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DARBININKUS.
Nedarbas Anglijoj 

Sumažėjęs.
Buržuazijos spauda skel

bia, kad pasitraukus darbie- 
. čiams iš valdžios, nedarbas 
1 Anglijoj sumažėjęs. Per pa- 

1 mėnesį bedarbių

*
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Prohibiciją Prarijo 
JDOO

Dvylika prohibicijos metų 
Amerikai kaštavo $24,167,- 
000,000. Taip sako Dr. E. 
W. Buck, direktorius orga- 

kuri kovoja už

Fanatikai Gina Bibli
ją Mokyklose.

Iš Seattle miesto į Wash- 
ingtoną atvyko keliatas at
gyvenusių savo dienas fana
tikų ir įteikė Supreme Cour-

•LAPKRIČIO 25 D., 1931
ffie« at Boston, Mass., undsr tha Aet of Mareh 3, 1879.
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Metai XXVI

# Dabar Kanados valdžia ruo
šias areštuot 5,000 komunis

tų ir visus deportuot
šiomis dienomis Ottawos 

mieste, Kanądoj, pasibaigė skaičius sumažėjęs 114,000 
didėle komunistų byla, ku- žmonių. Bet tai galėjo atsi- 
noj buvo teisiami savo vado tikti dėl dviejų priežasčių, 
išduoti 9 komunistai. Vieną kurios nieko bendra neturi 
jų teismas išteisino, o astuo- su darbiečių iš valdžios pasi
ni buvo pasmerkti. Jie va-itraukimu Visų pirma> Ang_ 
dinasi: Tim Buck, Tom E- fjjjos bankas panaikino auk- 

>rVian Boįcuk, Amosi^o pagrindą savo pinigams.
Hill, Malcom Bruce, Samuel An jjjos svaras pusėtinai 
Cnhpn Mat™, Pnnnvie ir'nukrito ir imant mąs_

tu, Anglijos prekės dabar 
pasidarė jau pusėtinai pi
gesnės, todėl užsienis gali 
daugiau jų nupirkti. Antras 
dalykas, kiniečiai dabar boi
kotuoja japonų prekes ir vi
sus užsakymus, kuriuos pir
ma duodavo Japonijai, da
bar duoda Anglijai ir Ame
rikai. Dėl to Anglijoj ir at
sirado daugiau darbų. Va
dinasi, čia ne dabartinės 
Anglijos valdžios nuopelnas, 
bet toks jau aplinkybių susi
dėjimas.

SOCIALISTE PASIUKO 
ISPANUOS SEIME.

Ispanijos reakcininkai ne
norėjo įsileisti į Steigiamąjį 
Seimą išrinktos moteriškės, 
kuri vadinasi, Margarita 
Nelken ir yra žymi socialis
tų rašytoja. Jie tikrino, kad 
ji esanti kilusi iš vokiečių ir 
neturinti Ispanijos piliety
bės. Bet Šernas reakcininkų 
skundą atmetė ir socialiste 
pasiliko parlamente.

Cohen, Matviej Popovič ir 
Thomas Cacle.

Visus juos išdavė provo
katorius John Leopold, poli
cijos seržentas, kuris įsiga- 
vęs komunistų partijon dir
bo joje 7 metus. Jis buvo 
toks smarkus “revoliucionie
rius”, kad Reginos miesto 
komunistai išrinko jį savo 
organizacijos sekretorium ir 
jis vedė visus susirašinėji
mus su centru. Jis veikė ir 
kitur. Pavyzdžiui, Toronto 
mieste jisai suorganizavo 
komunistų demonstraciją ir 
pats buvo eisenoj areštuotas.

Dabar gi atsistojęs teisme 
prieš buvusius savo “drau
gus” jisai parodė tikrą savo 
veidą. Sako, aš dirbau su 
jais 7 metus; aš duodavau 
jiems įsakymus ir imdavau iš 
jų patarimus. Pasidėjęs savo 
mundierą į šalį, sako, aš ap
sivilkau nuplyšusį švarką ir 
pakeičiau savo pavardę; jie 
vadino mane “comrade Es- 
selwain.”

Ir taip vesdamas dviveidį 
gyvenimą per 7 metus šitas 
policijos šnipas ir provoka
torius rinko visą medžiagą 
prieš komunistus. Surinkęs 
daugybę visokiu dokumentų, 
iis išdavė veiklesniuosius 
komunistus. Iš pasektų jc 
dokumentų pasirodė, kad iš- 
pradžių Maskvos komunistų 
Internacionalas prisiuntė 
$3,000 organizavimui komu
nistų judėjimo Kanadoj. Bet 
kuomet komunistų organiza
cija tenai pasiekė 5,000 na
rių. tuomet Maskva pranešė, 
kad dabar jau patys kana
diečiai galį savo reikalus ap
rūpinti.

Komunistų instrukcijose 
buvę aiškinama, kad jų tik
slas yra organizuoti strei
kus, kurstyt darbininkus 
prieš valdžią, ir suagitavus 
pakankamai spėkų tą vald- 
džią nuversti ir apskelbti 
Kanadoj Sovietų diktatūrą.'

Dabar visų Kanados ko
munistų vardai ir adresai y- 
ra valdžios žinioje, todėl 
laikraščiai sako, kad visi 5,- 
000 komunistų busią areš
tuoti ir neniliečiai busią de 
portuojami.
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LENKŲ PATRIOTAI 
DŪKSTA.

Papildomos žinios sako 
kad prasidėję Varšuvoje žv 
dų pogromai pasiekė ir Vii 
nių. Lenkų patriotai Vii 
je tiek siuto, kad išplėšė 30f 
žydų krautuvių ir primuša 
apie 150 žydų tautybės žmo- 

*nių. Panašių pogromų bu
vę ir Krokuvoj, ir kituose 
lenkų valdomuose miestuo
se.

tui raštą, kame nusiskun- nizacijos, kuri kovoja už 
džia, jog laisvamaniai norį takrtų numažinimą. Jo surin- 
išvyti “šventraštį” iš viešų- ktos skaitlinės negali but 
jų mokyklų. Šitie fanatikai! perdėtos, nes paremtos fede- 
mano, jcg visos dabartinės (ralinės valdžios rapoitais.
pasaulio bėdos kilusios dėl 
to, kad žmonės neskaito bib
lijos. Washingtono valstijoj 
80 nuošimčių vaikų dabar 
jau nepažįsta biblijos ir 
krikščionybės principų, o 
kas busią, jeigu biblija bu
sianti iš mokyklų prašalin
ta? Busiąs baisus ištvirki
mas! Todėl jie prašo, kad 
vyriausis šalies teismas iš
leistų patvarkymą, kad bib
lijos skaitymas yra privalo
mas visose pradinėse mo
kyklose.

I

PENNSYLVANIJOS MAI- 
NER1AI GAVO $1,000,000 

ALGŲ.
Kapitalistų spauda skel

bia, kad 26,000 kietosios an
glies mainerių Shenandoah’- 
rio, Scrantono, Wilkes-Bar- 
rių, Hazletono ir Pittstono 
apielinkėse, kurie per ilgą 
laiką buvo be darbo, dabar ' •___  *_• 1*1 _ •_ •__ ____
pirmutinę algą po bedarbės. 
Kompanijos išmokėjo iš vi
so $1,000,000.

TAI BENT VYRAS!
Per 20 metų vedė 29 

moteris.
Oaklando mieste, Califor- 

nijoj, gyvena žmogus vardu 
Norman Flood, kuris šiomis 
dienomis vedė jau 29-tą 
žmoną. Bet už tai jį dabar 
pametė 28-toji pati, kurią jis 
buvo vedęs 1926 metais. Ji 
vadinosi po tėvais Blanche 
Langdon.

Flood esąs da nesenas 
žmogus, bet per 20 metų ve
dė 29 moteris, o meilužių iš
viso turėjęs daugiau kaip 
400.

LA V AL GAUNA VELNIŲ.
Sugrįžęs iš konferencijos 

su Hooveriu francuzų mini
steris pirmininkas dabar 
gauna pipirų iš visų pusių. 
Socialistai jį užatakavo, kad 
jis nieko nedaro bedarbių 
gyvenimo palengvinimui, o 
jarlamento komitetas užsie
nio reikalams pareikalavo 
pasiaiškinimo, kokią jis košę 
virė Amerikoje su Hooveriu. 
'Tis aiškinosi, aiškinosi, bet 
komitetas vistiek nepaten
kintas.

Jisai parodo, kad įvedus 
prohibiciją federalinė val
džia ir miestai per 12 metų 
neteko 16 bilionų dolerių 
mokesčiais, kuriuos pirma 
surinkdavo iš svaiginamų 
gėrimų.

Per 12 metų laikotarpį bu
vo konfiskuota ir sunaikinta 
300,911 bravorų ir 291,042,- 
414 galionų alaus. Be to, 1,- 
632 žmonės užmušta vyki
nant prohibicijos įstatymą ir 
300,911 žmonių mirė nuo 
munšaino. Vis tai nuostoliai, 
kuriuos reikia skaityti gry
nais pinigais.

FAŠISTŲ ERŠTAS POLI
CIJOS APSAUGOJ.

Viešėdamas^ Washingtone 
Italijos užsienio reikalų mi
nisteris Grandi pereitą są
vaitę be policijos apsaugos 
nežengė nei vieno žingsnio. 

______________7_____ Washingtono vyriausybė la
jau visi dirbą ir jau gavę, J>ai bijojosi, kad prieš Mus-

Mirė Bedūmio Para
ko Išradėjas.

Londone pereitą sąvaitę 
mirė prof. Walter Francis 
Reid, visam pasauly žino
mas mokslininkas, kuris iš
vystė ir patobulino procesą 
bedūmio parako darymui. 
Nors amunicijos fabrikantai 
iš jo išradimo pasidarė mi- 
lionus, pats išradėjas mirė 
susilaukęs 81 metų amžiaus 
didžiausiąme skurde. Jisai 
gyveno vienui, vienas apleis
tame namely ir per ilgą lai
ką maitinosi tik duona ir 
pienu. Paskutiniu laiku jis 
jau neturėjo iš ko nei duonos 
nusipirkti, ir kada policija į- 
silaužė į jo butą, rado jį gu
lint ant žemės prie durų tik 
pusgyvį. Nuo bado jis jau 
baigė merdėti ir tuoj mirė. 
Jo plaukai kabojo iki pečių, 
o barzda iki juostos. Jo sū
nūs gyvena Glasgow’e, o 
duktė Liverpooly, bet jiedu 
sakosi nežinoję apie tėvo pa
dėtį jau nuo 15 metų. Jo 
žmcna mirė jau 16 metų at
gal. Per kelis paskutinius 
mėnesius žmonės jau nebe
matė jd iš savo namuko iš
einant, ir todėl policija įsi
laužė pažiūrėt, kas su juo at
sitiko.

solinio ministerį Amerikos 
darbininkai neįtaisytų de
monstracijos. Bet anti-fašis- 
tų sąjunga, kuriai priklauso 
apie 350,000 unijistų, nutarė 
jokių demonstracijų nedary
ti, taip kad policijos pasiruo
šimas pasirodė visai nerei
kalingas.

DĖL PAVOGTOS KIAU
LĖS UŽMUŠTA ŠIMTAI 

ŽMONIŲ.
Žinios iš Lisbono sako, 

kad Bissagos saloje, Portu
galų Gvinėjoj, dėl pavogtos 
kiaulės tarp dviejų tenaiti- 
nių tautelių kilo karas, per 
kurį buvo išžudyta keli šim
tai žmonių. Kad sustabdžius 
tolimesnį kraujo liejimą, 
portugalų policija surinko 
keturis tūkstančius Macan- 
ha tautelės žmonių ir perkė
lė juos ant kitos salos.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$82,000.

Rahway, N. J. — Penki 
ginkluoti banditai čia už
puolė Citizens National Ban
ką ir pagrobę $82,000 pinigų 
pabėįgo. Pinigai buvo į ban
ką vos tik atvežti Pennsyl- 
vanijos gelžkelio darbininkų 
algoms.

Antras bankas tą pačią 
dieną buvo išplėštas Allen- 
towne, Pa., trečias St. Loui- 
se, ketvirtas Kansas valsti
joj ir du Indianoj. St. Loui- 
se banditai pašovė 1 ban
ko tarnautoją, o tarnautojas

_________
PERILGAI KALĖJIME 

LAIKYTAS, GAVO $7,500 
ATLYGINIMO.

Tūlas Benny Sabattino 
New Yorke gavo iš valstijos 
aldininkų$7,500 atlyginimo 

už tai, kad jie išlaikė jį ka- 
’ėjime 3 metus ilgiau, negu 
•eikėjo. Jis reikalavo iš jų 
5200.000.

PATI BADAVO, O KATES 
MAITINO.

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoj mirė badu turtinga 
našlė, Annie Miller, kuri gy
veno viena pati su katėmis. 
Jos bute rasta 20 kačių. Mė
sininkas sako, kart jis kas 
dieną pristatydavo į jos na
mus daug mėsos, bet tą mė
są, matomai, pakvaišusi senė 
sužerdavo katėms, o pati ba
daudavo, kad katėms nepri
truktų.

Kanados provincija On- 
tario paskyrė iš savo iždo 
$2,000,000 kovai su džiova.

Beno Mieste Panai
kinta 3ft00 Šliubų.
Reno miestas Nevados 

valstijoj yra pagarsėjęs tuo, 
kad tenai lengva gauti di- 
vorsas. Viskas ko tenai rei
kia divorsui gauti, tai. išgy
venti tame mieste 6 suvai
tos. Šįmet betgi dįvorsų bu
vo daugiau negu kitais me
tais. Į šešis mėnesius divorsų 
teismas perskyrė 3,000 porų. 
Miestas iš to naudojasi, nes 
už tris tūkstančius persisky
rimų teismas surinko $128,- 
000 ir advokatai gavo apie 
$500,000. . O prie to juk 
3000 žmonių turėjo pragy
venti tenai nemažiau kaip po ;------_. i? ‘ a ,
6 sąvartos, iš ko taip pat j f0™8 Bingham reikalaus 
nemaža buvo naudos mies-* ^eis^ referendumui.

tul --------- Du Lietuviai Išrinkti
Valdininkais.

Iš Minersvillės, Pa., musų 
draugas A. J. Banišauskas 
rašo: Lapkričio 3 dieną Mi- 
nersvillėj buvo vietiniai rin
kimai ir du lietuviai buvo iš
rinkti į miesto valdininkus: 
Dr. A. E. Velibis SLA. 13 
kuopos kvotėjas, tapo išrink
tas į mokyklų tarybos direk
torius, o Jurgis Kupčinskas 
pateko į councilmanus. Tai 
jau dabar turėsime 3 lietu
vius miesto valdžioje, nes 
pernai metais į councilma
nus buvo išrinktas musų den- 
tistas Dr. J. Paulauskas.

Kai 1910 metais lietuviai 
socialistai čia statydavo sa
vo kandidatus į miesto val
dininkus, tai airišiai sakyda
vo, kad greičiau Minersvil
lės miestas nueis 30 pėdų 
žemyn, negu lietuviai pateks 
į valdžią. Dabar gi turim 
jau 3 lietuvius valdžioje ir 
miestas žemyn nenuėjo. Nu
smuko tiktai airišių politi

kieriai.

D-RAS JONAS ŠLIUPAS 
TURI SĖST KALĖJIMUI

BILIUS PROHIBICIJOS 
ATŠAUKIMUI JAU PA

RUOŠTAS.
Senatorius Bingham iš 

Connecticut valstijos turi

TAIP NUSPRENDĖ VY
RIAUSIS TRIBUNOLAS.

vuiuitvucui vcu&uju& luti 
Ijau paruošęs Kongresui įne
šimą prohibicijai atšaukti. 
Jo įnešimas siūlo prohibici- 
jos įstatymą visai atšaukti, 
paliekant svaiginamųjų gėri
mų gaminimą ir pardavinė
jimą kiekvienos valstijos 
nužiurai. Šitą įnešimą sena-

RADO $25,000,000 PA
SLĖPTO TURTO?

Vckiętys vardu Emst Lo- 
eck, kuns per 20 metų jieš- 
kojo Meksikoj užkasto auk
so, dabar sakosi, suradęs vie
tą, kur tie turtai yra palai
doti, tik nori pirma padary
ti su Meksikos valdžia su
tartį, kokiomis sąlygomis ji 
sutiks jam tą auksą atiduoti. 
Be to da jis nori gauti ka
riumenės apsaugą, kad ka
sant tuos turtus neužpultų 
banditai. Tuos turtus užka
sęs paskutinis Meksikos ka
ralius Kalzotzin, kuris žuvo 
kovoje su ispanų kariumene 
1522 metais.

Amerikos Žvyrynuo
se Randa Deimantų.

Aplink Didžiuosius Eže
rus, būtent Wisconsino, Illi- 
nojaus ir Michigano valsti
jose randama žvyrynuose 
deimantų. Nors dauguma jų 
yra nedidelį, retkarčiais pa
sitaiko bet gi ir nemažas ak
menukas. Yra spėjama, kad 
kur nors šiaurėje turi but ar 
buvo kada nors visas dei
mantų laukas. Ledų gady
nėj, matoma, ledai slinkda- 
mi iš šiaurės į pietus tą lauką 
užkabino ir atnešė deimantų 
į ežerų apielinkę. Gali but, 
kad tuo budu visas deiman
tų laukas buvo iškabintas, o 
gal da jis randasi kur nors 
neprieinamose vietose Ka
nadoj.

Randami žvyre deiman- 
tukai esą lengva pastebimi, 
nes jie išrodo kaip stiklo 
šmočiukai ir nors nešlifuoti, 
bet žėri orarykštės spindu
liais. Todėl jei kam pasitai
kys rasti kur nors žvyre per
matomą akmenėlį, kuris iš
duoda tokius spindulius, jį 
verta patyrinėti.

WALL STREETAS BIJOSI 
BOMBŲ.

New Yorko Wall Streetas, 
kur sėdi tikrieji Amerikos 
valdonai, yra stropiai sau
gojamas policijos, ypač stip
ri apsauga stovi apie Mor
gano banką. Paskandinę ša
lį į didžiausį krizį, Amerikos 
plutokratai bijosi žmonių 
keršto. Jiems rodosi, kad 
darbininkai užpuls juos ir 
bombomis ištaškys juos su 
visu auksu ir bankais. Pri
siplėšę milionus, dabar tie 
vagys neturi ramybės.

NEW YORKO BANDITAI 
ŠAUDO.

į vieną Brooklyno restora
ną pereitą sąvaitę įsiveržė 

vieną banditą nušovė ir kitą keli banditai ir išsitraukę ne
sužeidė. i volverius pradėjo šaudyt į

----------------- !du vyru, kurie sėdėjo tenai 
POSŪNIS SVIEDĖ PATĖ- prie stalo. Abudu krito ne- 
V1UIRADIO J.VEIDĄ.

Sunbury, Pa.—šį panedė
lį Jonas Žilinskas parėjo na
mo iš darbo ir rado savo po
sūnį, Juozą Pilką, grojant 
ant jo^ radio.

“Uždaryk tą radio," 
šuko patėvis.

“Neuždarysiu!” atkirto MŪŠIAI.
Pilka. ■ Vėliausios žinios

Prasidėjo ginčas ir Pilka kad prie Mukdeno eina di- 
paėmęs visą radio aparatą deli mūšiai. Japonai puola 
sviedė patėviui veidan, sun- kiniečius. Daug esą užmuštų 
kiai jį sužeisdamas. ir sužeistų.

volverius pradėjo šaudyt Į 
du vyru, kurie sėdėjo tenai

su-

gyvi. Vienas jų vadinosi 
Gugielmo Guici, o kitas — 
Benedetto Ruggierio. Polici
ja spėja, kad jiedu buvo a- 
laus raketieriai ir buvo nu
šauti keršto motyvais.

PRIE MUKDENO DIDELI

ANTRAS PAVASARIS 
PRASIDĖJO.

