką tabaką. Bet čia jie nesustoja, 
nes jie pripažįsta tiesa pareiškime 
kad gamta savo ž.alumoj retai švelni 
ir lengva. Todėl tas puikus tabakas, jį 
tinkamai pasendinus ir išnokinus, 
būna perleidžiamas per Lucky Strike 
garsų pagerinantį valymo procesą, 
kuris yra išreikštas sakinyje “It’s 
Toasted?’

Spraginimas duoda Luckies tą ma
lonų lengvumą, kuriuo lepus rūkyto
jai greitai išreiškė pasitenkinimo, nes 
jie žino. kad pasiėmę Lucky jie gali 
pasidžiaugti cigaretų, kuriame nesi
randa žalio tabako. (Apg.)

I

NORTH
GSOMaM

LLOVD

Puikus geležinkeliu susisiekimas
Iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Taipgi reguliariai savaitiniai 
mai žinomais Lloyd Kabiu 
BERLIN

Į GEN. von STEUPEN

išplauki- 
Laivais 

STITTGART 
DRESDEN

Informacijų kreipkitės į vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST^ - BOSTON

■BsusiumMSrvšvnass
S. S. “DROTTNTNGHOLM”

Išplaukia iš New Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. P.

Mučinskas, švedu Amerikos Lini
jos. Centro raštinės Amerikoje, 
Lietuv. Skyriaus vedėjas. Jis sten
gsis padaryti kelionę pilną įdomy
bių, apie kurią visiems bus malo
nu prisiminti. Gauk brošiūrėles: 
“Bendros Informacijos Kelionėje į 
Klaipėdą” ir “Kalėdų Ekskursija”. 
Gaunamos pas agentus arba:
Swedish American Line 

10 STATE ST. BOSTON. MASS.

SVEIKATA
TA! DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechat zmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 34" puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broedway So. Boston, Mas*.
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GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

♦' ♦♦♦
l{.____

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



Aštuntas Puslapb KELEIVIS, SO BOSTON Ne. 44, Lapkr. 2 d., 1332 m.

Vietinės Žinios
Fasigirdo suvis ir ant šali

gatvio sukniubo žmogus.

Vaikų šaika vogdavo 
automobilius.

South Bostone suimta šai
ka vaikų, kurie susiorgani
zavę vogdavo automobilius.! 
Šita jaunų šelmių gengė va-* 
dir.o save “Dripping Dag- 
geis”. Policija nutvėrė porą 
jų mėginant atrakinti viena

Revoliucijos Pabaiga Brazilijoj. į Muzikos Mokykla
• Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
I s vo berniukus ar mergaites mu-
* zikos. pradėkite leisti dabar. Mo- 
j ' inu savo stu lijo j, taipgi einu ir i 
I nr-nvs. Namie esu vakarais ir

I CYPYTQJV ADRESAI

’ TeL Porter 3780

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaud<w: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

27* HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

Sac Paulo kor.

esu vakarais ir 
Telefonas South{ sekmadieniais.

I dost< n 1963-J.
• VALENT. PALTANAVIČIUTt
• 812 E. Broadway S. Boston, Musu.Ant Tremont streeto ana autcmobiliu ant Broad\vav. 

vakarą pasigirdo suvis ir is Tie ;š(lavė į.itus ir dabar jau
yra suimta iš viso 10 vagiHų. 
Vienas tarp jų yra Jonas Pa- 
vidis. 14 metų amžiaus vai
kėzas, kuris ar nebus tik lie
tuvis. Policija apskaito, kad 
per du paskutiniu mėnesiu 
jie yra pavogę apie 100 auto
mobilių. Kiekvienas vagilis 
turėdavo su savim muterki- 
nį raktą, kaipo ženklą, kad 
jis priklausė tai gengei. ir 
kaipo įrankį, kuris reikalin
gas automobilius vagiant.

