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Didžiosios Europos Valstybės 
Jungiasi Prieš Amerika.

nori panaikinti karo Lapujiečių Smurtas 
□avlju. _ • • •Suomijoj.

Tūlas laikas atgal Suomi
joj buvo nužudytas vienas 
šoferis, kuris priklausė prie 
lapujiečių. Po kelių dienų 
policija suėmė įtartiną as
menį ir pasodino jį į Karitos 
arešto namus. Aną vakarą 
prie tų namų privažiavo 20 
automobilių su 100 lapujie
čių, kurie išlaužė arešto na
mų duris ri suimtąjį išsivežė, 
pareikšdami, kad patys jį 
tardysią ir bausią. Policijos 
viršininkas tuojau iššaukė 
pagelbą, bet jai lapujiečius 
sudrausti nepavyko. Tuomet 
Vazos gubernatorius sukėlė 
šaulius, pastatė sargybas vi
suose keliuose, kuriais lapu- 
jiečiai turėjo pravažiuoti. A- 
pie vidurnaktį padėtis buvo 
taip įtempta, kad kiekvieną 
momentą buvo galima laukti 
mobilizuotų šaulių susidūri
mo su lapujiečiais. Padėtį iš
gelbėjo tik tas, kad suimta
sis prisipažino šoferį nužu
dęs ir nurodė savo bendrą, 
kažkokį ūkininką Mikolą. 
Jis buvo atiduotas policijai. 
Po to šauliai ir sargyba pasi- 
traukė. Jvylds Helsinky su
kėlė didelio susirūpinimo, 
nes tai pirmas atsitikimas, 
kad šauliai mobilizuojami 
prieš lapujiečius.

Lapujiečių vardu Suomi
joj vadinasi fašistai ir šiaip 
juodašimčiai.

Europoj senai jau eina a- 
gilacija, kad jeigu Vokietija 
bus paliuosuota nuo karo 
reparacijų mokėjimo, tai 
Francuzija, Italija, Belgija, 
Anglija ir kitos turi būti pa- 
livosuotos nuo mokėjimų 
savo skolų Amerikai. Tuo 
tikslu, matyt, nesenai į Wa- 
shingtoną landžiojo Itafijos 
fašistų ministeris ir francuzų 
premjeras. Matyt, jie įtikino 
Hooverį, kad Amerikai bus 
geriausia, jeigu ji savo pa
skolų Europai išsižadės ar 
bent sumažins jas, nes kai 
Kongresas atsidarė, tai Hoo
veris savo kalboj tokią min
ti ir pravedė.

Bet Kongresas stojo prieš 
tai piešto. Jis griežtai atme
tė bent kokią skolų reviziją.

Šitoks Kongreso nusistaty
mas išblaškė visas europie
čių viltis pasiliuosuoti nuo 
skolų geruoju. Todėl nusi
bankrutavusi per karą Euro
pa pradėjo organizuotis tiks
lu atsisakyt nuo skolų mokė
jimo be jokių ceremonijų.

Paryžiuje pasirodė jau ir 
knyga antgalviu: “Šamai, 
dabar jau tu užmokėsi” 
Tas “Šamas” čia reiškia 
“Dėdę Šamą” arba Ameriką. 
Dabar ta knyga verčiama i- 
talų, vokiečių ir anglų kalbo- 
sna, kad ją butų galima iš
platinti Vokietijoj, Italijoj ir 
Anglijoj. Tai vis reiškia pro
pagandą, kad Europa nemo
kėtų Amerikai skolų.

Ačiū savo valdžiai ir ban- 
kieriams, Amerika įsivėlė į 
Europos karą, pražudė apie 
50.000 žmonių, išeiškvojc 
kelis bilionus dolerių pinigų, 
ant galo da sukišo kelis bi
lionus paskolomis, ir, kaip 
dabar išrodo, nieko už tai 
negaus.

Tai butų didžiausis skan
dalas visoj pasaulio istori
joj •

Rusija Įsiskolino Vo 
kiečiam $300fl00,000

Po šešių šąvaičių derybų 
tar p rusų ir vokiečių pereit? 
sąvaitę buvo pasirašyta nau
ja prekybos sutartis, kurios 
tikslas yra palengvinti pre 
kybos sąlygas tarp abieių ša
lių. Dabartiniu laiku Sovie
tų Rusija yra įsiskolinus vo
kiečių fabrikantams už viso
kias mašinas iki $300,000,- 
009. Už tą skolą Sovietai 
siūlė .vokiečiams savo žemės 
ūkio produktų ir miško, nes 
aukso jie tiek neturiu bet 
vokiečiai nenorėjo šitokie 
užmokesčio priimti, bijoda
miesi pakenkti ūkininkų in
teresams. Manoma, kad ši
tose derybose abidvi 
padarė nusileidimų.

