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Prenumerata metamu:
Amerikoje ................................. >2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ....................>3.00
Prenumerata pašei metų:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipianties su kokiais nors reikalais 
adresuokite:
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Metai XXVI

Bedarbių Skaičius Jau 
Pasiekė 5,600,000

Miestai susirūpinę ateinan
čios žiemos sunkenybėmis.
Amerikos Darbo Fede

racijos prezidentas Green 
praneša, kad surinktomis jo 
žiniomis, skaičius bedarbių, 

-kurie priklauso visokioms 
darbininkų unijoms, pasiekė 
jau 5,600,000. Tai yra pusė 
miliono daugiau, negu buvo 
mėnuo atgal. Kai ateis žie
mos šalčiai, padėtis bus 
daug sunkesnė, negu dabar. 
Visi miestai susirūpinę klau
simu, kaip reikės tūkstan
čius žmonių išmaitinti, kaip 
jiems butus parūpinti. Mil- 
waukee miesto majoras mu
šė Hooveriui telegramą, kad 
jis užbaigtų savo vakacijas 
ir nejuokais pagalvotų apie 
nedarbo šmėklą, kuri už
gulė visą kraštą. Miestai ne
gali visų bedarbių išmaitinti 
sako Milwaukee burmistras, 
nes jie neturi kitokių paja
mų, kaip tik vietinės taksos 
iš namų savininkų. Gi tos 
taksos jau tiek iškeltos, kad 
biednesni žmonės jau nepa
jėgia jų užmokėti ir miestai 
atima iš jų namus ir už pus
dykį parduoda per varžyti
nes. Bedarbių šelpimu pri
valo užsiimti federalinė val
džia, kuri gali apdėti tam 
reikalui specialiu mokesniu 
visus šalies milionierius.

Žinoma, ponas Hooveris 
to nedarys. Nors jis pripažį
sta, kad bedarbės rimtumas 
lygus beveik Pasaulio Ka
rui, tečiaus jisai mano, kad 
jo sudarytasai komitetas 
tam reikalui padarys viską, 
kas reikia. O to komitete 
galva Gilford jau parodė 
kaip jis “moka” bedarbės 
klausimą rišti. Jisai išleido 
anądien paraginimą, kad vi
si pradėtų viską pirkti. Tuo
met biznieriai gausią nauju 
užsakymų ir prasidėsiant: 
“prosperity.”

Tai Vra tiesiog pasityčio
jimas iš žmonių nelaimės 
Kuomet milionai bedarbiu 
neturi iš ko duonos nusipirk 
ti, tai pono Hooverio “dak 
tarai” pataria jiems pirkt:' 
automobilius ir kitokius da 
tykus, kad davus fabrikan 
tams biznio.

Nejaugi Amerikos darbi
ninkai niekad nesusipras i? 
nepastatys savo valdžios? 
tams biznio.

Sovietai Nori $150,* 
000,000 Kredito 

Amerikoj.
Pereitą sąvaitę iš Maskvos 

sugrįžo į New Yorką sovie
tų “Amtorgo” agentas Bog
dano v ir padarė laikraščiam 
šitokį pareiškimą: “Jeigu A: 
merika nori pardavinėti Ru
sijai savo prekes, tai ji turė
tų sustabdyt savo kampaniją 
prieš Rusijos prekių įveži
mą, nes dabar ji varo tokią! 
kampaniją pasiremdama ne-1 
pamatuotais paskalais apie 
Rusijos dumpingą ir vartoji
mą priverstino darbo. Rusi
ja norėtų gauti Amerikoje 
$100,000,000 ar $150,000,- 
000 garantuotų kreditų. Jei
gu valdžia nenori tokios su
mos uždėti, tai bankai turė- 
tų tą padaryti. Tuos pinigus 
Rusija vartotų pirkimui ma
šinų Amerikoje.”*

Norėtų Vždaryt l)u-\2,000 Milicijos Prieš' 
'Sukilusius fermerius

Iowos valstijoj kilo dide
lis triukšmas, kuomet farme- 
riarapmušė ir išvijo valdžios 
atsiųstus veterinorius patik
rinti jų karves, ar jos neser-! 
ga džiova. Tokio patikrini-} 
mo reikalauja tos valstijos! 
naujas įstatymas. Farmeriai j 
tam įstatymui priešingi, nes 
kuomet valdžios veterino-'

DARBO DEPARTAMEN
TO GALVA PRIEŠ DAR 

BININKUS.
Sprendžiant iš vardo, A- 

merikos valdžios Darbo De
partamentas turėtų tarnaut 
darbininkų reikalams. Iš- 
tikrųjų gi jisai tarnauja ka
pitalistams ir eina prieš dar
bininkų reikalus. Pavyz
džiui, to departamento gal
va, Mr. Doak, dabar išsijuo
sęs agituoja prieš bedarbių 
apdraudą. Jis tvirtina, kad 
Europoje bedarbė kilusi 
vien dėl to, kad tenai darbi
ninkai apdrausti ir bedar
bės laiku gauna pašalpą. Bet 
kodėl kilo bedarbė Ameri
koje, kur darbininkai nėra 
apdrausti, tai šitas ponas ne
paaiškina.

Amerika Sulaiko
Laivų Statybą.

Nors Amerikos valdžia 
daugiausia kalba apie “nu
siginklavimą”, vienok ji tu
ri didžiausį ginklavimosi 
programą. Pagal tą progra
mą, ateinantiems metams 
buvo numatyta apie $185,- 
000,000 naujiems karo lai
vams, o šįmet turėjo būti 
pradėta 11 naujų naikinto- 
ių, kurių pastatymas apskai
čiuota į $56,000,000. Ir jeigu 
biznis nebūtų susmukęs, ši
tas programas butų jau vyki
namas gyvenimam Bet bė
da, kad kapitalistinis biznis 
’štyžo ir valstybės ižde nėra 
ninigų. Jau šiais metate val
džia turės daugiau biliono 
dolerių išlaidų, negu paja
mų, c jeigu pradėti statyti 
ižsibr^tus karo laivus, tai 
deficito nebūtų galima nei 
sulopyt.

Taigi Hooverio adminis- 
racija dabar paskelbė, kad 
ii nutarė laivų statybą atei- 
lančiais metais suspenduoti 
r tuo budu sutaupyt apie 
^185,000,000. Šių metų gin
klavimosi programą nutarė 
nukirsti per pusę: vietoj 11 
aivų, statys tik 5. Bet pen
kis visgi statys, ir tuo pačiu 
’aiku pono Hooverio atsto
vai važiuos į Ženevą kalbė
ti, kad reikia “nusiginkluo
ti.” O kai parvažiuos iš Že
nevos, biznis gal eis kiek ge
riau, tuomet galės laivų sta
tybą padidinti. Pas impe
rialistus šitokia politika va
dinasi “nusiginklavimas”.

ŠVIESOS TAUPYMAS 
PASIBAIGĖ.

Pereitą nedėldienį pasi
baigė “šviesos taupymas”, 
kuris kas vasarą būna prak
tikuojamas daugumos vals
tijų. Dabar visi laikrodžiai 
buvo pasukti atgal ir žmo
nės vėl keliasi viena valan
da vėliau.

240 MYLIŲ j 52 MINUTES.
Amerikos kariumenės la

kūnas Doolittle pereitą są
vaitę nulėkė iš St Louiso į 
Indianapolį, 240 mylių at
stumo, į 52 minutes. Tai yra 
naujas greitumo rekordas.

ris Komunistams.
Senatorius Reed Smoot 

sako, kad Amerika turėtų 
uždaryt savo duris visiems 
komunistams, nes jie kurstą 
darbininkus prieš valdžią. 
Matyt, šitas politikierius da 
nežino, kad komunistų Ame
rikos valdžia senai jau neį
sileidžia, jeigu tik sužino, 
kad jie komunistai. Antras 
dalykas, opoziciją valdžiai rius randa džiova užsikrė

tusių karvių, tai tokios kar
vės tuo jaus yra naikinamos, 
bet už nuostolį valstija atly
gina tiktai tanT tikrą nuošim
tį ; kitą turi pakelti patįs far
meriai. Šito dėliai tarp far- 
merių ir valdžios veterinorių 
šią vasarą buvo jau keli su
sirėmimai. Pereitą sąvaitę 
su veterinoriais pradėjo va
žiuoti šerifai. Farmeriai ir 
šerifus pasveikino akmeni
mis, išdaužė jų automobilių 
stiklus ir apdrapstė juos 
karvių mėšlais. Šerifai su 
veterinoriais pasitraukė, o 
gubernatorius pašaukė 2,- 
000 milicininkų ir Cedar ap
skrity apskelbta karo padė
tis. Dabar veterinoriai va
žiuoja gyvulių tikrinti karei
vių lydimi.

23 METUS KALĖJIME IŠ
SĖDĖJO VISAI NEKAL

TAS ŽMOGUS.
Apie 26 meįąi atgal Illino- 

juje buvo užmuštas tūlas 
Clyde Showalter. Dėl jo nu
žudymo buvo suimtas ir pa
smerktas visą amžių kalėti 
Jesse Lucas. Jis išsėdėjo jau 
23 metus. Tik pereitą są
vaitę Indianos valstijoj mirė 
farmerys vardu Pond, kuris 
paskutinėj valandoj prisipa
žino, kad 26 metai atgal ji
sai užmušęs tą žmogų, už 
kurį dabar kalėjime sėdi 
Lucas. Dabar Lucą paleido.

25fi00 Laivrence’o 
Audėjų Pasiryžę 

Streikuot.
Lawrence, Mass.—Audi- 

nyčių kompanijos čia pa
skelbė, kad nuo 13 spalių vi
siems darbininkams nuka- 
pojama 10 nuošimčių algų. 
Tas paliečia iš viso apie 25,- 
000 audėjų. Kadangi jų al
gos buvo jau kelis kartus ka
pojamos ir dabar jau buvo 
tokios žemos, kad sunku bu
vo Dragyvenimui užsidirbti, 
tai da didesnis užmokesnio 
sumažinimas butų nepake
liamas darbininkams smū
gis. Todėl visi jie sujudo 
gintis nuc tokios skriaudos. 
Prasidėjo mitingai ir konfe
rencijos. Pradėta kalbėti a- 
pie streiką. Tas nugąsdino 
miesto valdžią ir majoras 
stengiasi darbininkus su 
kompanijomis sutaikyt ir 
streiko išvengti. Ar jam pa
siseks tas padaryt, leidžiant 
“Keleivį” į spaudą dar ne
galima numatyt.

DOLERIS ESĄS VERTAS 
JAU $1.64.

Palyginus su 1923 metais, 
šiandien doleris esąs vertas 
$1.64. Kitaip sakant, šian
dien už dolerį galima nu
pirkti tiek maisto, kiek 1923 
metais kaštavo $1.64. Iš vi
sų prekių šiandien daugiau
sia yra atpigęs maistas, kurį 
gamina farmeriai. Fabrikų 
produktai atpigo mažiausia, 
nes kapitalistai gerai susior
ganizavę į trustus ir neturi 
konkurencijos.

PAGULDĖ BUČERJ ANT 
KALADĖS IR NUKIRTO 

KAKLARIŠJ.
McKees Rocks miestely, 

netoli Pittsburgho, šį pane- 
dėlį plėšikai užpuolė mėsi
ninko Benderio krautuvę, 
atėmė iš jo $900 ir pamatė, 
kad jo kaklarišy blizga dei- 
maitinė špilka. Jie norėjo ją 
išlupti, bet negalėjo atsegti 
Tuomet jie liepė mėsinin
kui padėti galvą ant kaladei 
ir paėmę kirvį nukirto špil
ką su visu kaklarišiu. Špil
ka kaštavo mėsininkui $400.

KNAPP GAVO 20 METŲ 
KALĖJIMO.

Philip Knapp, turtingo 
fabrikanto sūnūs, prisipaži
no New Yorko teisme, kad 
6 metai atgal jisai nužudęs 
taxi vežiką, norėdamas pa
tirti, kaip jaučiasi žmogų už
mušti. Jis gavo užtai 20 me
tų kalėjimo.

ORLAIVIS SUDUŽO I 
KANALĄ

Ties Fondą, N. Y., nak
ties laiku pereitą nedėldienį 
orlaivis žemai lėkdamas at
simušė į kalną ir sudužo. 
Katastrofoj žuvo 3 žmonės.

500 KL1UKSŲ MITINGAS.
Marblehead, Mass.— Pe

reitą nedėldienį Ku Klux 
Klanas čia minėjo 10 metų 
sukaktuves nuo savo orga
nizacijos įsikūrimo Massa- 
ehusetts valstijoj. Buvo susi
rinkę 500 kliuksų. Visi vir
šininkai buvo apsivilkę bal
tais apsiaustais ir surmai- 
šais ari galvų užsimovę. 
Prakalbą sakė pats kliuksų 
“imperijos karalius” iš Ge
orguos valstijos. Pašalinių 
žmonių ir laikraščių reporte
rių kliuksai neįsileido.

AREŠTAVO ISPANŲ KA
RO LAIVO JURININKUS.

Ferrolo uoste pereitą 
pėtnyčią buvo areštuoti visi 
šarvuočio jurininkai, kam 
jie siuntė laivyno ministe- 
riui telegramą protestuoda
mi dėl algų pakėlimo inži
nieriams.

COOLIDGE NE “RUNYS” 
I PREZIDENTUS.

Buvusis prezidentas Cool- 
idge paskelbė viešai, kad at
einantiems prezidento rinki
mams jisai savo kandidatū
ros nestatysiąs. Jisai pataria 
visiems balsuoti už Hooverį. 
Rinkimai bus 1932 metų ru
denį.

ISPANIJOJ PRASIDEDA 
ŽEMĖS REFORMOS.
Ispanijos valdžia paskel

bė, kad pirmutinis žingsnis 
žemės reformoje busiąs pri
verstinas dirbimas dabar ne
dirbamų žemių.

PENNSYLVANIJOJ UŽ
RAŠYTA TIK 37,079 

LIETUVIAI.
Cenzo Biuras praneša iš, 

Washingtono, kad surašinė- 
jant pernai Jungtinių Valsti
jų gventojus, Pennsylvanijoj 
užsirašę 37,079 gimę Lietu
voje ateiviai.

Su tuo Cenzo . Biuru turi 
būt kas nors bloga. Viena, 
jis turbut daugiau miega ne
gu dirba, nes per pusantrų 
metų negali sutvarkyti su
rinktos medžiagos. Antra, jo 
skelbiamos ateivių skaitlinės 
yra aiškiai abejotinos vertės. 
Pensylvanija yra tirščiausia 
lietuvių apgyventa valstija. 
Tokie miestai, kaip Shenan- 
doah, kur lietuviai gali net 
savo majorą išsirinkti, arba 
kaip Scrantonas, Philadel- 
phia, Pittsburgh, turi nema
žiau kaip po 15,000 lietuvių. 
O kurgi Plymouth, Edward- 
sville, Mahanoy City, Wil- 
kes-Barre, Pittston ir visa ei
lė kitų, kur gyvena tūkstan
čiai kasyklose dirbančių lie
tuvių? ’

Musų manymu, lietuvių 
skaičius Pennsylvanijoj bus 
arčiau 370,000, negu 37,000. 
Cenzo Biuro miegaliai arba 
tyčia mažina ateivių skaičių, 
arba tingi surinkti teisingų 
statistiką.

DA 3 VALSTYBĖS ATME
TĖ AUKSO PAGRINDĄ.
Po to, kaip Anglija panai

kino savo pinigų aukso pa
grindą, kitos valstbės irgi 
pradėjo nuo aukso atsisaky
ti. Po Anglijos šitą padarė 
jau trįs valstybės: Švedija, 
Norvegija ir Bolivija. Sako
ma, kad ir Danija atmesian- 
ti aukso pagrindą. Atsisa
kiusių nuo aukso valstybių 
pinigai jau smarkiai nukri
to.

5 VYRAI IŠPLĖŠĖ IŠ BAN
KO $10,000.

Westmont, III. — Penki 
ginkluoti vyrai čia pereitą 
sąvaitę užpuolė First Statė 
Banką ir išplėšę $10,000 pa
bėgo. Jie buvo atvažiavę 
automobiliuje, kuri kelios 
valandos prieš tai buvo pa
vogę iš vieno daktaro Chi- 
?agoj. šis miestelis randasi 
tik 18 mylių nuo Chicagos.

BULIUS UŽBADĖ 
KUNIGĄ.

Danbury, Conn.— Pereitą 
sąvaitę bulius užbadė vietos 
kunigą Havvley. Kunigas nu
ėjo paduot buliui ėst. Bu
lius parmušė jį žemėn ir ė- 
mė badyt ragais. Kunigui 
buvo sulaužyti keli šonkau
liai, pradurti plaučiai ir jis 
tuoj mirė.

NEW YORKE SUDEGĖ 4 
ŽMONĖS.

New Yorko rytų pusėj, 
kur gyvena beturčiai, vieno 
ruso bute kilo gaisras nak
ties laiku. Ugnis taip greitai 
apėmė namą, kad 4 žmonės 
sudegė, 7 skaudžiai apdegė 
ir 26 šeimynos pasiliko be 
pastogės.

SŪNŪS PAVOGĖ TĖVO 
AUTOMOBILIŲ.

New Yorko milionierius 
Everitt kreipėsi i policiją ir 
oareikalavo, kad ši areštuo-

GĄLI KILTI GENERAL1-1 paskelbė algų nukapojimą. 
Tą patį" padarė Colorado 
Fuel and Iron korporacija, 
General Refractories Co., 
United Statės Rubber Co., 
Goodrich Rubber Co., Mel
iono valdoma Alluminum 
Company of America, visa 
eilė geležinkelių, kasyklų ir

N1S STREIKAS.
Bet sunku streiką laimėti, 

kuomet apie 6,000,000 be
darbių senai įieško už

darbio.
Susitarę Amerikos pluto- 

kratai pradėjo urmu kapoti _ .... „ _
darbininkams algas. Pra-, laivų kompanijų, 
džią padarė plieno trestas, I Vis tai korporacijos, ku- 
žinomas vardu “United rios apima visą šalį ir samdo 
Statės Steel Corporation”, desėtkus ir šimtus tukstan- 
kuris samdo apie 220,000 čių darbininkų, 
darbininkų. Visiems jiems Į Amerikos Darbo Federa- 
nukapota po 10 nuošimčių cijos pirmininkas Green ap- 
užmokesnio. Nukapotos ai- skaito, kad iš viso šitas algų 
gos prasideda nuo 1 spalių, nukapojimas paliečia nema- 
Plieno trestas tuo budu su- žiau kaip 1,000,000 darbi- 
taupo sau apie $25,000,000 
metams.

Bethlehemo plieno korpo
racija, kuri samdo apie 50,- 
000 darbininkų, taipgi nu
kapojo 10 nuošimčių algų, 
aiškindamosi, kad daugiau 
neišgali mokėti. Bet rekor
dai parodo, kad nuo 1918 
iki 1930 metų šitos kompani
jos ponai pasiėmė sau iš dar
bininkų uždirbtų pinigų 
$25,150,000 kaipo “bonusą” 
ir išmokėjo savo šėrinin- 
kams ir kartu sau $133,000,- 
000 dividendų. Visi tie mi
lionai juk buvo darbininkų 
rankomis uždirbti, ir dabar 
jiems dar algas numuša.

Tą patį padarė ir General 
Motors automobilių korpo
racija, nukapodama 25,000 
darbininkų algas nuo 10 iki

ninku.
Kaipgi darbininkai į tai 

reaguoja?
Unijos kelia protestus. 

Laivų krovėjų sąjunga At- 
lantiko pakrašty, kuri turi a- 
pie 60,000 narių, pareiškė, 
kad ji skelbs streiką, jeigu 
laivų kompanijos iki 1 spa
lių nepasirašys naujos darbo 
sutarties, pripažindamos se
nąjį mokestį.

Plieno darbininkai taip 
pat kalba apie streiką. Taip 
pat streiku grūmoja apie 
25,000 Lawrenc’o audėjų ir 
geležinkelių darbininkai. 
Jeigu visos paliestos organi
zacijos sustreikuos, tai strei
kas gali būti generalinis.

Tečiaus laimėti streiką 
dabartiniu laiku nebūtų len
gva, nes milionai alkanų

20 nuošimčių, nors savo šė- darbininkų senai jau nedir- 
rininkams išmoka milionus ba ir kapitalistams nesunku 
dividendų. * - butų pritraukti juos streik-

Vario kompanijos taip pat laužiauti.

Amerikos Valdžia Turi 
$16,000,000,000 Skolų

Karo pabaigoje Jungtiniu
Vals‘w ES™0 'Td.a Lyga Pataria Sustab- nūs $26,000,000,000 skolų. > 7. « , -
Ligi šiol 10 biiionų dolerių dyti Metams Ginklą* 
buvo atmokėta iš atliekamų i 
valdžios perteklių, o 16 bi-i 
lionų dolerių dar lieka mo-} 
keti.

Kongreso yra į 
prie iždo departamento tam 
tikras amortizacijos fondas, 
į kurį valdžia turi padėti-kas 
metai tam tikrą sumą, ir iš 
tų pinigų atmokamos karo 
skolos. Ateinančiais metais į

vimasi.
Tautų Lygos komitetas, 

kuris ruošia Ženevoj nusi- 
įsteigtas ginklavimo konferenciją at- 
—x- .— einantį vasario mėnesį, iš- 

' leido į visas valstybes atsi
šaukimą, prašydamas jau 
dabar sustabdyti visokį gin- 
klavisąsi ir per metus laiko 

__________________________ J nestiprinti jokių karo jėgų, 
tą fondą reikia padėti apie Esą pageidaujama, kad be- 
$450,000,000. Kai kurie po- sireošdamos į nusiginklavi- 
litikieriai pradėjo reikalaut, mo konferenciją valstybės 
kad dabartiniais sunkiais 
laikais tas atidėjimas butų 
suspenduotas, nes jeigu val
džia turės tiek pinigų atidė
ti, tai ji neturės kitoms savo 
išladoms ir tuomet gali pri
sieit kelti taksas, ko kapita
listai labai nenori. Tečiaus 
valdžia su tuo reikalavimu 
nesutiko. Vadinasi, ji pasi
ryžusi tęsti skolų atmokėji- 
mą toliau.

iškalno jau parodytų tai 
konferencijai savo pritarimą 
ir tvirtą pasiryžimą apsau
goti pasaulį nuo karo pavo
ju

PAKRAŠČIŲ SARGYBA 
IŠGELBĖJO 6,004

Iždo departamentas, ku
rio žinioje randasi Amerikos

7 I Ztų jo 23 metų amžiaus sūnų pakraščių sargyba, praneša, 
Emmettą, kuris jau ketvirtu kad per praėjusią vasarą ši- 
kartu pavogęs jo automobi- ta sargyba išgelbėjusi 6,004 
lių. Sūnūs gali gauti kalėji- žmones, kurie kitaip butų 
mą visam amžiui. nuskendę jūrėse.