Iš Mar-Lin, Pa., draugas 
A. J. Banišauskas šią sąvai
tę mums rašo: Čia tikra va
sara prasidėjo; oras šiltas, 
gražus, žmonės vaikščioja 
gatvėmis vienmarškiniai, 
medeliai sprogsta ir iš naujo 
žalius savo lapelius sklei
džia, o prie drėgnesnių vietų 
ir grybai auga. Anglių ka
syklos jau pradėjo dirbti, 
bet dirba mažai. Bėda žmo
nėms, o ypač namų savinin
kams, kurie turi mokėti di
deles taksas už namus, o pi
nigų nėra.

Lietuvos inkvizitoriai pa
smerkė jį už knygą, kurią jis 
parašė gyvendamas Ame

rikoj.
D-ras Jonas Šliupas, žino

mas Amerikos lietuviams 
laisvamaniškųjų tautininkų 
vadas, dabar turi sėsti Lie
tuvos kalėjiman.

Tokios yra vėliausios ži
nios iš šventos Lietuvos.

Už ką gi jie tenai tą seną 
žmogų nubaudė? Gal jis 
pavogė kam arklį? Gal už
mušė ką? Gal padegė keno 
namus? O gal norėjo Sme
tonos valdžią nuversti?

Ne, Šliupas nepadarė nie
kam jokios skriaudos ir prieš 
Smetoną nemanė rankos 
kelti. Jį nubaudė už praeities 
“griekus”. Gyvendamas A- 
merikoje jisai buvo parašęs 
knygutę “Tikri ir Netikri 
Šventieji”. Čia jis tą knyge
lę skelbė ir platino, ir nie
kam neatėjo į galvą, kad už 
tokį darbą jį reikėtų paso
dinti kalėjiman.

Bet kaip tik šliupas par
važiavo į “laisvą” Lietuvą, 
tenai jį klerikalai tuojaus ir 
pasigavo. Sako, palauk, seni, 
dabar mes tau parodysim, 
kaip apie šventuosius reikia 
rašyt. Ir nutempė jį į Šiau
lių Apygardos teismą. Sa
ko, nubausk šitą bedievį; jis 
savo knygoj išjuokia musų 
šventuosius ir gadina mums 
krikščionišką biznį.

“Rad staratsia”, sako 
Šiaulių Apygardos teismas 
ir, atsivertęs caro paliktus 
statymus, užbriežė D-rui 
Šliupui visą mėnesį kalėji
mo. Čia, sako, tau ne-Ame
rika. Čia šventa Lietuva ir 
bliuznyt ant šventųjų nega
li. Tūpk į cypę!

šliupas apeliavo į Vy
riausi Lietuvos Tribunolą.

Tribunolas turėjo spręsti 
Šliupo apeliacijos bylą šio
mis dienomis. Ir dabar atėjo 
žinių, kad paskirtą Šiaulių 
teismo bausmę šliupui Tri
bunolas patvirtino. Sako, 
Lietuva vaduojasi carų pa
liktais įstatymais, o tie įsta
tymai kaip tik tokią bausmę 
numato, ir apieiti jų jokiu 
budu nesą galima.

Rusai carą senai jau su
naikino, o Lietuva dar pildo 
jo įstatymus ir baudžia jais 
savo senus rašytojus. Ar tai 
ne komedijos?

NEMOKAMI BUTAI DI
DELĖMS ŠEIMYNOMS.
Italijos fašistų valdžia nu

tarė duoti dovanų toms šei
mynoms, kurios turi dau
giausia vaikų. Kiekviena de
šimta šeimyna, turinti dau
giausia vaikų, gžfis nemoka
mą 5 kambarių butą gyveni
mui. Šitos dovanos prasidės 
nuo ateinančių naujų metų.

sako,

LENKIJA BIJOSI KAI
MYNŲ.

Buvusis Lenkijos premje
ras Slawek pareiškė atstovų 
bute, kad Lenkijai būtinai 
reikalinga armija savo sie
noms nuo kaimynų saugot 
Ir patrijotai jam karštai plo-|kioms 
jo.

VOKIEČIAI NEDUODA 
SOVIETAMS KREDITŲ.

Rusai prašė vokiečių dar 
$11,846,000 kredito, bet vo
kiečiai šitą prašymą atme
tė, paaiškindami, kad jau 

I laba r rusai skolingi viso
kioms vokiečių firmoms 
>46,000,000.
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KOMUNISTAI DŽIAU
GIASI BURŽUAZIJOS 

LAIMĖJIMU.
Bimbos “Laisvė” 2754a- 

me savo numery džiaugiasi, 
kad paskutinius Anglijos 
rinkimus laimėjo stambio
sios buržuazijos partija, 
konservatoriai. Sako:

“Dar 1923 metais Darbo Par
tijos vadas Sidney Webb su pa
sididžiavimu rodė pirštu į 
Darbo Partijos kilimą. Kiekvie
ni metai jos balsų skaičius au
go. Nuo 62,000 1900 metais pa
kilo iki 4,500.000 1922 m., 1929 
metais pasiekė .8.300,000. Tas 
buvo statoma darbininkas did- 
džiausiu atsiekimu. Per eiles 
metų Webbai ir MacDonaldai 
sakė: Lipame augštyn. Turėsi
me daugumą parlamente, val
džia bus musų rankose ir Įvy
kinsime socializmą be revoliu
cijos! Tai buvo bjauri darbinin
kams skiepijama iliuzija ir šly
kšti parlamentarinė apgavystė. 
Parlamentarinis veikimas buvo 
paverstas Į vienatinę darbinin
kų pasiliuosavimo vilti, i vie
natinį kelią prie socializmo.

“Bet šiandien padtėis kito
kia. šitie rinkimai uždavė skau
dų smūgi toms nuodingoms i- 

’liuzijoms milionuose darbinin
kų. Tai didelis Anglijos darbi
ninkų laimėjimas. Jie pradeda 
atsikratyti nuo tų iliuzijų.’’

Vadinasi, buržuazijos lai
mėjimas, tai darbininkų 
“laimėjimas.”

BE GONKŲ NAMUS 
GRIAUJA, O UŽ GONKAS 

MOKESTI IMA.
“Lietuvos Žinios’-’ prane

ša, kad Lietuvos valdžia yra 
nusistačius nugriauti visas 
lūšnas, kurias pravažiuojan
čiam tenka matyt šalia ge
ležinkelių, plentų ir vieške
lių, nes tokios triobos daro 
blogo įspūdžio (ypač sve
timšaliui) ir “kenkia valsty
bės prestižui.”

Bet jeigu žmogus turi pa
sistatęs kiek gražesnį namu
ką ir su gonkomis, tai val
džia ruošiasi apdėti jį moke
sniu už gonkas. Sako, mies
teliuose išsikišusios gonkos 
kabinasi žmonėms už ratų, 
todėl nutarta su jomis kovo
ti apdedant jas tam tikru 
mokesniu.

Na, imk dabar žmogus ir 
įtik Lietuvos ponams, jei 
gudins esi. Jei pasistatvsi 
namą su gonkomis, jie uždės 
tau pabaudą, kam be reika
lo vietą užimi. Pastatysi be 
gonkų, jie tavo namą nu
griaus, kad “negadintų val
stybės prestižo.” Ar. z t * 
pasakos, ar eisi į dvarą, 
ne, vistiek gausi mušt.

“SMAGI NAUJIENA”.
Komunistų “Laisvė” pa

skelbė “smagią naujieną”. 
Ji sako:

“Keli mėnesiai atgal visoje 
Pittsburgho apielinkėje berods 
teturėjome tarpe dvieju ir trijų 
Komunistų Partijos lietuvių 
narių. Tas susmukimas buvo 
vaisius ištižimo ir oportunizmo 
musų judėjime. Paskelbus kovą 
tam oportunizmui, pradėjus 
veikliau dalyvauti klasių kovo
se, lietuvių darbininkų judėji
mas pradeda tbusti.”

Ir tas atbudimas toks di
delis, kad dabar Pittsburgho 
apielinkėj —

“Suorganizavcm Kofnunistų 
Partijos lietuvių distrikto biu
rą iš trijų draugų. Tapo suda
rytos šešios frakcijos.”

Trys komunistai, o šešios 
frakcijos. Visgi stambi or
ganizacija !

|IuoaetLietivojeLi»vesiJykitemijlwsti?i žmogus Nustojęs
Žiauriausia bausmė—pla- “Pakruojaus valsčiaus 1884 kartų”, o “Želys Baltramie- ® a F * •

J| kimas rykštėmis, visu smar- m. birželio 13 dienos spren- jus iš Paškenčių kaimo už A t’TT'I lTl I 1
kurnu veikė baudžiavos ga- dimu, Juozas Vinepalis iš asmens užgauliojimą 1889 OCl V kz /ivlllHlvlvU
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IRMOKINA NESIPLŪSTI 
PATS PLŪSTASI.

“Laisvės”, 263-čiam nume
ry Komunistas rašo:

“Plūdimosi darbą palikime 
Pruseikai. Jis kalba dvi valan
das ir pamiršta darbininkų kla
sę ir jos vargus. Delei jo nėra 
Amerikoj bedarbės. Delei jo ne- 
grumoja naujo karo pavojus. 
Jis nemato algų kapojimo dar
bininkams. Jis turi bačką juodų 
pamazgų ir visur verčia jas ant 
komunistų galvos. Komunistai 
jam ‘gizeliai', ‘gončai’, ‘džen- 
telmonai.'“

Palikime plūdimosi darbą 
Pruseikai, sako bimbinis 
Komunistas, ir pats Pruseiką 
išplūsta.

Tai yra tamsios kaimietės 
taktika.

dynėje. Už menkiausi prasi
žengimą, nepaklusnumą 
dvarui arba netinkamą bau
džiavos uždėtų pareigų ėji
mą, buvo žiauriai nuplakami 
įykštėmis. Tų laiką užsilikę 
įvairus teismų ir dvarų ad
ministracijos užrašai kalba 
apie tokias žiaurias mužikų 
egzekucijas, kurias dažniau
siai atlikdavo dvaruose eko
nomų—ūkvedžių priežiūroj.

Dar ir šiandien yra nema
ža senesnės kartas žmonių, 
kuriems teko eiti “lažas”— 
baudžiavą matyti, dargi sa
vo kailiu patirti rykščių eg
zekucijas.

Su baudžiavos panaikini
mu drauge buvo panaikinta 
dvaruose ir rykščių bausmė. 
Bet administracija ir toliau 
mužikus “kotavojo” rykštė
mis.

Tarp gausingų ir retų įvai
riu dokumentų, kurie randa
si Šiaulių “Aušros” muzie
juje, yra šiomis dienomis 
gautas įdomus dokumentas 
—Pakruojaus valsčiaus teis
mo sprendimų sąrašas, ku
riame kaip tik yra daug kal
bama apie rykščių bausmę 
už įvairius prasižengimus.

Didžiulė, ranka rašyta ru
sų kalboje knyga pavadin
ta “Knyga dlia zapisi krest- 
jan, podvergnutich nakaza- 
niju po sudu Pokrojskago 
Volostnovo-Pra vieni ja”. Ten 
surašyta kelių metų teismo 
sprendimai.

Vienas sprendimas toks:

Kupčiūną kaimo, už padary
tus laukuose nuostolius, nu
baustas įkirsti rkšte penkis 

i

asmens užgauliojimą 1889 
m. liep. 14 d. nubaustas įkir
sti rykšte 10 kartų.”

Kaip matyti iš paduotų čia 
ištraukų, valsčiaus teismai| __ _ ______ ___ _ _

ToKaufrAiž sauvaliavimą, Lietuvoje rykščių bausmę
Vaišnius Kazys 1887 met., 
ubaustas jjąiisti rykšte 10 
kartą.” “Vaineikis Juozas iš 
Vaikuną kaimo, už sumuši
mą 1893 mt. nubaustas įkir
sti rykšte 15 kartųų”. Kitas 
gyventojas, būtent. “Anta
nas Zigmantas, už sumuši
mą 1881 met. liepos 11 d. 
nubaustas įkirsti rykšte 20 
kartą.” Tokiu pat rykščių 
smugiu skaičiumi nubaustas 
1878 met. lapkr. 11 d. Kaza- 
kaitis Baltramiejus už grą- 
sinimą.

Už vagystę, žiūrint kas 
buvo pavogta, buvo skiria
ma ir skirtinga rykščių “por
cija”... Taip “Gandys Liud
vikas, už obuolių vogimą, 
1891 met rugsėjo 21 d. nu
baustas įkirsti rykšte 11 kar
tų,” “Grikynas Juozas (ne
parašyta už ką) 1896 met. 
nubaustas įkirsti rvkšte 15 
kartų.”

Toliau sprendimuose kal
bama apie įžeidimą ir už
gauliojimą. “Žvirgždas Jo
nis iš Vaišvydžių kaimo, už 
įžeidimą 1886 m. rugp. 9 d. 
nubaustas įkirsti rykšte 5 
kartus”, kitas pilietis, bū
tent, “Zanaičiunas Ambra
ziejus, iš Ošiu kaimo, už į- 
žeidimą 1891 m. rugp. 3 d. 
nubaustas fkirsi rykšte 15

vartojo iki pat XIX-to šimt
mečio pabaigos.

“L. A.”

78 Metų Jaunuolis 
Išaugo 12 Pėdų.

Persijos sostinėj Tehera
ne gyvena Siah Chan, 18 
metų jaunuolis, kuris pasie
kė jau 12 pėdų ūgio ir vis 
dar auga. Jo augimas yra 
toks nepaprastas, kad jam 
net skauda nuo jo. Ypač 
skauda jam kojas, kada jo 
kaulai tiesiasi. Paeit jis vie
nas negali ir du vyrai turi 
laikyti jį už pažastų. Jo a- 
kys mažutės, c rankos to
kios ilgos, kad negali sau 
J- - - • _ J • "‘V • 1 — 1 •

kritai, jis yra nenormalus 
visais žvilgsniais ir jokio 
darbo dirbt negali. Iki šiol 
jis gyveno tik iš tų pinigų, 
ką surinkdavo pasirodyda
mas žmonėms kaipo reta į- 
domybė. Dabar jis važiuoja 
Europon gydytis.

NELAIKYKIT ŠIENIN
IUOSE SAVO “MI- 

LIONĮJ.”
Pono Hooverio komitetas 

kovai su nedarbu padarė di
deli išradimą.Jis atrado, kad 
tikroji nedarbo priežastis e- 
santi žmonių baimė. Jeigu 
žmonės nebijotų savo pinigų 
leisti apyvarton, tai Ameri
koje butu didžiausia “pros- 
perity.”

Atidengęs tokią paslaptį, 
šitas poniškas komitetas da
bar siuntinėja laikraščiams 
nurodymų, kokių jie turėtų 
duoti patarimų savo skaity
tojams.

Gavo ir “Keleivio” redak
cija tokių nurodymų. Girdi, 
jį, kaipo ateivių laikraštis, 
atstovaujat daugiausia dar
bininkų klasę, todėl patarkit 
jiems neldfikyt savo pinigų 
pančekose ir šieninkuose, 
bet leisti juos apyvarton.

Kas dar turi kokį nors 
darbą ir gauna i metus nuo 
$5,000 iki $1,000,000, tas 
neturėtų pinigų slėpti, sako 
tie gudrus ponai iš Hooverio 
komiteto.

Išeina, vadinasi, kad ir at
eiviai darbininkai kalti dėl 
dabartinio krizio. Jeigu mes 
gavo “milionų” šieninkuose 
ir pančekose nelaikytume 
paslėpę, tai nedarbo nebūtų.

IŠDEGUTAVO DEGUTO 
SPECIALISTUS.

“Lietuvos Žinios” prane
ša. kad nakties laiku Kaune 
buvo degutu užtepta “Ryto” 
iškaba.

“Rytas” yra Lietuvos kle
rikalų laikraštis, kurį tauti
ninkų valdžia nekuriam lai
kui yra uždariusi.

Tepti degutu svetimų 
žmonių iškabas yra biauri 
juodašimčių priemonė ir ją 
reikia smerkti.

Klerikalams bet gi “Ryto” 
iškabos užtepimas turėtų bū
ti gera pamoka, nes ištiktųjų 
jie pirmutiniai šitą kovos 
priemonę Lietuvos Respubli
koj įvedė. Kai klebonai tu
rėjo Lietuvos valdžią savo 
rankose, tai jų “pavasarinin
kai” su “ateitininkais” tep
davo degutu žydų iškabas 
Kaune. Jie buvo pirmutiniai 
“deguto specialistai”.

Naujas Lietuvos Ka
lėjimas Kaštuos 
15,000,000 Litų.

Kultūringos valstybės gi
riasi geromis mokyklomis ir 
gražiais parkais, o musų 
šventoji Lietuva gali pasi
girti tiktai kalėjimais. Kau
no laikraščiai praneša, kad 
prie Kauno fortų manoma 
statyti da vienas naujas ka
lėjimas. Teisingumo minis
terijos biudžete to kalėjimo 
statybai esą skiriama 15,- 
000^000 litų.

Bažnyčios, karčiamos ir 
kalėjimai— tai žymiausios 
katalikiškos Lietuvos įstai
gos.

Vokietijoj atskirais to- nieko apie praeitį. KokYos 
mais ir sąsiuviniais yra lei- j ten dujos paveikė į švedą 
džiamas didelis veikalas,!karininką, kad jis nustojo 
Psichologijos Archyvas, ku-)atmmties,žinoma,sunkupa- 
riame yra surinkta ir surašy-sakyti. -
ta daugybė įvairią įdomių) Panašiomis aplinkybėmis 
atsitikimų iš dvasinių, psi-. neteko savo atminties ir mi- 
ėhologinių žmonių pergyve- nimas vokiečių darbininkas 
nimų. To veikalo 81-jo to- Bertoldas. Tai buvo 1926 
mo 3-me sąsiuviny moksl. ■ metais. Du darbininkai nak- 
psichologas G. E. Storring’as tį dirbo prie vienos kros- 
paduoda vieną gana įdomų Inies. Prieš vidurnaktį Alb- 
atsitikimą su darbininku! rechtas, Bertoldo draugas, 
Bertoldu, kuris nustojo savo Į užsinorėjo valgyli ir nuėjo 
atminties. Čia, žinoma, ne- užkąsti į netoli buvusį kam- 
kalbama apie kokį nors suk- Į barį. Bevalgydamas Alb- 
vailėjusį žmogų, kuris dėl rechtas staiga užuodė kaž- 
savo ligos galėjo netekti at-Įkokį duju kvapą. Jam pra- 
minties, bet apie visai svei- dėjo dalytis bloga, bet jis 
ką ir normalų žmogų. To-,dar šiaip taip iš kambario 
kių atsitikimų, kad sveikas, Į išsvirduliavo laukan ir pra- 
normalus žmogus dėl tam nešė kitiems darbininkams, 
tikrų priežasčių nustoja savo Tie nubėgo gelbėti Bertoldą, 
atminties, pasirodo, yra* ir, Bet Bertoldą darbo kambary 

atsitikimas yra su vienu šve- Į monės. Jis buvo apsinuodi- 
du karininku Didžiojo karo jęs dujomis, kurios veržėsi iš 
metu. Tas karininkas, spro- krosnies. Tuojau Bertoldą 
gus granatai, buvo užvers-' nuvežė ligoninėn. Čia jis 
tas namų rūsy ir tik po kurio greitai atgijo ir po 3 dienų 
laiko iš ten ištrauktas. Bet iš- iš ligoninės jį atleido jau 
trauktas iš rūsio karininkas. kaip sveiką darbininką, 
apie save nieko nebeatsimi- ■ Bet greitai po to pasirodė, 
nė. Jis buvo visai normalus,; kad Bertoldas darbui jau 
protingas žmogus, bet apie ’netinka: visus įskaymus, vi- 
praėjusį savo gyvenimą nie-; sus paliepimus, kokius tik 
ko nebeatsiminė. Net nebe- jau duodavo įvykdyti, jis 
atsiminė, kuo jis vardu, ko- (neišpildydavo. Imta tyrinėti 
kia jo pavardė, kokios tau/priežastis. Pasirodė, kad 
tybės, kur gimęs, kas jo tė- Bertoldas visus paliepimus 
vai ir t.t. žodžiu, nieko o\ tuojau užmiršdavo ir todėl 

i ją negalėdavo išpildyti.
Bertoldas buvo vėl pagul

dytas ligoninėn. Bet atmin
ties nebegalima buvo sugrą
žinti. Bertoldas jautėsi visai 
sveikas, atrodė visai protin
gas, bet tik neturėjo jokios 
atminties — viską pamirš
davo.