šalį?

UŽMUSĖ KASYKLŲ 
SARGĄ.

Harlano kountėj, Kentuc
ky valstijoj, per Kalėdas bu
vo užmuštas tūlas 0wen Si- 
zemore, kurį šerifas buvo 
pristatęs saugoti anglių ka
syklą nuo streikuojančių an
gliakasių.

Reikalauja Uždaryti
Rusijos Prekėms * 

Duris.
Maine’o valstijos biznie

riai ir organizacijos, kartu 
su gubernatorium Gardine- 
riu, įsakė savo kongresma- 
namsir senatoriams Wa- 
shingtone reikalauti tokio į- 
statymo, kad visokioms Ru
sijos prekėms butų uždary
tos Amerikos duris, panai
kintos visos biznio šutai' 
su rusais ir nutraukti viso 
santikiai su jais. Šitas reika
lavimas išeina daugiausia iš 
to, kad rusų miško medžiaga 
daro stiprios konkurencijos 
Maine’o valstijos miškų pra
monei.

Farmeriai Nesumo- Jugoslavijoj Laukia- 
kėjo $275,450/ 

Skolų.
Washingtpno žiniomis, 

Jungtinių Valstijų farme
riai negalėjo atmokėti fede- 
raliniams žemės bankams 
$275,450,000 skolų, kurios 
sukako šį rudenį. Kitaip sa
kant, tiek sudėtų į farmas 
pinigų žemės bankai šįmet 
negalėjo iškolektuoti. Jie tu
ri arba parduoti tas farmas 
per varžytines, arba-laukti 
“geresnių laikų”, kuomet 
farmeriai galės patys atmo
kėti.

Iš viso federaliniai žemės 
bankai yra paskolinę Ameri
kos farmeriams $1,171,000,- 
000. Ar farmeriai galės bent 
pusę jų atmokėti, dabar nie
kas nežino.

-GRUODŽIO 30 D., 1931 M.
Offie* at Boston, Mau., undnr tho Act of March^glĮ.

Karas Amerikai Lė- 
savo $52ft00fi00ft00.
Netektų da $38,000,0000, 

jeigu skolos butų panaikin
to*.

Jeigu Amerika iškolek- 
tuos paskolas, duotas karo 
metu ir po karo įvairioms 
Europos valstybėms, tai jos

- . - » ■ • - _ .-tnuostoliai dėl Didžiojo Ka-
P^paigė ^vyriausybės lai-; ro bus 52 bilionai dolerių.

’ ' ’ Pagamintos karui prekės

ma Revoliucijos. 
Diktatūra daėdė gyventojam 

iki gyvo kąulo ir žmonių 
kantrybė jau baigiasi.

Vokiečių laikraščio “Vos- 
sische Zeitung” Zagrebo ko
respondentas praneša, kad 
neseniai Pieėųslavijoj įvykę 
rinkimai, kurie, kaip žinoma,

vijos vidaus įr duotas kariaujančioms 
e pavojuje.

Tautininkai (skunde Valdžiai 
Viniki Esant 'Nihilistu’

nu Ambasadorių 
Rusijoj.

Sovietų užsienio reikalų 
ministerija pranešė Japoni
jos valdžiai, kad Maskvoje 

s buvęs susektas sąmokslas

i Fašistai iš “Vienybės” gardo 
bijosi, kad jis neužimtų SLA. 

sekretoriaus vietos.
Iš New Yorko atėjo žinių, 

kad lietuviški fašistai, kurie

pie netolimą diktatūros kra
chą.

Žinomas Belgrado i
siteto prof. Slobodanas Jo-'
-------- — pareiškė, kad!