IŠMETĖ IŠ MOKYKLOS 
BAŽNYČIŲ VARDĄ 
Meksikos miesto mokyklų 

taryba nutarė aprūpinti pra
dines mokyklas naujais va
dovėliais, iš kurių bažnyčios 
minėjimas bus visai išmes
tas. Seni vadovėliai bus su
deginti.

GALICIJOJ POTVINIS.
Smarkus lietus ir sniegas 

rytų Galicijoj pagimdė di
delį potvinį, kuris apsėmė 80 
kaimų. Gyventojai bėga į 
Karpatų kalnus.
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SAKO, KUNIGAI SUDO- 
ROJĄ BEDARBIAMS 
SKIRIAMĄ PAŠALPĄ.
Beveik visi Argentinos 

lietuvių laikraščiai kaip vie
nu balsu pradėjo kaltint 
Lietuvos atstovą ir porą ku
nigų, kad jie sudoroją tuos 
pinigus, ką Lietuvos val
džia skiria badaujantiems 
Argentinoje lietuviams.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” 22-rame numery krei
piasi i lietuvius bedarbius ši
tokiais žodžiais:

“Lietuvos valdžia iš mokes
čių formoje įvairiu budu surin
ktų pinigų dalį skiria ir Ar
gentinos lietuvių emigrantam: 
toji suma gana didelės apsigy
nimui nuo bado ir šalčio užtek
tų daugiau negu šimtui žmo
nių. Ar daug jus tos pašalpos 
gavote? Rodos, tik nuotrupas. 
Kodėl negaunate?

“Lietuvos valdžia moka nuo
mą už namą, kuriame faktinai 
randasi tik parapija su štabu, 
450 pesų mėnesiui (neskaitant 
kitų išlaidų). Tinkamai tuos 
pinigus suvartojus, mes galė
tumėm turėti nemažą nakvy
nės namą, kuriame sutilptų 
nemažiau 80 žmonių. O už tą 
vienkartinę pašalpą, kurią Lie
tuvos valdžia paskyrė Lietu
vių Namo įrengimui, butų ga
lima pripirkti užtektinai lovų, 
suolų, stalų. Ar tai ne butų pui
kus Lietuvių Nakvynių Na
mas? Dabar ką turite?— atvi
rą dangų ir jame amžiną lai
mę, kurią jums Bumša su Jeni- 
lioniu žada po mirties (kol jie 
gyvena su gaspadinėmis. tai 
sunaudoja Lietuvos valdžios 
skiriamas pašalpas)."

Minimi čia Bumšas ir Ja- 
nilicnis yra kunigai, kurie 
nuvyko Argentinon neva 
“dūšių ganyti”, o išitkrųjų. 
tai pinigų gaudyt.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” atvirai sako, kad už 
skiriamus Lietuvos pinigus 
šitie kunigai leidžia savo 
laikrašti “Švyturį” ir tik juo 
“maitina” bedarbius.

“Pietų Amerikos Naujie
nos” taip pat sako, kad tais 
pinigais, kuriuos Lietuvos 
valdžia siunčia per savo 
konsulatą lietuviams bedar
biams šelpti, ne bedarbiai y- 
ra šelpiami, bet “nusmukęs 
Vatikano bzinis palaiko
mas.”

LAISVAMANIAI LIETU
VOJE STEIGSIĄ LAIS

VAS KAPINES.
Pasirodo, kad pamažu 

Lietuvoje pradeda klestėti 
laisvamanių organizacija. 
Oficialiai ji vadinasi “Lie
tuvos Etinės Kultūros Drau
gija”. Ji turi jau keliatą sky
rių. Jos Kupiškio skyriaus 
sekretorius, Kazys Jėčius, 
praneša d-rui Graičiunui 
Chicagoje, kad šis skyrius 
turi jau 40 sąmoningų narių 
ir mano kurti laisvamanių 
kapines Kupišky.

Jis rašo:
“Dabar pirmutinis skyriaus 

uždavinis, tai prie pat Kupiškio 
įkurti Laisvamanių Kapines. 
Tas klausimas labai jau pri
brendęs ir jis jau skyriaus ap
svarstytas ir vieta jau numaty
ta, tik liko tam reikalui lėšų su
rasti, kurių bus reikalinga apie 
4.000 litų. Kupiškėnams Lais
vi Kapiniai nemažiau yra rei
kalingi. kaip ir Išjudės namas. 
Nes daugelis senesniu veikėjų 
kovoję visą gyvenimą, dabar 
jau artinantis senatvei susirū
pinę yra, kad jiems mirus jų 
karsto kunigas su krapylu ne- 
bešlakstytų. Ir dabar tam rei
kalui pradedamos aukos rinkti 
ir kaip matyti, gal teks ir prie 
Jūsų, Amerikiečiai, kreiptis, 
kad padėtumėte lėšomis mums 
įrengti gražius, gražiai išpuoš
tus, kad net praeivio aki vylio- 
tų, Laisvamanių Kapines, kur
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musų kovotojai didvyriai ilsė
sis, ir pagaliaus mes patys pa
vargę juose atsigulsime. Jus. 
Amerikiečiai, gyvendami visai 
laisvoje šalyje galite ir nesu
prasti reikalingumo laisvu ka
pinių. Šit kaip yra pas mus Lie
tuvoje. Jeigu mirdamas nepasi- 
kviesi kunigo ir nepriimsi jo 
sakramentų, tad tavęs neleis 
ant kapinių laidoti, kur nori ten 
dėkis. Ir daugelis atsitikimų y- 
ra. kad buvęs visą gyvenimą 
laisvamanis, o mirdamas pa
kviečia kunigą vien dėl to. kad 
jis butų ant kapinių palaidotas, 
ir tuomi kunigai daug laimi. 
Vot. sako, nors gyvendamas 
buvo laisvamanis, o mirdamas 
pamatė, kad yra Dievas ir šau
kiasi jo. Kuomet bus laisvi ka
piniai. panašių atsitikimų re
čiau bus.”

Stadijoms, K«r Sutilps 105,000 Žmonių.
KELEIVIS

Ateinančiais 1982 metais Los Angeles mieste yra ruošiama tarptautinė žaislų Olympijada.
Tam tikslui dabar buvo priruoštas šitas stadijonas su 105.000 sėdynių. Paveikslas buvo nuim
tas iš cro.

Tai yra labai džiuginantis 
reiškinys ir Kupiškėnų Kliu
bas Amerikoje turėtų šį su
manymą gerai paremti.

“LIETUVOS AIDAS’’ 
PATS SAVE MUŠA

"Lietuvos Aidas’’, tauti
ninkų diktatūros organas, 
rašo apie Pilsudskio dikta
tūrą ir gėrisi, kad jam gera 
viešpatauti. Sako:

"Už poros mėnesių bus jau 
metai kai Pilsudskis ramiai 
diktatoriauja Lenkijai. Jo ilga
metė kova su seimu pagaliau 
nuo pereitų metų baigėsi lai
mėjimu. Dabartinis seimas ne
tik jokios opozicijos nedaro, 
bet yra klusnus diktatoriaus 
rankose Įrankis. Turėdamas 
drausmingų pilsudskininkų ab
soliučią daugumą. Pilsudskis 
šiandie lygiai tuo pačiu budu 
duoda Įsakymus seimui kaip 
ir savo armijai. Tiesa, yra šio
kia tokia opozicija, bet Pilsud
skis jos maža tepaiso, o iš ki
tos pusės ta opozicija taip Įvai
ri ir atstovauja tokius Įvairius, 
dažnai dargi priešingus, intere
sus. kad kovot su ja labai leng
va. Svarbiausia, kad turėda
mas savo absoliučią daugumą. 
Pilsudskis gali seime pravesti 
ką tik nori.”

Tai matote, koks laimin
gas tas Lenkijos diktatorius, 
kuriam niekas nesipriešina. 
Reiškia, taip turėtų būt ir 
Lietuvoje.

Bet pasiklausykit, ką 
“Lietuvos Aidas” sako apie 
Lenkiją toliau:

“Lenkijos būklė viduje pa
staruoju laiku žymiai pablogė
jo. o tarptautinės politikos sri
ty irgi pagerėjimo nematyti.

“Viduje ūkio krizė vis aštrė
ja. Biudžeto deficitas žada bū
ti daug didesnis negu pradžioj 
buvo manoma. Buvęs finansų 
ministeris Matuševski negalėjo 
surasti padengimo pusantro 
šimto milijonų išlaidoms. Da
bar kalbama, kad deficitas ža
da būti daugiau kaip dvigubai 
didesnis ir tai nepaisant visų 
padarytų apkarpymų ir taupy
mų. Biudžetui subalansuoti ki
tos išejties nėra kaip paskola. 
Bet vienintelė vieta, kur lenkai 
gali tikėtis dabartinėmis ap

linkybėmis paskolą gauti, bū
tent Paryžius, Į paskolą biu
džeto skylėms lopyti žiuri labai 
nepalankiai. Prancūzai jau ne
maža yra sukišę pinigų len
kams. Jie šiemet vėl davę Ka- 
tovicų Gdynės geležinkeliui 
statyti. Gal ir dar duotų ko
kiam produktingam reikalui. 
Bet biudžeto skylėms lopyti 
Paryžiaus bankai nelabai norė
tų atidaryti savo kasas.

“Taigi biudžeto deficitas su
daro labai rimtą galvosūkį Pil
sudskio valdžiai.

“Blogiausia, kad nematyti 
jokios vilties ateity. Ministeris 
pirmininkas nesenai buvo su
kvietęs visuomenės ūkio žyme
snius atstovus ir pasisakė, jog 
vyriausybė laukianti labai sun
kios žiemos, tokios, kokios

Lenkija nuo karo laikų nėra 
mačiusi.”
“Lietuvos Aidas’’ neapsi- 

žiuėjo, kaip pats sau kaili 
išpėrė. Jisai norėjo parodyt^ 
kaip reikia klausyti diktatū
ros, o pasirodė, kad prie to
kio paklusnumo visa valsty
bė eina velniop.

“Vienybei” Reikalingas Veidrodis.

Wickershamo Komisija 
Išteisino Ateivius

drąsus pasakymas. Tai yra 
tiesiog antausis visiems pa
triotams, kurie visuomet 
šmeižia ir niekina kitų tautų 
žmones.

Bet šituo pasakymu Wic- 
kershamo komisija da nepa
sitenkina. Ji eina toliau ir 
statistikomis parodo, _ kad 
Amerikoje gimę žmones tu
ri didesnį piktadarių nuo
šimti, negu ateiviai.

Štai, Newarko policijos 
rekordai parodo, kad 1929 
metais iš kožno 10,000 čia 
gimusių amerikiečių buvo 
areštuota 335 piktadariai; iš 
kiekvieno 10,000 čia gimu
sių juodveidžių areštuota 
buvo 2,877; tuo tarpu gi iš 
kcžno 10,000 baltų ateivių 
suimta buvo tiktai 294.

Paėmus gi Newarko mie
sto visus 1929 metų prasi
žengimus ir rekapituliavus 
juos sulyg gyventojų skai
čium, gaunasi šitokia pro
porcija: juodveidžiai papil
dė 4.41 procentų visų prasi
žengimų, ateiviai 28.2 pro
centų, o čia gimę baltvei- 
džiai 67.6 procentų.

Toliaus raportas parodo, 
kiek iš viso kurios Šalies at
eivių buvo Nevvarke tais me
tais suimta:

Austrijoj gimusių .... 174 
Kanadoj .......
Anglijoj ........
Francuzijoj .... 
Vokietijoj ....
Graikijoj.......
Vengrijoj .....
Airijoj ..........
Italijoj..........
Lietuvoj ........
Lenkijoj ........
Rusijoj ..........
Skandinavijoj 
Čekoslovakijoj 
Jugoslavijoj . 
Visų kitų.......
Jersey City mieste lietuvių 

buvo tais pačaiis metais su
imta 173, o Elizabethe — 
576.

Be to reikia da atsiminti, 
sako Wickershamo komisi
jos raportas, kad policija vi
suomet greičiau areštuoja 
ateivius, negu čia gimusius 
amerikiečius. Ji netik grei
čiau juos areštuoja, bet ir 
žiauriai su jais apsieina. Y- 
pač daug policijos žiaurumų 
su ateiviais esą žinoma Illi- 
nojaus valstijoj.

IRDAVĘ ANTAUSI SA
VIEMS PATRIOTAMS.

Sako, didžiausi kriminalis
tai yra ne ateiviai, bet patys 

amerikonai.
Prezidetno Hooverio 

skirtoji Wickershamo 
misija tyrinėjo visokių 
geistinų apsireiškimų prie
žastį. Ji stengėsi surasti, ko
dėl žmonės nepildo prohibi- 
cijos įstatymo; kodėl polici- 

! ja užsiima vagystėmis ir 
Įšmogeliu; kodėl kalėjimuo- 
• se kįla maištai, ir daug kitų 
' klausimų.

Mums, ateiviams, įdo- 
miausis dalykas iš Wicker- 
shamo komisijos darbų buvo 
palyginimas piktadarybės 
nuošimčių tarp čia gimusių 
amerikonų ir iš kitų šalių su
važiavusių ateivių.

Amerikos džingos, kurie 
skaito save “šimto procentų 
patriotais”, mėgsta už visas 
piktadarybes kaltinti sve
timšalius. Ateiviai esą gir
tuokliai, ateiviai triukšma
dariai ir kitokie piktadariai.

Wickershamo komisija ši
tą kaltinimą apverčia aukš
tyn kojomis. Savo raporte 
prezidentui ji sako:

“Lengva yra versti atsa
komybę už visus blogus dar
bus ant kitų tautybių žmo
nių. Nes lengviau yra už mu
sų piktadarybių rekordą ap
kaltinti ateivius, negu išty- 
žusią ir supuvusią musų kri
minalinio teisingumo siste
mą. Bet kaltindami už savo 
skaitlingus prasižengimus 
svetur gimusius žmones mes 
tiktai apsilenkiam su gyve
nimo sunkneybėmis, vietoje 
pamėginti jas išrišti.”

Tai yra labai atviras ir

pa- 
ko- 
ne-
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Jonas Durnelis jau kelin
tu kartu mėgina per “Vie
nybę” įgnybti “Keleiviui”. 
Jis jau kelis kartus puolė 
musų laikraštį, kam atlei- 
dom iš redakcijos Krukoni, 
kuris tokiam darbui visai ne
tinka.

Dabar jis vėl per tą pačią 
“Vienybę” mėgina “kriti
kuoti” musų laikraščio turi
nį. Girdi, pakol prie “Ke
leivio” dirbo ponas Kruko- 
nis, tai buvę ko pasiskaityt. 
Dabar “Keleivis” pasidaręs 
niekam netikęs, nes Kruko- 
nio rašytų straipsnių jame 
nesą. Beveik visi “Keleivio” 
raštai esą paimti iš kitų laik
raščių.

Apie p. Krukonio rašyto- 
jiškus gabumus mes iki šiol 
nenorėjom kalbėt, nes ma- 

I nėm, kad taip bus daug ge-

jau kelintu 
isamas, tai 

pasakysim atvirai, kad iš p. 
Krukonio gali būt daug ge
resnis siuvėjas, negu laikraš
tininkas, nors siūti jis irgi 
nemoka.

Būdamas prie “Keleivio” 
jis beveik nieko originalaus 
neparašė. Jo pareiga buvo 
tiktai pataisyt koresponden
cijas ir korektą perskaityt.

Pats svarbiausis jo “kūri
nys” buvo “Fašistų Vergi
joj”. Bet jis buvo tiek skys
tas, kad visiems nusibodo ir 
redakcija turėjo jį nutrauk
ti.

Mėgino jis kartais rašyt 
“Maikį su Tėvu”, bet ir tas 
išeidavo toks nuobodus, kad 
jį visuomet reikėdavo perra- 
šyt, arba ir visai gurban nu
mesti.

Krukonio parašyti “juo
kai” Humoristikos skyriui 
beveik visuomet eidavo j 
gurbą.

Tai tiek šiuom kartu apie 
p. Krukonį.

Dabar bus pravartu kelia- 
tas žodžių ir “Vienybei”, ku
ri talpina tokias nesąmones.

“Vienybė” turėtų pasižiū
rėt pati į save ir pasakyti, iš 
kur ji semia medžiagą savo 
puslapiams užpildyt, jeigu 
ne iš kitų laikraščių?

Štai tik keliatas pavyz
džių iš jos 113-to numerio:

“Lietuvių Latvių vienybės 
kongresas.”

“Nusiginklavimo konfe
rencijoj moterų nereikia”.

“Danijos ir Graikijos prin
cas, lanko Pabaltės valsty
bes.”

“Lietuvos paroda Gete
borge.”

“Pirmos lietuvių kovos su 
rusais” (ilgas straipsnis per
spausdintas iš klerikališkojo 
“Šaltinio”).

“Daug amerikiečių Lietu
voj”.

“Lietuvos bankas davė 
23 ir pusę mil. paskolų.”

Visi čia paminėti rašiniai, 
ir daug da nepaminėtų, bu
vo iškarpyti iš Lietuvos laik-•
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NEUŽTIKRINA DARBŲ 
SOVIETŲ RUSIJOJ.

New Yorke yra “World 
Tourists” agentūra, kuri or
ganizuoja ekskursijas į So
vietų Rusiją. Bimbos leite
nantas Buknys sakosi teira- 
vęsis toj agentūroj, ar gali 
komunistas nuvažiavęs Ru
sijon gauti darbo. Agentū
ros vedėjas davęs šitokį pa
aiškinimą:

“Sovietų valdžia draudžia 
mums duoti užtikrinimus turi
stams. jog jie tikrai gaus dar
bų tenai nuvykę.”

Taip Buknys rašo 234-ta- 
me “Laisvės” numery. Vadi
nasi, kas važiuoja “darbi
ninkų tėvynėn” tikėdamasis 
gauti tenai darbo ir apsigy
venti, tas gali skaudžiai ap-. 
sivilti, nes darbo gavimas 
Sovietų Rusijoj neužtikrin
tas.

Ir tai nėra kokių “social- 
fašistų” prasimanymas, bet 
oficialinių komunistų auto
ritetų viešas pareiškimas.

Kaip gi tada reikia su
prasti tas komunistų sklei
džiamas “žinias”, kad So
vietų Rusijai stinga apie 2,- 
000.000 darbininkų?

KIEK KAINUOJA EKS
KURSIJA SOVIETŲ 

RUSIJON.
P. Buknys rašo “Laisvėj”, 

kad —
“Su laivakortėmis i abi pusi, 

su 14 dienų svečiavimusi So
vietų Rusijoj, su valgiu, guo
liu ir 
$225.”

Tečiaus jeigu kas Rusijoj 
pasiliktų ir atgal nevažiuo
tų, tai už nesunaudotą pusę 
kelinoės jam grąžinama tik
tai $45.

važinėjimu— iš visp

riau jam pačiam; bet ka
dangi jo vąrdįį j;
kartu mums pilki

raščių ir perspausdinti “Vie
nybėj”. Ji netik nesisarmati- 
ja už svetimus raštus imti 
pinigus, bet dar turi drąsos 
prie kitų kabinėtis.

“Keleivis”, žinoma, nesi
slepia. kad jis naudojasi Lie
tuvos laikraščiais. “Lietuvos 
Žinios” ir “Lietuvos Ūkinin
kas” dažnai persispausdina 
įdomesnius dalykus iš “Ke
leivio”, o mes paimam įdo
mesnių dalykų iš jų arba iš 
kitų. Musų spaudoje tas pa
protys senai jau priimtas ir 
jame nėra nieko bloga.

šlykštu pasidaro tiktai 
tada, kai laikraštis pats šitą 
paprotį praktikuoja ir tuo 
pačiu laiku užsipuola ir nie
kina, kitus, kam jie taip da
ro.

Tai Brooklyno fašistų 
“profesija”.

Vienas keleiviečių.
—
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CALIFORNIJOS
SULČIŲ 

VYNUOGES
Derlius yra 3 savaites ankstyvesnis! 

Ir trumpas! 1

V AIP TIK DABAR, šiandie, yra laikas ap- 
sirupinti Californijos Sulčių Vynuogė

mis. Derlius šiemet yra daug mažesnis negu 
kitais metais ir abelnai yra nuo dvidešimt 
dienų iki keturių sąvaičių ankstyvesnis, ne
gu paprastai.

Californijos sulčių vynuogės šįmet turi 
savy daugiau cukraus negu kitais metais.

/

Vynuogių Sunka Vartojimui 
Namie Yra Legalė.

Pasikalbėjime su Californijos vyn
uogių gabentojai?, džiaberiais ir 
stambiaisiais vynuogių pardavėjais 
patirta, kad dabar į rytinius marketus 
kasde išgabenama po !>00 vagonų Ca
lifornijos sulčių vynuogių ir kad atei
nančių sąvaitę, tikimąsi, išgabenimas 
pasieks 600 vagonų i diena.

Skubus gabenimas marketan yra 
reikalingas, nes dėl sausros Califor- 
nijoj vynuogės šiemet nepaprastai 
greitai prinoko—nuo 20 dienų iki 4 
savaičių ankščiau, negu paprastai. 
Dėl tos priežasties ir vynuogės dabar 
yra nepanrastai pigios. Vynuogių par
davėjai todėl pataria pirkti vynuoges 
anksti.

Šių metų vynuogės yra nepaprastai 
geros kokybės, turinčios savy labai 
daug cukraus, turbut kaip dar niekad 
nebuvo, išmintingi pirkėjai pasinau
dos anksti kol galima gauti geriau
sios kokybės uogas dėl vynuogių sun
kos, kuri yra pilnai legalė vartojimui 
namie.

Kiekvienas vynuogių pardavėjas ir 
geležinkelių yardai turi visokių rūšių 
vynuoges, ir gali patenkinti kiekvieną 
pareikalavimą vynuogių 'pasigamini- 
mui namie vynuogių sunkos, kas yra 
pilnai legali? dalykas.

Pamatykite savo vaisių pardavėją, norė
dami Alicante, Zinfandel, Mission, Muscat 
ir kitokių sulčių vynuogių rusių. Gaunama 
taipjau iš ledaunių vagonų jūsų apielinkės 
geležinkelio yarde.

Atsiminkite, vynuogių sultys vartojimui 
namie yra legalės.