Policija sako, kad tie jau
ni vagiliai paprastai numu
ša automobiliaus durų ran- 
kei
pasiima mergiščių ir važiuo
ja pasivažinėti. Kai gazoli
no pritrūksta, tuomet maši
ną pameta, dažniausia jau 
apdaužytą ir apiplėštą.

Mirtis nuo tikėjimo.
Revere miestely, netoli

vieno restorano išbėgo 3 vy

Federal National Banko 
depozitorių susirinkimas.
Uždaryto Federal Natio

nal Banko reeeiveris jau a- 
pie pora mėnesių atgal bu
vo paskelbęs išmokėsiąs to rai. \ ienas jų tuojaus ant 
banko depozitoriams po 10 šaligatvio sukniubo, o kiti 
centų nuo dolerio, nes jau nusinešė. Susirinko didelė 
tiek pinigų susirinkę. Tačiau žmonių minia ir tuoj pribu- 
iki šiol da nieko nemokėjo, vo policija. Restorano savi- 
O pinigai žmonėms verkiant ninkas paaiškino visą daly- 
reikalingi. Todėl depozito- ką. Buvo taip, jis sako: trys 
rių komitetas pasamdė Fa- vyrai iš Tennessee valstijos, 
neuil Hali ir šio utaminko nematę savo gyvenime di- 
vakarą. kaip 8, šaukia visų delio miesto, atvažiavo i 
depozitorių mitingą. Bostoną pašumyt ir atsivežė

Mitingo tikslas — pakelti su savim pakankamai mun- 
protestą prieš banko likvi- šaino. Jie atėję jo restora- 
datorius, kurie atsisėdę jau nan jau girti ir da daugiau
beveik ištisus metus ėda išsigėrę. Pasigėrę pradėjo _ ~________________
žmonių sudėtus pinigus, o kelti triukšmą, pradėjo taš- Vuomet^atsirakina ji,
apie išmokėjimą nukentė- kytis kecapu, apdrapstė vi
jusiems depozitoriams visai sus stalus ir sienas, o paskui 
nesirūpina. • ėmė ir torielkas svaidyt Ne-

Bet kaip tik protesto mi-' galėdamas ilgiau kentėti, 
tingas tapo paskelbtas, ban- • restorano savininkas sakosi 
ko reeeiveris pranešė vietos' pasiėmęs revolverį, kuriam 
laikraščiuose, kad tą pačią1 jis turįs leidimą, ir šovęs į 
dieną, 1 laprikčio, jau pra- žemę. Nusigandę tennesse’- 

ieciai leidosi bėgti. Bet viens 
jų buvo jau tiek girtas, kad 
išbėgęs per duris sugriuvo 
ir davęs galvą į šaligatvi 

pa- prisitrenkė. Policija nieko iš 
to nedarė.

deda išmokėti pirmutini 10 
nuošimčių dividendą, o 
tiumpoj ateity busią ir dau
giau išmokėta.

Vadinasi, protestas 
gelbėjo.

Tečiau paskelbtas mitin
gas vistiek žada įvykti, nes 
salė jau pasamdyta ir yra ki
tų reikalų, kuriuos norima 
apsvarstyt. Tarp kitako no
rima atimt iš buvusių banko 
viršininkų tuos parašus, ku
riuos tūli depozitoriai yra 
davę jiems, kuomet buvo 
mėginama bankas perorga
nizuok

“Keleivy’’ buvo jau rašy
ta, kad žmonės, kurie turi 
Federal National Banke pi
nigų, turi nunešti ir atiduoti 
savo knygutes, už kurias 
gaus paliudymus. Taigi 
tiems dabar ir bus išmoka
ma 10 procentų. Pirmutiniai 
gaus pinigus tie, kurie pir
ma savo knygutes pristatė. 
Knygučių esą pristatyta jau 
27,000. Kurie knygučių nėra 
atidavę, tie pinigu negaus. 
Kas dieną busią daroma po 
1,500 išmokėjimų. Iš viso 
šiuo kartu busią išmokėta a- 
pie $2,000,000.