Jis gyveno tik dabartimi: 
ką dabar darydavo, ką veik
davo, tą jis žinojo. Bet pra
eidavo kelios minutės— ir a- 
pie tai nieko nebežinodavo.

Jis žiūrėdavo, kaip vėver- 
siai padangėmis lakioja, 
kaip skraido lakštingalos, 
klausydavos ją giesmių ir 
džiaugdavosi jomis. Bet se
kantį akimirksnį nieko apie 
tai nebežinodavo. Jis sielo
davosi ištikusia kokia nelai
me, kokiu vargu ir džiaugda
vosi laime, bet praėjo kelios 
minutės—ir tie visi vargai ir 
džiaugsmai nuslinkdavo nuo 
jo pečių, nes nieko apie juos 
nebeatsimindavo.

Jis valgydavo pusryčius, 
pietus, vakarienę, bet praėjo 
pora minučių, ir nebeatsi
mindavo, ar jis valgė, ar ne
valgė. Tiktai dar ^dengtas 
stalas ir nenunešti nuo stalo 
valgiai, o taip pat pilnas pil
vas jam sakydavo, kad jis 
turi būti jau pavalgęs.

Kalbėti jis kalbėjosi visai 
kaip normalus, protingas 
žmogus. Tiktai negalima bu
vo duoti jam kokių ilgų klau
simų, nes kol ilgą klausimą 
jam išdėstydavai—pradžią 
jis jau užmiršdavo. Taip pat 
ir pats bekalbėdamas už
miršdavo, ką anksčiau kal
bėjęs.

Tikrai, Bertoldo sielą ga
lime prilyginti prie ramaus, 
ramaus ežero: kaip į ramaus 
ežero vandenį įmestas ak
menukas sukelia paviršiuje 
bangas, kurios ritasi į visas 
puses, bet praėjo kiek laiko 
—ir vėl vi^cas tyku ir ramu. 
Taip ir Bertoldo sielą palies
davo dabartiniai įvykiai, jis 
juos pergyvendavo taip, 
kaip ir kiti žmonės, džiaug
davos, sielodavosi, verkda
vo ir t. L, bet praėjo minu
tėlė—ir vėl kaip nieko nebū
ta, nes nieko o nieko apie 
tai nebeatsimindavo.

Apie tokį tai psichologi
niai įdomų žmogų rašo G. E. 
Storing’as Psichologijos Ar
chyvo 81-jo tomo 3 sąsiuvi
ny. , “į U.”

maisto i bumą įdėti. Aps- daugiau. Ypatingai įdomus, prie krosnies rado jau be. są- 
o** ’ mnnae Tie* kin v m OY%C!iv*iiin/Ti_

Gali Uždirbti 
Didelius Pinigus 

Pardavinėdamas mošų gyduoles.
Agentams duodam didelį nuošimtį ~ 
padedam išgarsinti. Susirašyk!

KAZELLS BOTANICAL CO. 
(Herb S pečiai ist) 

108 WEST BKOADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

ir

jie palankūs mano gerklei

Neperšlampamas CeHophane Užlaiko ta 
“Spraginimo" St oni Visuumot Šviežiu

VŽSVK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 nroJrrmšką mintėią 
n šeriniais f>asanlio šokią orkcs'ron ir Vai trr VirrcMl, kurio pasakojimai 
tfie šiandieną timpa rytojaus iinm. Progtnm kiekvieną Antradienį, 

Keti irtoJienį ir Šeštadienį. vakarais per NAjC. rtdio tinklą.

"Aišku 
aš rūkau Luckies

” Aišku, m rūkau 
Luckies - aš maniau, kad visi rūko. 
Jie palankūs mano gerklei — jų ne
girdi mikrofone. Tas mažutė skve- 
telis jūsų naujam Celofaniniam 
pakely parankus ir naudingas.

Ina Claire nebuvo patenkinta, kada ją 
paskelbė Amerikos faefro scenos kara
liene - dabar ji pavergia ir Hollyeoodą. 
Štai ji, apsivilkus vienu nepaprastų 
Chane! sukurtų drabužių, kurį ji dėvi 
Samuel Gokhvyno produkcijoj “The 
Grėdu Had a WofdFor ft”, United 
Artistą paveiksle. Nepraleiskit progos 
pamatyt šj paveiksią.

******

Pagaminta iš geriausią tabaką - viso 
Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsą gerklę per tą 
išimtiną “SPRAGINAMO” procesą. “Spragi- 
nimo” procese nau Jojami ’UItra-Violetiniai 
Spinduliai - procesas, kuriuo pašalmanri tam 

tikri kartumai ir erzinančio* ypatybes, kurią, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake. 

Šie kartumynai ir erzinančio* ypatybės pašali
namos iš jūsą LUCKY STRIKE, ją juose nėra. 
“Jin išimti - todėl jų ir nėra!" NemiOSi*bu, kad 
LUCKIES visuomet -alankūs jūsų gerklei.

t



AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į
Iš Amerile* Socialistų Darbuotės.

Nutarta plėsti organizaciją.
įvykęs anądien Bostone 

Socialistą Partijos Pildomo
jo Komiteto suvažiavimas 
nutarė stiprinti organizaciją 
visais galimais budais ir 
ruoštis prie prezidento rinki
mų 1932 metą rudenį. Iš ra
portą paaiškėjo, kad minią 
susidomėjimas socializmu 
pastarais laikais pradėjo la
bai augti. Yra jau visa eilė 
naują kuopą tokiose vietose, 
kur pirma apie socialistinį 
judėjimą niekas ir negirdė
jo. Ypač svarbu, kad po so
cializmo vėliava stoja daug 
Amerikos jaunimo ir inteli
gentijos.

Centro ofiso perkėlimą*.
Partijos centre buvo kilęs 

sumanymas perkelti Centro 
Ofisą iš Chicagos į Wash- 
ingtoną. Bet pradėjus na
riam dėl šito sumanymo pro
testuoti, Pildomojo Komite
to suvažiavimas nutarė pa
likti šitą klausimą Partijos 
konvencijai, kuri įvyks atei
nančio balandžio 16 dieną, 
Milwaukee mieste. Tuo tar
pu leista Centro sekretoriui 
pasijieškoti ofisui tinka
mesnės vietos Chicago je, nes 
dabartinė vieta neparanki.

Kova prieš milit&rizmą ir už 
nusiginklavimą.

Komiteto suvažiavimas 
nutarė vesti kuoplačiausią a- 
gitaciją Amerikoje prieš mi
litarizmą ir už nusiginklavi
mą taip kaip kitose šalyse 
veda Socialistinis Darbinin
ką Internacionalas ir Tarp
tautinė Profesinią Sąjurigų 
Federacija. Paruoštos tuo 
klausimu rezoliucijos bus 
siuntinėjamos visoms uni
joms, pašalpinėms organi
zacijoms ir kitokioms gru
pėms, kurios yra tuo intere
suotos.

Harlano angliakasių ir 
Mooney gynimas.

Sužvėrėję kapitalo bernai 
Harlano apskrity, Kentuc
ky valstijoj, ruošiasi išžudyt 
visus veiklesnius angliakasių 
vadus, kuriuos jie jau turi 
suėmę. Patys būdami žmog
žudžiai ir ne vieną streikierį 
nužudę, šitie niekšai kaltina 
susipratusius darbininkus 
“žmogžudystėmis”. Dėl šito 
šlykštaus sąmokslo ant ne
kaltą darbininkų gyvybės, 
Socialistų Partijos komite
tas nutarė kreiptis į Socialis
tinį Darbininką Internacio
nalą ir per jį kelti protestus 
visam pasauly. Taip pat nu
tarta pasiųsti Internaciona
lui ir draugo Mooney gyni
mo reikalą Tas žmogus ka
pitalistų agentų sąmokslu 
buvo nekaltai įmestas kalėji
man ir jau sėdi tenai nuo ka
ro pradžios.

Socialistų biliu* reikalauja 
atlyginimo bedarbiam*.
Susirinkus nepaprastai 

Pennsylvanijos legislaturos 
sesijai, socialistą atstovai 
Hoopes ir Wilson tuojaus į- 
nešė bilių, kuriuo reikalau
jama "bedarbiams atlyginimo 
už nuostolius iš priežasties 
kapitalistinės betvarkės ir 
nedarbo.

dar-

Allegheny kauntės sociali
stą organizacija, susitariusi 
su kitomis darbininkų gru
pėmis, įkūrė Pittsburgho 
mieste lavinimosi kursus 
darbininkams. Pradedant 
nuo 18 lapkričių, pamokos 
laikomos du kartu į sąvaitę: 
se rėdomi s dėstoma “Pagrin
dinės Industrijos Ekonomi
ka” ir “Darbo Istorija ir 
Taktika,” o ketvergais mo
kinama kalbėti viešuose su
sirinkimuose. Pamokos pra

sideda 8 vai. vakaro, socia
listą bute, 613-15 Lyceum 
Bldg.

Kito* žinio*.
Chicagos priemiesty Rose- 

lande susitvėrė nauja ame
rikiečių socialistą kuopa. Jos 
sekretorium išrinktas drg. 
Fred H. Townsend;

Joplino mieste, Missouri 
valstijoj, taip pat susitvėrė 
graži musų draugą kuopa. 
Pirma socialistą tenai visai 
nesigirdėjo.

Virginijos valstijos pasku
tiniuose rinkimuose socialis
tą balsai pakilo 300 nuošim
čių nuo 1928 metą rinkimą

Texas valstijoj taipgi pra
sidėjo gyvas socialistų judė
jimas. Gruodžio 10 dieną 
tenai Waco mieste jau šau
kiama valstijos socialistų 
kuopų konfereneija, kurion 
yra pakviestas ir drg. Nor- 
man Thomas iš New Yorko.

Reading, Pa., paskuti
niuose rinkimuose prieš so
cialistų kandidatą į majo
rus susivienijo abidvi kapi
talistų partijos. Nors socia
listų kandidatas gavo 10,- 
619 balsą 10 nuošimčių 
daugiau negu pereitais rinki
mais, visgi jis negalėjo su
mušti kapitalistų koalicijos 
kandidato, kuris per abidvi 
partijas surinko 11,787 bal
sus.

Bridgeporte, Conn., socia
listai išrinko vieną alderma- 
ną, 3 selektmanus ir 3 mies
to šerifus. Socialistų kandi
datas į majorus gavo 15,- 
084 balsus.

Clevelande socialistų bal
sai pakilo 100 procentą

. DETRO1T, MICH. 
Naujienos iš musų padangės.

Spalių 6 d. buvo nomina
cijos į miesto majorus. No
minuota 8 kandidatai. Da
bartinis majoras Frank Mur- 
phy gavo 123,926 balsus; jo 
oponentas Harold H. Em- 
mons gavo 39,967; Howard 
A. Starret, 21,928; John C. 
Nael, 15,901; John B. Sos- 
nowski (lenkas) 11,543; 
Mark R. Hanna, 7,370; John 
Schmies (komunistas) 5,- 
083; Bowen R. Gover, 711.

Vadinasi, dabartinis ma
joras vienas gavo 23,521 
balsą daugiau, negu visi kiti 
kandidatai sudėti krūvon.

Lapkričio 3 d. buvo jau 
majoro rinkimai. Ant baloto 
buvo palikti tik du kandida
tai, kurie daugiausia balsų 
gavo per nominacijas. Bet 
komunistai vis tiek už savo 
draugą balsavo, lipindami 
“stikerius” su J. Schmies 
vardu ant balsavimo korte
lių. Rinkimų pasekmės bu
vo tokios: F. Murphy gavo 
166,748 balsus, H. H. Em- 
mons gavo 91,657 balsus, o 
komunistas John Schmies 
vos tik 2 balsu. Frank Mur
phy yra gudrus politikierius, 
todėl jis ir įgijo pasitikėji
mą pas piliečius.

Lincoln Motor Co. auto
mobilių dirbtuvė priklauso 
Fordui. Seniau čia dirbo a- 
pie 35,000 proletarą Algos 
gaudavo 7-8 dolerius už 8 
valandų dieną šią vasarą 
Fordas paleido visus darbi
ninkus nuo darbo ir uždarė 
dirbtuvę neribotam laikui. 
Dabar pašaukė atgal prie 
darbo apie 3,000 seniaus 
dirbusių darbininką Visi jie 
turėjo eit per daktarų egze- 
minaciją ir algą jiems nu
kirto iki 6 dolerių dienai

Ford Motor Co. automo
bilių dirbtuvėje 1930 m. lie
pos mėnesy dirbo apie 100,- 
000 darbininkų trimis at
mainomis. Algos gaudavo po 
7-8 dolerius į dieną

šįmet nuo 1 birželio die-

J*

Modėt^S

NUO 1920 METŲ F ADA PASIŽYMI AIŠKIU IR ŠVELNIU BALSU IR 
TOBULU PERIMTUVU. GERIAUSIAS RADIO UŽ PAŽYMĖTĄ KAINĄ.

Me* atvežame jums F ADĄ į Namas ir ^pademoiutruojam dovanai. GvarantUo- 
jame pilnai ant metų laiko.

KIEKVIENAM, KURIE PAS MUSTIRKS IKI KALĖDŲ RADIO, DUO
SIME $1Ž5O VERTES ELEKTRIKINį LAIKRODI DOVANŲ.

Pirkdami pas mus, gausite tikrai gerą Radio ir didelį Bergeną 
Ateikit persitikrinti ir pasiklausyt malonios Fada muzikos.

JOS. 1
89 Lawrence St., Lawrence, Mass.

nos pradėjo kasdien atleist 
po kelis šimtus darbininką 
ir taip iki spalių mėnesio at
leido visus darbininkus ir 
bosus.

Dabar vėl pradėjo kviesti 
atgal prie darbo * atleistus 
darbininkus. Surgyžę jie turi 
eit iš naujo per daktarų eg- 
zeminaeijas. Algas nuka
pojo iki 6 dolerių dienai. Da
vė padirbėt keletą dienų ir 
vėl sako: “Eikit namo, nes 
nėra medžiagos ir nėra dar
bo; kai bus, tai pašauksim.” 
Tai taip pasielgė su savo 
darbininkais tas garsusis al
gų kapojimo “priešininkas” 
Henry Ford.
/ Chevrolet Motor Co. auto- 
mibilių dirbtuvėje neduoda 
darbo nė vienam darbinin
kui, kuris neturi šios šalies 
pilietiškų popierų. Tie nepi- 
liečiai, ką buvo gavę darbus 
pirmiaus, tapo išvaryti lauk, 
arba turėjo tapt šios šalies 
piliečiais.Vadinasi, per prie
vartą daro piliečius-patrijo- 
tus.

Bet kai tos kompanijos a- 
gentai sužino, kad nepilie- 
tis nori pirkt naują automo
bilių, tai lenda kad atsiginti 
negalima, tik pirk automo
bilių—jis geras, gražus, pi- 

• A A V • * * • “ >
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tavo atstovaujama kompani
ja parduos man savo auto
mobilių, kad aš nesu šios ša
lies pilietis, tai gauni atsaky
mą “Žinomą kad parduos. 
Nėra skirtumo, pilietis ar ne- 
pilietis, tik pirl?’. Jei pasa
kai agentui, kad tavo kom
panijos dirbtuvėje neduoda 
man darbo, tai agentas sa
ko: “Pirk automobilių, o aš 
tau pagelbėsiu tapti piliečiu 
ir gausi darbą”

Restaurantų darbininkės 
didžiumoj dirba 7 dienas sa
vaitėje, 9 valandas dienoje, 
ir už tą darbą algos gauna 
7-8 dolerius į sąvaitę.

SLAl. 21 kuopoj yra vie
nas narys, kuris dėl bedar
bės negali užsimokėti savo 
mėnesinių duoklių i centrą 
ir prašo, kad kuopa jam iš 
savo iždo užmokėtų. Bet jis 
turi užtektinai pinigų kas 
dieną nusipirkt po dideli ci
garą ir papantę munšaino.

Apšvietiečių Centro pir
mininkas, bimbinių komuni
stų padiktuotas, renka aukas 
bedarbių reikalams. O už 
surinktus pinigus bedar
biams nuperka “Laisvę” ar
ba “Vilnį”. Nejaugi jis ma
no, kad bedarbiai gali būti 
sotus prisiskaitę bimbininkų 
keiksmų?

Da visai nesenai tas ap; 
švietietis sakydavo, 
“Laisvė” ir “Vilnis”

kad
esą 

feikerių samazvancų ga- 
zietos”. Reiškia, dabar jau 
jis prisidėjo prie tų “feike
rių ir samazvancų."

Šią vąsarąbirnbininka? J. 
Baronas nuvažiavo į “prole
tarų rojų” ir dabar iš Mas
kvos savo draugams Ameri-

gus, irtt. O kai paklausi, ar ko j rašo: “Darbą gavau ge-
rą automobilių dirbtuvėje. 
Kaip man čion, bus—gerai 
ar blogai—bet į tą prakeik
tą kapitalistinę Ameriką 
daugiau negryšiu. Nors aš 
dabar guliu ant kieto medi
nio suolo, bet kai gausiu lo
vą ir matrosą, tai gyvensiu 
kai ponas.”

. Tai tokios vygados darbi
ninkui komunistinėj tėvy
nėj. Ant kietų lentų reikia 
miegot Rėt kažin, ar Ma-

KAIP LIETUVIAI MEDŽIODAMI NU
ŠOVĖ MERGINĄ MAINE’S GI RIOSE.

Trys Lewistono lietuviai* 
i Petras Adomėnas, Petras 
Beržinis ir Kazys Salemo
nas, išėjo anądien į Maine’o 

i girias stirnų medžioti Long 
ipond apielinkėj. Staiga A- 
1 domenas pamatė rudą gyvu
lio spalvą per medžius. Jam 
pasirodė, kad tai stirna bė- 

; ga, ir jis tuoj ėmė liuobti iš 
savo karabino.

Ištikrųjų gi tai ne buvo 
stirną bet arklys, kuriuo 
Ferdena Barriault, 19 metų 
amžiaus mergina, vežė vai
kus iš mokyklos namo. Viena 
kulipka perėjo jai per širdį 
ir mergaitė tuojaus susmuko 
ratuose negyva. Kiti vaikai 
pakėlė riksmą.

Jau važiuojant jai į mo
kyklą kažin kas šovė dudcar- 
tu į jos arklį. Viena kulipka 
tuomet krito žemėn po ark
lio kojomis, o antra įsmigo 
į vežimą netoli tos vietos, 
kur sėdėjo šuo.

Ar ją šovė tie patys lietu
viai, ar kiti medžiotojai, to 
niekas nežino.

Grįžtant gi jai iš mokyklos 
Adomėnas paleido į jos ark
lį 3 šuvius iš 38-55 kalibro 
Martino sistemos karabino. 
Pamatęs baisią klaidą jisai 
nusigando ir išmetė visas 

PITTSBURGH, PA. 

Atsakymas ponui Žinąs. 
“Keleivio” No. 42 tilpo 

korespondencija antgalviu 
“Nauji biznieriai ir nauji 
vaidai”, po kuria pasirašo 
tūlas Žinąs. Kiek laiko atgal 
esu pastebėjęs panašaus tu
rinio korespondencijų “San
daroj” ir “Vienybėj”, kur 
pasirašęs buvo p. J. Virbic
kas. Kadangi “Sandarą” ir 
“Vienybę” mažai kas Pitts- 

> burghe skaito, tai aš nekrei
piau nei atidos į tuos rašy
mus; bet kuomet tokia kore
spondencija pateko ir į “Ke
leivį”, tai jau negalima pra
leisti neatsakius, nes “Kelei
vis” yra Pittsburhgo' lietuvių 
mylimiausias laikraštis (Pitt- 

, sburhgo lietuviai daugiau
sia “Keleivį” skaito).