Pirkite dabar... Sulčių vynuogių derlius 
bus mažas ir visai trumpas.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

»■

x
Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 

Produkcijos.
z

ĮVAIRENYBĖS.
KARŲ PRIEŽASTYS.
Taikos sąjunga Amerikoj 

prieš 20 su viršum metų yra 
paskelbus tokius savo tyri
nėjimų rezultatus dėl karų 
kilmės bei jų priežasčių. Ty
rinėjimai daryta pradedant 
Konstantino Didžiojo lai
kais. Pasirodo, jog karų že
mių plotams praplėsti butą 
—44; pasipelnyti—22; prie
šininkui “paspausti”—24; 
karų garbės bei valdovų tei- 

I šių gynimo reikalu—8; dėl 
teritorialinių ginčų—6; ka
rų, sukeltų dinastijų ginčų, 
—4; kišimosi į kaimynų rei
kalus—3; karų, sukeltų dėl 
politinės įtakos—23; pre
kybos karų—5; kilusių dėl 
vidaus nesantaikos (politi
nių) karų—55; religinių, tu
rint ^alvoj kryžiaus karus— 

i 28. Šitie karų skaičiai apima 
■ 16 amžių laikmetį ir turi gal-
• voje tiktai istorinius karus,
• atmetus visus ginkluotus žy
gius prieš laukines tautas. O 

j tokių žygių butą labai daug. 
! Iš tų skaičių matome kylant 
karus dėl įvairiausių prie
žasčių, pradedant žmonių 

1 religiniais įsitikinimais ir 
: baigiant įvairių įvairiausiais 
ginčais bei komerciniais rei
kalais.
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Pasiklausykit Biblisto Pamokslo.
Atsakymas Atliktam 

Kriukiui.
Pastebėjau 36-tame “Ke

leivio” numery, kad Atlik
tas Kriukis kritikuoja bibli- 
stų ‘*nesąmones”, būtent, 
kam jie skelbia, kad “Die
ve rūstybės diena jau atė
jo.”

Anot jo, biblijos “fanati
kai” skelbia, kad pasaulis 
jau baigiasi, o sulyg moksli
ninkų, kaip Einšteinas, pa
saulis tebesąs dar tvėrimosi 
laikotarpy. Taigi pasauliui 
galo da nesimato. Galas ga
lįs būt tik visokiems prieta
rams ir tokiems fanatikams, 
kaip biblistai.

Bet aš patariu Atliktam 
Kriukiui gerai pastudijuoti 
bibliją, tai jis pamatys, kad 
biblistai nėra fanatikai.

Biblistai, pasiremdami 
šventu raštu, skelbia žmo
nėms, k2d šie netikėtų prasi
manytiems pamokslams ir 
kad nesiduotų išnaudoti ne
tikriems mokytojams. (Ar 
tai reiškia, kad tikri mokyto
jai gali žmones išnaudot?— 
Red.)

Taigi pasiklausyk, p. 
Kriuki, kaip ištikro yra ir 
kaip turėtų būti. Kada kūdi
kis užgimsta, tai dabar tuo
jau skubina jį pakrikštyt 
vardan Velnio: nors jie sa
ko, kad jie krikštija vardan 
Dievo, bet taip nėra. Var
dan Dievo kūdiki negalima 
krikįtyt, nes jis da nieko ne
supranta. Žmogus turi būti 
pilno proto, turi suprasti 
šventa raštą, tai yra. Dievo 
konstituciją, tiktai tada jis 
gali krikštytis.

Taip pat ir su nuodėmių 
aleidimu. Nuodėmingas 
žmogus negali kitam žmo
gui nuodėmių atleisti. Tą ga
li atlikti tiktai Jėzus, nes tik j 
jis vienas tarpininkauja tarp 
Dievo ir žmogaus.

Ir niekas negali nieko pa
šventinti, nes viskas yra 
švento Dievo sutverta, taigi 
viskas yra šventa. (Ar ir 
velnias šventas?—Red.)Kas 
šventina Dievo sutvertus

S.L.A. Pildomosios Tarybos grąžinti mums atgal, ir tam 
ir Kontrolė Komisijos, kad reikalui įdedame 2 centų 

t j S.L.A. prezidentas p. St Ge- štampą.
kę tenai prageria savo sun- gužis ir S.L.A. organo “Tė- Viso labo jums, J. F. Ba- 
kiai uždirbtus pinigus, o ma- vynės” redaktorius p. E. S. cevičius. 9836 Chenlot avė. 
garyčioms dažnai gauna dar, Vitaitis butų prašalinti iš S. Detroit, Mich. 
guzą į makaulę. Bet jeigu L. A. atsakemingų vietų, o į 
biblistui koks centas atlieka,1 judviejų vietas butų paskirti 

gui jį neša, bet pasamdo sa- L. A. gerovei, o ne savo as- 
lę, sušaukia žmones ir moki- meniškai garbei ir pasipel
ną juos nesiduoti dykaduo- nymui.
niams išnaudot. Jis pataria Taipgi mes reikalaujame, 
iiems tikėti taip, kaip Die- kad Zosė Vitaitienė butų pa- 
vas reikalauja, o ne taip, traukta į valdišką teisiną dėl 
kaip juos mokina peklos a- užpuolimo ant 9.L.A. centro 
gentai, kurie kalba Dievo jr sekretorės P. Jurgeliutės. 
vardu, o su Velniu biznį da-.
ro.

Atliktas Kriukis kritikuo
ja bibliją, kad ji prieštarau
ja tiesai. Pavyzdžiui, bibli- j 
ja sako, kad visų pirma Die-

______ ____ ______________ CHICAGO, ILL.
tai jis ne išnaudotojui kuni- tokie žmonės, kurie dirbs S. Sunkyn ir r—kyn eina be- 

. . — . būklė.
Darbai Chicago j nedidė

ja, bet mažėja. Kad sunki 
bedarbiams bus ši žiema, tai 
jau galima spręsti ir iš to: 
praeitą žiemą bedarbiams 
šelpt tapo išleista 5,000,000 
dol., o šiai žiemai jau yra 
reikalaujama 8,000,000 do
lerių.

Praeitais metais žiemos 
laiku ponas AL Caponė vi- 
durmiesty buvo atidaręs ne-; 
mokamą valgyklą. Miesto i 
politikieriams tas nepatiko! 

: ir jie ją uždarė. Caponeiį 
valgyklą užlaikyt į sąvaitę! 
auseidavo apie 3,000 dol. 
Valgis buvo daug geresnis 
negu kitose labdaringose i- 
staigose. Nors Al. Caponė y- 

pasirodo kaipo tikras “džen- 
te lmanas.”

Kad daug vyrų Chicagoje • 
guli parkuose, tuščiuose lo-

kuose ir kitose vietose.
Apiplėšimai ir kitos nedo

rybės Chicagoj didėja žie
mai artinantis. Apie darbo 
gavimą šiuo laiku nėra nei 

į ką kalbėt. Prie kurios įstai- 
I gos neprieisi, visur tą patį 
rasi: “No Help Wanted”.

A. ir Z.

Baltimorėj Areštuota 1,001 Lietuvis.
SUIMTIEJI PRIPILDĖ 100 reitos sąvaitės trečiadienio 

POLICIJOS VEŽIMŲ, i vakarą.
Kadangi salėj buvo 1000

į S.Y.A. 21 Kp. Komisija:
J. F. Bacevičius,
A. Bačėnas, 
W. Balvočiu*.

_______ ________ Šita rezoliucija buvo 
vas sutvėręs šviesą, o tik už siųsta į “Tėvynę” 14 rugpiu- 
kelių dienų saulę užkabinęs čio su šitokia pastaba: 
ant dangaus. Iš kur gi gale- “Gerbiamoji T.’ Redakcija! 
jo būt šviesa, kuomet saulės Šiuomi reikalaujame, kad 
nebuvo? Taip, čia išrodo ši rezcliucija butų patalpin- 
prieštaravimas žinomai tie- ta musų SJL.A., organe “Tė- 
sai. Taip pat biblijoj yra 
parašyta, kad ant žemės au
go visokie augalai, o saulės 
da nebuvo, tuo tarpu gi mes 
žinom, kad augalai be sau
lės augti negali. Čia irgi 
prieštaravimas.

Taip, p. Kriuki, jeigu tam
sta skaitysi bibliją taip, kaip 
katalikas skaito maldakny
gę, tai prieštaravimų joje 
rasi labai daug. Bet papra
šyk tamsta gero biblisto, kad 
jis tamsta pamokytų, o tada 
busi gudresnis už visus pro
fesorius ir už patį Faraoną, j

‘ R. Lazda.
Redakcijos pastaba: Iš ši

to pamokslo išeina, kad bib
liją reikia skaityt vienaip, o 
suprasti visai priešingai. Ki-, 
taip pasakius, kas biblijoje ; 
parašyta, tam nereikia ti-1 
kėt. Taip ir kun. Mockus mo-' 
kiną.

pa-

PHILADELPHIA, PA.
Tautines parapijos pra

kalbos.
Rugsėjo 5 d. Lietuvių 

Tautos Katalikų Bažnyčios 
komitetas buvo surengęs 
prakalbas; kalbėjo nesenai .įį^į* jautiškaji“ namą 

ĮStuVlrūC! 1G! filtro( y -• i * , . ?

paklausimų, į kuriuos Jis brangiai, nes i sale įsiveržė 
atsakė patenkinančiai. Į " ____  „

Kalbėtojas buvo atsivežęs i yį S dafyvavimą peretatent 
knygų ir nemažai jų liko iš- nepadorius paveikslus, 
parduota. Prie progos komi
tetas paplatino keletą eg
zempliorių L. T. K. Bažny
čios mėnesinio laikraščio 
“Tautos Balsas”. Linkėtina 

_ _ 1 kalbėtojui gero pasisekimo
ra gengsteris, bet sykiais jis dirbti apšvietus darbą, 
pasirodo kaipo tikras “džen- Juozapas Krasauskas.

POLICIJOS VEŽIMŲ.
Suimtas visas susirinkimas
Lietuvių Tautiškame name, o tik 1 moteris, tai pri-

kur buvo rodomi jodomi sieina manyti, jog rodomi 
paveikslai.

Bostono “Herald” gavo iš
paveikslai turėjo būt draus- 
tino pobūdžio ir “riebus”, 
nes kitaip juk ir policija ne-Baltimorės specialę telegra- “S""

ma apie masinį lietuvių are- “j* tleK zluret0« arestavu- 
štą tenai. j Qeisįjna butų, kacĮ ^as

Telegrama sako: nors buvusių tame “per
suksiantis vyrų ir viena statyme” parašytu apie jį 

moteris buvo susirinkę į Lie- plačiau.
‘ ... - _ .--------- .vuviiį lauiuncij: Ildllia U
atvykęs is Čikagos arkivys- žiurėjo rodomu tenai judo-' 
kūpąs S. A Geniotis. ! mųjų paveikslu Bet šitas

Po prakalbų buvo keletas j <šiou’ atsiėjo jiems gana
: ui uę.1 į Į»ivnz.e

' 40 policmanų ir visus arešta-

vynėje’ bėgy sekamų 30 die
nų—ne vėliaus. Gal būt "Tė
vynės’ redakcijai bus nema
lonu talpinti šią rezoliuciją. 
Bet mums, S.L.A. nariams y- 
ra dar nemaloniau, kad mu
sų garbingos organizacijos 
centre yra keliami skanda
lai ir tuos skandalus sukelia 
mus vadovaujami asmenys. 
Tai jau perdaug nešvaru. 
Jeigu ‘Tėvynės’ red. netal- 
pins rezoliucijos į musų or- ,
ganą, tai malonėkite ją su-'irgi naktis praleidžia par-kves.

Bedievybės “piatiletka”.
_ “Kovojančių bezbožninkų
tuose tarpe žolių, tai jau yra sojuzas” Rusijoj per 1930 
visiems žinoma. Bet dabar metus uždarė 4,000 cerkvių 
vienas vietos laikraščio re- ir bažnyčių. Per penkis me- 
porteris surado, kad apie tus, tai yra iki 1934 metų, 
500 moterų ir merginų, netu- Rusijos “bezbožnikai” tikisi 
rinčių darbo nei pastogės, išnaikinti visas likusias cer-

99

Kas tenai buvo “perstato
ma,” žinia nepasako.

Suimtuosius žmones vežė

MILLINOCKET, ME. 
Lietuvis žuvo orlaivio 

nelaimėje.
Kelios dienos atgal čia 

buvo palaidotas Stasys Va- 
sauskas, jaunas lietuvis, ku
ris žuvo orlaivio katastrofoj 
Buffalo mieste.

Į Velionis atvažiavo Ame
rikon da prieš karą, turėda-

į policijos nuovada penki mas vos 18 metU amžiaus, 
automobiliai, kurių kiekvie- Karo metu buvo paimtas A- 
nas turėjo padaryti po 20 
“tripų”, vadinasi, išviso iš
vežta 100 vežimų žmonių. ,

Iš to skaičiaus 751 galėjo 
užsistatyti po $5.45 reika
laujamos kaucijos ir buvo 
paleisti iki teismo namo. Gi 
tie, kurie pakankamai pini
gų su savim neturėjo, buvo 
priversti nakvot nuovadas 
celėse.

Tai įvyko 23 rugsėjo, pe-

DETROIT, MICH. 
Protesto rezoliucija prieš 

užpuolikus.
Rugpiučio 1 d. 1931 m. 

mes S.L.A. 21 kp. laikytame1 
mėn. susirinkime vienbalsiai 
nutarėm išnešti protesto re- 

daiktus? tas niekina Dievo; zoliuciją^ priešu užpuolikus 
darbus.

Sakramentų ir komunijų 
nėra. Kas tekiems daiktams 
tiki, tas garbina stabus, tas 
stabmeldis. Visokio pavida
lo škapleriai. rąžančiai, ig- 
noseliai, paveikslai, visokių 
leninų minstranciios, kieli- 
kai, cimborijos, altoriai, bal
dakimai, karūnos ir visokie 
kunigiški drabužiai— tai 
stabmeldystės liekanos. Ku
rie tiki tokiems burtams, tie 
yra stabų garbintojai.

Kunigai Įkalbėjo žmo
nėms, kad yra nemirtinga 
dūšia, kad po mirties'velniai 
keps ja skauradoj arba šu
tins katiluose geležinėmis 
šakėmis maišydami ir karštą 
smala į gerklę pildami.

Ar žinai, Atliktas Kriuki, 
kad biblistai šitokiems daik
tams netiki ir priešingai jų 
skelbimui?

Taigi biblistų su kitomis 
sektomis negalima maišyti.

Kitų sektų kunigai bruka 
vargdieniams peklišką sma
lą ir daro sau gražų pragy
venimą iš to; o biblistai duo
da žmonėms tyrą kaip kriš- 
polas mokslą apie Dievą, ir 
tai visai nemokamai, nes jie 
tikri krikščionys ir biznio iš 
tikėjimo nedaro. Biblistai 
užsidirba sau pragyvenimą 
savo rankų darbu, nes jie y- 
ra darbo žmonės, dirba fab
rikuose ir bosas stovi jiems 
ant sprando taip kaip ir ki
tiems darbininkams. Bet bi- 
blistas parėjęs iš darbo na
mo nebėga į pulruimį, ne
bėga į smuklę, bet tyrinėja 
bibliją.

Kitų sektų žmonės turi 
parapijas, rengia bažnyčių 
skiepuose balius ir šusirin-

NEPERSLAMPAMAS CELLOPHANE
Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas

j ant S.L.A. centro raštinės ir 
S.L.A. sekretorės P. Jurge
liutės. Mes nebandėm teisint 
8.L.A. centro sekretorės P. 
Jurgeliutės, kaipo prasikal- 
tusios ypates prieš musų or
ganizaciją. Bet mes turim 
laiką, vietą ir būdą prasikal
tusį asmenį tinkamai nu
bausti, tik ne tokiu nekultū
ringu budu kaip ponia Zosė 
Vitaitienė padarė dėl kokių 
ten jos asmeniškumų, kuri 
24 liepos dieną įsiveržusi į
3. L.A. raštinė užpuolė S. L. 
A. centro sekr. P. Jurgeliutę, 
mušė, draskė ir biauriais žo
džiais koliojo, padarydama 
tuo Susivienijimui didžiau
sią gėdą, finansinių nuosto
lių ir sutrukdydama Susivie
nijimo centre darbą.

Taipgi mes griežtai smer
kiame S.L.A. organo “Tėvy
nės” redaktorių S. E. Vitai-
4, kad jis sykiu būdamas S. 
L. A. centro raštinėje ir ma
tydamas savo žmonos tokį 
nepateisinamai biaurų ant 
mus S.L.A. centro raštinin
kės užpuolimą, kaipo vyras, 
savo žmonos visai nesudrau- 
dė ir nebandė sudrausti.

Taipgi mes pasmerkiame 
ir musų S.L.A. prezidentą p. 
St. Gegužį, nes jis yra šio 
nemalonaus įvykio palaiky
tojas. Mes gerai žinom, kad 
ponas Gegužis senai nori p. 
Jurgeliutę prašalint iš S. L ’ 
A. centro raštinės sekr. vie
tos, o kuomet tiesioginiu bu
du negali to padaryti, tai 
bando su savo bičiulių pa-

> gelba tikslo pasiektu
Todėl mes, S.L.A. 21 kp., 

kreipiamės į visas S.L.A.’ 
kuopas ir pavienius narius,' 
kad visi sykiu reikalautume

merikos kariumenėn, išvež
tas Francuzijon ir tenai su
žeistas. Prisiėjo pagulėti li
goninėj apie 2 metu, pakol 
pasveiko. Po karo valdžios 
padedamas ėmėsi mokslo ir 
baigė Cincinnati Universite
tą. Dabar dirbo Curtiss or
laivių dirbtuvėje Buffalo 
mieste kaipo inžinierius ir 

.anądien užsimušė.
I Kompanija gražiai grabą 
i pašarvojus prisiuntė j Milli- 

9 nocketą, kur gyvena velio
nio sesuo Benienė. Į šerme
nis atvažiavo taipgi sesuo O- 
na iš Waterburio ir protes- 
tonų kalbėtojas Franas Tiš- 
kinas iš Bethel, Conn. Susi
rinko daug vietinių lietuvių 
ir svetimtaučių, ir visi kartu 
palydėjom Stasį į amžino at- 
silsio vietą. Tegul jam bus 
lengva Amerikos žemelė!

Vargo plunksna

Zip
įis atsidaro!

t

Pagaminta K geriausių tabakų - viso 
derliaus grietinės . LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų išimtiną 
‘•SPRAGIMMO” procesą. “Spraginimo” procese 
naudojami I Itra-V ioletiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, korių, naturališkai, yra kiekvfe. 
name žaliame tabake. Šfekartumynai ir erzinau- 

čios ypatybes pašalinamos iš jūsų LUCKY 

STRIKE, jų juose nėra. išimti — todėl ju ir 
nėroT Nenuostabu, kad LVCKIES visuoj^tpdam 
kūs jūsų gerklei.

Ypatingas
HUMIDOR 
PAKELIS

im.Tte .C« ,Mfn

H

ATSUK KABIO — 
I.acty Strik. loki* 
Orkntrat grieiU kiek- 
nienĄ Anirtiirnį, 
KrtvtrtuUnt tr Š.U.- 
Jinf, vtktrt prr N.

B. C. rtdio tinki*.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

S. Blindai.— Negalėjome 
tamstos klausimo išskaityti.

, Rašyk tamsta aiškiau.
' John Savage.— Tamsta 
i sakai rtkrą tiesą, kad kas 
1 gera darbininkui, tas bloga 
I kapitalistui. Pavyzdžiui, ka-' 
: pitalistai ir jų bernai labai 
i peikia darbininkų apdraudą 
\ nuo bedarbės, kuomet dar
bininkams tokia apdrauda 
butų didelis palengvinimas.

i Tečiaus Rusijos klausimu 
mes negalime Amerikos ka- 
pjtalistų laikraščiais vaduo
tis, nes jie vieną dieną So- 

i vietų tvarką peikia, o kitą 
dieną giria. Todėl ir prisių- , 
stų iškarpų negalim sunau
doti, nes, musų manymu, jos 
nenušviečia tikros padėties 
Rusijoj. Bet už prisiuntimą 
tariame ačių.

F. Digjiui.— Ačiū už pri
siųstas iškarpas, bet paveik
slėlių perspausdint negalė
jome.

Trinkai— Grąžiname su 
paaiškinimu.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Apie Winnipego lietuvių be
darbių komitetą “Keleivy” 
buvo jau rašyta gana pla
čiai ir bešališkai.Vienas mu
sų korespondentas paragino 
tą komitetą daugiau veikti. 
Dėl tokio paraginimo pykti 
negalima. Šmeižto jokio ne
buvo, nes šmeižtų redakcija 
netalpina. Gal kai kurios jo 
pastabos buvo nelabai rei
kalingos, bet mes nematome 
reikalo dėl kiekvieno maž
možio kelti polemiką. Šito 
dėlei nedėsime ir tamstos 
korespondencijos.

Pelningiausi* biznu.
I Pelningiausis šiais laikais 
biznis Amerikoje yra ban
kininkystė, apdrauda, akci-

1 jų ir bonų pardavinėjimas ir 
chemikalų gamyba.



KELEIVIS
♦

No. 40, Rūgs. 30 d.> 1931

A—Alou. Maike!
—Labo ryto. t< 

taip smarkiai žergi?
—Bėgu pas tave. Maike 

ratunko jieškot.
—Ar užpuolė kas?
—Užpult, tai niekas neuž

puolė. ale mušti, tai beveik [barzdos 
visi gavo.

—Kas visi?
—Visi, kas tik buvo. Ma- i 

tai. vakar buvo skodas pas1 
zakristijoną, kur dalyvavo 
Gyvo Ražančiaus Susaidės 
kumitetas ir švento Jurgio 
Raitojo Kliubo načalstva. 
tai ii" apsišventino visi.

—Reiškia, susimušė?
—Jes, Maike.
—Na, ir už ką?
—Ogi už vyskupo Bučio 

barzdą. Tekc. vaike, ir man 
i kuprą.

—Man rodos, tėve, kad 
jus sykį jau prieš tai ginči
jotės dėl jo barzdos.

—Jes, Maike. turėjom ne
dideli sporą, ale tada prie 
faito nepriėjo.

* —Aš visgi nesuprantu, 
tėve, kodėl jus dėl jo barz
dos tiek daug triukšmo ke
liat? Koks čia skirtumas, ar 
Bučys su barzda, ar be barz
dos?

—Tau, Maike. čia nėra jo
kio skirtumo, o mums di
delis difrensas. Matai, vys
kupas Bučys turi netiktai 
barzdą, ale ir kepurę, ir plo- 
ščių su plačiom rankovėm.

butą. Dėl to vyskupas Bu
čys ir persirengė i rusų po
pą. Dabar jis eina pas juos 

į kaip savas, ir jie jo visai ne- 
įsibijo.