Neužmirškit socialistų 
prakalbų.

Neužmirškit, kad atei
nantį nedėldienį, 6 lapkri
čio, South Bostono Lietuvių 
Salėj (apatinėj) bus socialis
tų prakalbos. Kalbės sociali
stų kandidatas į Massachu
setts gubernatorius Alfred 
Baker Lewis ir “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Bus aiškinama, koks yra 
skirtumas tarp demokratų, 
republikonų ir socialistų 
partijų, ir už kurią tų trijų 
partijų lietuviai turi balsuo
ti. Tas labai svarbu žinoti, 
nes ateinantį utarninką jau 
bus prezidento rinkimai.

Prakalbos prasidės 7:30 
valandą vakare.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterius parduodam, mainom ir 
taisom; s:er.iniai kalendoriai; laikraš
čiai; rašto, spaudos darbai—pigiai.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
sus. radios, gramofonus ir rekordus

315 E St. prie Broadway So. Boston 
K. Šidlausku Aptiekos Name.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiunčiu 
pinigus j visas dalis svieto.

Iialisėu sukilimas Brazilijoj pasibaigė ir įvairias informacijas suteikiu dy- 
, . , -1 1-.- -J 1 . T. kai Kreipkitės reikalui es.nt ypati-jo vadai buvo areštuoti. Paveikslėlio vidury parodvtas gen. Ber- škai ar per laiškų

K. SIDABRAS
342 W. BKOADU AY

tholdo Klinger, buvusis konsti tucionalistu armijos vadas, at
vežtas i Rio de Janeiro kaipo belaisvis. Su juo čia yra suim
tas ir visas jo štabas. Jie čia buvo nufotografuoti išlipus jiems 
iš traukinio. -----------------

Policijoj pavogė mokyklos 
pinigus.

Jei turit pinigų, neikit i
Bostono, gy veno labai die- į policiją. Štai, high schoolė

SO. BOSTON, MASS.

__________________ AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au- 

VIEŠA PADEKA. tomobilius. Sutaisom Ignitions 
Trijų Dr-jų Komitetas ir Generatorius. Ištaisome su-

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Seol'av Sąuare. ltoom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237)
arba Somerset 2014-J

Specialistas kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliotu, nuo 10 ryt. iki 1.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
iki 4 po pietų, 
7 iki 8 vakare.

Valandos: nuo 2 
nuo

107 SI 'HM KR STREET, 
LAMRENCE, MASS.

LIETUVYS

[OPTOMETRISTAS]

Kirto tėvui į akį, gavo 3 
mėnesius kalėjimo.

Sugrįžęs pereitą nedėldie
nį iš bažnyčios airišiukas 
Donovan užsimanė eit bo- 
maut ir pareikalavo, kad tė
vas duotų jam pinigų. Tėvas 
nedavė.Užtai jauniklis kirto 
seniui į akį. Tėvas užtai bo- 
mą sūnų areštavo. Teisme 
teisėjas klausia mušeikos:

“Ar tu manai, kad tu turi 
teisę savo tėvą mušti?”

“Jis pirmutinis mane kir
to”, atsakė kaltinamasis.

“Trys mėnesiai kalėjimo”; 
tarė teisėjas. Ir policija tuo
jaus jaunąjį mušeiką nuve
dė už grotų.