Didžiausia toj korespon- 
C1 . . dencijoj netiesa yra tai, kad

J* Dar^s norėjes P. Pivariu- 
dt,beKaV5 5LA- ną mušti į,. buvo užpuolęs jį
Lapkričio 8 d. buvo SLA.1 McKees Rock’e ties koope- 

90 kuopos mėnesinis susirin-‘ racijos krautuve, ir kad dėl 
kimas, o po susirinkimo bu- to buvęs net teismas pas 
vo apvaikščiojimas 45 metų skvairą, kur Pivariunas su 
sukaktuvių nuo SLA. įsikurt- Dargiu susitaikę ir pasižadė- 
mo ir 30 metų nuo atsiskirt-. ję kits kito neužkabinėti.

' - - I To viso atsitikimo istorija

skvos komisarai irgi ant to
kių, lentų miega? Žirni*, j

BRIDGEVILLE, PA. |

mo ir ju metų nuo atsisKiri-. ję kits kito neuzkabineti. 
mo nuo kunigų. To viso atsitikimo istorija

Susinnkimą pabaigiu ve-1 kokia; “Kauno”Lie-
dejas-S. Bakanas paaiškino tuvių Kepyklai pradėjus
jubiliejaus mitamę ir pa- kept1 ]ictuv^ką duo‘ną, p.Jp. 
kv<e.e sesutes Raj^ka^s Pivariunas ėmėsi negražių 
isPittsbuyho kunosgražiai priemonių, kad išmušus 
sugrojo kęliMą vęikaįelių. “Kauno” kepyklų iš biznio. 
Paskui Julyte Rajauskaite. yj^ pirma jis griebėsi skun- 
paskambmo ptjaną ir padai- dų -Kauno” kepyklą, 
navo keletą Vanagaičio juo-, pradėjo pats kartu su
kmgų dainų, kurios publikai ^žinėti p0
gana patiko Zona Rajaus- ^autuves ir niekinti “Kau
kaite padeklamavo keletą no„ kepykl, ir jos savinin- 
deklamacijų, kilnos prijuo- kus Q gį |ur Jsusitikdavo 
kino.publiką lyalias. Dama- “Kauno” kepyklos draive- 

UinElJeZG^B',,e-|ri-’ ™ kabin^

Žymiausia programo da-' Rugpiučio 15 d. “Kauno” 
lyvė buvo jauna damininkė kepyklos draiveris, Franas 
p-lė Anelė Miėliauskiutė iš Bakanas, pasiskundė, kad 
Carnegie, Pa., kuri p. F. Sa- Pivariunas jį lojojęs ir net 
dulienei pianu pritariant mušti grąsinęs; taigi aš, su- 
puikiai padainavo. Ji turi sitikęs p. Pivariuną, norėjau 
tikrai gražų ir žaVėjantį bal- su juo pasikalbėti ir pasaky- 
są ir su laiku Pittsburgho ti, kad negražu važinėjant 
lietuviai galės gėrėtis p-lės po krautuves kito biznį nie- 
Mieliauskiutėš talentu. l kint ir vežikui grąsinti, nes

Muzikos programui pasi-; Pittsburghe yra pakankamai 
baigus, p. J. Kazlauskas iš- vietos abiem kepyklom, tik 
šaukė senuosius SLA. 90 reikia netingėti dirbti. Bet 
kuopos narius ir paaiškino p. Pivariunas, vietoje rimtai 
publikai, kad tai šitos kuo- kalbėtis, pradėjo rėkti: “Po
pos tvėrėjai Tai buvo K. Hce, police!” Ir rėkdamas, 
Zataveckas, J. Naujalis, A. t btik aš jį užpuolęs ir norįs 
Šimkus, A. Bakanas ir. S. mušti”, nubėgo pas Skvairą 
Bakanas. Jie sutvėrė šitą ir apskundė mane, manyda- 
kuopą 19 metų atgal , mas, kad tuo budu pakenks

S. Bakana*. {“Kauno” kepyklai.

no” kepyklą, ir jos savinin- 

“Kauno” kepyklos draive-

gilzes, iššautas ir pilnas.
Policija sako, kad vienas 

iš tų trijų medžiotojų, bū
tent Kazys Salemonas, buvo 
jau 1926 metais areštuotas 
už žmogaus peršovimą. Tuo
met jisai peršovęs savo na
muose Antaną Šemėklį. Tai
gi ir dabar policija jį pirmu
tinį suėmė, manydama, kad 
jis ir šitą merginą nušovė.

Išpradžių juos išklausinė
jo visus tris. Bet nei vienas 
nešovęs. Ir visus juos palei
do. Vėliaus betgi buvo duo
tas įsakymas Salemoną areš
tuoti. Bet kaip Adomėnas iš
girdo, kad jo draugą suėmė 
jis nuėjo policijon ir prisi
pažino, kad jis tą merginą 
nušovęs, o ne Salemonas. 
Sako, atsitiko nelaimė ir aš 
prisipažįstu.

Adomėnas sakosi buvęs 
jau pasiruošęs eiti pas mer
gaitės tėvus ir jiems tą pasa
kyti, bet nutaręs pirma pra
nešti policijai.

Policija, žinoma, jį areš
tavo ir kaltina žmogaus už
mušimu neatsargiai varto
jant ginklą

Petras Adomėnas yra 51 
metų amžiaus lietuvis ir gy
veno Lewistone po numeriu 
48 West Bates st.

Nuėjus man pas Skvairą, 
p. Pivariunas buvo jau atsi
vedęs ir advokatą. Bet ncfrs 
ir su advokatu, p. Pivariunas 
vistiek negalėjo įrodyti, kad 
J; Dargis butų norėjęs jį 
mušti, ir todėl Skvairas iš
metė p. Pivariuno skundą 
kaipo nepamatuotą.

O kas link tų tariamų susi
taikymų ir pasižadėjimų, tai 
nieko panašaus nebuvo, nes 
nebuvo įrodyta jokios kaltės 
ir nebuvo reikalo nei taiky
tis, nei pasižadėti.

Toliaus ponąs Žinąs mane 
ir p. Pivariuną priskaito prie 
“tautininkų” ir “patrijotų”. 
Aš gi viešai noriu pareikšti, 
kad aš nepriklausau netik 
jokiai “tautininkų patrijotų 
partijai” bet ir* jokiai kitai 
partijai. Man visi lietuviai y- 
ra geri, nežiūrint kokios jie 
partijos; aš su visais sugyve
nu ir mane visi remia. Kai 
dėl p. Pivariuno, tai jis gal ir 
priklauso tautininkų patrijo
tų partijai; bet jei priklau
so, tai, žinoma, jo ypatiškas 
dalykas, kuris nieko bendro 
neturi su bizniu.

John Dargi*,
“Kauno” kepykl. savininkas.

CHICAGO, ILL.
Kiiubo Centro

Įvykęs šiomis dienomis 
pirmas metinis Kupiškėnų 
Bendro Kiiubo susirinkimas 
Chicagoje išklausė genera- 
lio organizatoriaus Jono Ku
lio raportą iš jo kelionės po 
Amerikos lietuvių kolonijas 
ir priėmė jį dideliu ūpo paki
limu.

Atlikus paprastus reika
lus, susirinkimas perorgani
zavo Centro Valdybą, ku
rion išrinkti šie viršininkai: 
pirmininku — Jonas Kulis; 
vice-pirm.—Jonas Gura; ka
sininku—Dr. J. Kulis; sek
retorių— Jonas Juodakis; 
kasos globėjais—A. Katela, 
P. Inčiura, J. Dulksnis, P. 
Balčiūnas; organizatoriais 
—Petras Balčiūnas (genera- 
lis organizatorius); Jonas 
Dulksnis, Povilas Tnčura, 
Antanas Katela, V. Vilimai
tė vice-organizatoriais: ko
misija knygoms peržiūrėti, 
P. Balęunas, J. Dulksnis, P. 
Inčura, J. Gura, A. Katela.

Valdyba.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 N e w bu r y St., Lawrenee, Maa*.



i—Na, Maike, tai aš ir vėl 
pas tave atėjau. Kaip tu 
man pereitą sykį prišnekė
jai apie paukštininkystės 
biznį, tai man ir sapne tas 
stovėjo. Rodos, turiu di- 
džiausį lauką ir jis pilnas 
vištų.

—Aš manau, tėve, kad tai 
ištikrųjų neblogas sumany
mas. Juk daug garbingiau

KELEIVIS

EKONOMINIO
KRIZIO SUKURY.

ūžėję piniginės suirutės kus dalykas, kad tas iššauks 
debesys visai dar nerodo žy-, °-----» - « •- --
mių prasisklaidyti. Kiekvie
ną dieną ateina vis naujų ži
nių apie ypatingus sunku
mus čia vienoje, Čia kitoje 
valstybėje.

Anglų svaras vis dar ne
nusistovi. Jo svyravimas da
ro piniginės apyvartos suiru-
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KAS YRA INDIJA IR KO JI 
GINČIJAS SU ANGLIJA?

rikų pramonę, mašinų fabri- 400 yj^idų tautelių ir pa
ką ir tt. Vynausybe susini- dermių į. 17o kalbų, 
pino apsaugoti banko mdeh- j Didesnę Indijos dalį, bu-

, VC11V acvui

• ' mylių žemės ir apie 250,-
nėjo į Paryžių ir buvo pa- sėlio banko sunkumai jau ‘ 000,000 žmon. valdo anglai, 
sklidę gandų, kad jis ten su- atsiliepė ir kai kuriems ki— šita Lidijos dalis vadinasi

ryt taip, kaip tie gelžkelio 
viršininkai, apie kuriuos aš 
tau kalbėjau pereitą sykį. 
Būtent, kai išparduosi Še
rus. pranešk šėrininkams, 
kad višta kiaušinių nededa, 
kad jos užlaikymas neapsi
moka ir, kaip neproduktin
gam gaivalui, reikės galvą 

I nukirst.
___ _______ o o____o._ : —O kaip tada bus su šė- 
vištas ganyti, negu generolu rais. ką vyčiai turės nusipir- 
but.____________________ kę?

—Gali būt, Maike. kad aš 
ir trajysiu tokį bizni užsi- norės tada parduot. Jų kai- 
dėt, ale tu turį man geriau na, žinoma, nukris, nes ne- 
apie jį išvirožyt. Pereitą sy-,bus pirkėjų? Tu galėsi su- 
kį tu'man sakei, kad nuši- pirkti juos tuomet po 5 cen- 
pirkęs vieną vištą aš galiu 
išleisti tūkstantį šėrų ir par
duot juos vyčiams po pusę 
dolerio.

—O kas čia tau neaišku, 
tėve?

—Aš nežinau, Maike, ar 
vyčiai norėtų tuos šėrus iš 
manęs pirkti, žinodami, kad 
aš tik vieną vištą teturiu?

—Čia tėve, tai jau tavo 
pareiga išaiškint jiems savo 
planus taip, kad jie tavo šė
rus pirktų ir norėtų vis dau
giau ją.

—Olrait. Maike, o kaipgi 
aš galėčiau jiems toki daik
tą išaiškinti?

—Visų pirma, tėve, tu tu
rėtum kreiptis į savo klebo
ną ir pakišti jam kokią de
šimtinę. kad jis tavo bizniui 
nekenktų. Tuomet jis dar ir 
per pamokslą jį išgirs. 0 tu

kę?
—Tuos serus, tėve, vyčiai

tus. O kai visus supirksi, pa
skelbk, kad višta staiga pa
sveiko ir pradėjo dėt po 5 
kiaušinius i dieną. Pasiūlyk 
vyčiams vėl pirkti tuos Še
rus. Bet dabar jau pakelk jų 
kainą. Parduok po 1 doleri

—Žinai ką, Maike. aš su
mišimai! geresnį biznį. Or
ganizuokime geriau varlių

atsargiai, nes jis turi labai 
didelės intakos induose. 
Nors jis mažo ūgio ir labai 
liesas, nesverta nei 100 sva
rą, vaikščioja basas, be ke
purės, be kelinių, tik drobi
ne marška apsigaubęs,- bet 
indų liaudis klauso jo dau
giau kaip karaliaus, nes lai
ko jį savo pranašu ir šven
tuoju. Ir anglams geriau 
turėti Indijoj tokį opozicijos 
vadą, negu kokį karingą 
smurtininką, nes tuomet tik
rai kiltų kruvina revoliucija 
Indijoj.

Taigi su Mahatma anglai 
labai skaitosi. Šių metų ru
denį jisai atvyko Londonan 
su kitais Indijos atstovais 
reikalauti Indijai nepriklau
somybės. Atvažiuodamas 
atsivežė ir savo ratelį, ir dvi 
ožkas, kurių pienu jis mai
tinasi. Bet ir Londonan at
vykęs jis savo tautinio “kos
tiumo” nenusimetė. Eina 
sau basas, be kepurės ir be 
kelinių, tik audeklu per strė
nas persijuosęs. Ir taip jis at
eina į konferenciją su Ang
lijos lordais ir ministeriais. 
Kai kurie Londono laikraš
čiai pradėjo net piktintis ši
tokiu Mahatmos fanatizmu. 
Tuomet jis jiems pareiškė: 
“O jus, anglai, kaip atva
žiuojat Indijon, ar nusiimat 
savo drapanas? Ne, jus vaik
ščiojat savo europietiškuose 
kostiumuose. Tai kodėl aš 
atvykęs iš Indijos į jūsų mie- 
’tą turėčiau nusimesti savo 
šalies rūbą? Aš atstovauju 
Indiją, taigi mano asmeny 
jus turite matyti Indijos 
liaudį, jos apsirėdymą ir jos 
papročius.”

Kada Anglijos karalius 
Jurgis pasikvietė Mahatmą į 
savo rumus, Mahatma ir 
pas jį nuėjo be kelinių.

Mahatmos konferencija 
su anglais tęsėsi Londone 
prie “apskrito stalo” apie 
mėnesį laiko, bet iš jos nie
ko neišėjo. Pereitą sąvaitę 
jis jau griežai pastatė jiems 
ultimatumą: “Jeigu iki 1 
gruodžio Anglija nepripa
žins Indijai nepriklausomy
bės, tai 4 gruodžio aš aplei
džiu Londoną ir grįžtu In
dijon.”

Sugrįžęs namo Mahatma 
ketina paskelbti Anglijai 
daiąr griežtesnę kovą, negu 
ligi šiol jis vedė. Anglijos 
džios atstovams jis parei
škė: “Už Indijos nepriklau
somybę mes eisime per ugnį, 
audras ir vargą, o jei Dievo 
bus tokia valia, tai ir per ku- 
lipkų lietų.”

Anglai buvo pasiūlę Ma
hatmai sudaryti iš visos In
dijos federaciją. Ton fede- 
racijcn turėtų įneiti netik 
anglų provincijos, bet ir tau
tinės Indijos valstijos, kurias 
dabar valdo visokie indų 
“radžos”. Vidujinę šalies 
tvarką tegul sau veda patys 
indai, bet kariumenė, fi
nansai ir užsienio reikalai 
turi būti Anglijos kontrolėj, 
bent patol, pakol indai pri
pras patys tais reikalais rū
pintis.

•Mahatma tokį pasiūlymą 
atmetė. Jis pareiškė: “šalis, 
kuri nekontroliuos savo ka- 
riumenės,. nekuomęt nebus 
laisva ir neprigulminga. An
glai gali per 100 metų laiky
tis tos nuomonės, kad indai 
vis da nepripratę tokius .rei
kalus tvarkyti. Ne, su tuo aš 
riekuomet nesutiksiu. Jeigu 
Indija negali armijos kont
roliuoti, tai ir Anglija ne
privalo ją Indijoj kontro
liuoti. Armiją tuomet reikia 
visiškai paleisti.”

Tai tokiais klausimais An
glija ginčijasi su Indija. In
dija nori būt laisva, o Angli
ja nenori tos laisvės jai pri
pažinti.

1928 metų derlius anglų 
provincijose davė: 

27,972,000 tonų ryžių, 
7,762,00 tonų kviečių, 
3,221,000 t. cukrinių nen

drių.
846,000 tonų garstvičių, 
351,000 tonų sėmenų, 
5,871,000 pundų bovelnos, 
390,919,000 sv. arbatos ir 
26,042,800 svarų gumos.
Gyvulių 1925 metais ang

lu valdomoj Indijoj buvo: 
" " 120,340,000

30,612,000 
, ...............  23,233,000

Ožkų................ 39,237,000
Indija guli karštam ruože,’ Arklių.................1,710,000

tedėl klimataę tenai šiltas Mulų......................  70,000
per apskritus metus, o jos Asilų ............... 1,411,000
pietuose net ir labai karštas. 1 Kupranugarių .... 505,000

Penktadalis krašto yra ap- Be to da Indija pagamina 
augusi miškais, kur auga per metus apie 10,000,000 
daugiausia satinmedis, gelž- bačkų žibalo, apie 80,000,-

tę visuose kraštuose. Angli- nmkus ir paėmė banką savo į^nt 1,094,300 keturkampių 
jos finansų ministeris važi- gl°bon. j

sitars dėl svaro stabilizaci- tiems bankams, kurie turėjo! anglų provincijomis, 
jos (oastovios vertės nusta- su juo ryšių. Kai kurie jų jau1 
tymo). Bet pasirodė, kad tie taip pat laikinai užsidarė.
gandai neturi pamato. Sva-’ ■ 
ro stabilizavimo klausimas suvaržė indėlininkams iš
busiąs svarstomas tik po 
parlamento rinkimų.

Likusi Indijos dalis, 711,-Į 
032 keturkampės mylios že-! 

ventojų, vadinasi tautinėmis
Latvijos bankai jau seniai apie 72,000,000 gy-

indėlininkams iš- 
mokėjimus, o dabar vyriau- valstijomis arba agencijo- ______
sybės parėdymu visos sveti- kranas valdo visokie in- Jaučių .7

Auksas lyg pašėlęs dabar mų valiutų operacijos paves-dų kunigaikščiai “radžomis”, Taurų ...
tos Latvijos valstybiniam 
bankui.

iš visų kraštų plaukia į 
Prancūziją. Ypač daug jo 
plaukia iš Amerikos. Kas-j ^Sovietų Rusija užsienių 
dien laivai veža aukso už de- mokėjimų atžvilgiu taip pat 
šimtis milijonų dolerių. Bu- atsidūrė sunkioj padėty.Šiuo 
vo jau pasklidę gandų, kad metu Vokietijai, Anglijai ir 
pradėjo kristi ir Amerikos Amerikai Sovietų Rusija tu- 
doleris, tačiau tie gandai tuo ri užmokėti šimtus milijonų 
tarpu dar nepasitvirtino. 'skolų už visokius pirkinius,

Nežiūrint to, kad į Pran-!^ pakakankamai pinigų 
čuzija nuolat plaukia auk- ! vl>oms skoloms mokėti netu- sas,J kai kurie^ Prancūzijos' ri> nes J1* išvežamų prekių 
bankai atsidūrė labai sun- : mažai perkama. "V isos teiku- 
kioj padėty. Viena didžiau- sl(?s_ Sovietams kreditų vais- 
šią Paiyziaus banką pasise
kė išgelbėti tik atėjus pa
galbon vyriausybei.

Amerikoj bankiutuoja 
šimtai bankų. Indėlininkai 
jau nukentėjo milijardinė- I 
mis dolerių sumomis. '

Amerikos prezidentas bu- • ]jjos parlamento rinkimai ir 
vo sukvietęs platų bankinin- ■ Vokietijos vyriausybės pasi
jų. pramonininkų ir politi- keitimas ir pakrypimas de
nių partijų atstovų pasitari- šinėn.
mą dėl susidariusios pade-; Vokietijos vyriausybės 
ties, tačiau pasitarimas ap- krypimas dešinėn vėl maži- 
-luopiamų vaisių nedave. na tarptautinį politinį pasi- 

Finansinis krizis jau skau- tikėjimą, be kurio nėra į- 
džiai palietė ir Estiją. Šuo- manomas darnus bendradar- 
mija panaikino aukso pa- biavimas ekonominiam sun- 
grindą savo pinigams. Aiš- kūmam pašalinti.

ir “maharadžomis” vadina-* Avių 
mi. ’ * * —

tybės, dabar jau nebenori 
daugiau kreditų duoti, nes 

j bijo, kad Sovietai gali mo- 
J kėjimus visai sustabdyti

Paskutinėmis dienomis e- 
konominės krizės stiprėji- 

i mui dar prisideda grynai po- 
! litiniai veiksniai, kaip Ang-

, o sukvietęs platų bankinin-j Vokietijos vyriausybės pasi

VISKO PO BISKI
gaudymo, kumpani ją. DabarĮ jęunjgas, kuris buvo sugau- dėl tuos įstatymus atšaukti
Lietuva siunčia į užsieni be
konus. Tai juk didelė krivi- 
da Lietuvos žmonėms. Žmo
gus auginą kiaulę, peni ją. 
prižiūri, o paskui jos laši
nius suėda koks nors angli- 
kas ar švedas, gi musų kai
miečiui už visus jo klapatus 
lieka tik vuodega ir blėkai.