—Ąi sy. Maike.
—Vadinasi, muštis dėl jo 

visai nėra reikalo.
tėve.

—Denkiu, Maike. kad taip 
•gražiai man viską išklumo- 
ičijai. Dabar ir aš galėsiu to
ki triksa padaryt.

—Koki?
—Kaip vyskupas Bučys.
—Kad tu. tėve, ne vysku

pas.
—Bet kaip tu rokuoji. 

Maike. jeigu aš užsiaugin
čiau barzdą, ar bolševikai 
nepriimtų mane už savo ge
nerolą? ?

—Pamėgink, tėve.
—Šiur, Maike. kad aš pa- 

trajysiu.

FAŠISTU IR KOMUNISTU 
LAIMĖJIMAI HAMBUR

GE.
Pereita nedėldieni Ham

burgo seiman buvo renkami 
atstovai. Daugiausia laimėjo 
fašistai ir komunistai, pir
mieji gaudami 202.465 bal
sų. o antrieji 168.618. Nors 
socialdemokratų balsai kiek 
sumažėjo, vis dėl to jie pasi
lieka stipriausia partija. Jie 
gavo iš viso 214.509 baisų ir 
pravedė 46 atstovus. Fašis
tai turės 43 atstovus, o ko- 

lygiai kaip ruskių pona’i ne-imunŪ~i—. Buržuazinės 
šiodavo. Taigi musų tarpe j partijos pasilieka mažumoj, j 
prasidėjo kalbos, kad jis pe-* “ ~_ . ~ - i
rojęs i staravierus. Vieni 4 BANKAI UŽSIDARĖ j 
tam tiki, kiti netiki, ir ved- APIE PI1TSBURGHĄ. 
Ing to vakar iškilo batalija.' Paeita savaite Pittsburff-I 
Tu. Maike. skaitai visokias 
knygas, tai gal galėtum man 
išvirozyt ar gali katalikų vy
skupas būt su barzda, ar ne? 
Aš jau vieną sykį tavęs klau
siau apie tai. ale tu paleidai 
tą klausimą juokais. Taigi 
dabar pasakyk be juokų.

—Man rodos, kad aš tau 
šitą klausimą jau išaiškinau, 
tėve. Bet jeigu nori, aš galiu 
painformuoti plačiau. j

—Plyš, Maike!
—Taigi klausyk, tėve. Ru

sijos bolševikai naikina cer
kves ir tikėjimą. Bet tarp 
rusų vistiek yra tokių žmo
nių, kuriems rodosi, kad 
be popų ir be tikėjimo nega
lima gyventi. Katalikų dva- 
siškija nutarė iš to pasinau
dot ir patraukti tokius rusus 
prie savęs. Žinoma, jeigu 
pas juos nueis katalikų ku
nigas ir pradės kviesti" prie 
savo bažnyčios, tai rusai 
neis. Bet jeigu tas kunigas 
išrodys taip, kaip jų popas, 
tai rusai jo nesibaidys ir juos 
galimu sugaudyti i savo

| KUO BAIGSIS PASAULINIS ŪKIO KRIZIS?
t

Pasaulinis ūkio 1 
siaučia kaip laisvos preky-į 
bos, taip ir aukštų muitų 
saugojamose šalyse, šalyse 
su didele ir maža pramone, 
su aukštu ir žemu darbo mo
kesniu. su stipriu ir su silp
nai išsiplėtojusiu kapitaliz
mu. Ūkio krizis nedaro iš
imčių jokiom valstybės for
mom: demokratinės valsty
bės jo paliestos taip pat, 
kaip ir diktatūrų valdomos. 
Pasakos, kad, pav., Italijos 
fašizmas pajėgė palaikyti 

į “tvarką" ir ūkio srityse, ne- 
: turi mažiausio pagrindo. 
Krizis ten taip pat sunkus, 

i tik nesunkesnis, kaip ki
še šalyse.
Kaip ilgai dar truks šis 

pasaulinis ūkio krizis? Al
bus jis bendrai išgyventas 
dabartinėje kapitalistinėje 
santvarkoje?—štai klausi
mai. kurie dabar visur yra 
svarstomi

Pamėginsime, peržiūrėję 
trumpai ^praeities ūkio kri
zių istoriją ir dabartinio u-l 
kio krizio priežastis, duoti į 
šiuos klausimus atsakymą.

Po vadinamojo “didžiojo 
kracho" 1873 metais ėjo 
pramonės krizis. kuris truko 
5-6 metus. Pakilimas paste
bimas tiktai pradedant 1878 
m., po kurio 1882 m. vėl 
naujas krizis užtrukęs 4 me
tus su viršum. Po šio krizio 
vėl smarkus pramonės pa
kilimas Europoje ligi 1900 
metų, o Amerikoj net ligi 
1903 metų užtrukęs. Po to 
vėl depresija kokius 2 ir 
pusę metų (Amerikoj 1 m.).

1907 m. krizis truko 2 me
tus : jis buvo nugalėtas pasi

rodžiusių didžiojo karo po
žymių Įtakoje.

Po didžiojo karo pramo
nės plėtojimasis Europoje 
dėl piniginės infliacijos ėjo 

| kiek kitokiu keliu negu ank- 
' -čiau. Amerikoje ligi 1920 
' m. ėjęs pramonės pakilimas, 

U____ tru-
apie pusantrų metų, 

vėl 
(Europoje pra

monė atgijo tik apie 1924 
m ). Dabartinis pasaulinis 
ūkio krizis Amerikoje pra
sidėjo 1929 m. rudeni, o Eu- 
’-onoj dar vasarą (Vokieti
joj).'Taigi jis trunka jau 2 
metus, 
truks?

Kaip 
kriziai 
metus, 
metus, 
trunkančiųjų 
munkančiųjų krizių. Patirta, 
kad pramonės kriziai esti il
gesni. jei jie vyksta kartu su 
agrariniais kriziais (pav., 
kriziai 1873-1895 m. laiko
tarpio). Trumpesni—jei že
mės ūkis esti pakilęs. Kri
ziams Įtakos turi taip pat

krizis produktų atsargas.
Pagal vokiečių ‘‘Konjunk

tūros Tyrinėjimo Institutą“ 
pasaulinė produktų, atsarga 
buvo:

Metais kviečių bušel.
1925 9.971,000
1926 7.397,000
1927 9.371,000
1928 10.376,000
1929 12.525,000
Panašiai pakilo kavos.

Todėl aukštos pramonės 
gaminių kainos paliko ir 
1929 m., kada žemės ūkio 
produktų kainos labai že
mai krito. Aišku, žemės ūkio 
krizio rezultate buvo suma
žėjimas paklausų ir pramo
nėje. Todėl pramonininkai 
mažina gamybą, atleidinėja 
darbininkus, palikdami auk
štas kainas už savo gami
nius. Darbininkų armija, iš
guita iš įvairių pramonės ša
kų ir niekusi uždarbio, dar 
paaštrina rinkos būklę. Jų 
perkamoji galia sumažėjo, 
todėl ir įvairios pramonės 
šakos, gaminančios kasdie
ninio vartojimo dalykus, 
priverstos sustabdyti darbą. 
Milijonai bedarbių nedirba 
ir dėl to, kad kiti, kurie jų 
darbo produktus šiaipjau 
butų pirkę, dabar- taip pat 
liko be darbo ir verčiasi vien 
iš bedarbių pašalpų arba ir 
visai be jų, pav., Amerikoj, 
kur jie atiduoti bado na- 
guosna.

Pagal minėto vokiečių 
Konjunktūros Tyrinėjime 
nstituto duomenis, bedar

bių skaičius, kuris 1928 m. 
ugsėjo mėn. sudarė 6 mil., 
igi 1930 m. lapkričio mėn.‘ 
oasiekė 13 ir pusės milijonų. 
1931 m. sausio mėn. bedar
bių visame pasaulv jau buvo 
20,000,000.

Geležies gamyba nuo 1928 
m. vidurio yra sumažėjus 
daugiau negu vienu trečda
liu. plieno— dviem penkta
daliais. Pramonės produkci
ja. bendrai imant, sumažėjo 
vienu ketvirtadaliu. Depresi
ja pasiekė net lig šiol buvu
sias “konjunktūros salas’’— 
Prancūziją. Norvegiją, Is
landiją.

Viena iš svarbiausių viso 
to priežasčių yra monopoli
nio pobūdžio kapitalistų są
jungų “antisociališkumas,” 
kuris yra daug didesnis negu 
atskiro kapitalisto, nes pa
starąjį konkurencija verčia 
aikytis prekybos taisyklių. 
Moncpoiizaciia stiprina pa
sipriešinimą reikalingam vi
dutinių kainų nustojimui 
rinkoje ir yra tuc- prieš vi- 
-Us atkreipta, l'okių mono
polinių susijungimų galėji
mas išvengti rinkos spaudi- 

; mo labai atsiliepia visose ša
kose. tuo gilindamas dispro
porciją kiekvienoje iš jų at
skirai. Monopolinis kapita
lizmas tokiu budu ligi aukš
čiausio laipsnio padidina a- 
narchiją pasauliniam prekių 
ūky, nes prekių kainos nu
statomos galingų kapitalistų 
grupių, reguliuojančių rin
kos kainas patogiausiom sau 
sąlygom, toliau—neprisijun
gusių pramonininkų ir že
mės ūkio produktų gaminto- 
:ų—smulkių ukininkų.Stam- 
bios pasiūlos su apskaičiuo- 
u didžiausiu pelnu pas pir- 
nuosius. priverstas “rinkos 
kainų” laikymasis pas ant- 
•uosius ir priverstas produk
tų pardavimas pas trečiuo- 
■ius. Prekių gamintojų so
cialiniai ir ekonominiai skir
tingumai ir jiems atitinkanti 
skirtumai rinkos viešpatavi
me atsispindėjo paskutinia
me pakilimo laikotarpyje 
(prieš pasaulini krizį). Tai 
pasireiškė netolygiu, anar
chišku kainų nlėtojimusi, 
kol daugybės milijonų ūki
ninkų suvargimas ir prekių 
gamybos sumažėjimas pra
monėje tapo kamščiu, už
tvenkusiu pelno upę mono
polinėse pramonės šakose.

“Organizuotasis” kapita
las krizio metu nesiskubina 
mažinti prekių kainų, bet 
“taupo”, mažindamas darbe 
mokesni silpnindamas tuc 
ir tai™ jau sumažėjusią ma
sių perkamąja galią. O toki 
politika dar labiau aštrina

Kyla klausimas: kokiu

* Į i
D. Amalvi*. •

monės šakose, gaminančiose 
kasdieninio vartojimo daly
kus.

Kaip matome, gauname 
savotišką bangavimą tech
niško plėtojimosi, kurs suda
ro nuolatinį lyg švytuoklės 
siūbavimą tarp krizio ir pa
kilimo. “Visi pakilimai yra 
racionalizacijos konjunktū
romis,* visi kriziai racionali
zacijos kriziais”,—sako Ot- 
to Bauer’is.

Taip pat ir šis didysis u- 
kio krizis bus nugalėtas, jei 
nauji techniški patobulini
mai sukels naują nepapras
tą gamybos priemonių pa
reikalavimą industrijoje ar
ba transporte. O tas anks
čiau ar vėliau turėtų įvykti.

Pavyzdžiui, dabar daug 
laiko ir energijos skiriama 
išradimams, kurių tikslas 
benzino motorus pakeisti 
vadinamais Dyzelio moto
rais, varomais daug pigėsne 
degamąja medžiaga .(naf
tos aliejum). Jei tos išradė
jų pastangos pavyktų, tai 
automobilių, traktorių ir net 
orlaivių vartojimas žymiai 
atpigtų. Tai padalytų per
versmą gamyboj ir trans- 
perte, kuris kriziui nugalėti 
daug daugiau reikšmės turė
tų negu įvairus valdžių ir 
parlamentų nutarimai ir var
tojamos priemonės.

Visi gamybos Įrankiai nė
ra amžini, kiekviena mašina 
nusinešioja ir turi būti pa- ' 
keista nauja. Pagal Anglų 
statistikos biuro duomenis 
mašinos amžius vidutiniškai 
sudaro 10 metų. Jeigu dar
bas eitų pastoviai, tai kiek
viena mašina kas 10 metų 
turėtų būti pakeičiama nau
ja. Tačiau fabrikų savinin
kai—kapitalistai elgiasi ki
taip. Pakilimo laikotarpy, 
kada nauji išradimai maši
nas patobulina ir dėlto jų 
pelnas žymiai padidėja, jie 
daugumą mašinų keičia nau
jomis. Pagyvėjusi dėl to 
mašinų industrija sukelia 
pagyvėjimą geležies ir plie
no gamyboj. Pastarosios su
kelia pagyvėjimą anglių ka
syklose. Suprantama, kad 
viso to rezultate atgyja visos 
ūkio šakos, t. y. ir tos, kurios 
pramina kasdieninio suvarto
jimo dalykus. Bet, kai tik vi
sos mašinos pakeistos nau
jomis, vėl prasideda atoslū
gis. Pramonės šakose, gami
nančiose kasdienio vartoji
mo prekes, pirmoj eilėj vėl 
prasideda krizis, kuris išsi
plečia į visas ukic šakas. Po 
kiek laiko, statant naujas, 
mašinas, vėl naujas pakili
mas. Kaip matome, ūkio kri
ziai ir po jų einą pakilimai 
gludi ant grynai techniškų 
gamybos pagrindų (Karolio 
Markso pavadintų —“mate
rialiais industrijos ciklo pa
grindais“).

Jei paimsime dabar, pav., 
Vokietiją, tai ten 1924-28 
m. buvo pastatyta daug nau
jų mašinų. Vos tik jų pasta
tymas buvo baigtas, prasidė
jo pramonės krizis. Kada 
tos mašinos turės būti pakei
stos naujomis—būtent, apie 
1934 m., tada mašinų indus
trijoje bus vėl pagyvėjimas, 
pagyvėjimas bus ir visam 
Vokietijos ūky. Ir visame 
pasauly ūkio konjunktūra 
gėrės tada, kai bus atnauji
namos racionalizacijos lai
kotarpy pastatytos mašinos.

Kriziams įtakos turi ir na
mų statybos pagyvėjimas. 
Spekuliantai paprastai sta
to daug namų, kai jie turi 
daugiau laisvų pinigų. O tai 
esti krizio metu, nes tuomet 
industrijoje apyvarta eina 
blogai, ir todėl esti daug lai
svų pinigų. Ūkio pakilimo 
laikotarpy kapitalistams rei
kalingi pinigai įvairiems iš-

budu galima nugalėti krizį 
ir ar gali valstybė tai pada
ryti dabartinėje kapitalisti
nėje santvarkoje? Pažvelg- 
kime, kaip buvo nugalimi 
kriziai praeityje.

Nuo 40 ligi 80-jų praėju
sio šimtmečio metų pramo
nės raida buvo susiėjus su 
gelžkelių statyba. Didelės 
gelžkelių statybos duoda 
darbo daugybei darbininkų 
ir reikalauja daug geležies, 
įvairios statybos medžiagos, 
garvežių ir t.t. Taigi ir to 
meto kriziai buvo lengviau 
nugalimi, nes tų metų dide
lė gelžkelių statyba Europoj 
ir šiaur. Amerikoj davė Eu
ropos pramonei didelių už
sakymų. Užtat tos pramonės 
šakos ir buvo labiau išsiplė
tusios, kurios gamino trans
porto priemones ir įvairius 
statyb. reikalingus įrankius. 
Kadangi šios pramonės ša
kes duodavo darbo dides
niam darbininkų skaičiui su 
lukštesniu darbo mokesniu, 
tai gėrėjo apyvarta ir tų pra
monės šakų, kurios' gamino 
kasdieninio vartojimo daly
kus. Vėliau, kai svarbiausie
ji Europos ir Amerikos gelž- 
keliai jau buvo pastatyti, 
Pietų Amerikos ir Azijos 
stambesni užsakymai dar 
davė orogos atgyti Europos 
oramonei. Ta’^i, didėjant 
gelžkelių statybai, kriziai 
būdavo nugalimi. Gelžkelių 
statyba atgaivindavo pra
monę keliems metams: ka
da statyba baigdavos, vėl į- 
vykdavo pramonės krizis, 
kurs būdavo nugalėtas pra
dėjus naujų gelžkelių staty
bą. Nuo 80-jų metų prie kri
pių nugalėjimo prisidėjo ir 
kiti stumekliai bei akstinai. 
Būtent, 80-jų metų krizis bu
vo nugalėtas, kai dideli 
sechniški patobulinimai ge
ležies ir plieno pramonėje 
nikelė ypačiai didelį gamy
bos įrankių pareikalavimą.

1890-95 m. krizis buvo 
nugalėtas svarbiausiai elek- 
.ros Įmonių išsiplėtojimu. 
Ūkio pakilimas vyko pradė
jus elektrizaciją tramvajų, 
nakeliamųjų mašinų, gatvių 
npšvietimo.Kartu įvyko per
versmai geležies ir plieno in
dustrijoj garo jėgos pritai
kyme (garo turbinos), laivų 
statyboj (laivų pailginimas) 
’r namų statyboj (gelžbeto- 
nas).

Išgyvenimas krizių 20-to 
amžiaus pirmaisiais dešimt
mečiais buvo dar paremtas 
’r techniškais pakitėjimais, 
kuriuos sudarė vidaus degi
mo varomųjų mašinų pato
bulinimas. Amerikos 1920- 
21 m. krizis buvo nugalėtas 
įmerikoniškos autoindustri- 
jos ir naujų gamybos prie
monių pareikalavimais, ku- 
iuos sukėlė dideli tech

niški patobulinimai ir ra
cionalizacija.

Ūkio kriziai tokiu budu 
vra tada nugalimi, kai nau- 
ių techniškų išradimų pra- 
nor.ėie išnaudojimas suda
ro laikiną gamybos priemo
nių pareikalavimą. Geležies 
’r plieno gamyba, anglių ka
syklos, mašinų pramonė vi
sada pagyvėja pritaikant 
naujus patobulinimus; di
lesnis darbininkų skaičius 
gauna darbo šiose šakose, o 
:uo pat laiku ir kitoše šako
je, gaminančiose darbinin
kams reikalingas kasdieni
nio vartojimo prekes. Bet 
kai tik pareikalavimas nau
jų gamybos priemonių buda- 
zo patenkintas, vėl prasidė
davo krizis. Mažėjant ga
mybos priemonių paklau
soms pirmiausia krizio pa
liečiamos pramonės šakos, 
tas produkcijos priemones 
gaminančios: atleidimas
darbininkų ir darbo moke
sčio mažinimas sukelia pa
klausų sumažėjimą ir pra

cukraus, gumos, medvilnės 
ir kitų daiktų gamyba.

Svarbiausių prekių kainos 
baigoj 1929 m. buvo ma

žesnės net ligi 40 nuošimčių 
už 1925 m. kainas. 1930 m 
rudeni pasaulinėje rinkoje 
kviečių kaina buvo tik 5 
nuoš., kaučiuk< >—12 nuoš.. 
cukraus—20 nuoš , dirbtinio 
šilko—30 nuoš. buvusių 
1925 m. aukščiausių kainų.

Prof. Juliaus Hirsh'o skai
čiavimu, žemės ūkio produk
tų kainų kritimas pasaulinėj 
prekyboj pasireiškė mažes
nėmis už tą pat parduotą 
1930 m. kiekį pajamomis ne
gu 1929 m. nuo 10,000 lig: 
16.000 milijonų markių.

Toks didelis žemės ukic 
produktų eksporterių paja
mų sumažėjimas, gal būt. 
labai didelės itakos visam 
pasauliniam ūkio kriziui bu
tų neturėjęs, jei kartu butų 
kritę kainos industrijos pre
kių ir gamybos, priemonių 
(mašinų ir t.t.).

Darbo racionalizacija pa
kėlė produktingumą visose 
pramonės šakose, sumažin
dama tuo budu gamvbos iš
laidas. Pavyzdž., Vokietijoj, 
kur svarbiausiose industri
jos šakose darbo produktin- 
gumas smarkiai išaugo, dar
bininkų skaičius nė kiek ne
padidėjo. Taigi geresnis 
darbo jėgos išnaudojimas 
čia davė tik gamvbos išlai
dų sumažėjimą. Taip pat ii 
Amerikoje. Pagal Federal 
Reserve Board indeksą. A- 
merikos pramonėje produk- 
tingumas nuo 1923 m. ligi 
1929 m. išaugo 16.8'i. Dar
bininkų skaičius tuo pat me
tu ne tik nepadidėjo, bet 
dar sumažėjo, o darbo mo
kesnis dėl “taupumo” politi
kos nuo 1926 m. vis buvo 
mažinamas.

Toksai darbo produktin-1 
gurno gamyboje padidėji
mas laisvos konkurencijos 
sąlygomis turėtų atpiginti 
prekes, o tolimesnėje eigoje 
sudaryti tinkamas sąlygas 
atgal priimti darbininkus, 
prieš tai “taupumo” politi
kos rezultate atleistus. Jei 
producentų (gamintojų) 
varžytinės butų nustačiusios 
tokias rinkos kainas, kurios 
ir techniškai geriau Įtaisyto
se Įmonėse tik anksčiau bu
vusį—vidutinį pelną leidžia, 
tai ir paklausos, bendrai i- 

! mažėjanti arba lėtai kylanti į mant. butų prasiplėtusios, ii 
aukso produkcija. Didėjant:pirkėjų sluoksniai, nors ir

Į
jI
I

i
t
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Dertraukiamas krizio,
; kusio
Nuo 1922 ligi 1929 m.
pakilimas

DA 4 BANKAI UŽSIDARĖ
APIE PITTSBURGHĄ.
Pereitą sąvaitę Pittsburg- 

ho priemiesčiuose užsidarė 
dar 4 bankai. Šitokiais lai
kai

!