Bedarbių riaušės Newtone,

Pereitą sąvaitę Newtone 
keli šimtai bedarbių nuėjo 
prie miesto valdybos namo 
protestuoti, kam sustabdė 
jiems pašalpą. Jų delegacija 
norėjo pasimatyt su majoru. 
Bet policija uždarė duris ir 
pradėjo bedarbius varyt ša-

principalas William L 
Moore turėjo anądien S800 
mokyklos pinigų, bet bijojo 
juos su savim nešiot. Jis 
manė, kad saugiausia vieta 
bus policijos nuovadoj, nes 
tenai tai jau tiki ai plėšikus 
suims, jeigu jie kėsinsis pi
nigus vogti. Taigi jis nunešė 
visą pluoštą dolerių į polici
jos nuovadą ant Euclid avė. 
ir paprašė kapitono, kad tas 
juos palaikytų iki sekančiai 
dienai, kuomet reikės mo
kyklos tarnautojams algas 
išmokėti. Policijos kapito
nas paėmė pinigus ir užraki-

Kuopa rengia Bet -k.ada
labai linksmą šurum-bunrm! nuėjo tų pinigų
vakarą lapkričio 19 d. Bus1 Pasllmt1’ Jau Par°g-
pirmas toks linksmas vaka-' Ant Boylston streeto du 
ras. Dorchesterio ir apylin- ginkluoti banditai užpuolė 
kės lietuviams šiame sezo-. puošnų restoraną ir išplėšę 
n®-Su smagiais šokiais, gar-1 savininkui $150 pabėgo di
džiais užkandžiais ir gėri-| deliame automobiliuje.
mals. Gražioj svetainei ----------
Eastern Star Temple. 8
Virginia st. prie Uphams 
corner, Dorchestery. Kvie-

vuota našlė Johanna Morri- 
ssey. Ji buvo taip dievuota. 
kad savo kambary’ įsitaisė 
altorių ir užsidegus žvakes 
kas vakaras melsdavosi. Pe
reitą subatą nuo žvakių už- 
idegė jos drapanos ir senu

kė sudegė mirtinai. Jos pap
rotys būdavo meldžianties 
pakelti aukštyn glavą ir akis 
užmerkus kalbėti poterius. 
Taigi manoma, kad užsi
merkusi ji nepamatė, kaip 
prisišliejo prie žvakės ir už
sidegė.

Dorchesterio lietuviams.
SLA. 359 kuopa rengia

metų amžiaus 
Virtuvėj ant stalo jisai pali- 

lin nuo city hall. Tada kilo j ko savo žmonai tokį raščiu- 
riaušės ir policija 11 bedar-įką: “Tu rasi mane skiepe 
bių areštavo. 1 prie krosnies. Good-bye

Žinyčios 8 Metų 
Banketas.

Įvyks Nedėlioj. November 
čiame visus šiame pasilinks-! 6, 1932, 6:30 vai. vak. Pra- 
minime dalyvauti. {šome publiką dalyvauti, nes

.. z—;-----  ' mes turėsime labai gerą va-
Nusisove knygvedys. jkarienę ir bus puikus prog- 
Bijodama.- netekti darbo, į rarnas jg muzikos ir naujų 

pereitą sąvaitę nusišovė sa-, kalbėtojų. Jūsų parama rei- 
vo skiepe F. M. Kehn, 4 i kalinga Lietuvių M. Žiny- 

knygvedys. čiai, nes j j gelbsti visus. Į 
žanga 50c suaugusiems,
25 centai vaikams.

L.M.Ž. Komitetas

PRAKALBOS
KURI

REPVBLIKONAI,

------- apie tai-------

PARTIJA GERESNĖ
DEMOKRATAI, AR SOCIALISTAI?

ir

Nubaudė 11 triukšmadarių 
po $15.

Nantasketo byčiuose buvo 
suimta 11 vaikėzų iš Quincy 
už triukšmo kėlimą nakties 
laiku. Abingtono teismas vi
sus padaužas nubaudė po 
$15.00.