—O kaip tu, tėve, norė
tum padaryt?

—Aš mistinu padaryt 
taip, vaike, kad lašinius mu- 

iš savo pusės paaiškink vy- -ų žmonės galėtų patys su- 
čiams, kad tavo višta kilusi valyti, o i Angliją reikia ek- 
iš geru katalikų šeimynos, sportuoti Lietuvos varles, 
kad per metus ji padės 100 —Aš manau, kad iš to nie- 
kiaušinių. kad iš tų kiauši- ko neišeis, tėve, nes anglai

Jei,

--—-----vvvv, 
nių išeis 100 viščiukų, o tie varlių nepirks, 
vėl padės po šimtą kiauši-1 - -- -
nių, ir taip i porą metų jus 
turėsite jau 10,000 vištų, ku
rias galėsit parduoti po 2 
doleriu ir gauti 20,000 dole
rių. Vadinasi, į porą metu 
tavo šėrų vertė pakils nuo 50 
centų iki 20 dolerių. Jeigu 
tu šitaip savo bizni vyčiams ]ė fferas ketu.
įsamkinsi, tai jie tavo serus ; k ja kuriag Hma 
įspirta į sąvaitę laiko., venf]zyt jr švježiaJ ŠR10Žyt

—Veidiminut, Maike.'O jeigu iau anglikai neno-
• Man rodos, kad tu čia mane'rėtu musų varlių pirkti, ta 

fulini. Tu sakai, kad per galima jas į Prancuziia ga
• metus višta padės 100 kiau- bent. Aš girdėjau. Maike 
( šinių, iš tų kiaušinių bus 100 \ad franeuzai, kain ponis- 
; viščiukų, kurie ir vėl padės kas narodas. varles laba*
• po 100 kiaušinių. • myli. Sako, varlė kai pama-

—Taip, tėve.^ to franeuza, tai bėga kaip
—Be|, ar tu žinai, Maike, amerikoniškas buldogas nuo 

kad iš to šimto viščiukų bus bučerio.
pusė gaidžių? I —Aš nieko prieš tai netu-

—0 ar gaidys ne paukš- riu. tėve. Gali organizuot i) 
tis? varlių eksportą. Gal jis tau

—Jes, vaike, gaidys yra oreriau seksis, negu South 
paukštis, ale kiaušinių nede- Bostono katalikams lašinių 
da.

—Bet kam tau apie tai rū
pintis, tėve? Tu gali pada-

—Pirks, Maike, pirks, tik 
reikia jiems gerai išklumo- 
čyt lietuviškų varlių geru
mą. Rėkia nurodyt, kad mu
sų varlės geresnės už kitas, 
ba Lietuvoj nėra fabriku, ta’ 
i balas niekas neprileidžia 
tepalo iš mašinų. Be to, lietu-

. »

• po 100 kiaušinių. • 
—Taip, tėve.

varlių eksportą. Gal jis tau 
negu South

bendrovė.
—-les, Maike, aš patrajy- 

riu.
*

medis, deodaras, datmedis, 000 tonų anglies ir daug ki- 
kokusas, sago, akacija ir tokių mineralinių turtą.

j Kadangi Indija yra žemės 
ūkio šalis, tai mašinas ir ki
tokią manufaktūrą jai prisi
eina pirkti kitur. Taigi ji y- 
ra labai gera rinka Anglijos 
fabrikų produktams. Anglai 
parduoda Indijoj savo maši
nas, o perka tenai sau duo
ną, mėsą, ir kitokias reikme
nis, kurios Indijoj labai pi
giai parsiduoda. Todėl ang
lams labai svarbu tą šalį tu
rėt savo kontrolėj. Ir iki šiol 
jiems sekėsi Indijos gyven- 

. tojus išnaudot.
_ .- . v > Bet paskutiniais laikaisnes javų ir gyvulių rūsys, c [enai priešingas

prastesnes bandoma prasa- anfflan£ iudėiimas Kai ku- Iinti. 1927 metais anglų vai- riųK'yra sį6jama, kad tą ju- 
~ '.7.. . ., , :dėjimą kurstanti Sovietų

l"r7*nV " V ’ » ' • • Rusija. Žinoma, Rusijai bu-
{ KalbltllS Jovalas. » tų febai malonu, kad Indija 
?__________________ ... * nusikratytų anglų globos.

45-tame nu- Tucmet imperijai
-- .... butu užduotas mirtinas smu-

atsidarytų. In- 
J.................. dnci plati dirva komunisti-

pie tūlą p. Juozo Pronskaus neLpropogandai . 
rašinį. Tarp kitko “Tėvy-1 Bet ar Rusija daro šituo 
nes" rašytojas sako: “Siti.
p. Pronskaus rašinys tai bu
vo I 
musų visuomeninio gyveni
mo veidrodin.”

kokusas, sago, akacija f~ 
kitokie šiltų kraštų augme
nis.

Gyventojai verčiasi dau
giausia žemdirbyste ir ūki
ninkai sudaro 70 nuošimčių 
visų krašto gyventojų. Žemė 
dirbama da primityviais bu
dais, nors vėlesniais laikais 
jau pradėta taikyt moksli
niai budai. Anglų įkurtas 
Agrikultūros Departamentas 
užlaiko žemės ūkio ekspertų 
štaba, kuris nuolatos teikia 
ūkininkams patarimų, kaip 
gauti daugiau naudos iš že
mės. Įvedamos taipgi gėrės-

Tėvynės” 45-tame nu
mery tilpo straipsnis antgal
iu -
pažvelgus”, kur kalbama a-

nebus sunku, jeigu prieš juos 
bus išvystytas platus vajus. 
Konferencijoj buvo rapor
tuota, kad Naujoji Anglija 
šituo žvilgsniu yra daugiau
sia atsilikusi, nes čia tiktai 
Providennce’o mieste yra 
viena klinika,kuri teikia mo
terims patarimų, tuo tarpu 
kaip kitose Amerikos valsti
jose yra jau 82 gimdymo 
kontrolės klinikų.

tas kiaušinius vagiant
Metai atgal kun. Belvin 

paskelbė Floridos valstijoj, 
<ad jis atsiskirsiąs nuo civi
lizacijos ir išgyvensiąs miške 
štisus metus, Įrodydamas 
:uo budu, kad ir šiandien 
smogus gali gyventi vien tik 
š to, ką Dievas duoda. Ir 

,<aip tarė, taip padarė. Pali
jo viską ir išėjo miškan. A- 
dniai ir auksiniai dantys— ______
.ai V iskas^ką jisišcivilizaci- . Harvardo universitete dau

giausia laisvamanių.
Visiems Harvardo studen- 

iš valdžios prudoT tams buvo išdalyti lapeliai _ ___ ■ cii novloncimn Liiri<- L-iifioi

4">

cs su savim pasiėmė. Bet, 
domis dienomis šerifas su-- 
gavo jį vagiant pelikanų' 
liausimu^ io v C1CIZ.IVO JJ1 UlttJ. ----- . ' — - — —~----v—  r'-----
Nuimtas kunigužis prisipaži-pu paklausimu, kuris kuriai 
io. kad jis daugiausia kiau-1 tikybai priklauso. Sugrąžinti 
dniais tik ir maitinosi. Kar- ■ atsakymai davė šitokių re- 
;ais sugaudavęs žuvį ar už-pultatų:

Episkopalų .... 
Žydų.............
Katalikų ......
Kongregacionalistų .... 
Metodistų ...................
Presbiterijonų ...........
Unitarijonų ...............
Baptistų......................
Protestantų ...............
Christian scientistų.... 
Liuteronų........
Universalistų .. 
Kvakerių ........
Stačiatikių .....
Kitokių ......
Laisvamanių L.
Laisvamaniais

.... 1.112
808
756 

. 480
461
383 

. 361 

. 215
175
103

... 90

.. 29

... 28

.. 28
78 

... 1,185 
skaitomi

mušdavęs žvėreli, bet kiau-j 
iniai sudarydavę jo svar- 
>iausį maistą. Gyveno jis pa-’ 
apinėj iš palmių lapų ir to-' 
dais pat lapais apsirišęs! 
vaikščiodavo. Floridoj žie- j 
mos nėra, tai nuo šalčio gin-į 
is nereikėjo.

I

—?--------7a jus už gimdymo kontrolę, i

Šiomis dienomis Providen-Į 
:e’o mieste įvyko Amerikos’ 
Jimimų Kontrolės Lygos 
<onferencija, kuri nutarė j 
oradėt Naujoj Anglijoj di-Į 
lėlį vajų prieš esamus čia i-i 
statymus, kurie draudžia aiš- lie, kurie neatsakė i paklau- 
kinti žmonėms, kaip galima 
ipsisautrot nuo didelių šei
mynų. Konferencijoj ' buvo 
konstatuota, kad ačiū ap
lietos pakilimui. Amerikos 
visuomenėj jau niekas gimi
mų kontrolei nesipriešina,
šskyrus gal tiktai pasenu- tėvai tokiai religijai pri- 

jias davatkas ir klebonus, to-' klauso.

simus, kuriai tikybai jie 
priklauso. Ištikrųjų betgi 
laisvamanių . skaičius bus 
daug didesnis, nes daugelis 
tų, kurie pažymėjo kokią 
nors religiją kaino savają, 
padarė tai tik dėlto, kad jų

faktas visgi yra toks, kad In- 
tikriausiu žvilgterėjimu ?1į°J..Prasld?}°. 7'0™?"!5 

•_ judėjimas. Atsirado Mahat- 
- tma Gandhi, Londone ėjęs 

■"ButąTabl'^erai, kad “Tė-^01?1“® “?af!.k!lri8 
vynės” rašytojas rašytų 1° skelbti Indijoj nepaklus- 
straipsnius “tikriausiu žvilg- ”umo judėjimą anglams, 
terėjimu” lietuviu kalbos PaU'zd.2,UI> an«'« valf,2ia 
gramatikom nes dabar jo ‘un Paemus savo monopolin 
raštas vra tikras jovalas. gamybą Indijoj ir

Visų pirma, kas vra “gyve-1 k,t.lems d™sk« J3™"'1 te‘ 
nimo veidrodis?” Tai toks 3™ uždrausta įstatymu, 
daiktas, kuris parodo gyve- Zlnoma, anglai n tą įstaty- 
nimo veidą. Vadinasi, gali- SS
ma daleisti, kad ir p. .. 
Pronskaus rašinys galėjo 
būt tuo “veidrodžiu”. Bet 
tuomet reikėtų sakyt, kad 
tuo rašiniu p. Pronskus nu
švietė visuomeninį musų gy
venimą, o ne žvilgterėjo jo 
veidrodin.

Be to, “Tėvynės” rašyto- , ,
jas visai nevietoje vartoja į- Pa^ai^ę nekini_ laiką ka-

tikriausiu žvilgterėjimu”-1

Žinoma, anglai ir tą Įstaty-

; j dhi nutarė tą įstatymą atvi- 
* ’ rai sulaužyt ir 1930 metų ko

vo' mėnesį nuėjo su 80 savo 
šalininkų prie jūrių kranto 
ir pradėjo daryti iš suraus 
vandens druską, patarda
mas ir visam kraštui jo pa- 

i vyzdį sekti.
• Anglai jį užtai areštavo, f ,4 ___ _ Š|__ • V - _f__

vietų nuviuivic vaitvja a. -• i ’• a*

fankininko linksnį— “buvo leJįme turejo paleisti, 
tikriausiu žvilgterėjimu”.1 Mahatma Gandhi
Lietuvių gramatika šitokiam aP^11b® W>J0S
atveiy reikalauja vardinin- audeklams. Jis įsake milams 
ko linksnio, būtent: “buvo ratelius m stakles,
rikriausfe žvilgterėjimas.” !ir au?“ .d.r<?bę .namie. Jis 

Bendrai, visas sakinys P?tą ratelllr į“
niekam vertas. Ir sąvoka ne- P° kelias valandas
tiksli, ir gramatika aukštyn Pn® . , .
kolomis nastatvta I Šitas boikotas taip pakirtokojomis pastatytai f Anglijos audimo pramonę,
___________ Prof GMlba kad daug tekstilės fabrikų 
JAPONAI PLANUOJA ’ Anglijoj turėjo visai užsida-

STATYT NAMUS IŠ ryti.
PLIENO. 1 Buvo ir atvirų sukilimų

Japonai dabar planuoja Indijoj prieš anglus. Mahat- 
statyt namus iš gerai suram- ma Gandhi spėkos vartoji- 
stytų plieno rėmų ir ant išti- mui nepritaria, nes žino, kad 
rinio pamato, kad apsaugo- tuomet anglai indus sumuš, 
fas juos tokių žemės drėbė- Vis dėlto kraujo praliejimų 
jimų kaip tas, kuris anais* 
metais sunaikino Tokio mie-' 
stą- i

buvo jau nemaža.
Anglija elgiasi su Mahat

ma Gandhi labai švelniai ir
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□vairios Žinios. |!
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Lenku Militaristų Paroda Varšuvoj.

Rašytojus Kaltina Philip Snowden Pa- 
^Kriminaliniu Sin- keltas į Vikontus.

dikalizmu. ~ p.hiliP Snowden’ buvusis • 
Darbo Partijos narys ir dar- • 
biečių valdžioje užėmęs fi- ‘ 
nansų ministerio vietą, da- 1 
bar tapo pakeltas į vikontus. ; 
Tai yra titulas tarpe earlo ir, 
barono. Tuo titulu Anglijoj 
paprastai apdovanojami di-! 
džiunai, kurie patenka į i 
Lordų Butą. Paskutiniais 

x»cu rinkimais į parlamentą Ph. į 
kapitalistų agentai padarė Snowden savo kandidatūros / 
sąmokslą juos diskredituoti, nestatė ir nebuvo išrinktas;’ 
Jie sušaukė “grand jury” ir gi nebūdamas parlamento 
apkaltino tuos rašytojus narys, jis negalėtų pasilikti 
“kriminaliniu sindikaliz- ir ministerių kabinete; bet 
mu.” Be to da jie pradėjo turėdamas vikonto (vis- 
šmeižti rašytoją Dreiserį count) titulą jisai gali būti 
purvinoj savo spaudoj, buk ministerių. Tokie Anglijoje 
jis būdamas Kentucky vais- papročiai. Finansų mipiste- 
tijoj gulėjęs viešbuty vie- ;riu jisai norėta palikti dėl 
name kambary su tūla ak- to, kad šitoj srity jisai paro- 
torka. Matyt, buržuazijos dė nepaprastų gabumų, nors 
šunes nori jam įkasti netik' tie gabumai ne visiems pa- 
už to streiko tyrinėjimą, bet tinka, ypač bedarbiams, ku- 
ir už jo knygą “American | riems jisai sumažino paša1- 
Tragedy”, kurioj jis iškėlė pą. Užtai darbiečiai išmetė 
aikštėn buržuazinės doros jį ir iš Partijos, 
supuvimą. ----------------

Šiomis dienomis « New 
i Yorko rašytojai Dreiser ir 

John dos Pasos buvo nuvy
kę į Kentucky valstiją pa
žiūrėti,, kaip kapitalistai su 
savo valdžia tenai smaugia 
streikuojančius angliaka
sius. Jų tikslas buvo iškelti 
tą pragarą viešumon. Bet

jį ir iš Partijos.

I

ŠVEICARUOS PARLA- 
MENTAN IŠRINKTA 

DAUG SOCIALISTŲ IR 
LAISVAMANIŲ.

Spalių pabaigoj Šveicari
joj buvo renkamas naujas 
parlamentas arba šalies ta
ryba. Papildomos žinios da
bar sako, kad buvo išrinkti

Paveikslėlis parodo lenkų patriotų eiseną Varšuvoj. Vyrai ir moterys marguoja miesto gat
vėmis su kaukėmis ant veidų, rodydamos savo pasiruošimą busimam karui. Kaukės yra var
tojamos apsisaugojimui nuo nuodingųjų dujų, nes visi sako, kad per busianti karą žmonės bus 
žudomi jau ne šaujamais ginklais, bet nuodais, kurie bus priešo orlaivių leidžiami ant miestų.

IŠ PLATAUS PASAULIO
Kuomet mes šiaurės Ame

rikoj prakaitavom nuo vasa
ros karščių, tai Argentinoje 
siautė sniego pūgos. Dabar 
gi, kai pas mus ateina žie
ma, Argentinoj prasideda 
vasaros karščiai. Buenos Ai
res mieste anądien kelioli
ka žmonių susirgo nuo sau
lės spindulių.

Kanados gelžkelių kom
panijos kreipėsi i valdžią, 
kad ši leistu joms numušti 
gelžkeliu darbininkams 10 
nuošimčių algų, nes biznis 
sumažėjęs.

KOMUNISTŲ SUĖMIMAI
BERLYNE.

Berlyno policija surado 
pas vieną komunistą, buv. 
tramvajaus konduktorių Ue- 
berbruecką, 3 centnerius > 
sprogstamosios medžiagos.'- _ ______ _________

uYwaman'iai““’44,i^talt ša^is namuose tais moksli-,

Diktatoriai visur bijosi 
žmonių. Kubos despotas Ma- 
chado apstatė ginkluotais

Popiežius pasiuntė Ispani
jos vyriausybei protestą, 
kam persiskyrimų klausi
mas atima iš bažnyčios ir 
pavesta išimtinai civilinių 
teismų jurisdikcijai.

PAJIESKOJDHAL

konfiskuota. Jos pakaktų su- ■ 
sprogdinti visam didmiesčio; 
kvartalui. Sprogstamos me
džiagos dalį Ueberbrueckas 
buvo paslėpęs savo sodo al
tanoj. Kita dalis buvo pa
slėpta rūsy. Be to, tam pat 
rūsy buvo surasta vielos ka
muoliu, metalinių indų, ku
rie turėjo būti panaudoti 
bomboms. Taip pat buvo su
rasta viena rankinė granata 
ir elektrinis aparatas padegi
mui. Policija nustatė, kad ši 
sprogstamoji medžiaga bu
vo gauta ne tiesiog iš fabri
kų, kuriuose ji buvo paga
minta, bet iš kasyklų, kur 
sprogstamoji medžiaga nau
dojama anglių sluoksniams 
sprogdinti.

Sąryšy su tos medžiagos 
suradimu, policija? buvo ap- 
siautusi komunistų partijos 
buveinę, Liebnechto namą. 
Padarius kratą, buvo surasta 
daug svarbios rašytos me
džiagos ir įvairios korespon
dencijos, kuria pasiremiant 
buvo galima surasti jr dau
giau sprogstamosios medžia
gos lizdų. Policijai padarius 
kratas keliolikos komunistų 
partijos narių butuose, Ber
lyne ir kitur, surasta dar 
daug sprogstamos medžia
gos ir suimta daug komunis
tų.

j kai, 45 socialistai, 18 ukinin- 
|kų, 3 liberalai demokratai, 3 
komunistai, 2 socialinės po
litinės grupės nariai ir vie
nas evangelikų liaudies par
tijos kandidatas. - .

MAIŠTAS VOKIEČIŲ 
LAIVUOSE.