I

Kaip ilgai jis dar

matėme, praeities 
ilgiausiai truko 4-6 
o trumpiausiai —1-2

Vadinas, yra ilgiau 
'"/j ir trumpiau

geriausia savo PiniKUs aukso produkcijai, tuo pačiu sumažėjusiomis pajamomis, 
pasidėti į valdžios banką, mažėjant jo perkamajai ga-įbutų Įstengė pirkti anksčiau 
kurio skyriai randas pastuo- ]jaj—taig"i augant prekių-nirktų prekių kieki. Aiškus 

" —"ikainoms,—kriziai greičiau’dalykas, jei pastarųjų metų
žtai pinigai nepra- išgyvenami. šitas patyrimas ' technikos pažanga butų ve- 

' taip pat rodo, kad dabar dusi prie visuotinio industri- 
, ryži irvs eonai a™ ’mes vėl £.vvename periodą,' jos gaminių atpigimo, tai ir 
Lt ^AiJUb bUiNAi Aioi-įųafja kriziai trunka ilgai, .žemės ūkio sluoksniai butų 

GAVO. j šių dienų pasauliniam ūkio pajėgę mažiausiai tą pat in-
Lenkijos paskolos bonai.: kriziui didelės Įtakos be mi- dustrijos gaminių kieki, ka: 

kurie yra prekiaujami ant neto turėjo dar ir kiti fak- ir anksčiau, pirkti. Tačiau 
New Yorko biržos, paskuti- toriai, kurie anksčiau nepa- tikrovėje buvo kitaip, 
nėmis dienomis buvo smar- $ireiškė. i * Gamybos racionalizacija
kiai nukritę. Šimto dolerių; 1929 m rudeni pasauli- pastaraisiais po karo metais 
bonai. kurie neša 7 nuošim- •' nėj rinkoj smarkiai pradėjo eina greta su industrijos ša- 
čius ir yra gana gerai apsau- kristi kainos žemės ūkio pro- kų susijungimu į trustus kar- 
goti. buvo nukritę iki $30, Į dūktų, kaip javų, taip ir ki- teles, bendroves. Kainų nu- 
bet dabar jau pakilo iki $43. į tų dalykų. Didėjąs dėl Įvai- statymas pagrindinėse pra- 
Prusijos bonai, kurie neša 6; rių patobulinimų ž. ūky že- monės šakose dėl to Įgavo 
nuošimčius, buvo nukritę i mės našumas ir sėjos ploto monopolinę iš konkurenci- 
nuo $100 iki $20, bet dabar' padidinimas, kuriam nebuvo jos spaudimo išsivadavusią 

formą: tos nramonininku s- 
gos nustato kainas ir mažin- 
damos pasiūlas, parduoda
mos tuo budu su didžiausiu 
pelnu, o ne su vidutiniu pel
nu. kad ir prie didelio par- krizį ir ūkio.depresiją, 
davimo. Kvla klausimas:

šė. Procentas tenai mažės 
nis, ale u: 
puls.

pakilo iki $33. priešpastatyta paklausų pa
didėjimas, jau nuo 1927 m.

Frank M. Carroll iš Pro-Į vedė prie lėto, bet neišven- 
vidence’o pereitą sąvaitę giamo kainų smukimo. Ban- 
Bostcne buvo nuteistas už dymai paremti žemės ūkį 
plėšikavimą 10 metų kalėji- kreditu ir pašalpomis išug- 
mo. ’dė tik nepaprastai dideles

I

i

(Ta«n ant 6 pnalapio)
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Į Įvairios Žinios.
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ČIGONŲ KARALIUS A- 
MER1KAI NEREIKALIN

GAS.
Čigonai vienu žvilgsniu 

labai panašus Į mūsiškius 
tautininkus ir kunigus— jie 
labai gerbia karalius. Be
veik kožnos valstybės čigo
nai turi savo karalių. Ame
rikoje kažin kaip atsirado 
Vengrijos čigonų dinastijos 
karalius, kuris vadina save 
“Rač Lači XXXVI”. Jis turi 
pačią čigonką, kuri vadina
si “karaliene”, ir apie tuzi
ną mažų čigonukų. kurie ti
tuluojąs “princais” ir “prin- 
cesomis”. Bet Amerikai šita 
šviesiausia šeimyna kažin 
kodėl nepatiko ir imigraci
jos vyriausybė nutarė ją de- 
portuot. Laikraščiai rašo, 
kad čigonų karalius su visa 
savo svita ir su 10 muzikan
tų dabar sėdįs Ellis Island 
koncentracijos punkte ir 
laukiąs, kada laivas išga
bens jį Vengrijęn.

' Lietuvoje Atsirado Į 
Į Nauja Liga. ' 

Lietuvoje pradėjo rodytis 
nauia žmonių liga—balanti- 

DVIEJŲ DIENŲ TELY- diasis. Spėjama, kad žmo- 
ČAITĖ DUODA KVORTĄ gus užsikrečia nuo kiaulių, 

PIENO. > i
Musų draugas F. Diglis 

prisiuntė iš Clevelando laik
raščio iškarpą, kur telpa ši
tokia žinia: Netoli Sewells- 
villės, Ohio valstijoj, Danie- 
’iaus Reynoldso farmoj au
ga holšteinų veislės telyčai
tė, kuri nuo dviejų dienų sa
vo amžiaus kas dieną duoda 
po kvortą pieno. Dabar ji e- 
sant 11 sąvaičių ir kas dieną 
melžiama po du kartu.

VOVERĖ, KURI UŽPUO
LA IR KANDŽIOJA 

ŽMONES.
Natick, Mass.— Šitoj a- 

pielinkėj atsirado voverė, 
kuri užpuola ir kandžioja 
žmones. Pereitą sąvaitę čia 
buvo sukandžioti 5 asme- 
nvs. Vienam vvrui ji nušo
ko ant nugaros tiesiog nuo 
medžio ir Įkando Į ranką. 
Vieną vaiką grįžtant iš mo
kyklos parsiviio iki jo na
mų ir prie pat durų įkando Į 
koją. Policijos viršininkas 
pasiuntė vieną policmaną su 
šautuvu, kad tą nepaprastą 
voverę nušautų, bet kol 
kas jis jos da nesumedžiojo.

prarydamas kiaulines balan- 
tidijas. YDač esą pavojaus 
apsirgti balatidiazu tiems 
žmonėms, kieno blogi vidu
riai.

Balantidijos pas žmogų 
sukelia labai sunkų žarnų 
katarą, kurs po 3-4 mėnesių 
žmogų gali privesti prie mir
ties.

Liga pastebėta Biržų ap. 
Vabalninku vai., Trakų ap., 
Žaslių vai. ir Ukmergės ap. 
Panaterių bei Taujėnų vals- 

NEUŽSIDĖJO APYKAK- čiuose.
LĖS, NEGAVO PILIETIS-' 

KŲ POPIERŲ.
Lawrence, Mass.—Šį pa

nedėlį Į apygardos teismą 
čia susirinko 140 ateivių 
gauti pilietybės popieras. 
Visi jie popieras gavo, iš
skyrus tik vieną, kuris netu
rėjo užsidėjęs marškinių a- 
pykaklės. Teisėjas Hali jam 
Dasakė: ateik kitą sykį pa
doriai apsirengęs, tai tuo
met gal aš tau ir duosiu po
pieras. t.

Pasauly Laivu Keltuvas.
s

šitas keltuvas buvo įtaisytas šiomis dienomis Vokietijos 
uoste Neiderfinau. Tai esąs didžiausia ir stipriausis keltuvas 
visame pasauly. Jis pakelia 800 tonų laivą ir nuneša*j į 53 pėdas.

NUMATO MUSSOLINIUI 
GALĄ. i

Francesco Netti, kuris sa
vo laiku yra buvęs Italijos 
ministerių pirmininkas, c 
dabar gyvena Francuzijoje 
kaip tremtinys, sako, kad 
Mussolinio diktatūrai neuž
ilgo busiąs galas. Kai Itali
jos piliečiai gaus progos sa
vo valią pareikšti, jis sako, 
tai prieš fašizmą bus paduo-
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BULGARIJOJ APSKELB
TA KARO STOVIS.

šiomis dienomis Bulgari- 
ioj buvo išsprogdinta trau
kinys ir užmušta 25 žmonės. 
Kadangi Bulgarijoj ir be to 
jau buvo labai neramu, tai 

•rvaldžia apskelbė karo stovi 
ir uždraudė visokius susirin
kimus.

DETEKTYVAI APVAGIA 
ATEIVIUS.

Darbo Departamentas 
Washingtone sakosi gavęs 
tikrų žinių, kad tūlos detek
tyvų agentūros varo šlykštų 
raketą ateivių tarpe. Visų 
pirma jos įgąsdina ateivi, 
kad jis busiąs deportuotas, 
o paskui apsiima už tam tik- 
,rą kyšį apsaugot jį nuo de- 
' portavimo. Jeigu ateivis yra

r 
I

VYRAS, KĄ SUMUŠĖ PA
ČIĄ, GAVO 30 BIZŪNŲ.

Salisbury, Mad. — Tūla
Mrs. Bell čia pasiskundė tei
smui, kad vyras ją taip su- .. ..... _ ________
mušęs, kad reikėję šauktis jgigavęs Amerikon nelega- 
daktaro pagalbos. Teisėjas jjaj, nugąsdinti toki, ži
užiai liepė vyrą areštuoti ir noma, nesunku.
duoti jam 30 bizūnų kalėji
me. Jis buvo nurengtas, 
pririštas prie stulpo ir šeri
fas Įkirto jam per nuogą nu- sunkus gyvenimas, bet kai

garos iššoko raudonos deš
ros, bet vyras iškentėjo dan
tis sukandęs ir nesudejavo. 
Jo pati žadėjo būti prie pla
kimo ir savo akimis pama
tyt, kaip ji lups, tečiaus ne
atėjo Graži šeimyniška mei
le.

4
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DEGINA PINIGUS.
Kai kam dabar gali būti

garą 30 smūgių. Nors ant nu- pinigais krosnį kūrena. 
Amerikos valdžia Wa>hing- 
tone turi net tam tikrą gele
žinį pečių įsitaisius, kur yra 
deginami apsinešioję ir api
plyšę popieriniai pinigai. 
Kas metai ji sudegina apie 
10,000,000,000 dolerių.

VALSTIEČIAI UŽPUOLA 
VALDININKUS.

Lenkų kalnuose, netoli 
Čekoslovakijos sienos, val
dininkai skirstė mišką at
skiroms bendruomenėms. 
Nepatenkinti paskirstymu, 
vietos gyventojai užpuolė su 
grėbliais, peiliais ir revolve
riais valdininkus, kurie tuo 
metu buvo susirinkę vieno u- 
kininko namuose, 3 valdi
ninkai buvo sumušti iki ne
tekimo sąmonės, o ketvirtas 
pabėgo. Pašaukta policija 5 
žmones suėmė.

PRIEVARYS MOKINIUS 
DARBO.

Arkansų valstijos farme- 
riai nutarė šį rudeni prie bo- 
velnos rinkimo darbininkų 
nesamdyt, bet atlikti tą dar
bą su mokinių pagalba. Per 
bovelnos rinkimo laiką mo
kyklos užsidarys, o vaikai 
bus pristatyti prie darbo.

AMERIKONIŠKA KVAILYBĖ.

V 64 METŲ MAJORAS VE- 
t D£ 16 METŲ MERGAITĘ.
■ Iovtos valstijoj yra “slau- 
I nas” Carsono miestelis, ku-
■ rio 64 metų amžiaus majo- 
I ras McSweeney dabar paė

mė už pačią-16 metų mer
gaitę Graciją Talady. Prie 
šliubo ponas majoras ėjo

; užsimovęs trinyčiais (over- 
alls) ir ant kaklo neužsirišo 

^jokios “naktaizos”.

PAJIEŠKOJIMALNorwoodo Parapi- 
jonkos Klausimai. 
Viena Norvvoodo (Mass.)

I parapijonka parašė savo 
dvasiškam tėveliui Kneižiui 
šitokių klausimų:

1. Kodėl vyrai stovi prie 
bažnyčios durų ir laukia, 
pakol mišios prasidės? Bet 
nuo vyrų neatsilieka ir mer
ginos. Kodėl?

2. Kodėl labai retai kada 
pamatysi vyrą uždegant 
žvakutę prie šventųjų? Ai;, 
jiems nereikia šventųjų už
tarimo?

1 3. Kodėl žmonės taip silp
nai remia bažnyčią? Yra Į- 
sakymas atiduoti bažnyčiai 
dalį savo turto, bet daugelis 
to nepildo. šeštadienį jie 
nueina į teatrą ir išleidžia 
dolerį ir daugiau, o kai sek
madienį ateina bažnyčion, 
tai Į kunigo krepšį įmeta tik 
surūdijusį centą.

4. Sunku suprasti, kodėl 
žmonės nenori klausyt pa
mokslų. ir kodėl jie taip sku
binasi iš bažnyčios? Da ku
nigas žmonės žegnoja, o jie 
jau už durų. Didelis skai- 

' eras visai nenori _ klausytis 
Dievo žodžio.

I 5. Kodėl katalikai skaito i • vą < •! w •_ ■ —. —  — j—_ *11?

šitas sąlygas reikėtų knygas? aš žinau keliatą 
atsižvelgti Bet neatsizvelg- .katalikiškų šeimynų, į ku- 
ta. Ir to<lel as manau, kad P-‘rįas pareina bedieviški laik- 

........ “ .raščiai. Kartą jiems pasiu-į 
liau katalikiškus laikraščius.! 
Jie man atsakė, kad bedie-i 
viski laikraščiai geresni, nes 
daugiau juokų prirašo.

6. Turėčiau dar vieno da
lyko paklaust, ale bijau, kad 
klebonas nesupyktum.

Šitų šešių tajemnyčių ne
gali suprasti netik Norvvoo- 
do davatka, bet jų negalėjo 
išaiškint nei Norvvoodo lie
tuvių “dvasiškas vadas” 
Kneižis. Jis atspausdino juos 
tam tikram lapely, užvardijo 
tą lapelį “Šv. Jurgio Parapi
jos Biuletenis Nr. 8” ir išda
lijo jį savo parapijonams, 
kad jie šventablyvai jį apdu- 
motų.

Mes prie šito rašto galim 
pridėti tiktai vieną žodį, bū
tent: Amen.

AŠ UŽ VITAITĮ.
rankos veda jus Į SLA. raš-Turbut da niekas iš Ame-' i "

,° rikos lietuvių tiek ne “pagar- tinę ir sako, atrakink duris! 
sėjo, kiek “Tėvynės” re-' 
daktorius p.^Vitaitis. Apie jį 
rašė Amerikos ir Lietuvos 
laikraščiai ir jo teisti SLA. j 
Pildomoji Taryba darė net 
du nepaprastu suvažiavimu.

- v , Ir ant galo atrado jį kaltu, 
ta 10,000,000 balsų, o uz fa- pj-jvertė prie kaltės pačiam 
šizmą gal kokie 200,000. prisipažinti, ir be maža ko 
DĖDĖ GALI VESTI BRO- neP*koie\

LIO DUKTERĮ. Jį, ° uz ką.
Anglijos parlamentas pri- sukėlimą muštynių S.

ėmė naują įstatymą, kuriuo L. A. raštinėj, sako Pildomo- 
leidžiama ir giminėms ves- ji Tary ba. 
tis | As p. Vitaičio "teisme”

Šiomis dienomis Anglijoj nebuvau, “kaltinamojo ak- 
turi įvykti pirmosios vestu- ’ neskaičiau ir liudininkų 
vės dėdės ir brolio dukters, parodymų nežinau. Bet kiek 
Bet kadangi bažnyčia prie- ęąii^113 bešališkai į dalyką 
šinasi parlamento išleistam: žiūrint spręsti, tai p. \ itai- 
istatymui leidžiančiam ves-'^is čia buvo tiktai aplinky- 
tis giminėms, jaunavedžiam’, bių auka. Nes jis pats muš- 
teks pasinaudoti civiline me
trikacija.

•Jungtinės Valstijos yra res
publika. Tečiaus beprincipiai jos 
žmonės labai mėgsta garbint ka
rališkus titulus. Tikru karalių 
jie neturi, tai renka “tabako ka
ralius“. “grožio karalienes“ ir t. 
t. šitame paveikslėly parodyta 
“žemės ūkio karalienė“, kuri bu
vo išrinkta kopūstų ir komų pa
rodoj Californijos miestely Po- 
mona. Mergelka vadinasi Lu- 
cille Gatės. Kadangi ji atstovau
ja farmerrų darbą, tai ji yra ap
sirengusi farmerio trinyčiais 
(overalls). bet kadangi jai pri
pažintas “karališkas titulas“, tai 
ant galvos ji turi karūną, o ant 
pečių karališką apsiaustą iš bal
tu kailiuku.
i

Pajieška’.i tetos Magdės Pridotkiu- 
tės, po vyru pravardės nežinau; gir
dė iau gyvena Waterbury, Conn. Paei
na nuo Kazlų. Kazliškių kaimo. Ma
riam polės apsk. Prašau atsisaukt, ar
ba kurie žino kur ji randasi, prašau 
priduot jos adresų.

GEORGE PRIDOTKAS
12 Bromfield St., Lawrence, Mass.

APSIVEDIMAf
Pajieškau gaspadinės arba apsive

dimui. geistina, kad butų apie 50 me
tų amžiaus; aš esu 60 metų, turiu 
farmų, 2 kvoteriu ir užtektinai gy
vulių. Malonės atsišaukti. (41)

KAZYS RAGAŽINSKAS 
North Portal, Canada.

Pajieškau vaikino apsivedimui, be 
skirtumo amžiaus, aš esu mergina 26 
metų. Su pirmu laišku prašau prisių
sti ir paveikslų, pareikalavus sugrą
žinsiu. A. M.
7229 Washtenaw avė., Chicag?, III.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR BU- 
ČERNĖ. Gera proga daryt biznį lietu
vių tarpe, nes musų miestely nėra nė 
vieno lietuviško štoro. Bizniui 
gera. Klauskite.

A. J MARTH 
1201 Chestnut Street, 

Newton Upper Falls,

vieta 
(43)

Mass.

: Aš klausiu, ką jus darytu-
i met — klausytume! žmonos, 
ar keltumet su ja muštynes?

ii Vargšui p. Vitaičiui ir taip 
jau buvo perskelta lupa, o 
kas butų buvę, jegui jis visai 
butų atsisakęs žmones klau- 
syti? Gal ir be dantų pasili- bedieviškus laikraščius ii'

parodymų nežinau. Bet kiek

Vitaitis buvo nuplaktas per
daug skaudžiai. Man jo gai
la. Altrujistas.

BARBERIAM PROGA
Parsiduoda keturiu fliorų naujas 

niuro aparteaeDtinis namas, viaades 
išraudavo -
00. Ant 
lų Barber 
bar dirba šęi ________
ra proga barberjui, arba ;tam,
kuris norėti/ išmoki barbeno amatą. 
Parduosiu už.teYniauMą kainą. Klausk 
informacijų/* Per laišką atsakysiu 
pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 

MR. STANKUS
521 Ferry St., Kastan, Pa.

nda $200- 
lonių krės- 
gerai: da- 

uometį Ge-

BANDITAI APIPLĖŠĖ 4 
VIEŠBUČIUS.

Laikraščiai praneša iš Tu- 
lono, kad trys banditai te
nai užpuolė keturis priemie
sčio viešbučius ir išplėšė 10,- 
000 frankų. Viename vieš
butyje jie užmušė žmogų, 
kuris norėjo iššokti pro lan
gą. Be to, jie apiplėšė kele
tą vasarotojų.

UŽPUOLIMAS ANT DIRB
TUVES OFISO.

Brusnwick, Me.—Pereitą 
penktadieni keturi ginkluo
ti banditai čia užpuolė Ca- 
bot Manufacturing Co. ofi
są, liepė tarnautojams neju
dėti iš vietų, ir pagrobę apie- 
$10,000 greitai automobi
lium pabėgo. Pinigai buvo 
atvežti iš banko darbininkų 
algoms ir pusė jų buvo jau 
sudėta Į konvertus

Laiškas iš Lietuvos.
“Keleivio” Redakcijai.

/Draugai! Beviešėdama 
Lietuvon sulaukiau svečio iš 
Bostono. Tai buvo “Kelei
vis”, kurio aš senai laukiau. 
JĮ pavarčius radau daug 
naujienų iš Bostono ir jo a- 
pylinkių. Malonu užtikti pa
žystamų vardus, su kuriais 
teko daug malonių valandų 
Amerikoj praleisti. Savo ke
lionę per Atlantiką esu suvis 
patenkinta. Važiavau Skan- 
dinavian-American Line lai
vu “United Statės”. Pats lai
vas labai puikus, valgis ir 
patarnavimas kuogeriausi. 
Aš ir dauguma kitų keleivių 
jautėmės visą kelionę pui
kiai ir linksmai. Visiems, 
kas mano važiuoti, patartina 
keliauti ta linija. 7 ‘ 
muitininkai Klaipėdoj elgėsi ♦ 
labai mandagiai ir jokios ♦ 
kratos nei keleiviams, nei • 
bagažui nedarė. ;

Siunčiu visiems savo drau- •• , - v. »
I 
♦ 
t « 
I i

♦ ♦

tynėse nedalyvavo. Ir jis jų 
visai nepradėjo. Kaip man 
rodos, tai jis net vengė jų. 
už ką jam buvo ir lupa per
skelta.

Užpuolimą visų pirma su
kėlė p. Vitaičio žmona, Zosė 
Vitaitienė. Ji užpuolė SLA. 
sekretorę, p-lę Jurgeliutę, 
pagriebė jai už plaukų, ap
draskė rankas ir t.t. Paties 
p. Vitaičio prie to visai ne
buvo. Kaip rodos, tuo laiku 
jo nebuvo nei SLA. name.

Jis kaltas išrodo tik tuo, 
kad vėlai vakare, kai po to 
skandalo p-lė Jurgeliutė už
sirakinus savo raštinėj dir
bo SLA. darbą, jis atsivedė 
savo žmoną, atrakino savo 
raktu SLA. namo duris, ir 
leido savo Zosei padaryti 
antrą užpuolimą ant p-lės 
Jurgeliutės.

Pateisint p. Vitaitį už ši
tokį pasielgimą. žinoma, 
sunku. Bet nagrinėjant žmo
gaus- nusikaltimą, kiekvie
nas teismas atsižiūri Į sąly
gas, kuriose nusikalstamas

PORTUGALIJOS SUKILI
MO VADAS BUS IŠ

TREMTAS.
Portugalijos valdžia nu

tarė ištremti užsienin buvu
sio sukilimo vadą gen. Nor
toną de Matos. Ištrėmime 
jam mokės genorolo algą, 
bet jis turi pasižadėti neda
ryt prieš dabartinę vyriau
sybę iokių žygių.

BROOKLYN, N. Y.
43 DIVISION AVĖ. kampas Wythe 
avė. yra tinkama vieta užeit GAR
DŽIAI PAVALGYT.

Juozas Sniras ir Magdut* Kiburle- 
nė pagamina tikrai lietuviškus ir a- 
merikoniškus valgius labai gardžiai. 
Nepaminkite!
43 Division Ave_ Brooklyn. N. Y.

—--- -----
darbas buvo padalytas. Są-' 
lygos gali būt tokios, kad ■ 
nusikaltėli prisieina išteisin-' 
«• !