ĮVYKS NEDĖLIOS VAKARE

Lapkričio
November 6,1932

Prasidės nuo 7 vai. vakare.
Telefonas: Sa 1458.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kspočunas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius aotomobilios ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti ąfl'a’-nav.mą

Taisymo ir demonstravimo 
▼teta:

1 HAMLIN STREET, 
kampa* E. Eight Strsst, 

SOUTH BOSTON, MAS*.

lietuvių Apatinėj Salėj
KAMPAS E IR SILVER ST. SOUTH BOSTONE

lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Uoston, Masa 

Tel. So. Boston 2351-R 
Steve Janeliunas, savininkas 

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

šiais metais surengė du pik 
nikus sušelpinrtii 5 našlaičių, 
kurie gyvena sunkiose ap
linkybėse. Tam tikslui Ko
mitetas rinko nuo biznierių 
ir šiaip žmonių aukas. Šiuo- 
mi skelbiame tų ypatų var
dus, kurie aukavo minėtų 
našlaičių sušelpimui.

M. Bučinskas, 365 2nd st.,1 
aukavo 10 svarų skilandį.

J. Švagždis ir Vervečka,
10 svarų frakfurčių;

V. Jakštas, 5 Svainis frank
furčių; Jonas Jakštas, 10 
svarų frankfurčių; K. Ple- 
vokas, 22 tuzinu bulkučių ir 
duonas;

J. Petruškevičius, 3 su
dus ; J. Mėšlis, 4 baksus lie- 
tuviškds trejankos; į _.w ; r • • •*! •

Adv. Cunys 25c; G. Stu- Tikrai LietUVlskl 
kas 25c; Dr. Jakimavičius Skilandžiai, Dešros,
$1; Central Spa $1; Mar-, . Lašiniai, Hemės ir

10cinkus $1; J. Valiackas 
svarų frankfurčių;

J. Gleveckas 4 stiklus mu- 
štardos;

J. Strigunas 10 sv. frank
furčių ;

K. Urbonas 10 svarų ha- 
mę;

Barisienė 15 tuzinų bul
kučių ir duonos;
J. Masiulionienė porą mar

škinių ir porą čeverykų;
Nastaras 5 sv. frankfur

čių; .
Sakatauskas 5 sv. frank- • 

furčių;
3 puikus kambariai ir Quincy Cash Market 5 sv. 

maudynė. frankfurčių;
Š’tymu apšildomi, visi nau- D. Paražinskas 5 sv. frank- 

| jausi įtaisymai. Parankus furčių; J. Dilis 3 auksinius 
• mažai šeimynai ąrba pavie- daiktus, 
niams. Matyt galima bile Visiems aukavusiems mi- 
laiku. “Keleivio” name, 253 nėtų našlaičių sušelpimui, 
Broadvay, So. Bostone. patys našlaičiai ir mes, Ko-

parsiduojm ei černė mitetas, tariame šiuomi mu- 
Galima daryt gerą biznį Vieta ap- SU 3C1U. 

gyventa lietuviais ir amerikonais. Trijų Dr-jų Naši. Šelp.
Komitetas.Galima matyt bile laiku (44)

345 E. 8th Street. So. Boston.

i DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

J

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

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broadnay, So. Boston. Maaa.

Rengia Lietuvių Socialistų 60 Kuopa

KALBĖS SOCIALISTŲ KANDIDATAS I GUBER
NATORIUS ALFRED B. LEWIS IR “KELEIVIO” RE
DAKTORIUS S. MICHELSONAS.

Prašomi atsilankyti visi. Įžanga nemokama.

KOMITETAS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

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

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

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

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas,

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston Z7U 

Namų: Talbot 2474.

Tel. VniversRy 9466 |Į

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

visokių šviežių mėsų.
Viskas išdirbta taip, kaip 

Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Muši; anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Peleną.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High SL, Boston.
Tel. Hubbard 2030

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

V

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MAS3.

PARKAVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIETOK VAITAmS
415 Old Olony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boaton <777.

!/ci Nori Nupentyt 
4r Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriaoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)] 

11 Ticknor SU So. Boston,
Tel. So. Boston 1396-M.

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

v
ISTORINIS R0MANCAS 

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapių, didelio formate.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrų, patartina turėti

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

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.