Londono “Times” kores
pondentas praneša iš Stam
bulo, kad ten atplaukė grįž
tą į Vokietiją vokiečių lai
vai “Askania”, “Biskaja” ir 
“Julius Schindler”. Tuo me
tu, kai “Askania” įplaukė į 
Odesos uostą kroviniams pa
imti, sukilę 7 jos įgulos na
riai ir, grąsindami revolve
riais, vertė ir kitus jurinin
kus prisidėti prie maisto. 
Kapitonas, kuris norėjo mai
štininkams pasipriešinti, 4 
šūviais buvo sužeistas. Laik
raščio žiniomis, šitie 3 lai
vai paliko Sovietų Rusijoje 
34 sukilusius jurininkus.

KIEK ŠĮMET UŽAUGO 
AMERIKOJ VAISIŲ IR 

BULVIŲ.
Vynuogių šiais metais 

Jungtinėse Valstijose užau
go apie 1,800,000 tonų, kas 
reiškia prastą derlių. Obuo
lių užaugo apie 38,000,000 
bačkų, tai derlius skaitomas 
geras. Grušių buvo 24,140,- 
000 bušelių, derlius aukščiau 
vidutinio. Bulvių busią į 
370,500,000 bušelių, kas rei
škia vidutinį derlių. Sal
džiųjų bulvių skaitoma į 80,- 
000*000 truputį daugiau ne
gu vidutiniškas derlius.

JAVŲ VERTE PAKILO 
$500,000,000.

Paskutinėmis dienomis A- 
merikoj pakilo kviečių ir ki
tų javų kainos. Kapitalistinė 
spauda ėmė šukaut iš 
džiaugsmo, nes tas kainų pa
kilimas pakėlęs Amerikos 
farmerių perkamąją galią a- 
pie $500,000,000. Republi- 
konų užsukta mašinerija bu
vo pradė jus jau triubyt, kad 
ir visas biznis einąs geryn, 

, “prosperity” esanti jau čia 
pat Ačiū tai propagandai, 
pradėjo kilti ir “stock mar
kei’’. Bet pasirodė, kad tas 

Šiomis dienomis į Klaipė- džiaugsmas buvo peranksty- 
dą atplaukė iš Hamburgo vas. Statistikų palyginimas 
specialus gyvulių transporto parodė, kad biznis eina ar- 
laivas “Hoffnung”. Jis išveš Ayn, o ne geryn. Ir ”stak 
iš Klaipėdos į Antverpeną a-^marketas” vėl ėmė smukti, 
pie 200 Lietuvoj supirktų Taip pat pradėjo kristi ir ja- 
galvijų. vų kainos.

ninku?: Havanos universite
to direktorių D-rą Carlos de 
la Torre, filosofą rašytoją 
Enriųue Varoną ir rašytoją 
Rafaelą Mantoro. Havanos 
universitetas uždarytas, nes 
profesoriai ir studentai 
smerkia diktatūrą.

Brazilija bijosi, kad So
vietų Rusija neiškirstų jai 
šposo ir nenumušt kavos kai
nų. Sovietų agentai norėjo 
nupirkti Brazilijoj 500,0Ū0 
maišų kavos, bet po ilgų de
rybų Brazilija atsisakė kavą 
rusams parduoti. Ji mano, 
jog rusų tikslas buvęs išvers
ti tą kavą ant Europos rin
kų, kad tuo budu numušus 
jos kainą ir pakirtus Brazili
jos biznį.

Šiomis dienomis iš Siby- 
ro pabėgo buvusis Austrijos 
kareivis Giuseppe Girardi, 
kuris karo metu buvo paim
tas rusų nelaisvėn ir kaip be
laisvis išbuvo pas rusus iki 
šiai dienai. Jis sako, kad to
kių belaisvių Sibvre esą dar 
šimtai, o gal ir tūkstančiai. 
Jie tenai laikomi kempėse ir 
raudonarmiečių saugojami 
dirbą miškų darbą. Toj kem
pėj, kurioj buvęs Girardi, e- 
są dar apie 80 karo belais
vių. Bolševikai juos išnaudo
ju kaip tikrus vergus.

Mahatma Pandhi pastatė 
Anglijos valdžiai ultimatu
mą: jeigu iki 1 gruodžio ji 
nepripažins Indijai nepri
klausomybės, tai 4 gruodžio 
jis apleisiąs Londoną ir grį
šiąs Indijon, o sugrįžęs pra
dėsiąs da griežtesnę kovą 
prieš Angliją, negu pirma 

, kad šalia 
^•■komercinio boikoto, jis pa- 

' j skelbsiąs anglams d a ir so- 
1 cialį boikotą, kas reikš, kad 

j Į visi indai tarnautojai ir dar- 
sudegint Sao I bminkai pames visus anglus 

nnn nnn! darbdavius. Jei kaip, tai an- ±O,VVV,VW x___.__ 1;

s, šilimos ir

Pajieškau ANTANO RADZEVI
ČIAUS, iš angliško vadinasi Radžius;

(čia jo paveikslas); Bobautiškią kai
mo, Gudelių valsčiaus, Mariampolės 
apskr., Suvalkų gub. 34 metų amžiaus, 
5 pėdų 10 colių aukščio, gelsvų plau
kų, prie abiejų ausų tur apgimus, 
melsvos akys, kalba gerai angliškai. 
Jis gyveni Elizabeth, N. J. 1924 m. 
buvo išvestas per agentą dirbt prie 
geleži tikėlio ir nuo to laiko nieko apie 
ii negirdėt, ar jis gyvsa ar miręs. 
Turiu labai svarbų reikalą. Kurie 
žinot kur jis randas arba kas su juo 
a'sitiko ma!onekite pranešti. Už tikrą 
žinią bus tinkamai atlyginta. Arba 
pats lai atsišaukia. (49)

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

BRUZDA DANIJOS 
ŪKININKAI.

“Berliner Tageblatt” pra
neša iš Kopenhagos, kad dėl 
žemės ūkio krizio Danijos 
ūkininkų tarpe prasidėjo re
voliucinis judėjimas, kuris 
yra panašus į suomių lappu- 
jiečių judėjimą. Sukilę ūki
ninkai priešinasi vietos val
džios organams, boikotuo- 
darni jų parėdymus, atsisa
kydami mokėti mokesčius ir 
tt Judėjimas prasidėjęs 
ShUrėš Getlande. Iš čia jis 
išsiplėtęs ir į šiaurės Šlesvi- 
gą. Danų spauda daug dė- 

: -mesio kreipia į šį ūkininkų 
Judėjimą ir nurodo padėties 

" rimtumą.

ANTVERPAN IŠVEŠ 200 
GALVIJŲ.z

I

Kanadoj šiais metais už
augo 55,089,000 centnerių 
bulvių. Pereitais metais; , - -
Kanada prikasė bulvių 48,-')’ed^s- Manoma. 
241,000 centnerių. Į centnerį ♦ . „ . 
eina 100 svarų. I • « t n x ~ > -i - i jJ cialį boikotą, kas reiks, kad 

Kavos plantatoriai Brazi-'. ...
Ii joj nutarė i

maišų kavos, kad ant liku- $Iai tenai ?al1 P*1!,1!"1 h.e 
sios galima butų pakelti kai- duonos, vandens, - ■—"” 
ną. Bet Sao Paulo estados jsviesos-_______ ________
(valstijos) vyriausybė su gu- j “ 
bernatorium Laudo d e Ca- 
margo priešaky neleido to 
daryti, nes šita kava yra už
statyta kaip garantija už 
$100,000,000 paskolą gautą 
Jungtinėse Valstijose. Nega
lėdami kitaip ant savo pa
statyti, kavos plantatoriai 
susitarė su karininkais ir tos 
valstijos vyriausybę nuvertė. 
Dabar jie reikalauja, kad fe
deralinė vyriausybė paskirtų 
gubernatorium jiems prie
lankų žmogų.

NAUJI KALENDORIAI
Daaddte Katalogo, iš Kurio 

Prarūksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

M3 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Vyram ir moterims
Reikia perskaityt naują Dr. Marke
rio knygų GONORĖJA. Labiausiai 
palitusi lyties liga. Kaštuoja tik 50 
centų. Reikalaukit “KELEIVIO” 
knygyne, arba pas autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted St.. Chicago. III.

Amerikos lietuvių 
Advokatams Žodis.
Amerikos Lietuvių Eko

nominis Centras aukštai į- 
vertina lietuvių advokatų 
dalyvavimą tokiose organi
zacijose kaip Vaizbos Butai 
(Chambers of Commerce). 
Kad bent dalinai. atsilyginti 
musų gerbiamiems profesio
nalams—advokatams. Eko^ 
nominis Cent 
daryti pilną Am| 
tuvių advokatų sąrašą ir jį į- 
teikti “Teisininkų Draugi
jai” Kaune, kuri kas metai 
leidžia knygelę 'vadinamą 
“Teisininkų Kalendorius”. 
Šiais 1931 metais ten tilpo 
Amerikos lietuvių advokatų 
sąrašas, bet jis toli nepilnas, i

Todėl gerbiamieji advo- i 
katai (lawyers) teikitės at-Į 
siųsti galimai greičiau savo 
adresus, kad butų galina 
dar spėti pakliūti j 1932 me
tų “Teisininkų Kalendorių.”

Nėra reikalo ir aį^kinti, 
kad tokio sąrašo įdėjimas į 
Lietuvos teisininkų kalendo
rių gali būti labai naudin
gas ir musų profesionalams 
čionai ir Lietuvos žmonėms 
tenai.

Prie šios progos Ameri
kos Lietuvių Ekonominis 
Centras prašo gerb. advoka
tus neatsisakinėti nuo prigu
lėjimo prie Vaizbos Butų 
Sąjungos ir teiktis atsiliepti 
tokiu adresu:

Amerikos Lietuvių Ekon. 
Centras, care of Lithuanian 
Consulate General, 15 Park 
Row, Room 1234, New 
York, N. Y.

EUROPOS GYDUOLES
Išrastos senovės žmonių, geriau* 

sios nuo nervų, išgąsčio, nuantaraHa 
iigaa, reunutizmo, kaltūne, žolės ir 
šaknys sudaro geriausias gyduoles. 
Kuriems reikalinga kreipkitės per lai
škų. Daugiau nebus garsinama. (49) 

J. BREIVA
50 West Are, Bridgepart, Caan.

APSIVEDIMAI.

PARSIDUODA PIGIAI.
Žemės sklypas, Burbiškiu vienk., 

Žaslių*valse, Trakų apsk., susi 
tis iš 24 'hekt. žemės, sodo; 
miško, trobesių etc. Norinti 
kreipkitės pas >

J. J. LRBSO * 
Oak Street. Lawrenee,

* PARSIDUODA UKt-FARMAi
Gera farma, 4 kvoteriai žemės, vvas 

laukas aptvertas, per visą farmą tek* 
ipelis. 25 raguočiai, 14 arklių, 40 
daulią, 200 vištų, visos farmos maši- 
tcs, kuliamoji mašina ir indžinas. A- 
)ie triobas apsodinta medeliais, sta
bą 4 ruimų, tvartai, vištininkas, 2 
grėneris ir pašiūrė. Du kvoteriai už
sėti rugiais ir duodu sėklą kviečių ir 
pašarą palieku. Parduodu nebrangiai. 
Savininkas. (48)

A. BRAŽYTIS
Antelope. Sask. Canada

PUIKI FARMA PARSIDUODA
175 akerai žemės, 40 akerių gražios 

girios, kita dirbama, geri budinkai 
su gyvuliais ir visais padarais, arti 
tomaičių faktorių. Žemė visa lygi, nė
ra smiltynų. Kaina už viską tik 36,- 
200. ’ Reikia įnešti $3,500. Kurie norite 
įsigyt gerą farmą, klauskite: (48)

JOHN ADAMS
R. 1, Bos 58a, Berlin, Md.

■ 11 111

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

• tėjimo.
VALPOS ARBATA priduoda a- 

petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Preke 31 00. Rašykit lietuviškai į 

L1NCOLN LABARATORY 
831—81 h St. Waakegaa, 11L

DOVANAI.
KNYGELĖ (kataUgM). Kaip 

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

Lan Angeles, Calif.

Pajieškau švogerio Petro Augus’au- 
sko, jis gyvena Amerikoje, taipgi 
draugo Jono Budros gyvenančio Ka
nadoje. Prašau atsiliepti, arba kurie 
žinote kur jie randasi, malonėkite 
pranešti. (48)

JULIUS STRIŠKA
Box 17, Wynyard, Sask Canada.

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

J. Z.
11351 Nagel st. Hamtramck, Mich.

Pajieškau gyvenimui draugo, esu 
našlė 36 metą amžiaus, turiu namus; 
norėčiau gauti draugę sau tinkamo 
amžiaus, kuris mylėtą šeimyninį gy
venimą. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Atsakymą duosiu kiekvienam.

MRS J. SrTKO (49)
4431 Evanston avė. Seattle, Wash.

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pukus.

Pajieškau giminių Juozo Puplinsko 
•adinasi Plynn, paeina iš paties Kau

no, ir Čarlio Krisiuno, ženotas su ai- 
ria, pirmiau gyveno Lynne. Turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jie 
randasi, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. (48)

MRS. P. PLYNN
3548 Benjamin St, N. . Minneapolis, 

Minn.

•JUOZAS BARONAS pajieškau 
trijų drangų Aleksandro Sukavecko, 
Juozo Bitės ir Vinco Zundos, jie visi 
vra kriauėiai ir dirbome vienoje ša- 
pcje Brook'ync ir Philadelphijoj. Pra
šu atsiliepti arba kurie žinote kur 

jie randasi, malonėkite pranešti. (48) 
JUOZAS BARONAS

-22 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Igno ir Kostanto 
Taraškevičiaus, pirmiau jie gyveno 
Cleveland, Ohio. Kas žino kur jie 
randasi, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. Turiu svarbų reikalą.

M TARAŠKEVIČIUS
454—16 St., W. Prince Albert, 

Sask. Canada
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PAIN-EXPELLER 
RaH» Daigely Darbe

Jusą darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jąs pajėgiate dar
bą tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgą ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jusą penu jėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais jr ištvermingais. Prašalina muskulą ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus! z-

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c. • • • • • . Parsiduoda Visur

• Tikrasis tori INKARO vaiabaicakli.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
■nus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po' 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį (kaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
. ajteškojimai ra paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
2M BROADMAY,

SO. BOSTON, KAM.

AS FRANK BARTEICH pardaviau 
savo farmą, dabar jieškau darbo pas 
našlę farmerką ant geros farmos. E- 
su patyręs tame darbe. (49)

MR. FRANK BARTEICH
R. F. D. 4, Ulster, Pa.

Gvarantuojam Patenkiaimų.
Kaldros ir patalai, Materijos Šliu- 
binės musų speciališkurnąs. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

LEFIETS-EUROPEAN 
FEATHER CO.

54 Chaaacy Street, Boatan, Mara. 
Kampas Bedford St., netoli Waah- 
ington St ir Jordan Marsh Depart- 

ment Storo.
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GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų lidirbystėje

Tukintos ir Virtos 
Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kindžiukai)

FRANK- 
FURČIAI

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių.
-K ’ k’

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

VEAL- 
LOAF

i ESSEM rACKING CO. 
tOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 —Telefoną*— 5-1896
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encijos
vęs. Bet... tie trinyčiai, per 
klaidą, pakliūna kitam. Va
dinasi, tragedija: nėra triny
čių, nėra pinigų, o be pini
gų juk neapsivesi... O kaip 
toliau nutinka, tai yra, ar 
tas jaunuolis tuos trinyčius 
atgauna ir ar apsiveda—vai- 
dylos dar ir man nesakė, to
dėl reiks eiti pažiūrėti ir įsi
tikinti, kaip tas jaunas vyras 
iš tos keblios padėties išsi- 
painioja. Tai, kaip minėjau, 
bus galima sužinoti lapkričio 
29 d., Kliubo svetainėje.

Patartina visiems į šį pa
rengimą atsilankyti. Busite 
pilniausiai patenkinti: pasi
žiūrėsite smagaus vaidini
mo, pasiklausysit malonaus 
dainavimo ir. vėliau, kas no
rėsite—galėsite smagiai pa
sišokti.

Lietuvių Operetės Choras 
vra grynai meno draugija. 
Šio choro tikslas—dainuoti, 
puikius vaidinimus teikti ir 
savo viengenčius lietuvius 
šiame Brooklyno-Nevv Yor- 
ko didmiesty linksminti-kul- 
turinti. Šitą svarbų darbą 
minimas choras dirba jau 
virš 10 metų. Todėl jo paren
gimai visuomet remtini. At
silankykite tad į augščiau 
minimą Operetės Choro pa
rengimą. Aš Busiu.

NEW KENSINGTON, PA.
Nelaimingas atsitikimas 

anglių kasykloje.
SLA. 192 kuopos sekreto

rius J. Svipas buvo bedarbių 
eilėse ir daugiau kaip 6 mė
nesius niekur negalėjo dar
bo susirasti. Lapkričio 7 d. 
jam pasisekė susirasti dar
bą Kinlock mainose ir pane- 
dėlyje, lapkričio 8 d. nuėjo 
pirmą dieną dirbti. Bet vos 
nuvažiavo Į kasyklas, ištiko 
nelaimė: anglių vagonai
sutrynė jam dešinę ranką. 
Svipas buvo nuvežtas į li
goninę ir tenai turėjo nu
pjauti jam dešinę ranką iki 
alkūnės. Liko žmogus uba
gu visam amžiui. Tai ve, 
koks darbininko likimas.

Jonas Svipas buvo vienas 
iš darbščiausių New Ken- 
singtono lietuvių draugijų 
darbuotojas: daugiausiai
darbuodavosi SLA. 192 kp. 
kaip jos sekretorius ir orga
nizatorius. .

Kelios savaites atgal man! 
teko būti jo namuose SLA.; 
reikalais. Jis skundėsi dėl 
nedarbo. Girdi, “musų na
muose tik vienas sūnūs dir
ba ; uždirba neblogai, tai da 
didelio vargo nematom, nors 
šeimyna nemaža. O aš jo
kiu budu negaliu surasti 
darbo.” Skundėsi, kad ir 
daugiau randasi bedarbių 
SLA. 192 kp.; esą jau ir to
kių, ką negali mėnesinių 
duoklių užsimokėti, prašo 
kad kuopa užmokėtų iš savo 
iždo. Tiesa, kuopos ižde ran
dasi apie $100, bet iš iždo 
buvo jau užmokėta $19.33 
už spalių mėnesį už narius, 
-ąjįoui nuf s^įįo.i iųj^dBĮ zn o 
ti $23.22. Nenoriu, sako, kad 
bedarbiai butų suspenduoti. 
Nors kiti ir galėtų užsimokė
ti, bet prašo, kad kuopa už- --------------------- -----
mokėtų ir tiek. Nors kuopa gaut iš miesto pašalpos, tai 
mokėdama už narius duoda turi nueiti imigracijos biu- 
kaipo paskolą, bet jeigu na- ran ir pasirašyti, kad sutinki 
rys gavęs darbą pameta S.L. 1
A., tai kuopos užmokėti pi
nigai prapuola.

Besirūpindamas kitais sa
vo draugais, šiandien ir 
pats darbuotojas J. Svipas 
yra ištiktas nelaimės. Ta 
ranka, kuri rašė ir tvarkė S. 
L.A. 192 kp. narių reikalus, 
jau prarasta.

KANADOS 
LIETUVIAI.

FT. W1LL1AM, ONTARIO. 
Bedarbius registruoja ir 

deportuoja.
Šiame Kanados miestely 

yra apie 3,000 bedarbių, ku
rie vaikščioja gatvėmis alka
ni ir apiplyšę. Kai kuriuos jų 
miestas maitina. Bet jei nori

grįžt tenai, iš kur esi atvy
kęs. Jei pasfrašysi, tai gausi 
sriubos porą kartų Į dieną, o 
jei nepasirašysi, tai ir to ne
duoda. Bado verčiami be
darbiai pasirašo. Paskui at
eina iš Ottawos deportavimo 
raštai ir tave išgabena. Jei 
kuris pabėga, tai policija to
kį gaudo ir sugavus vistiek 

Reiškiu gilios užuojautos deportuoja. Taip pasitaikė 
nelaimės ištiktam draugui jau bent keliems lietuviams. 
Svipui ir jo šeimynai.