Mano manymu, tokiose 
sąlygose buvo ir p. Vitaitis.' 
Užpuolimą darė jo žmona, 
kuri jokių ceremonijų nepri- 
pažįsta. Na, ir ką jus dary-i 
tumet, jeigu jus jo vietoje 
butumet? Žmona paėmus už

VISŲ ŽINIAI.
•

Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimns. kaip tai: paj ieško ii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už syki No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kflrie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę iaiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
ta! p m t pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 RROADWAY, *
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gams ir draugėms nuošir
džių linkėjimų. Ypatingai 
reiškiu didelės padėkos Bo
stono lietuvių moterų drau
gijos rateliui už taip drau
gišką ir skanią išleistuvių 
vakarienę.

Draugiškai visus sveikinu: 
A. I.iutkuvienė.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

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

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

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

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

Užsirašvkite “Margutį” 8 mėn. už $1.00, tkomet gausite "Namų 
Daktarą ’"ir gi už 81.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00 Be andarų $1.50. Knyga apie 2<)0 puslapių su autoriaus paveik
slu. Vyrų ir Moterų iigų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidom!* " paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja i i.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra v enintėlis dainų ‘su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
paaauly.

i-.

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

‘ 15 akerių žemės, 2 akeriai ganyklų, 
i kita dirbama. 6 ruimų stuba, miesto 
i vanduo, barnė nauja dėl 20 tonų šie- 
j no, 30 obe’ių sodas, 2 telyčios, 2 kar
vės, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
ninkas dėl 800 vištų, garadžius dviem 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
didelio miesto Lawrenco, Mass. 3 
mailės į Salėm, N H., 1 mailė į Štei- 
to keiią, 2 minutos nueit į mokyklą ir 
10 minutų iki augštosios mokyklos. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no
rėtų įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosiu 
ant lengvų išlygų ir labai pigiai (40) 

MRS. MARY MATAS
Box 196. Salėm Depot, N. H.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. Valst. ir Kanadoj. 
Norint gauti darba prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
siuntimo. (42)

L. J. G ECH U S, Room 600
201 North Wel!s st. Chicago, III.

GAISRAS SUNAIKINO 
MIESTELĮ.

Mažas Italijos miestelis 
Santo Stefano visiškai buvo 
ugnies sunaikintas. Po 1908 
metų žemės drebėjimo mie
stelis buvo atstatytas, bet 
didžiuma trobesių buvo ma
ži mediniai namukai. Nors 
miestelio gyventojai išliko 
visi sveiki, bet apie 200 šei
mynų atsidūrė be pastogės. 
Materialiniai nuostoliai sie
kia 10,000,000 lyrų.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITTS
520 Wilson SU 

Waterbury, Conn.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Are., Desk. Kn 

CHICAGO. ILL.
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Baigiant tenka pažymėti, mybos aparatą. Taigi ne po- IfltfVPAę /*AITNAMAC 

kad šis pasaulinis ūkio krizis. litikų, o inžinierių darbu. • WJO llAUH AIvIUm 1L

VJkio n»■» < —|«i»>
mokėjimams darbininkams 
už mašinas, už žaliavą, ir tt. 
Todėl jiems pritrūksta pini
gų, ir jie kelia nuomas. Bet 
kai nuomos mokesnis labai 
išpučiamas, užeina krizis na
mų statyboj, o dėl to mažėji
mas paklausų statybos me
džiagų rinkoje, tuo budu tai 
glaudžiai sijasi

gedusių ir pasenusių dalių 
pakeitimas naujomis, vyk
domas nenustatytu planu ir 
nenuolatos: tai vyksta pro
tarpiais, kada kapitalistai 
randa tai pelningesnių. Jie 
koncentruoja visada tai Į 

i ir turi ita- kelių metų laikotarpi, o pa- 
kos visam ūkio kriziui. Tai skui vėl pertraukia tai darę, 
buvo matyti dar visai nese- Dėl to ir yra prosperito ir 

krizio periodų pasikeitimas 
neišvengiamas, ir valstybė 
prieš tai paliks tol bejėgė, 
kol ji paliks gamybos prie
mones privačių kapitalistų 
rankose. Dabar jau daug 
kam aišku, kad kapitalisti
nėje santvarkoje valstybė y- 
ra bejėgė prieš ūkio krizį. 
Ūkis eina savo keliu, ir val
stybė nepajėgia jį tvarkyti. 
Tai yra tas, kas vadinama 
kapitalistinės santvarkos a- 
narchija, nebėgsianti tvar- 
kvti gamvbą.

Racionalizaeijos tikslu y- 
ra mažinimas gamybos iš
laidų. Bet Įmonininkas vi
suomet tik savo gamybos iš
laidų mažėjimu susirūpinęs, 
o ne mažėjimu gamybos iš
laidų visuomeniška prasme. 
Jisai savo gamybos išlaidas 
gali mažinti budais, kurie 
visuomeninės gamybos išlai
das pakels. Tokia racionali
zacija yra klaidinga racio
nalizacija (Fehlrationalisie- 
rung).

Ši netiksli racionalizacija 
visai nėra klaidingo atskiro 
imonininko apskaičiavimo 
pasekmė. Ji yra paremta ka
pitalistine darbo mokesnio 
sistema.

Technikos ir darbo meto- 
tdų racionalizacija turi būti 
^sujungta su visos valstybės 
. ūkio racionalizavimu. Įve- 
, dant vietoje laisvų Įmoninin- 
Įkų nusprendimų, apskaičia- 
i vimą, moksliniu patyrimu 
paremtą.

Moksliškai patobulintas Į- 
monių tvarkymas išplėtojo 
darbo ir organizacijos me
todus, kurie bus vertingi ir 
tinkanti tolimesnei raidai, 
tai bus ateities organizuotas 
visuomenės paveldas, bet šie 
darbo ir organizacijos meto
dai galės ūkyje tik tuomet 
būti naudingi, kai jie jau ne
bus planu atskiro kapitalisto 
Įmonei, bet tarnaus visuo
meniniam ukiui: “O kada, 
kokiu keliu ir kokiom prie
monėm darbininkų klasė ga
lės įvykdyti visuomeninės 
santvarkos racionalizaciją, 
pareis iš vienos pusės nuo 
pasisekimo socialistinės sta
tybos Sovietų Rusijoj, o iš 
antros pusės—nuo demokra
tijos stiprėjimo Europoj.”

Sovietų Rusijoj, kad ir da
roma klaidų, kad ir yra ne-

nai Įvykusio š. m. birželio 
mėn. pradžioj Berlyne “bu
tų kongreso” debatų metu, 
kur buvo svarstyta “priva- 
vačios, viešos ir bendruome
niškos butų statybos, kaipo 
pagrindo butų ti-ukumui nu
galėti klausimą.” Čion aiš
kiai buvo taip pat nušviestas 
kontrastas tarp darbininkų 
pajamų ir aukštos butų nuo
mos ir buvo ieškoma kelių 
iš butų krizio išbristi. Vis 
labiau prieinama nuomonė, 
kad butų statyba yra socia- 
liškai politinis reikalas, kaip 
statyba mokyklų ir t. p. Šio 
klausimo sprendimo klasiš
kas pavyzdis yra “raudono
sios" Vienos miesto savival
dybės šioj srity veikimas.

Kapitalistinio ūkio teore
tikai paprastai moko, kad 
kiekvienas krizis sukelia rei
škinius, kurie veda prie to 
krizio nugalėjimo. Jis tokiu 
budu pats “gydosi”. Krizio 
metu krintą prekių kainos ir 
mažėjąs darbo mokesnis. 
Mažėjant darbo mokesniui 
Įmonininkas gamina piges- 
nėm sąlygom ir gali pigiau ir 
daugiau prekių parduoti. 
Taip pat didėjąs pirkėjų 
skaičius. Tokiu budu darbo 
mokesnio ir prekių kainų 
kritimas automatiškai vedąs 
prie didesnio prekių parda
vimo, o dėl to ir prie gamy
bos atgijimo. Pastaraisiais 
laikais ši teorija Italijoj ir 
kit. valstybėse buvo pateisi
nimu kainų kritimo ir darbo 
mokesnio mažinimo. Bet dėl 
šios akcijos ūkio krizis tik 
dar labiau paaštrėjo, nes iš 
esmės ši teorija yra klaidin
ga.

Krintant prekių kainoms, 
mažėja ir pajamos,—kaip 
darbininkų algos, taip ir 
krautuvininkų pelnas. Todėl 
pirkėjai, kad ir prie mažes
nių kainų, negali daugiau 
pirkti, negu kad jie pirko 
anksčiau prie aukštų kainų, 
nes ir jų pajamos yra suma- 
žėjusios. Jei darbo mokesnis 
mažinamas greičiau, negu 
prekių kainos krinta, tai su
vartojimas masėse silpnėja, 
mažėja prekių paklausos, o 
kartu ir paklausos gamybos 
priemonių ir žaliavos. Kri
zis dėl to dar labiau aštrė
ja.

Tiesa, pc krizio eina paki-

i

v •
S1O-bė. Nusinešiojusių mašinų ti, ar jau galima laukti 

reprodukcija, techniškas su- kio tokio pagerėjimo, ar dar

bus nugalėtas (jei jis bend- Bet tai nebus galas, nes po 
rai bus nugalėtas) ne vald- kelių metų vėl krizis, ir tai 
žiu parėdymais, ne parla- vyks tol, kol žmonija pasi- 
mentų nutarimais, bet im- rys pagaliau nusikratyti šią 
pulsais, kuriuos duos tech- anarchiją ir pereis pagaliau 
nike* 
las
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limas, bet tai vyksta ne dėl pasisekimų, kurių neišveng-
to, kad krizis dėl kainų smu-^a penkmečio planą vyk- 
kimo ir darbo mokesnio ma-,dant, jei pavyks dar porą 
žinimo savaime “gydosi", o, metų “išlaikyti”, tai plano 
todėl, kad visuomet ateina tikslas mažiausiai pramonės 
laikas, kada gamybos apara- i šakose maždaug bus pasiek- 
te susinešioja mašinos, ir jas tas. Suprantama, kad tai tu- 
reikia keisti naujomis. O dar rts dar didesnės, negu lig- 
labiau, kai technikos pažan- šiol, įtakos visam pasauli- 
ga Įneša produkcijon ir niam ukiui. Iš kitos pusės, 
transportacijon didelių at-, tai turės sustiprinti pasitikė- 
mainų.

Taigi kriziai vyksta „...o™®
klasė eis visai kitokiu keliu 
“>rie soeializmo, negu kad 
Rusijos bolševizmas ėjo ir 

•eina” (Ibid).

I jimą socializmu, jo valia ir
1 jėga, “bet ir šiuo atveju Eu- 

,ne ropos ir Amerikos darbo

(.eorija,—kad kriziai vyks- 
ta dėl mokėjimo priemonių 
padaugėjimo ir nuomos mo- 
kesčio mažėjimo, ar deflia
cijos teorija— < 
kainų kritimo ir darbo mo
kesnio sumažėjimo, o todėl, 
kad yra bangavimas techni- rr AmerikS'j”V

°eT?a’ Kad dabarties valstybinės 
a r Prelę11? santvarkos yra bejėgės kri-

zį ne tik nugalėti, bet bent 
sumažinti, geras pavyzdys y- 

Aii.v. J. V., kurtai skos gamybos aparato ir bandoma daryti visokiais 
techniškų pasikeitimų tame budais, net naujų bažnyčių 
aparate. statymu.

Kapitalistinėje santvar- Pasižiurėjus paskutiniuo- 
koje gamybos priemonės yra ju laiku Į tarptautinę ūkio 
privati kapitalisto nuosavy- būklę dar sunku yra atsaky-

vis eis blogyn. Didelis pini
gų kiekis, pasirodęs pasauli
nėj rinkoj, rodo, kad vienas 
elementų—pigus kapitalas, 
kuri gali būti Įtrauktas pro
dukcijon, jau yra viena iš 
priemonių kriziui nugalėti. 
Bet prekių kainos tarptauti
nėj rinkoj vis dar labai že
mos. Oficialus optimizmas, 
pareikštas prezidento Hoo- 
verio Jung. Valstijose nepa
sitvirtino. Tikėtasis pavasa
riškas pasaulinio ūkio atgi
jimas nė kiek neišsipildė. 
Iskiriant vieną Prancūziją, 
kur konjunktūros pablogė
jimas taip pat pasireiškė, 
bet ji vistik dar paliko lyg 
ir sala, tarptautinis ūkio kri
zis visur dar viešpatauja.

Koks sunkus krizis Ame
rikoje, matyti iš to, kad 
gamybos indeksas 1930 m. 
gale buvo 80, prieš 86,2 
1929 m. gruodžio mėn. ir
1929 tų pat metų birželio 
mėn. Pav., š. m. vasario mėn. 
buvo pagaminta 220,000 
automobilių prieš 600,000, 
kurie pagaminami geros 
konjunktures metu. Geležies 
gamyba šiek tiek pakilo: 
2,07 mil. tonų š. m. kovo 
mėn. prieš 1.74 mil. tonų 
š. m. sausio mėn., bet vistik 
daug mažiau palyginus su
1930 m. kovo mėn., kada 
buvo pagaminta 3,300 mil. 
tonų. Plieno per tą patį lai
ką—2.49 mil. tonų sausio 
mėn. ir 3,07 mil. tonų kovo 
mėn. (1930 m. kovo mėn. 
4,37).

Negeresnė padėtis ir An
glijoj. Pablogėję dalykai 
Tolimuose Rytuose, ypač 
Indijoj ir Kinijoj anglų eks
portą žymiai pablogino. Kri
zis anglių kasyklose ir teks
tilės pramonėje su jau ank
sčiau pasireiškusiu dideliu 
nedarbu, prasidėjus pasau
liniam kriziui, ypač paaš
trėjo. Per pirmus 1931 m. 3 
mėn. iškasta tik 59410 tonų 
anglieš prie 70140 tonų per 
tą pati laiką 1930 m. ir 616- 
40 per paskutini 1930 m. 
ketvirti. Taip pat ir teksti
lės pramonėje būklė liūdna 
sąryšy su eksporto pablogė
jimu (boikotas Indijoj ir t. 
t.).

Vokietijos ūkio būklė pa
gal paskutinius “Institut zur 
Konjunkturforschung” duo
menis nerodo tendencijos 
gerėti; trunka sunkiausias 
krizis. Bendras produkcijos 
indeksas (1928 m.—100) 
vidutiniškai 1930 m. buvo 
84.4. Šie metai sudaro tokį 
vaizdą: sausis—64,7, vasa
ris—68.6, kovas—71,2, ba
landis—71.5. Vadinasi, pro
dukcija yra vienu trečdaliu 
žemesnė negu 1928 m. Ang
lies kasyklose, palyginus su 
vidut. mėnesine gamvba 
(1929 m.—539,000 t.), 1930 
m. sumažėjo ligi 472,000 to
nų. Per pirmus 1931 m. 4 
mėn. šie skaičiai: 424,000, 
396,000, 387.000 ir 395,000 
tonų. Geležies gamyba, pa
lyginus su vidut. 1930—27,- 
000 tonų, per pirmus š. m. 
4 mėn.—20,000, 19,000, 18,- 
000, 18,000 tonų. Kasdieni
nio vartojimo prekių rinkoje 
dalykai kasdien eina taip 
pat vis blogyn.

Depresija Italijos ūky yra 
ypač sunki. Italijos ekspor
tas, palyginus su normaliu 
laiku, yra sumažėjęs, vienu 
ketvirtadaliu ir dar vis turi 
tendencijos mažėti. Geležies 
ir plieno gamyba vienu treč
daliu mažesnė negu 1929 m. 
Fašistų sugalvotas algų ir 
darbo mokesnio mažinimas 
ūkio padėties lig šiol nė kiek 
nepataisė.
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; IR DAKTARAS PADARO 
KLAIDAS.

<ą ga- mo formos.

TEISINGUMO STEBUKLAI.» -

Jeigu žmogus nusidėjęs— 
jau kitaip ir bylinėjas.
Ima bylą prokuroras 
ir įjungia vėl motorus — 
Jeigu nėra kaltininko 
ima gerą laidininką 
prideda prie aparato 
ir taip asmenį nustato — 
Jei nseako jis teisybės, 
tiria visas aplinkybes, 
žmogų jungia į mašiną 
ir tuoj smulkmenas sužino. 
Čia viskas taip surėdyta, 
tokia lenta paguldyta, 
sagos, blizgančios stiklinės, 
o aplinkui vien skaitlinės, 
žmogžudys taip atsistoja, 
kad pedalą liečia koja, 
ir kuom jisai nusidėjo— 
žiemai vietoj paaiškėja. 
Jei tikrai jis yr’ užmušęs 
ir pedalą šį parušios, 
o tas aukštą įtempimą— 
ir plėšiką velnias ima. 
Jei jis yra tik vagilis— 
nedasiekia jo frtilis — 
ir rodyklėj pasimato 
kiek toks tipas gauna metų... 
Jeigu bylos civilinės 
teisia svarsčiais metaliniais. 
Šitas keistas aparatas 
panašus į automatus.
Greta sėdas abi pusės— 
(urščia jis kaip autobusas’.) 
Ir iš mašinos spaudimo 
teismas išneša sprendimą. 
Kiek lengviau, jei apeliuoja 
ir sprendimą anuliuoja. 
Tuomet šitokią mašiną 
veža vėl į magaziną. 
0 jei siekia tribunolą— 
byla sukasi per volą... 
Ašys, štepseliai, ratukai — 
ir visoki ten spaustukai — 
Tenai paskutinis volas 
yra tasai tribunolas. 
Per visokią smarkią šviesą 
jis pasako visą tiesą.
Jeigu žmogų pasodina 
dar ratuką prikabina, 
pradeda tasai judėti 
ir pasako, kiek sėdėti. 
Garas kažin kaip sucypia 
ir gabena tą Į cypę, 
čia germetiškai uždaro 
ir jau nieko nebedaro — 
Cypčj vėliai padaryta... 
Vos tik durys uždaryta, 
šito tipo patogumams 
nusileidžia keistos gumos. 
Viena kylanti iš lubų 
leidžia vargšui šiltą sriubą, 
antra vandenį, ar kavą — 
visos jos dėl labo tavo... 
Jeigu norisi išeiti — 
sienon raktą tik palieti 
ir dėl praktšikos paguodos 
pasirodo baltas puodas. 
Visko čia nenusakysi — 
Net marguoja tau akyse... 
Ir tos visos naujos mados 
eina dėl žmonių vigados— 
Jei išteisina teisėjas — 
jam paleidžama toks vėjas, 
pridedama doza garo, 
tą tuojau namo parvaro — 
Jei kuris iš cypęs neina— 
tokį pagaraot priseina;
jam propelerį įtaiso 
ir nurodo tikslų reisą... 
šiais laikais ir seną teisę — 
vargšę, mašinon /taisė. 

L > " Jai Boks.
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_ ■ _-1. KNYGYNE
' • Baškisa reikaHiigiauai? iodžių ir 
pasikalbėjimų. Ai knyga sutaisyta taip 
leagvai ir sapiastamai, kad kiekvienas 
gali greitai itanokt kalbėt amdiskai. Joji telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautsvėn, pas daktarų, pas bartda- 
skuti. pas kriaučių, ta tt. Su fonetiškų 
ižtarimn ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sirtaiaė St. 
ICchelsonaa. PusL 95..................... tie.

ir "- g-- Irtai įdoož ir pas»> 
įritanti knyga. Iž jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jta kovojo m gamta ir kaip cirilžsavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Bcstaa, 
Ma—1911 m, p—d. 99................. He.
PaparSe tied— ir keturi— ktt— 

apyaakoa: (1) Neužsitikintis Vyr—; 
(l) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rakta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt,..................  M*-
Ttiaita Mmya« Istorija JoftorMtatu

DrtJo< Jeinori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tų knygų. Iš jos dasižinoei, kad vyrai 
tarėjo daug panų, o žmonos po- kelia 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti Jiyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ......................................... tOe-
Orutuoee ro^14 apdaruos* .... 75e.
Kadai Ai Netikta j Dievų? — Arba

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

Kur Musų Beilsi GyveuoT — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutiaė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa 74 p. —e

StabmMdiika Lietuva i* Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 1<*-

Biblija Satyroje. — Labai ųiouil h 
juokinga knyga su 379 puikiaie pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijus iių 
knyga niekas nesigailės. 382 pue- 
iapiai. Kaina............................. 41 ••

Kaip fT—»Tfs ža—aėe Pursistetydave
S*a teasų. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvata 
dų. Pagal daugelį autorių parusi 
iksas. Antra knygutės dalis yra: “<ė 
virkščias Mokslas arba Kaip Atafra- 
do Kalbės.** Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL ............................................14%
Deiko Reikia žmogui Gert ir Valdyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet driko gi norim? Driko 
be valgio žmogus silpsta ? Ir deiko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikta 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš Hm 
knygutės. Parašė D-raa C-mue. 
Kaina..............................  ĮCe
Lytiškos Ligos ir kaip nuo ją apsisau

goti. Parašė D-ras F. Mstulaitia. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ......................  25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m, pusi. 63...............................25c
Uetavoo ttiupsbiftss Istorija tr

lapia. — Šitas veikalas parodo, kai* 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvo* 
spėkos vedė kovų su c^ro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu taiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui rev-> 
liucija parėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios. i» 
kaip ji buvę apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur’ 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia teipa ris4 
svarbesni dokumentai: Strigiamojv 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušia su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 
Drūtais audeklo apdarais.......... SI
Ben-Bsr. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laiku. Parašė
Wallace. 472 pust........................ S2.M
Amžinos Damos. Staj knygutėj teipa

44 geriausių Jovare deimj. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kai* 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PusL 3Z........................................... lfc
EBės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai 
truota. 95 pusL.........................  99e

I

Bostone anądien ant gatvės ( Dtisa Bsrtss SpyčlsL — Ir ktam 
apalpo gražiai apsirengusi mo-( Daugiau, - . I koj munsaino. šioje knygoje telpa nestens. Buvo pasauktas daktaras. 72“Džian Bambos spyčiai,” eiles^pa 

i —uoejunai, o.....,.——-U
I r— ir juokai. Antra pagerinta 
’ įaida. pusL ....••••••••••••
I “-’r1 ir DrtlamadjM. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- 
4 žiu ir juokingų monologų ir dekiayia- 
i «įin Visokios temos: darbininkiškos,

. , ________________ į Visos
oke—bioa, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................25c-

I, I
1 Apie Dirvų, Velnių. Dangų ir Proga 
’ ra. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
.liausiąs pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
I lijos prietarų naikintojas. 71 
< puslapiu ...................................