S. Bakanas.

Kas Mums RašomaJ ĮvairUS
Bienfait, Kanada.— Lap-

j Kurie iš miesto pašalpos 
neima, tai policija tuos regi- 

i struoja, išklausinėja, kaip il- 
igai nedirbi, kada Kanadon 
I atvykęs ir t.t. Už kiek laiko 
j duoda tokiems padirbėt ir 
i vėl paleidžia, o jo vieton ki- 
i tą stato. Per Ontario pro- 

ną parengimas ivvks sekma-;,lal’ar .vr? vedamas 
dienv, lapkričio 29 d., Lietu-' ^ujas automobiliams ke- 

r, 1- k. has nuo Montrealo iki Wm-

VIO”
Apsineštojusiu kylimų (kar-

KNYGOS GAUNAMOS “K 
‘ KNYGYNE
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kričio 2 d. čia susirinko 30 
nevedusių bedarbių ir pa
prašė iš miesto valdybos pa
šalpos. Valdyba pasiuntė jų 
prašymą Saskatchewano 
provincijos gubernatoriui 
Andei-sonui. Lapkričio 9 d. 
bedarbiai vėl susirinko. Ti
kėjosi, kad jau gaus pašal
pos. Bet vietoj pašalpos, juos 
išegzaminavo ir pareiškė, 
kad gubernatorius gal duo
siąs bedarbaims paskolą, tik 
liepė visiems pasirašyti, kad 
ateinančią vasarą, jei gausi
me darbo, tą paskolą guber
natoriui grąžinsime. Reikia 
da priduri, kad nesenai čia 
pasibaigė streikas kasyklo
se. Darbininkai grįžo dar
ban nieko nelaimėję, ir visų 
d a nepriėmė į darbą, įtarda
mi “raudonumu.”

Pittston, Pa.— čia mirė 
Juozas Milius, senas “Kelei
vio” skaitytojas. Liko nuliu- 
dusi našlė.

Kanados provincija Que- 
bee apgyventa daugiausia 
francuzų farmerių. Jie laiko 
daug paukščių, o daugiausia 
žąsų. Bet šįmet žąsys pigios, 
moka tik $ 2 už žąsį, tai far- 
meriai imasi gudrybių. Pa
skiria dieną žąsų pardayi- 
mui ir paskelbia visai apie- 
linkei, kad tą dieną bus iš
sigert ir užsikąst. Suvažiuo
ja daug žmonių. Farmerys 
juos pavaišina ir pašokina su 
muzika. Kaip jau visi įsi
smagina, tada farmerys pra
deda leisti žąsis išlaimėji- 
mui. Pridaro loterijos tikėtų 
po 10 ar 20 centų ir parduo
da. Žmones perka. Kitas nu
siperka tų tikietų už $1 ir už 
$2. Tuo budu farmerys su
renka už vieną žąsį kartais 
iki $20. Kai svečiai išvažiuo- 
to. farmers linksmas skaito 
dolerius, o farmerka skaito, 
kiek kartų jauni vyrai ją pa
bučiavo. Ir visi linksmi, kad 
turėjo “good time.”

Sunkus angliakasių 
gyvenimas.

Peoria, III.—Angliakasiai 
čia dirba tik po 2-3 dienas į 
sąvaitę ir daug darbininkų 
vaikščioja visai be darbo. Ar 
ilgai taip bus. sunku pasaky
ti. Patarčiau bent iš kitur 
niekam nevažiuot čia darbo 
jieškot, nes gyvenimas čia 
labai sunkus. Vis laukiame 
laimės, ale negalim sulaukti.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. V.— Tikrai įdomių da
lykų Tamsta mums parašei. 
Turim pasakyti, kad mes 
nieko panašaus apie tą as
menį nebuvom girdėję. Bet 
tikėti tokiems dalykams vis
gi nesinori, juo labiau, kad 
apie juos pasakoja nežino
mi žmonės. Mes norėtume 
visa tai patikrinti, todėl pra
šytume, kad Tamsta priduo- 
tum “Keleivio” redaktoriui 
tikrą savo pavardę ir adre
są. Iš redakcijos niekas tam
stos pavardės nesužinos, to 
nereikia bijoti.

Kaip ka* daryt. _ _ _
Nusipirkus naują viedrą iš- petų) spalvą galima atnaujinti 

matoma, patartina įdėt gabalą šitokiu budu: įdėti į šiltą van- 
smaios aut dugno ir pakaitinti denį truputį terpentino ir pa-; 

“tirptų j Kurkinus šluotą gerai kylimą iš- 
Kai ji braukyt.

sutii

*

ant ufrioo, 
ir visą dfeflįri 
ataušto tfuktotš, viedras daug 
ilgiau laikyr ir lengviau bus iš- 
vatan*£ v ? i

■■ r

Kad prie automobiliaus stiklo 
(uindshield) iš lauko neliptų nei 
lietus, nei sniegas, patartina jis 
ištrinti šitokiu mišiniu: Viena 
uncija vandens, dvi uncijos gly- 
cerino ir aštuntadalis unc. drus
kos. Viską gerai sukratyt ir su
šlapinus švarią skepetaitę iš- 
šhiostyt stiklą iš lauko pusės.

Smulkius muilo gabalėlius, 
kuomet jie jau neparanku var
toti, reikią dėti į kokį nors puo
duką ar honką su plačiu gurk
liu, o kai prisipildys, užpilt karš
tu vandeniu ir pastatyt. Muilas 
pasileis ir pavirs į košę; tuomet 
jį galima kabint pirštu ir var- 
tot rankoms {gaust.

Jeigu taisant kambarius me
džias ar grindys apsitaško kal
kėmis ar tinku (plasterių), tai 
į galioną karšto vandens įdėt 
paintę uksuso ir skepetą sušla
pinus gerai nutrint; paskui nu- 
plaut tyru vandeniu ir sausai 
nušluostyt.

Jeigu sumazgojus indus kož- 
oą sykį į sinką įpilsite karšto 
vandens ir išplausit visus rieba
lus, tai niekad neužsikimš pai- 
pos.

Kad druska drėgnam ore ne
suliptų, reikia įdėti šaukštuką 
komų krakmolo ant puoduko 
druskos.

Ne prošalį žinoti, kad aštrus 
: šaltis ir smarkus vėjas išima iš 
j drapanų krakmolą.

r

♦
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Krizis ir Pfosperija.
(Keistos pastabos)

Laikas jau liautis kalbėti apie 
depresiją, nes kapitalistams nu. 
sibodo klausyt, o vargdieniams 
pritruko jėgos kalbėt apie tai.

“Prosperija ateina, prosperi- 
ja artinasi!”—šaukia geltonla- 
piai ir musų tautiškų fašistų ga- 
zietos. O jeigu ji neateis, tai me? 
patys kaiti... Nes per daug tau
pom lietingai dienai, “nematy
dami, kad dabar jau lyja kaip iŠ 

t' 

pragaro....”

Matot, pragaras visai nėra 
toks, kaip kunigai sako — ten 
esąs vanduo, o ne ugnis. Reiškia, 
melas su neužmegstu mazgu.

I

Bostono parke bedarbius jau 
maitina balandžiai. Argi tai ne 
prosperija?
i

Negalima perdaug peikti A- 
merikos. Juk visai nesenai ji da
vė Vokietijai moratoriumą. Da
bar gi duoda amuniciją ir karei
vius Japonijos-Kinijos karui. 
Vadinasi, dar ir musų ponai ga
li kaip ką duoti.

Hooveris džiaugiasi išgelbėjęs 
Vokietiją (turbut nuo laimės), 
pagelbėjęs Anglijai (atsisakyti 
nuo aukso), prigelbėjęs Čecho- 
slovakijai (panašiu budu), o A- 
merikos piliečiai lai gelbėjasi 
kiekvienas save ir lai kipšas ne
ša paskutinjjį!

SLOAN’S tfNIMENT

Reikėtų susi j ieškot Kolumbą 
ir atiduot jam atgal šią šąli. 
Bet argi jis dabar ją imtų?

Būdavo, kai susieina keletas 
vyru Į krūvą, tuojau susitveria 
korporacija, o dabar tuoj pasida
ro duonos linija.

Radio setu ar fomičių šmotu 
alkanas pilvo neprikimš, tai kam 
dar čia užsiimt su “lengvais iš
mokėjimais”?

BROOKLYN, N. Y. 
Operetes Choro Pirmas Ši 

Sezoną Parengimas.
Brooklyno Lietuvių Ope

retės Choro pirmas šį sezo-|

Kas nors turi visko perdaug, 
todėl kitiems visko permažai.
»

Tik turėkim kantrumo,— pa
taria mums valdiški ekspCTtai. 
—Kodėl neišgalvoti kokį nors 
planą? Sakysim, kaip Rusijos 
penkių metų planas, Ickės ir Još- 
kės Co. pinigų skolinimo 25 me
tų planas, arba viso amžiaus gy
vasties apdraudos planas? Dau
gelis jau ir žudosi pagal pianą!

kaltybė 
neperka 
kurie ir

99

Dar didesnė musų 
esanti tame, kad “jau 
net tokie kostumeriai. 
pirkdami neturi tikslo užmokėt.

Badaujam todėl, kad perdaug 
yra kviečių. Esame “broke”,- nes 
perdaug pinigų. Miegame par
kuose, nes perdaug yra namų.

Susikimšimas, pataattmai 
—nuo slapiu kojų
Per3apę čeverykai, peršlapę drabu
žiai . . . pavojinga! Apsisaugokite 
nuo peršalimų krutinėję. Tas ver
žiantis, troškinantis jausmas gali būti 
palengvintas. Pabandykit iit* greit*, 
paprast* bud*—
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viu Piliečiu Kliubo svetainė- "L
je 80 Union Avė kampas 
Stagg St, Brooklyn, N. Y. j 
Pradžia lygiai 4 vai. popiet. 
Bus suvaidinta vienaveiks
mė komedija “Trinyčiai”, 
mišrus choras padainuos ke
letą naujovinių dainų, mer
giną choras išpildys kelis 
muzikos kurinius, dainuos 
naujai susitveręs merginų 
kvartetas, trubadurų kvar
tetas ir solistai: p-lė Tam- 
kiutė, p-lė Ramoškaitė ir pp. 
Kraučiunas bei Bukšnaitis.

Kiek teko patirti, tai vien 
komedijos “Timyčiai” užsi
moka eiti pažiūrėti. Tai ne 
komedija, bet tragi-komedi- 
ja. Trinyčiai (žiponas), ro
dos, netaip jau svarbus da
lykas—juk veik visi po porą 
šiokių-tokių trinyčių turime. 
Bet čia kas kita: jauno žmo
gaus pvvenime tie nelaimin
gieji trinyčiai suvaidina to
kią svarbią rolę, kad priveda 
veik prie desperacijos ir tt. 
Mat, tūlas jaunas žmogus 
rengias apsivesti. Apsivedi
mui, kaip žinome, reikia pi
nigų. Tuos pinigus jaunave- 
dis laiko trinyčiuose užsiu-

stato bedarbius. Darbas ne
būtų sunkus, bet labai pavo
jingas ir pigiai apmokamas. 
Už 8 valandų dieną moka tik 
$2.40, reiškia, po 30 centų i 
valandą. Už valgi reikia už
mokėt Į dieną 80 centų, tai 
lieka tik $1.60. Kiti gi nei 
to negauna, badą kenčia.

Tai ve, koks darbininko 
gyvenimas. Kitiems krauk 
milionus, o pats kartais ir 
juodos duonos neturi! Tai 
vis musų nesusipratimas. 
Taigi, draugai, stokime į 
socialistų eiles ir kovokime 
už geresnį gy venimą.

S iki i p.

Pasalins Gaso Skaus
mus Viduriuose.

Nūjra-Tone grreitai pašalina gaso 
skausmus skilvyje ar viduriuose, nu
gali dyspepsiją ir kitus skilvio pakri
kimus. Jis pasaldina kvapą, priduoda 
gerą apetitą, nugali galvos skaudėji
mą, kvaitulius, inkstą ar pūslės silp
numus ir konstipaciją ir sustiprina 
silpnus nervus, raumenis ir organus. 
Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligų perų 
ir padarys jus stiprų ir sveiką. Būti
nai gaukite Nuga-Tone. Jis yra par
davinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
tiekininkas neturi, jo paprašykite jį 
užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

O kaip yra šu namų savinin
kais ? '

Aną diėn pavargėlis atėjo pas 
biedną rendauninką išmaldos 
prašyti. Sako, mano pati serga, 
vaikai badu miršta ir esame iš
mesti su rakandais ant gatvės; 
gelbėk, nes pasikarsiu!*

Seimininkė padavė jam send- 
vičių ir paklausė, kas jis per vie
nas. Pavargėlis atsakė:

—Aš esu šitų namų savinin
kas.

i
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VIRŠININKAS NUSLĖPĖ

MERGINA BEGIRTAU- 
DAMA MIRĖ.

Alšėnų dvare, Garliavos 
valsčiuje, parsinešusi bonką 
spirito ėmė savo kambary 
gerti. Rytojaus metu ji ras
ta mirusi. Spėjama, kad ji 
alkoholiu nusinuodijo.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

Zl-
neblaivi būdami, ei-

UŽ AGITACIJĄ NUBAU
DĖ KUNIGUS.

Panevėžy kariuomenės 
teismo Sesija sprendė dvie
jų kunigų J. Matulevičiaus, 
Kupsto ir Pronckuiio bylą 
už agitaciją prieš valdžią

Kun. Matulevičius nubau
stas 10 mėnesių paprasto ka
lėjimo, kun. Kupstas 1250 lt. 
ir Pranckunas 750 lt. pabau
dos.

tų biurų biznį skaudžiai pa
kirto papildomas mokesnis, 
kuriuo Lietuvos valdžia juos 
dabar apdėjo.

Mat, ligi šiol emigracijos 
biurai mokėdavo mokestį tik 
už tas laivakortes, kurias 
parduodavo Lietuvoj, o mo
kesčių departamentui pare- 
vizavus biurus, pridėta pa
pildomo mokesčio 1929- 
1930 ir 1931 m. ir už tas lai
vakortes, kurios parduotos 
užsieny bite tik tai linijai. 
Tokiu budu emigracijos biu
rams papildomo mokesčio 
pridėta kai kuriam net ligi 
100,000 lt

■ Kai kurie biurai nuo atei
nančių metų likviduotis, ar
ba visi susijungsią į vieną 
biurą arba du biuru. O gali 
būti ir taip, kad visame Pa
baltijy linijų centrai paliksią 
vieną sujungtą emigracijos 
biurą.

Taurmskas perduotas y- 
patingai svarbioms byloms 
tardytojo žjpion.

GIRTAS BERNAS NUDŪ
RĖ SAVO SEIMININKĄ.
Jonas Statkus, 22 metų 

amžiaus bernas, girtas bū
damas, peiliu nudurė savo 
šeimininką uk. K. Gerovičių 
iš Mažeikių v., Knobikų kai
mo. Sužeistasis tuojau mirė.

PRADĖJO SIAUSTI 
VILKAI.

Šiaulėnų apylinkėse vėl 
pradėjo siausti vilkai. Vieną 
naktį ūkininkui M. Markiui 
šnešė penkiolika žąsų, o u- 
kininkui Vaičiui sudraskė 
kumelį ir kelias avis.

KRUVINA TRAGEDIJA 
VESTUVĖSE.

Juros miškų urėdijoj bu
vo anądien eigulio (miškų 
sargo) Neverausko vestu
vės.

Vestuvininkai susituokė 
Višakio Rudos bažnyčioje ir 
grįžo namo.

Pakeliui susikivirčijo, 
noma 
guli s Norkeliunas su miško 
žvalgu Krusmsku. Žodis po 
žodžio, ir Norkeliunas grie
bėsi už revolverio. Pasigirdo 
šūvis, ir Krušinskas nuvirto.

Norkeliuno paleistoji kul
ka Krušinskui įėjo pro an
takį ir išėjo pro viršugalvį.

Norkeliunas momentališ- 
kai prablaivėjęs ir matyda
mas, kad padarė baisų dar
bą, nepaprastai susijaudino 
ir tuojau, įstatęs to pat re
volverio tūtą sau į burną, 
paleido šūvį; kulka smarkiai 
jį sužalojo.

Peršautajam Krušinskui 
pirmąją pagelbą suteikė Ka
zlų Rudos felčeris Kasęera- 
vičius, kuris nelaimingąjį su- 
tvarstė ir pasiuntė Kaunan. 
Norkeliunas paliktas vietoj.

Krušmsko padėtis buvo 
labai rimta: jis visą laiką 
buvo be sąmonės.

IŠPLĖŠĖ TAURAGĖS 
KLEBONO KASĄ.

Tauragės miesto kunigui 
Augustui Vymeriui iš mie
gamojo kambario nerakintos 
spintos pavogta kasa—pini
ginė dėžė, kurioje buvo 400 
litų pinigų ir parapijonų pa
dėti vekseliai, sutartys ir ki
ti vertybės dokumentai. 
Nuostolių padaryta apie 10,- 
000 litų. Dėžė buvo užrakin
ta pakabinamąja spyna. Vi
si vertybės dokumentai ir 40 
litų pinigų rasta Tauragės 
dvaro link ties Juros upe ant 
tako.

Prieš karį laiką Klaipėdos 
krašto Direktorijos Klaipė
dos apskrities iždo skyriuje 
buvo pastebėta neaiškumų ir 
netobulumų. Padarius revi
ziją, paaiškėjo, kad to sky
riaus iždininkas Ruomann y- 
ra nuslėpęs apie 40,000 litų. 
Revizija dar galutinai ne
baigta. Ruomann mėgino 
nusinuodyti dujomis, bet jo 
žmona tai laiku pastebėjo, 
iššaukė greitąją pagelbą, 
kuri Ruomanną nugabeno į 
ligoninę, čia Ruomann buvot 
atgaivintas. Nusikaltimas

ŠIEMET LIETUVOJ j KA
PUS GULA DAUGIAU, 
KAIP 40,000 ŽMONIŲ.
Per pirmuosius 6 mėn. 

Lietuvoje mirė: 10,762 vy
rai ir 10,099 moterys, viso 
20,861 žmogus.

Reiškia, per visus metus į 
kapus nueis apie 40,000 
žmonių.

Naujų piliečių į šį pasau
lį šiemet per piimuosius 6 
mėn. atėjo 33,997. Taigi, 
per pirmą pusmetį priaugo 
13,136 žmonės.

GAISRAI NAIKINA SUĖMĖ “KOMSOMOLCĄ”
ŪKININKUS. Spalių 22 d. policija sulai-

Spalių 26 d. Pakuonio kė Mečislovą Taurinską be
vaise. Dvylikių km. sudegė vežant traukiniu iš Šiaulių į 
Tomo Kapočiaus kluonas su Mažeikius komunistinę lite- 
jame esančiais daiktais.' raturą, kurios pas sulaikytą- 
Nuostolru padaryta per 14,- jj rasta apie pusantro tuks- 
000 litų. . tančio egzempliorių įvairiais

Spalių 17 d., naktį, žaga- atsišaukimais, brošiūromis, 
rėš valsč., Petraičių km. su- laikraščiais ir pan.
degė pil. JuHo Stankaus dar- Taurinskas tik 18 m. am
žinė su nekultais javais.Nuo- tačiau nelegalu komu-
stoHą padaryta 6000 lit.Dar- atotmiuKteraturos platinimo 
Žiftė . apdrausta 1500 . litų prisipažino,
sumai. . varąs jįB.treti metai iš įsiti-

^»a£ų 23 d. Šiaulfcj nPe*" kirtimo. Frildausąs komunis
te, Višinskio gatvėj sudegė jgtrt&no sąjungai (kom-

SALIAI, KURIE 
IŠSIVYSTO Į 

PNEIMONIĄ.
Pavtovtls Matys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
__g»Kt jtyos gi Mtabdtyt dabar su Creo-

■ MhmralMi kreozotas. Ao-
■ ris I Btyi Creomotsion
< yra THHaMkMShmKas išradimas ir

E Britu«greitutiu;

peyiM 1*Iriausių v?.h#n’ Rk^rTk^ 

. gerklfa neeveHfumų. Creomulsion turi 
' dar^Ht)^ elementų apart

Užnuodytą plčvę ir sustabdo irritaci-
■ j« ir uždegimą. Kolei kreozotas pa

siekia skflvj jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

’ Crronialsioa yra užtikrintas pasek- 
fningam gydymui pastovaus kosulio, 

: žalčio, fr visokią gerklės ligų kitokiose 
: formose, turinčių bendrą veikimą su
■ gTĖParinio Jis yra labai geras dėl

rieos sistemos po blogo 
žalčio ar “fln”. Pinigus sugrąžiname 
jriru jasą Malio ar šalčio nepalen- 
gvinUl verksiant ji taip, kaip nuro- 
oyta. Klauskit pas jūsų aptiekorią. ~

EUROPA

SVEIKATA
^“^TAI DfDEBflS SVARBOS VEIKAI

f
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Vietinės Žinios!
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GYDYTOJŲ ADRESAIBostono majoras sako, Prie City Hali anądien 
kad šiais metais miestas iš- susirinko 3,000 bedarbių de- 
leidęs jau $5,590,000 vie- monstracija, kuri reikalavo, 
šiems darbams, kurie buvo 
vykinami tam, kad bedar- duotų bedarbiams anglių ir 
biai turėtų darbo. Gaila tik, neleistų namų savininkams 
kad bedarbiams mažiausiai mesti juos iš namų už rendos 
bus tekę. nemokėjimą.

Butlegeris Dart nuteistas Byrd žada vėl vykti Į pietinį 
visam amžiui kalėjiman. j frmčt poliu.
Pereitą sąvaitę Middlesex( Lankęsis Brockione ad- 

apygardos teisme buvo na- mird^ R Byrd kuris nese- 
^nnn hntUtrprio naį tyrinėjo pietini žemės 

ašygalį, pareiškė, kad jis vėl 
žada tenai vykti dėl tolimes
nių tyrinėjimų. Sekančią sa
vo kelionę jis maną> pradėti 
1932. m. rugsėjo mėnesį. Sa
ko, . bus bandoma parsiga
benti likusius pietuose jo 
ekspedicijos orlaivius, kurių 
grįždamas iš ten negalėjo 
pasiimti.

kad žiemos laiku miestas A J.West,M.D.A. J. West, M. D.
LIETUVIS x

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
47B Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

LIETUVISgrinėjama jauno butlegerio 
Darto byla. Valdžia jį kalti
no, kad pereitą birželio mė
nesį jisai išvažiavo automo- 
bilium su kitu butlegeriu, 
Chas. Bernardu, ir nušovė, ji. 
Dart prisipažino savo kon
kurentą užmušęs,bet teisino
si, kad jis tai padaręs gin
damas savo gyvybę ir pra
šė prisaikmtojų šuolininkų, 
kad jie pripažintų jį nekaltu. 
Jeigu jie jį paleisią, tai jis 
grįšiąs prie savo žmonos ir 
dviejų mažų vaikų ir busiąs 
geras pilietis. Bet prisaikin- 
tujų suolas pripažino jį kal
tu antro laipsnio žmogžu
dystėj. už ką įstatymas nu- 

Tikietai į šitas rungtynes mato kalėjimą iki gyvos gSl-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

$10,000 lėšavo pamatyti 
“futbolo” žaislą.

Pereitą subatą laike Har- 
i vardo ir Yale universtitetų 

j vienam 
i žiūrėtojui tapo pavogta iš 

..automebiliaus $10,000 ver- 
‘ Musų klebonas gyvena is tė> auksiniu daiktų. Apvog- 
lietuvių, bet kai reikia patai-‘ tasįs vadinasi John S. Ro- 
syt kleboniją ar bažnyčią, gers> jįs buvo atvykęs iš 
tai darbą atiduoda žydams, Xew Yorko pasižiūrėti čio- 
italams ar kitokiems svetini- naj giįU rungtynių ir turėjo 
taučiams. Jis taip padaręs atsivežęs - - -
jau ne vieną sykį.
^Sužinoję apie tai rimtesni kų* kurias paliko 'savo auto- 

tuviai amatninkai pradėjo šį tynių jau nerado, 
dalyką tyrinėti ir dabar jie j ‘ ‘ ”__ __ o
sako, kad pataisymai nėra per spekuliantus buvo nuo vos.

; o už 53000 iki sioo.00 kiekvie- ---------------
juos paimta gana aukštos nas ,pai gana aukšta kaina,! Žymus muzikos kuriniai 
kainos. Toks kunigo pasiel- vienok šiam speneliui, kaip! lietuvių koncerte, 
girnas gal butų galima pa- matom, lėšavo '
teisinti tik tada, jeigu darbas1 maj daugiau.
butų buvęs pasiūlytas ap- ' 
kainavimui lietuviams ir ki
tataučiams, ir jeigu kitatau
čiai butų apsiėmę pigiau jį į 
atlikti. Bet klebonas to ne-

KODĖL LIETUVIŲ KUNI
GAS NEREMIA SAVO 

b* - ŽMONIŲ?
v* • b a į •• • > VclILlV IX ldlv 1X111

BUayc>* » klebonij, vi.uo- fwboI rangtvniu 
met taiso žydai ar kitokie 1 » -

- ' svetimtaučiai.

------- rrr—7—-------------------------------------------------------------------------------

LINKSMAS JUBILEJAUS VAKARAS

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
47B Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.

%

_____ cs keletą brangių 
.' deimanto brazalietų ir špil- 

parapijonai ir vietiniai lie- 'moViliurbet"^^^ rung-

dalyką tyrinėti ir dabar jie-

geriausiai padaryti, o už $30 00 iki sioo.00 kiekvie-

lietuvių koncerte.
Broadvės krautuvių lan-nesulvgina-

* I - .
gai tik marguoja skelbimais

■ į ~ ~~ koncerto, kuri ruošia Liet
Kas atsitiko jieškant gazo Profesionalu ir Pramoninin-

su degtuku. jkų Sąjunga lapkričio 29 d.,
Thomas McCann, iš Lyn- jr visi tik kalba apie šį kon- 

nc',gavo lekciją, kad su deg- certa. Tam yra ir priežastis
.daręs. Reiškia,jis viuskai tuku įie^.cti gazo yra labai Tekiu dainininku kaip art.

viais amatninkais bei biznie
riais, kuomet galėtų juos pa- 

• samdyti Tuo tarpu gi kolek- 
tas daryti tarp lietuvių biz
nierių kunigėlis labai mėgs
ta. Žmonės tuo labai pasipik- 

1F ne^a ima uztai J'- džiai apdegė, bet galėjo 
pClKvl.

Dar daugiau sakoma, kad 
visi iki šiol kitataučių daly
ti remonto ir naujos statybos 
(garažo) darbai esą gana . . - - - .-„į
prastos rųšies. Lieufviaį a- !a 'engia vakarienę irsokiusj 
buvo'athktiak<<iaue<rl geresni kriči“’ So- Boston;> Lietuvių ■ piano solo iš Chopino veika- 
dZą i pįVE SaUj- Ut3° SVeČiaT^ Vi5i .d^-
Jeigu taip, tai čia skriauda Pas0.ktį Pr!e gT 'vlal -vra, tal.PPat parinktos 
ne vien t k musu biznie- ^lk“f lr,uzs!k^tL Pradzla; 
riams, bet ir pačiai parapi-! ‘:30 vabnd»

^Klausimas dabar, kodėl .’a.™ Smith BostOToj
lietuviški kunigai stengiasi ?.1 e«1‘ p v re a. "

~ e.,,.e, ibtno M oreli, buvo nuteisti o
vengti savo tautos amatmn- kalėiimo nz nlėšika-
kų? Man vienas stambus pa- . AQ •
rapijonas aiškino, kad šitaip « h h , ki , 
darant esą progos gauti ge- į _____ • !
rus “komišinus.” i NAUJA VALGYKLA

Parapijono Vaikas. į —

Pavogė valtį ir nuplaukęs 
Europon prigėrė.

Pereitą liepos mėnesį iš 3O5 
Quincy yachtkliubo buvo į 
pavogta nedidelė valtis 
“Duffer II.” Dabar gi Quin- 
cy policija gavo nuo Ameri
kos konsulo iš Amsterdamo 
žinią, kad šita valtis buvo 
rasta sudužusi tarp uolų ne
toli Olandijos pakraščio, o 
žmogus, kuris ją valdė, pri
gėręs. Iš atrastų prie jo do
kumentų sužinota, kad jis 
vadinosi Frank H. Pallow, 
gyvenęs paskutiniu laiku 
Brėoklyne, o jo pati esanti 
Taccmoj, Washingtono vai. 
Pasirodo, kad Pallow perei
tą liepos mėnesį atvyko iš Į 
Brooklyno į Bostoną, pavogė 
čia minėtą valtį ir vienas' 
pats perplaukė per Atlanto

pavojingas dalykas. Suuodęs F. Stankūnas retai kada pa- 
stuboj gazą, jis nuėjo į skle-, sitaiko išgirsti. Jis jau pasie- 
uą jieškoti plyšio ir užbrie- • gana augšto išsilavini- 
žęs degtuką padarė eksplo- i mo. ir dainuos garsiausių pa- 
ziją. Gerai dar. kad ugna- šauly kompozitorių kurinius 
gesiams pavyko gaišią greit kaip Mczarto. “Figaro ves- 
užgesmti ir pats neskaM- tuvės”; Gounodo, “Fausto” 

' ir serenada, “Aukso stabas”: 
Rubinsteino, “Gold RoiL 
Here Beneath Me” ir kitus 

i Taipgi dainuos ir lietuviškai

blogiau atsitikti.

p’l

Vakarienė ir šokiai.
Moterų Apšvietus Draugi- geresniąsias dainas.

ja rengia vakarienę ir šokius; V. Paltanavičiutė, naujai 
■ šios seredos vakare. 25 lap-; musų muzikos talentas, duos

>. j Pilni pie:ųs, plačiam pasirinkime, ūk 
• 25 centai ir 30 c. — Mėsa, zupč. kava 
’ duona, bulvės ir sviestas, kas ko no

sies
:—iki sočiai. Valgiai švieži ir geriau- 

rušies Persitikrinkite patvs. 
MARY S Ll'NCH 

BROADVVAY SO. BOSTON 
(Arti D Street)

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mm užlaikome visokių Vaistų įr 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žo'ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
atliekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą At
minkit musų adresą.

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

Kampas Broadway. 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

rųšies. Taigi manoma, kad 
koncertas turi būt geras. R.

Vakaruose šalčiai ir audros, 
o Bostone—vasara.

Lapkričio 21 d. oras ste
bėtinai atšilo visoj Naujoj 
Anglijoj ir pasiekė rekordo 
su 74 laipsniais šilimos, kuo
met vakarinėse ir pietvaka
rinėse valstijose tuo pačiu 
laiku siautė šaltis ir baisios 
audros, padarydami s daug 
nuostolių. Keturi žmonės te
nai mirtinai sušalo. Kansas 
valstijoj išversta 200 teleg
rafo stulpų ir prisnigta daug 
sniego. Čionai tuo tarpu bu
vo kaip vasarą, šilta ir gra
žu.

I
i

Dorchesterio SLA. 359 kuopa rengia labai smagų SLA. 45 metą sukak
tuvių paminėjimui vakarą

SUBATOJE,

Lapkričio-Nov. 28, 1931
Pradžia 7:30 vaL vak.

EASTERN STAR TEMPLE
8 V1RG1NIA ST. Prie Upbams Corner, DORCHESTER, MASS.
GERBIAMIEJI:— šis vakaras bus smagus, nes susidarys iš linksmų 
Šokių, Gardžių Užkandžių, SLA. Sukaktuvių kalbų, todėl širdingai 
kviečiame visus atsilankyti. Įžanga ypatai tik 50c.

SLA. ^59 KUOPA.

DIDELIS IR PUIKUS

Telefonas Talbot 6847

X

Dr. J.,C. Landžius
(SEYMOUB) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
4S6 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tdef«u* So. Boston M2. 

Vidarią Ligų ištyrimai sandaja 
X-Bay; Odos ir Planėią McMMb 
Ukrs-violetinins sptndsiim 

Valandos: mm 2—4 ir 7—S.

Broadiray G ar ag e
SO. BOSTONE

Perėjo į naują gaspadorystę.
Mes turime naujos mados mašinas 

pagerinimui darbo ir minų k>stume- 
riams sutaupom pinigų ir !a:ko. Visi 
amatininkai yra gerai išsilavinę ir 
per 20 metų praktikos turi -zerą pa
tyrimą apie automobilių taisymą.

Mes taisome viską, sudedame nau
jas dalis, ištaisome Fender- i- Body 
ir tt. Taipgi užlaikome visokį auto
mobiliams tavorą, Tayerius. Tūbas 
Baterias, ir kitus daiktus re.kaiingus 
prie automobilių.

Visi, kuriems reikia ką r.ors patai
syt arba reikalingą dalį gaut, kreip
kitės paš mus. Visuomet gausite gers 
patarnavima už prieinamiausią kai
ną. To biznio savininkai yru -J. Stra 
kauskas, jj galima rast kožr.a dien? 
minėtoj biznio vietoj. Mal riekite at- 
silankvt.

BROADWAY GARAGE
541 BROADWAY, SO. BOSTON

| LIETUVIŲ PROFESIONALŲ IR
PRAMONININKŲ SĄJUNGOS

I 29D.LAPKRICiaNOV.1931
NEDĖLIOS VAKARE, 8 VAL.

| Lietuvių Svetainėj So. Bostone
B E IR SILVER STS., SO BOSTON, MASS.

ARTISTAS F. STANKŪNAS t
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Everette įvyko nelaimė 
su busu. Važiuodamas šlapia i 
gatve, iis paslydo ir atsimu- i 
šė į stulpą, sužeisdamas 6 į 
pasažierius.

Ties Lincolno mokykla,; 
ant Broadway, gatvėkaris 
suvažinėjo seną moterį. Jai 
buvo perskelta galva. j

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
z

Veda visokias prova«. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET. 
(Kampas Broaduay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.
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Brukuojamos mašinėlės visokią rūšių. Ij
Ir visokis

vandenyną, bet Olandijos mimografe
ir rašto
patarna
vimas.

TYPEWRITERIAI

pakrašty buvo užkluptas 
audros ir sudaužytas.

Iš Arlingtono sanatorijos ; 
“The Outlook” per langa ! 
iŠŠOko ir Sunkiai SUSiŽeidė 3,5 E Sl- prie Broad»ay, So. Bostone 
Eleonora Malai, 43 metų 
mergina. Ji gydėsi toj sana
torijoj nuo nervų ligos.

Konsilmanas Green pata
ria įsteigt beprotnamį tiems 
automobilistams, kurie mėg
sta greitai automobiliais va- 
ŽitKJti.o* -• .;.•••.<•....

Prakalbos nedarbo 
klausimu.

Nedėlioj, 29 lapkričio, 7 :- 
30 vai. vak. Lietuvių M. Ži- 
nyčioj, dr. Albert Baker 
Lewis kalbės temoje: “Iš ko 
kila Dabartės Bedarbės? 
Kiekvienas darbo žmogus 
turėtų ateiti į prakalbas, nes 
kalbėtojas yra darbo parti
jos ir socialistų atstovas. Tu
rėsime gerą muziką.
Liet. M. Žinyčios Komitetas

R. M. ŽIDŽIUNAS

Jei Nori Nupentyt♦ 
Ar Pataisyt Namą į

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiau 
JUOZAS TAMOŠAITIS 

11 Ticknor SL, So. Boston. Maas t
Tel. So. Boston 1396-M. i
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LIETUVIŠKA
BUCERNE

Užlaikome geriausią tavorą

sos visuomet šviežios. 
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey.

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visnl j tavo’-ą pat mus galite esu 
pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

431 BR0ADWAY, SO. BOSTON 
Sa Bmum 4661.

. ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė-

BALIUS
RENGIA SO. BOSTONO LIETUVIU l’KĖSU DRAK,IJ\ 
THANKSGIVING DAY (PADĖKAVONĖS DIENOJ,

Ketvergo Vakare
26 LAPKRIČIO NOV. 1931

33-ČIAS

METINIS

PRADŽIA 7:30 VAL.

Nuosavam Name (Dahlgren Hali)
309 E STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

GRIEŠ GERA ORKESTRĄ SUSIDEDANTI Iš AŠTUONU. 
MUZIKANTU

ED. KUPP’S ORCH. IŠ BROCKTONO
Ji pasižymėjusi šioje apielinkčje griežiant lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Jžanga: Moterims 40c. Vyrams 50c.

Bus gardžių užkandžių ir skanių gėrimų. Prašome visų atsilankyt 
j šį Balių.

SOUTH BOSTONO LIET. UKĖSŲ DR-JOS KOMITETAS

II s

P—LĖ V PALTAMAVIČAITA, baigusi Naujosios Anglijos Muzikos 
Konservatoriją pianistė, pirmu sykiu pasirodys su Chopino kuriniais. 
MANDALINŲ ORKESTRĄ (S.L.A. Jaunuolių iš Jamaica), puiki mer
ginų grupė, vadovaujant p-lei H.KASPARAITEI, skambins žavėjan- 
čias meliodijas. Dalyvaus S. PAURA ir J. NAUBURIS, visų mylimi 
tenorai; ir CLARA ZALNERAITIS, žymi radio dainininkė.

Tai bus tikra dainų ir muzikos iškilmė. Bostono ir apielinkės lietu
viai maloniai kviečiami atsilankyti. Tikietai nebrangus.

ŽYMUS PIRKINYS MUSŲ
METINIAM PARDAVIME
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Telefonas: University 4698

K. LIMPA, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

944 MASSACHUSETTS AVĖ. 
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos:

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

>■

OPTOMETRISTAS

DR. J. BARČUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO

! Specialistas slaptų ir kronišką ligų 
moterų ir vyrą, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Nedėliotais: iki 4 vaL po pietų

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

J. L PASAK ARNIS, O. D. 
447 Breadway, So. Boston, Mana._______ Į.

Naujausi lietuviški )
REKORDAI COUJHBIA i

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 
'ir Jurgis Aranskas, Tenoras.

16203F (Šiaulių Polka 
(Pavasario Polka

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

TeL Uaiveraty 9466 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETU VR DENTISTt 
VALANDOS: >-6 ir 7-».

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
■ ■ ■ , ■ ■ ■ ■ ——j

16227F (Jurgio Polka 
(Ūkininkų Polka

16196F (Mergytės Išėjimas. 
(Mahanojaus Moterėlės.

16187F (Prūsų Užpuolimas 
(Vaikelio Polka

16206-F

16236-F

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

, ... .— .
Telefonas: So. Boston 4768

D-ras BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS 

392 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Rankom skambint
MO
l PRIGHTS

'artoti tik Demonstravimui ir Sampeliams

PLAYER PIANAI
Jų pardavimo Kaina buvo $500 iki $600 1 SAVAITĘ

Sandėlis Atdaras iki 0 Vakarais. Telefonas: Kenmore 97’,6

LORD PIANO CO
757 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

DOVANAI Piano Suolelis, 12 
Muzikos Rolių. Pilnai 88 no

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

& Clark, Autopiano.
1

16214-7

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Įdainavo A. Šaukevičius ir Marijona Urba?

16206F (Oi Mergele
(Stoviu Prieš Tavę

16202F (Nelaimingo* Dienos 
(Meilingas Bernelis

16188F (Vyras Pijokėlis. Daina 
(Pasakyk Panaitei*:. Daina

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

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

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus o gausit visko. Reikalaudami katalogų, pnsiųskite 2c. sUm- 
r>ą. 'Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame

Mes priimame Lietuvos Bonus, aao tą, kurie perka pas mas Ra«e 
ar Gramafoną, priimame Bonus kaipo dalj mokesties.

GEO. MASUONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

Įdainavo Adomas Saukevičius 
ir Marijona Urbas

Įdainavo .* domas šaukevičius 
ir Marjiona UrbAs

r

i
»

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUAtE 

Room 22, BOSTON 
TeL Ha^market 0827^ 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Šventadieniais nuo 10 iki L. f

TcL So. Bestos 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik lusitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 BROADVAY, tarp C ir D at 
80. BOSTON. MARŠ.