' Ar Bure VisueOnas Tvanas? — Kaly
Nejus galėjo surinkti į kelias <ho 

I nas visų veislių gyvūnus, kurie gyye 
ns išsimėtę po visa žemės kamuolį i 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoi sutalpinti? Ii kur ėmesj 
tiek vandens, kad visų žemų 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
ii Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai i* 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ..................... --...................
Amerikos Maeochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 

■ paveikslais. 16 pusi.......................... 10c.
—Čia vienas skaitytojas klau-, rro<r| išaiškinta Kunigų

šia mus, kodėl moterys turi to- bepatystės istorija, pasekmės ir jų

Jis pradėjo ją egzaminuoti ir į mludbejūnĮi, 
moteris atsipeikėjo.

—Tamsta esi girta,— pareiš
kė daktaras ligonei.

Moteris Įsižeidė: __ ____ _
— Kaip tamsta drįsti tokius' tį^liučiunieriškos, tautiškos, bumo- 

dalykus sakyti ?—ji pradėjo pro-1 14
testuoti. — Aš kaip gyva nesu 
lašo degtinės išgėrus.

—Bet tamstos pulsas rodo, 
kad tamsta girta. - ________ __ _

Moteris pažiurėjo į daktarą ir (gausias pasaulyj* kalbėtoja* 
sako: Į

• — Daktare, ar tamsta neina-, 
tai. kad tamsta savo pulsą čiu
pinėji?

REDAKCIJOJ..

i
i i 
i
kilis <rražin<% vpidiis Ka iam ant doriškas nupuoiir.’.ss šią knygį turėtų K1US gražius vėlaus, ną jam anl f><rgkaitytirkiekvle a<= vyras, tevaa ir 
to atsakyt? ' jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-

| -Atsakyt: daiu ir pudros
mes niekam nerekomenduojam. Town»end Fo*, D. D., sulietuvino

[ Fordinand de Samogitia. ............. 25c

; žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, 
I historijos, etnografijos, geografijos, 
I aatronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 

Žmona sutinka pirma valanda visokių patarimų apie sveikatų, budus 
' I gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų

gnzUSĮ namo vyrą. Į ūkininkams, daržinin-
—Ka gi tu niekše, ateini na- kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 

mo pirma valandą žadėjai giat- $
eiti lygiai dešimtą? Dar garbės Apdaryta..................................... $3 00
žodi davei. ' goetali0a Taerija, tai veikalas, kuris

—žinoma, daviau garbės žodį i trumpais ta aiškiata faktais parodo, 
. ... ... r,. , . . , kaip iki šiol keitosi draugijos formos,ir išlaikiau. Dabar lygiai de- ir paketas kapš-
"mts Minute tam atoml mušė 1 talismaa. Kama ......................... '• 25c

LAIKRODIS NULIAUS 
NEMUŠA.

ir išlaikiau.
šimts. Minutė tam atgal mušė. 
Aš pats girdėjau.

—Pasakok. Aš ir tik-ką gir
dėjau, kaip laikrodis išmušė 
vieną.

—Juokinga tu. Negali gi laik
rodis dar ir nulį išmušti. Reikia 
pačiam susiprasti.

KAVALIEMUS NE LAIKU.

Jgo
L j •

C3O

Senbernis. — Pasakyk savo 
seserei, kad aš čia jos laukiu.

Vaikas.-
Ji liepė pasakyt, kad dabar jos
nėra namie.

Aš jau jai sakiau.

Pati:—Pasakyk, Petrai, ką tu 
darysi, kai aš numirsiu?

Vyras: Pasisamdysiu grabo- 
rių, kad palaidotų.

A

■ ■ »■.................... ... 1 1

pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bernatavičiaas. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą saro namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Ksfara $1.50.

KELEIVIS
2W BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

t
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos

KATALIKĖ BUVO NU
TEISTA KATORGON 

KAIPO “KOMUNISTĖ”.
Vienos Vilkaviškio krau

tuvininkės tarnaitė Tama- 
kauskaitė, katalikė, maldin
ga mergaitė, nubausta 4 me
tais katorgos už priklausy
mą komunistų organizacijai 
ir laikymą komunistinės lite
ratūros.

Nuo vasario mėnesio ji ir 
sėdėjo. Tik šiomis dienomis 
Vyriausiame Tribunole bu
vo svarstoma jos byla baig- 
tinai.

Tamakauskaitę ginti stojo 
prisiek, advokatas Sugintas.

Teisiamoji aiškinosi, kad 
ji jokiai organizacijai ne
priklausiusi ir literatūros ne
laikiusi. Jos advokatas Su
gintas iškėlė ir nušvietė pri
metamus jai kaltinimus bei 
apystovas, kuriose konsta
tuotas nusikaltimas: krautu
vei! eina visokie žmonės, ku
rie visuomet gali pakišti li
teratūros. Esą, Derdaug drą
su iš vieno fakto, kad po 
“bale j a” rasta literatūra, 
pripažinti ją kalta ir bausti. 
Be te, tūla Kaganaitė, ku
riai primetama, kad ji Ta
makauskaitę kursčiusi, in
struktavusi, šitoj byloj fi
gūruoja tik kaip liudininkė... 
Prieš kaltinamąją įrodymų 
nesą (nes ir'šeimininkė apie 
savo tarnaitę gerai atsilie
pė), ir todėl advokatas prašė 
ją išteisinti.

įdomesni Šią Dienų Dalykai. ĮSIGIJO dvarą kunigo spūdžio 
IŠMĖGINTU BUDU.

VOKIEČIAI BOIKOTUO
JA LIETUVOS KIAUŠI- 

NOJS.
Kaip žinoma, dabar visi iš 

Lietuvos eksportuojami 
kiaušiniai yra štampuojami. 
Lietuvos kiaušinių eksporto 
70 nuošimčių eina į’ Vokie
tiją. Kiaušinių pirkliai skun
džiasi, kad vokiečiai, .pa
triotiniais sumetimais, kiau
šinių su “Lietuvos” antspau
du neperką. Ypačiai Lietu
vos kiaušiniai esą boikotuo
jami Rytprūsiuose.

Taigi, toks vokiečių "pat
riotizmas” daro komplikaci
jų musų kiaušinių prekyboj. 
O Lietuva negali išsižadėti 
savo markės.

AUTOBUSAS SU KELEI
VIAIS NUVIRTO l 

PLYNIĄ.
Kursuojantis tarp Kybar

tų ir Virbalio autobusas, su
sitikęs plente su pasibai- 
džiusais arkliais, dėl šoferio 
neapsukrumo pilnas keleivių 
nuvirto į paplentėj esančią 
plynią, vadinamą Plimbaliu. 
Keletas keleivių sužeista, 
vienas jų gana sunkiai.

PEILIU NUDURĖ MEILU- 
ŽL

Šeduvos miestely, Brima-

čia yra parodyti 3 įdomesni šių dienų dalykai, būtent: (1) Remontuotas Amerikos šarvuo
tis “Arizona” plaukia per Panamos Kanalą į Pacifiko vandenyną dalyvauti jūrių manievruose. 
(2) William H. Beck, naujas generalis Amerikos konsulas Kanados miestui Ottawa. (3) India
nos universiteto profesorius W. A. Cogshail, kuris nustatė tikrąjį šios šalies pulsavimo centrą 
netoli Lintono, Ind., apleistoj anglių kasykloj.

i —. - - -

SUSEKĖ PINIGŲ DINGI
MO PASLAPTĮ?

Gudžiūnų valse. Jakubai
čių kaime yra vartotojų ben
drovė “Vyšnia”. Jau kelis 
kartus pasitaikė šio koope
ratyvo paslaptingas apvogi- 

I mas; išimdavo pinigus.
Į Kadangi kaltininkai ne- 
i pavykdavo surasti, tai nu-

AR VERTA GRĮŽTI TEN, 
KUR TAVE NUBAUS?

Lietuvos laikraščiai pra
neša .šitokį įvykį:

Stasys Steponavičius, ki
lęs iš Garliavos, ieškodamas 
darbo, nusitrenkė į Klaipė
dos kraštą ir pristojo į gar
laivį pečkuriu. 1928 m. spa
lių 4 d. Steponavičius buvo 
pasauktas naujokų ėmimo kentėdavo bendrovės vado- 
komisijon ir paimtas ka- Tik paskutinį apvogi-

-- * - .v TVįsais-

Į VIENĄ ŠOKIŲ DIENĄ 9 
MUŠTYNĖS

Rugsėjo 6 dieną Šiauliuo
se buvo surengti šokiai taip

Arba kaip apsukrus lekajus > 
apmovė savo glušavotą poną

8 klm. nuo Raseinių, Be-į 
tygajos link, yra gražus Bi
liūnu dvaras. Gražios apy
linkės, derlinga žemė, ir ne
paprastai puikus rūmai. Tą 
dvarą jau nuo senų laikų 
valdo senų pažiūrų, bet lin
kęs į misticizmą, pilnas prie
tarų, darąs spiritizmo sean
sus, su visomis senovės dva
rininko tradicijomis ponas 
D.

Pas tą dvarininką dar 
prieš karą pristojo tarnauti 
vežėju, o paskui liokajum 
jaunas, bet gabus, gudrus, o 
kartu stiprios valios, atkak
liai siekiąs tikslo jaunuolis 
K. Gabus liokajus pirmiau
sia įsigijo savo pono didelį 
pasitikėjimą, meilę, o paskui 
senas dvarininkas pradėjęs 
savo liokajum susižavėti.

Gabus dvarininko tarnas 
nusistatė pasinaudoti savo 
pono silpnybėmis ir tapti to 
dvaro šeimininku. Apie tai, 
kaip dvarininkas savo dvarą 
užrašė liokajui, eina viso
kios verslios.L

nu bute Knikšaitė Emilija, J - t • • • f • vybe. Tik paskutini apvogi-. J ’ riuomenen karinei prievolei ' ižoisradusi savo meiluži Bnma- Hikti H mą policijai pavyko įsais-
ną Vladą besimeilaujant su v ’. .. „ ... kinti.
Vincevičiute Zose, keliais ?S0IPls?ja , Steponavičių Bendrovės krautuvė ran- 
peilio smūgiais mirtinai jį F?e-me’ Pa^ei^o ke- svime, kuris pertvertas

Vyriausia tribunolas Ma- sužeidė, nuo ko sužeistasis ^ai ^Ya^, Pai^- .^’i siena ir kita puse naudojasi 
’• ’.. - nebeatgaudamas sąmonės P°navicias> RaiP aĮs{5: svirno savininkas. Pasirodo,

- - Uac!^^^dari^idirttiikadgfflvos^ojisilipda:

Bendrovės krautuvė ran-

riampolės apygardos teismo 
sprendimą, kuriuo Tama- I - - - - ■ •
sunk. darb. kalėjimo panai
kino ir mergaitę išteisino.

čia pat ir mirė. Panevėžio a- nas,sprendimą, kutiuu įama- via pau u nmc. ; iai cvuuv j±a pipua-
kauskaitė nubausta 4 metais pygardos teismas atsižvelg- ? ® Khi’1 vo’ atPlėšdavo krautuvės lu-

______________ ■ damas, kad ji buvo labai su- v?\ku™bas, išimdavo pinigus ir lu- 
sijaudinusi, nubaudė ją tik Pedos ir Hamburgo. Iš H a " bag vėl užkaldavo. Tuo budu 

___________ Jmis metais sunMi1jii da^ ^01alvasn.?Plaul!f^n-! užraktai būdavo visados 
NEPAPRASTAS ĮVYKIS bų kalėjimo. Paduotas ? wXln...............................................

ŠIAULIUOSE. j zidentm malonės prašymas |^.Jr 
Šiaulių miesto ir apylin-. atmestas. 

nrpapSto%kŽklldo UŽPUOLĖ ŽYDO NAMUS. 

Šiaulių miesto istorija dar 
nežino.

Nakties metu Surviliškio 
miestely du nežinomi pikta- 

Rugsėjo 10 dieną Šiaulių ‘ dariai, išmušę gyvenamo na- 
miesto kriminalinės polici-;rao virtuvėje lango stiklą ir 
jos skyrius gavo anoniminį atkabinę lango kabliuką/ į- 
pranešimą, kad trys vietos! lindo- j Mauso Kambero 
gyventojai ruošiasi apiplėšti kambanus.Savmmkas Kam- 
du Šiaulių miesto bankus:{ beras Mausas, pamatęs savo 
Smulkaus kredito banką ir, miegamajam kambary pik- 
Komercijos banką.Tie pilie-i Padarius, pradėjo rėkti. Iš 
-• » • 1 jų vienas smoge jam peiliu į

galvą. Nieko nepaėmę, abu 
piktadariai pabėgo.

f

čiai esą L-is, Nik. Musinas ir 
Mašlykinas.

Remiantis tuo pranešimu, 
rugsėjo 10 d. 12 vai. buvo 
jie ir suimti. Musinas ir Maš
lykinas kvočiant “kalbama” 
esą prisipažinę, o L. užsigy- 
nęs. Padarius jo bute kratą, 
rasta grimo priemonių.

Esą išaiškinta, kad jie jau 
4 kartus bandę įsiveržti į 
Komercijos banką, tačiaus 
vis buvę sutrukdyti. Taip 
pat išaiškinta, kad anonimi
nį pranešimą padarė panelė 
Č., kuri su minimais asme
nimis turėjusi reikalų.

Kas tie dienos didvyriai?
Musinas Nikalojus, Šiau

lių autobusu stoties savinin
kas.

Mašlykinas, “Vairo” Šiau
lių skyriaus vedėjas.

Suimtieji policijoj išlai
kyti ligi rugsėjo 11 dienos ir 
paleisti. Byla perduota vals
tybės gynėjui.

Šiauliuose dėl to didelis 
susijaudinimas ir kalbos.

SUDEGĖ TROBOS IR 3 
METŲ AMŽ. VAIKAS.

Šiaulių ap. Linkuvos vals
čiuje, Pagirininkų kaime su
degė pil. Kaškelio Juliaus 
trobesiai su juose buvusiu 
turtu ir ūkio inventoriumi 
—5000 litų vertės. Be to, su
degė 3 metų vaikas Kaškelis 

‘Julius, kuris gulėjo daržinė- 
1 je ant šieno.

NUOMARININKAS 
PRIGĖRĖ.

Alovės valse., Lelionių j 
km. gyventojas Rapolas Sin
kevičius, ganydamas arti na
mų gyvulius, apmiręs nuo
mariu ir įpuolęs kniupščias į 
grabę, prigėrė.

I Steponavičius buvojęs Haiti, 
Jamaikoj, Porto-Riko ir kt 
salose.

Besidaužydamas po pa- r 
šaulį gražiai išmokęs angli- r 
škai, vokiškai, portugališkai, 

į ispaniškai—viso išmokęs 7 
įkalbas; lietuviškai kalbėti 
buvęs jau gerokai pamiršęs.

Šiemet Steponavičius atsi
minęs, kad dar jis neatlikęs 
karinės prievoles: Karaliau
čiuje jis užėjęs pas Lietuvos 
konsulą ir sakąs: “Aš noriu 
atitarnauti kariuomenėje.”

— Tai važiuok Lietuvon 
ir savo pareigą atlik,—sakąs 
jam konsulas.

Steponavičius atvažiuoja 
į Kauną ir š. m. pavasarį įsi
registruoja policijoj ir ko
mendantūroje. Dezertyras 
buvo suimtas ir patrauktas 
tieson.

Rūgs. 10 d. Kariuomenės 
teismas Steponavičių nubau
dė 2 met. karo kalėjimo.

Tai yra pamoka kitiems, 
kad pasišalinus nuo Lietuvos 
kariumenės jau neverta grįž
ti, nes jie tave tenai kalėji- 
man įgrūs.

tvarkoj, o pinigai dingdavo.
Policijai tą “gudrybę” išaiš- 

S’ kinus, krito įtarimas svirno 
savininkui Nekrošiui. Užve
sta byla. Bendrovė turinti 
apie 1,000 litų nuostolių.

V

PASIKORĖ NEPATEN
KINTAS GYVENIMU.
Alytaus ap. Pivašiūnų baž- 

1 nytkaimy, savo laukuose pa- 
Įsikorė 35 metų amžiaus pil. 
Į Grėčnas Juozas. Pasikorimo

KASĖ “AUKSĄ”, IŠKASĖ priežastis — nepasitenkini- 
KUDIKĮ SU KARSTU. Imas gyvenimu.
Paviščionys.— Eržvilko 

vai. Tauragės ap. ūkininkas 
Zakrauskas savo ganyklose 
pastebėjo kažką užkastą. 
Manė paslėptus turtus esant. 
Niekam nieko nesakęs jis 
ėmė kasti ir., atkasė karstą 
su kūdikiu.—Štai tau ir auk
sas!

Dabar eina tardymas. Pri
buvo Eržvilko policija. Įta-------------- ---------------- -------
riama vienas jaunas vaiki- Į pėta. Jaunimas manęs, kad 
nas ir mergelė. [tai žaltys buvęs.

komisijos sušaukimas suda
ro piniginių išlaidų, kas by
los iškėlėjams buvo sunko
ka. Taigi, antroji komisija 
tebėra nesušaukta. Bet štai, 
į šį reikalą įsikiša valstybės 
gynėjas ir kriminalinei poli
cijai pavedama pravesti 
kvota. Krim. policija dabar 
veda nuodugnią kvotą. O 
naujam dvarininkui keliama 
baudžiamoji byla.

Pažymėtina, kad kai se
nasis dvaro savininkas kvo
čiamas vienas, tai šiek tiek 
jis kalba; bet kai girdi jo 
buvęs tarnas, o dabar dvaro 
šeimininkas, tai senis nė žo
džio neištaria,— taip jis yra 
užhipnotizuotas.

Visaip, mat, įsigyjama 
dvarai...

Amerika rūksta.
1915 metais Amerikoj ant 

kiekvienoos galvos buvo su
rūkyta 181 cigaretas, o 1930 
metais—977. Prie šito prisi
dėjo įtempti cigaretų skelbi
mai ir moterų rūkymas.

vadinamoj “Verbliudo bu- .**■». versime.
doj”. Per tuos šokius įvyko l„,^ats .P’ sakos* girdėjęs 
net 9 muštynės, kurių pįsė-! .baki» “ dangaus liepian- 
koį ne vienam suskaldyta 1 įan? ,dvar» pašyti savo 
galva, nosis, aplamdyti šo- ’^jiu. Neapseję ir be grą- 
nai. Bet labiausiai nukentėjo ™‘in.*al za?.on.es
pil. Žukauskas, kūnam pil. 
Ribinskas taip kirto kumšti
mi į akį, jog toji iššoko į vir
šų ir pakybo ant žando. Žu
kauskas skubiai nugabentas 
į ligoninę, o smarkus “oku
listas” į nuovadą.

Keista, jog nežiūrint, kad 
nė vienas šokių vakaras 
“Verbliudo būdoje” nepra
eina be panašių įvykių, Šiau
lių šauliai, kurie tą “badą” 
turi išsinuomoję nepaliauja 
ten vakarų rengę arba nesu
tvarko, kad nebūtų mušty
nių.

VAIČKUS SUGRĮŽO DRA-
MON.

Teko patirti, kad p. Vaič
kus pasirašęs su Valstybės 
teatro direkcija sutartį, ku
ria jis priimąs Vai. Dramon.

BUSIANTI SUDARYTA
LAIVŲ BENDROVĖ.
T_ - ,, na j<o pimiioo Tai. xz»ainvxi.
Kaune kalbama, kad esąs Į pirmas veikalas, kurį p. 

sumanymas ar pasiūlymas Vaičkus režisuosiąs, 
sudaryti Lietuvos— Rusijos sianti Knut Hamsuno drama 

kuri aptarnautų Klaipėdos jjau p Vaičkus norįs statyti

bu-

laivų transporto bendrovę, “Ties karaliaus sostu”. Vė-

uostą. Tačiau atatinkamos; jr pat§ vaidinti “Hamletą”.
** - „ .... ; Taį Vaičkus, ku

ris ilgą laiką Amerikoj išbu
vo.

įstaigos neigia tą žinią, kai- i 
po neturinčią pagrindo.

GA-

Gu- 
pil. 

užli-

PIOVĖ LAŠINIUS IR 
VO GALĄ.

Jakubaičių kaimo, 
džunų vai., gyventoja 
Kariznienė ant aukšto
pusi piovė lašinius. Paslydu
si, taip smarkiai krito že
mėn, kad nelaimingąją teko 
nugabenti į ligoninę. Išgy
dyti maža vilties.

KLAIPĖDOS KRAŠTE AT
SIRADO DAUG ELNIŲ.

Šilutės apskrity atsirado 
daug elnių. Juos medžioti 
draudžiama įstatymais, to
dėl elniai drąsiai vaikščioja 
po apylinkes. Prieš karą kas 
4 met. čia būdavo surengia
mos elnių medžioklės, bet 
dabar elnių niekas neme
džioja. Krašto ūkininkams 
elniai daro nuostolių.

GAISRAS SU DIDELIAIS 
NUOSTOLIAIS.

Rugsėjo 1 d. Kutiškių kai
me, Panevėžio vai. iš nežino
mos priežasties kilo gaisras, 
per kurį sudegė pil. Zakar- 
kos Antano gyv. namas, 
tvartas ir svirnas ir visokių 
ūkio padargų ir rūbų. Nuos
tolių viso padaryta 9,500 
litų sumoje.

TĖVO REVOLVERIU 
PERSIŠOVĖ RANKĄ.
Papilė.— Rekčių kaime 

eigulio Stupuro sūnūs, tė
vams nesant namie, susiieš
kojo tėvo revolverį, kuriuo 
bežaisdamas persišovė sau 
ranką.

sakoja, ir kriminalinė poli
cija turi žinių, kad inspiruo
ti kažkokie šposininkai per
sirengę policininkais prieta
ringą dvarininką gerokai 
prigrąsinę: jei jis dvaro sa
vo liokajui neužrašysiąs, tai 
busią blogai 7 
teksiąs į kalėjimą, o dvarą 
nusavinsianti valdžia. Pa
galiau dvarininkas pateko 
visiškon liokajaus įtakon.

Vieną gražią dieną dvari
ninkas dvarą ir užrašo savo 
liokajui.

Ką tik buvęs tarnas tam
pa gražaus ir vertingo dvaro 
šeimininku. Be to, greit pa
sikelia į puikybę, anksčiau 
buvusiems savo draugams 
darosi sunkiai prieinamas, 
žiaurus ir piktas darbinin
kams. O senasis dvaro šei
mininkas serga haliciunaci- 
jomis, gyvena be dvasinės 
pusiausvyros.

Susirūpina giminės, ku
riems, D. mirus, turėtų dva
ras tekti. Iškeliama civilė 
byla, sudaroma medicinos 
ekspertų komisija senio D. 
protui patikrinti. Ekspertų 
nuomonės pasidalina. Tei
smas nutaria, kad turi būti 
sušaukta kita komisija se
nio protui tikrinti. Bet tas

Silpniems ir Nusi
kamavusiems

Jeigu jus jaučiatės^ilpnas ar nusi
kamavęs ar jūsų organai stokuoja sti
prumo ir gaivumo, imkite Nuga-Tone 
pastebėtinus vaistus, kurie padarys 
jus stiprų ir sveiką. Nuga-Tone susti
prina visus organus ir funkcijas. Jis 
išvalo kūną nuo ligų perų, sustiprina 
silpnus nervus, nuveikia konstipaci- 
ją, galvos skaudėjimą, aitrumą ir pa
našias ligas. Būtinai imkite Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptie-1 
kininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
paprašykite jį užsakyti dėl jus iš sa
vo urmininko.

_____________________________ “~J

Sveikata
T4I mnn*S SVARBOS VEIKAI.

jis pats pa

/ LIETUVĄ!
Su Didele Rudenine Ekskursija

Populere
Skandinavų Amerikos Linija 

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

į KLAIPĖDĄ
Iš New Yorko Spalio-Oct. 15 

Laivu “Frederik VIII” 
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti dabar 

LIETUVON
ir norite turėti smagią ir nebrangia 

Kelionę
Važiuokite Spalio 15 dieną 
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

I KLAIPĖDĄ,
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės 

Kainos nuo 15 Spalio bus pakeltos 
Nupigintos Trečios Klasės 

Laivakortės:
Iš Ne* Yorko į Klaipėdą 

j vieną pusę 
j abi pusi ..

Revenue ir Pagalvės mokesčiai 
atskirai.

Dėl informacijų kreipkitės pas savo 
agentą arba

Scandinavian American Line
27 Whitehall St,

$ 94.50 
$150.00

RADO NEPAPRASTĄ 
KIRMINĄ.

Rokiškis. Rugpiučio 15 d. Į 
Natkuškių šile jaunimas už
mušė retą šliužą. Kirmėlės 
ilgis— 1 aršinas, drūtis— 
žmogaus riešo rankos, ant 
galvos turi skiauterę, ketu
rias kojas, kurios panašios į 
anties kojas; spalva—kana-

TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatines tintai ii AaatMil 
jas, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina S2.50.

KELEIVIS
2S3 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Greičiausi 
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Nefu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cberbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Brenerhavea 

Alka keliaukit ekspresiniu laivu 
COLUMBUS 
Sumažintos trečios klesos kai
nos i abi pusi dabar gulėję.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba
252 BOYLSTON ST. 

BOSTON
M0B.TM MANLLOYD

New Ycrk, N. Y.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ........... 12.25

KELEIVIS
253 Broadiray, South Boston, Mass.

kele.lv


Į Vietinės Žinios'
BIMBA ESĄS KAPITALI

STŲ TALKININKAS.
įtarimas gana rimtai 

pamatuojamas.
Bevalgant vakarienę vie

noj valgykloj, “tavoriščių” 
nepastebėtas, turėjau progos 
išgirsti jų didelį "sporą”, 
kuris parodė, kad So. Bosto
no lietuviški bolševikai įta
ria Bimbą esant kapitalistų ........   _
agentu ardyti darbininkų or- malšino~ir Tie toliau tęsė sa- 
ganizuotas spėkas. vo diskusijas pakuždomis.

—Tai keno tu pusę dabar Aš gi suraitojęs ' ' ' 
palaikai: Bimbos, ar Prūsei- " “ -
kos?—teiraujasi apystoris, 
trumpas vyiukas pas 
frentą.

—Teisybę pasakius, 
vieno nei kito,— atsako 
klaustasis.

—Kodėl gi taip?
—Labiausia todėl, 

jau man Įsipyko visi 
“Laisvės” zaunijimai, 
riais dabar kiekvienas 
numeris užpildytas prieš o- 
pcziciją. Kas jau per daug, 
tai perdaug. Nieko svarbes-,, - . 
nio pasaulyje dabar Bimba bG^ul- , .
nemato, kaip tik kokius ten: Parveztas 1$ Ęalumores 
sklokininkus ir sklokinin- e-°,1a?s,lv 1 T.1'
kus. . , . .

—-O ar skaitei “Laisvėje" ^al)ai purvini 
vakar dienos Centro Biuro , . , . x., . ..
pareiškimą ant pirmo pusią- u.vraas labai nepatiko ir lis

- « ‘ paklausė juodveidzio, ar tas
' "■ j Man ?eresniu drapanų neturi, 

nesiunčia iau ke- Juodveidis atsakė kad jis 
turėjęs neblogas drapanas 
kuomet jį Baltimorėj areš
tavę, bet kalėjime tos dra
panos iš jo buvo atimtos, o 
duoti suplyšę trinyčiai.

Teisėjas tuo labai pasipik
tino ir nusiuntė Baltimorės 
kalėjimo prižiūrėtojams aš
trų laišką.

Į TRUMPAI APIE VISKĄ. 
Rašo Vietinis.

Bolševikiško kliubo susti
prinimui buvo surengta va
karienė šį nedėldienį. Kliu
bas esąs labai "išalkęs”, tad 
bandoma jį atmaitinti. Te
čiaus "badas” jo taip dide
lis. kad veikiausia reiks jam 
grabo.

ganizuotas spėkas.
—Tai kenoju pusę dabar suraitojęs lydekos

šmotą, išėjau iš valgyklos.
Rep.

savo
|

nei 
už-

—Nu, tovariščiai, už kam 
čia judu taip sporinates? 
Bolšivikei yre orait ir ame- 
rikonei yre oreit, o kaip no
rėti sužinot daugei apie Tro
ckį, tai eikite į Maskvu, o 
ten jum šiur pasakys, kuris 
iš judum esate “right or 
wrong.” Tik mano boses sa- Nors kai kurios gan įdomios 
kei, kad čionai nekejtumet dalys praleista, vienok yra 
skandalas. Will you please? ko pasižiūrėti. Labai retai

Tas tavoriščius biskį ap- pasitaiko išvysti ką nors pa
našaus amerikonų teatre.

Teko matyt Mark Tvvain’o 
veikalą “Huckleberry Finn” 
krutamuose paveiksluose.

Tėvai vėatuvėae, o tunu* na
mie nušovė draugą.

Tėvams besilinksminant 
vestuvėse Lynne, jų 14 metų 
sūnūs, Aleksandra Ozohow- 
ski, Saugus miestely, nušovė 
savo vienametį draugą, 
Henry Worsockį. Henry tik 
sušuko “Oh, Alek!” ir krito 
negyvas. Buvo manyta, kad 
revolveris neužtaisytas, ir 
bežaidžiant įvyko nelaimė.

Būdavojimui Medega
ŽVYRĄ, SMĖLI. CEMENTĄ 

ir abelnai visokių medega 
MALKAS, supiaustytas ar nepiau- 

stytas, Pristatome Bostono ir Brock- 
tono apielinkėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome į tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook, Mase. 

. Telefonas Brockton 3281-J.

i

Dr. J. C. Landžius'
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BR0ADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712. 

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių tifonu, 
Ultra-violetinius spinduliu. 

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

Teisėjui nepatiko prastos 
kalinio drapanos.

Pereitą sąvaitę federali
nės valdžios agentai parve- 
žė iš Baltimorės i Bostoną 

tįe juodveidį Fosteri. kuris po-' 
j.u_ rą mėnesių atgal buvo tenai 
,-os 1 suimtas už suklastavimą če-
ku_ rą mėnesių atgal buvo tenai 

suimtas už suklastavimą če- 
?koi, kuri federalinė valdžia 

buvo išleidusi jo broliui kai
po paskolą karo veterano

Štai ką reiškia sutaupini 
mas vienos valandos Bosto 
nui. Pereitą subatos nakt 
atsukus laikrodžius valandt 
atgal. Bostonas gavo vir 

į225 metų laiko. Kadang 
čionai priskaitoma esant 1, 
955.168 gyventojų, tad pri 

i dėjus po valandą kiekvie 
nam gaunasi minėta skaitlį 
nė. Pabandykit patys suskai 
čiuoti.

Liet. Piliečių Kliubo Be 
nui reikia didžiojo bubnc 
Nutarta surengti koncertą 
kad sukėlus tam reikalingi 
lėšų.

i nyčiaisfoveralls).kurie buvo 
------- } lr suplyšę Į 

skutus. Teisėjui toks apsirė-

pio?
—Ne, neskaičiau 

“Laisvės” i 
lintas mėnuo. Neatsiliepiau į 
paraginimą atnaujinti, tai ir 
sulaikė.

—O, tai negerai, drauge. 
Atnaujink “Laisve” būti
nai.

—Neatnaujinsiu. Viena, 
jau ilgokas laikas kaip ne
dirbu. o kita, aš neturiu 
Bimbai pasitikėjimo. Ne tik1 .
aš. bet ir daugelis kitų mu-'*šgulejo automobihuj 3 die- 
sų draugų kalba, kad Bim
ba yra kapitalistų pasamdy
tas agentas griauti darbi
ninkų radikališką judėjimą. 
Pats matai, kaip pradėjo 
Bimba vadovauti, tai musu 
partija “išsikristalizavo” 
taip, kad vos keletas narių 
beliko. Jis su savo ta disci
plina...

Bus daug linksmumo.
Baigiasi piknikai, bet Ga

bijos ir Aušrelės chorai tu
rės puikiausi pikniką atei- 
nančioj nedėlioj, 4 d. spalio, 
Mavnarde. Dirvelio orkestrą 
iš Worcesterio rėž lietuvišką 
suktinį. Abu chorai puikiau
siai palinksmins atsilankiu
sius. Report.

‘Velnias** bažnyčioje veikia 
ičsijuoąęs.

St. Joseph bažnyčioje, 
West End miesto dalyje, šį 
nedėldienį “velnias” sukėlė 
tokią paniką, kad visos da
vatkos metė poteriavusios ir 
baisiam sufnišime bėgo iš 
bažnyčios ir vijosi "šėtono” 
auką net per kelis blokus.

Dalykas buvo toks: Be
kalbanti poterius arti di
džiojo altoriaus panelė Ali-
?e Burton pajuto, kad kaž- {Jeį fįorį Nupentįįt Į 
<as jai pradėjo traukti pini- \ . n , . ~ I
?inę iš po pažasties. Atsisu- {Ar Pataisyt NonUį ♦ 
kus jį pamatė vagį nešdinan- J klauskite kainos į 
is lauk. Ji ėmė vytis ir pa- į 
lišaukė šveicorius pagelbon.' 4 -------------- - ....... ||

t

LAIKRODININKAS
P. VALUKONIS

Taisau Laikrodžius, Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina. 

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

-is lauk. Ji ėmė vytis ir pa

Tą pastebėję visi kiti žmo- 
lės irgi sukilo. Prasidėjo 
riukšminga ablava ir paga- 
ios vagis tapo sugautas. Jo 
■ardas esąs James Twohig, 
5 m., adreso neturįs. Dabar 

dievobaimingos davatkos 
ako, kad jis galįs būti vie
tas iš dviejų: arba "velnio” 
gundytas auka, arba pats 
'šėtonas”, nes adreso netu- 
įs.

Gražioji vodeviliaus ak- 
orka Ethel May Nelson iš- 
ėrė nuodų, kuomet jos vy- 
as pasakė, kad ji esanti pel
eną lošimams. Ji randasi 

Kritiškam padėjime.

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas, 

Daro risiu legalius dokussentus
317 E STREET, 
(Kaaipss Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonu: South Boston 2733 

Namų: Talbot 2474.

4

I
4 

! 

t

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Breadway, So. Boston. Maso.

TYPEWRITERIAl
Ir visokis 
spaudos 

mimografc 
ir rašto 
patarna
vimas.

R. M. Ž1DŽIVNAS
315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stalių. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASŠ.

LIETUVYS J

OPTOMETR1STAS',

nas negyvas.
Pereitą sąvaitę Dorcheste- 

rv prapuolė iš namų tūlas 
George H. Donigan. Po tri
jų dienų jis buvo rastas ne
gyvas autemobiliuje. kuris 
stovėjo netoli namų. Pasiro
do. kad jo lavonas išbuvo 
mašinoj tris dienas ir naktis, 

plina... |ir niekas jo per tą laiką ne-
—Palauk, drauge, tu ne- pastebėjo. Manoma, kad 

palauk— bando jis mirė staiga nuo širdies 
tavoriščius sulaikyti jo kai- ligos, 
bą, bet šis atkerta:

— Pats palauk, duok man 
pabaigti... Jis su ta savo dis
ciplina išmėtė visus gerus 
musų žmones iš partijos, o 
dabar jau bando iškrikdyti 
mus ir iš ALDLD. Į ką gi 
tai panašu? Kas tik ne su 
Bimba, tai jau ir kontrevo- 
liucionierius. fašistas ir kito- 
kis. Aš Pruseiką pažįstu per 
daugelį metų ir žinau, kad 
jis niekad nebuvo ir nėra 
joks kontrevoliucionierius. 
Pruseika mums “Laisvę” ir 
ALDLD. išauklėjo, o Bimba 
dabar baigia jau sugriauti. 
Aš sakau,—ir taip daugelis j 
šneka,—kad Bimba yra dau
giau niekas, kaip pasamdy
tas kapitalistų agentas są
moningai tą daryti. Ir ištik- 
rųjų jis yra vertas už tai ge- į 
ros algos, nes jokis Pinker-' 
tono agentas nebūtų galėjęs 
to atsiekti per taip trumpą' 
laiką, ką Bimba atsiekė... |

—Čia tai išmislas, drau
ge,—ramino tavoriščius sa
vo kolegą.

—Koks čia gali būti iš
mislas? Argi tu aklas, argi 
tu pats to nematai? Kiek 
buvo musų kuopoj narių pir
miau, o kiek dabar beliko? 
Musų “piliečių” kliubas jau

supranti,

Miltono gyventojai pakė
lė didelį protestą prieš savo 
miesto taksų kolektorių, ku
ris karu su taksų bilomis iš- 
siuntiėjo jiems privatinio 

I banko skelbimus.I
įalkei apskundė savo mer- 

..................................§25,000 
kad ji

ŠAUNUS ŠOKIAI.
įvyks subatoj, Oct.-Spalių 

3 d. š. m. Žinyčios Didelėje 
Svetainėje. Tai bus pirmi 
iškilmingi tautiški šokiai.

Komitetas L. ž. Moterų 
Ratelio.

Vakarinės Ceremonijos 
prasidės Oct.-Spal. 4-to. 
Pradžia nuo 7:30 vai. vak. ir 
tęsis per visą žiemą.

L. M. Ž. Komitetas.

ir

Watertowno dentistas

giną ir reikalauja 
“atlyginimo” užtai, 
nenori už jo tekėt.

NORIU PARDUOTI
Pulruimis su 4 stalais. Barbernė su 
krėslais ir kitoks bizr.is Pulruimis

i Lie- 
arba 
(40) 

Mass.

Telefonas: Ssl Boston 1958.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius antomobiliaa 
gerai patarnauja.
Agentnra Studebaker ir Erakiae.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Pardavimo vieta: 
549 E. BR0ADWAT

Taisymo vieta:
1 HAML1N STREET, 

kampas E. Eight Street,
SOUTH BOSTON. MASS.

2
yra žinomas. Aš mokėjau dol.
Parduosiu pigiai, noriu važiuo' ’ 
tuvon. Pamatykite ypatiškai 
klauskite p* r laišką. W. V
136 Houghton st.. Hudson.

LIETUVIŠKA
Bl'CERNE

Užlaikome geriausių tavorą
S _ V_______ * *----- -- - R

Ir- - .-X-sos visuomet šviežios.

Užlaikome geriausių tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina' M6-

Pigiai šviežių diegų—Chop Suey.
China Boy Soy Sauce 

Lietuviški skilandžiai ir etc. 
Visokį tavorą pas mus galite gaut 

pigiai ir gerų
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARKET 
KI BROADWAY, SO. BOSTON.

Telefonas: So. Bet— M»L I

Tel. Uiirenitj 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERV1CE 

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 getai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^ 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

» I * t

DR. J. MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mm užlaikome visokių Vaistų ir 
~ '.. Nuo Patrūkimo, Kosu- 

Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Reumatizmo, Slaptingų 

(•Lipu. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiėkoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paktų At
minkit musų adresų

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

Kampas Broadway, 
Sa BOSTON, MASS.

' Tel. So. Boston 2629, 2171 ir 1799.

>

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2044-J.
Valandos: Noo 9 ryto iki 7 rak. 

Šventadieniais nuo 10 iki L

Į Gyduolių, 
j lio, Nusil
L Valymo,

NURODYMAI
CIVILIŲ VALDINIKŲ VIETŲ

$1700 iki $2700 per metus. Vyrai nuo 
18 iki 45 metų. Laiškanešiai. Pastos 
Klerkai, Gelžkeiių Paštų Klerkai, 
Muitiniu ir Imigracijos Inspektoriai. 
Mes prirengsime jumis egzaminaci- 
jai. Turite būti Suvienytų Valstijų 
piliečiu. Pilnas nurodymas ir vietų 

į surašąs dykai Priduok savo adresą 
ir paaiškinimus ką norite žinoti į

sime jums nurodymus. <41)

l

policija
t,

Cambridge'aus 
suėmė tris jaunus banditus, 
kurie yra kaltinami daugeliu 
užpuolimų ir plėšimų. Jie 
vadinasi: T. Vouteresta,

I

Atsirado naujos rūšies 
bimbininkai.

Ligi šiol lietuviškų komu
nistų tarpe buvo dvi frakci
jos: bimbininkai ir skloki- 
ninkai. Bimbininkai yra tie. 
kurie aklai seka Bimbą ii 
skaito jį “neklaidingu” save 
popiežium, o sklokininkai: 
vadinasi Pruseikos šalinin
kai. Dabar atsirado dar tre
čia frakcija, kuri veikiausi? 
vadinsis “vidurinių pozici
ja”. Mat. viduriniai bandė 
laikytis neutraliai: jie sa
kosi neremia nei Bimbos nei 

i Pruseikos.
Dabar tai lietuviškas ko

munizmas pasidarė visiškai 
panašus į krikščionių tikėji
mą: visi garbina tą patį 

. “Dievą trijose asabose”, it 
; visi tarp savęs pešasi, va
idindami vieni kitus mela
giais ir mulkintojais. Rep.

1I
I

J. i
Polichroupolis ir L. MeDo- - »™?-
nald. Kožnas pastatytas po
§15,000 kaucijos.

Vagys išlaužė National 
Laundry Co. “seifą” Dor- 
ch estery 
dolerių.

DIRVELIO 
ORKESTRĄ

Grajis
n- pabėgo su 400 Cambridge, Mass

BALIUS!
LINKSMAS

R-nSTa šv. Juozpdo Draugyste 
Nevton Upper Kalis. Mass.,

SUBATOJE
SPALIŲ-OCT. 10 D. 1931

FORESTERS HALI, SALĖJE • 
Pcttee St.. Newton l pper Fa'ls, Mass.

Prasidės 6 vai. vakare.
Bus geriausia muzika ir visokių link

smybių. (,erinių saldžių ir užkandžių. 
Malonėkite visos apielinkės jaunimas 
ir suaugusieji atsilankyti ir smagiai 
pasilinksminti. KOMITETAS.

(Columbus day), October 12 d. 1931 
Cyprus Hali, 40 Prospect St.

Lietuvių Jaunuomenes Pašalpos 
Draugijos Baliuje 

Pradžia 4 vai. po pietų

5 kambariai ant rendos.
“Keleivio” name yra labai 

patogus 5 kambariai ant 
rendos. Yra visokie paran- 
kūmai ir žiemos laiku duo
dama šiluma. Renda nedide
lė. Kreiptis “Keleivio” ofi
sam

I

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.
3 =C5 oa

a 
i“ 
x 5

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvienų daiktų gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-W. 

Gyvųpinio: So. Boston 2395-M.

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj P»Qoj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iŠ Uetu- 

voe ir visados šviežias Dislee 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 168d 

Aadeka atdara nuo 8 ii ryto» 
flti 10 vakaro. i

4

Muzikos Mokykla 
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kes. pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožnų dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. PALTANAVKIUTĖ

912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

PASKUTINIS ŠIAIS METAIS
GABIJOS ir AUŠRELĖS

I
SPALIO-OCTOBER 4 D., 1931

VOSE S PAVILLION. MAYNARI), M \SS.
lai bus paskutine proga tyram ore prie dainų ir muzikos linksma: pra

leisti laika
DAINUOS CHORAI, GRAJIS DIRVELIO ORCHESTRA. 

Sporte atsižymėju iems bus duodamos gražios d vanos.
Kviečiam dalyvauti.

K

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

Tel. So. Bostoa 2666.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

i

nei svetainės neišgali išlai- 
kyti. Ant pereito mitingo * 
jau buvo kalbėta, kad prisi- ’ 
eis užsidaryti. Laisvės choro I 
iždas senai jau tuščias. Argi ♦ 
tu to nežinai?

Man net plaukai ant gal
vos atsistojo. Manau— ko 
gero, tai kils muštynės. Bet 
tuo tarpu priėjo lietuviškas 
žydelis patarnautojas ir sa
ko:

!♦.
4
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IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High S L, Boston.
Tel. Hubbard 4422
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ŠURUM-BURUM!

mass.

RENGIA LIETUVIU UKĖSŲ DRAUGIJA
SEREDOS VAKARE

SPALIO-OCTOBER 7,1931 M.
Pradžia 7:30 valandą vakare 

NUOSAVAM NAME (DAHLGREN HALL)
309 E STREET. Kampas Silver st.. SOUTH BOSTON.

Grajis LIETUVIU UKĖSŲ BENAS, vadovaujant p. F. Kriaučiū
nui, visokius lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Taipgi bus skanių 
užkandau Užprašome visus atsilankyti j šią pramogą ir linksniai lai
ką praleisti.
įžanga pigi, tik 25c vyrams; 15c moterims; vaikams prie tėvų veltui.
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Papuošta daugeBu spahrvrtų puikių paveikslų, 
223 pitolap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamnot ant vielų susirinkimų.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių aiMa:

TAUTMKOS, iEUDNIiKOSK DARBĮNINKIĖKOB. 
Tai gražiausia ir tnittaftenria eilių knyga neturtą Ksmam 

Kiekviena terštą yapmM save knygynų ateita knyga.

KAINA TIK 11.00. 
Audimo apdarais 11.25. 

mtaSrt“M^$*O?deriL^S«toHr^ima SjFSerioi^- 
praatam konverte, bet reikią aiškiai užra^t savo ir “Keleivio ad
resų ir nepamiršt prilipini ui 2c. markų

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483