’ ę • • ir su Čekoslovakija.
I----- ------ -------

Borah Reikalauja 
Numušt Visiems Val

dininkams Algas,
Senatorius Borah reika

lauja, kad visiems federali
nės valdžios tarnautojams ir 
valdininkams, kurie gauna 
daugiau kaip $2,000 algos 
metams, butų numušta 10 
procentų. Tas liečia kongre- 
smanus, senatorius, teisėjus 
ir pono Hooverio ministe- 
rius. Reikalavimas teisingas 
ir vietoje, nes jeigu kapoja
mos algos visiems darbinin
kams, kurie uždirba labai 
mažai, tai kaip nekapoti to
kiems ponams, kurie gauna 
po $12,000 ir daugiau?

REIKALAUJA PAŠALINT 
MELLONĄ.

Demokratų kongresmanas 
Putnam iš Texas valstijos 
pagamino Kongresui rezo
liuciją, kurioj reikalaujama 
prašalinti dabartinį iždo se
kretorių Melioną, kuris už
imąs iždininko vietą nelega
liai. Kaip žinia, Melionas y- 
ra didžiausis kapitalistas, 
bankininkas, kasyklų savi
ninkas ir fabrikantas, o 1789 
metų įstatymas sako, kad 
Iždo Sekretorius negali būti 
pramonininkas.

vanovicius 
dabartinė Pfątųslavijos vi
daus padėtis yra panaši į 
tą padėti, kuri buvo Obreno- 
vičių dinastijos karaliavi
mo pabaigoj.

Dabar visur atvirai kalba, 
apie ką anksčiau nedrįsę nė 
šnibždėti.

Eina ganaąi apie naujus 
rinkimus į parlamentą, nes 
dabartiniai rinkimai nebuvo 
tikri rinkimai. Vyriausybės 
atstovai stengiasi slaptoms 
užmegsti santykius su opozi
cijos vadais. Koresponden
tas tvritina, kad su chorva
tų opozicijos vadu Mačeku 
buvo vyriausybės daromos 
pastangos egsti glau
desnius s su ta sąly
ga. kad nente nebūtų 
kalbama apie karaliaus di
nastijos panaikinimą.

Korespondentas pabrie- 
žia, kad politinė padėtis Ju
goslavijoj labai įtempta ir 

revoliucija galinti įvykti bi
le kada Jei ji kils, tai bus 
nušluota netik diktatūra, bet 
ir pats karalius.

dabar eina plati agitacija,] 
tai prie aukščiaus minėtų A-! 

•1 A 1 • •! —Amerikos nuostolių reikėtų 
pridėti dar $38,000,000,000.

Taip apskaičiuoja Colum-, 
bijos Universiteto profeso
rius John M. Clark savo nau
joj knygoj, kurią dabar lei
džia Yale Universitetas.

Baisus Potvinys Mis- 
sissippi Klony. 

Laivai nuima žmones nuo 
stogų ir medžių.

Mississippi valstijoj vėl 
kilo baisus potvinys. Šį kar
tą patvino Tallahatchie upė 
ir užliejo visą klonį, šimtai

^AMERIKA NEPRIPAŽįS-
Ja revoliucinės sal-

KOMUNISTAI KINIJOJE 
TURI NERIBOTĄ LAISVĘ

Vėliausios žinios iš Kini
jos sako, kad ačiū vidujinei 
suirutei, komunistai Kinijos 
didmiesčiuose kas dieną ruo
šia demonstracijas ir sako 
prakalbas kiek tik jų širdys 
trokšta. Niekas jiems nieko 
nesako, nes daugelis miestų 
dabar pasiliko visai be val
džios.

VADORO VALDŽIOS.
Salvadoro respublikoj su

sidarė nauja valdžia su pre
zidentu Martinezu priešaky, 
bet Washingtonas pranešė 
jai, kad Jungtinės Valstijos 
negali revoliucinės Salvado
ro vyriausybės pripažint, nes 
ji atsistojo revoliucijos ke
liu, o ne sulyg konstitucija 
reorganizuota. Tokia esant' 
padaryta šios šalies sutartis 
su Pietų Amerika. •

ITALAI IŠSKERDĖ 1,600 
LIBIEČIŲ.

Norėdami pavergti pusiau 
laukinius libiečius šiaurės 
Afrikoj, italai per 1931 me
tus užmušė jų 1,602 žmones. 
Taip praneša pats italų ge
nerolas Graziani, kuris veda 
prieš libiečius pavergimo ka
rą. Iš italų pusės buvo tik 35 
užmušti, nes libiečiai neor
ganizuoti, nemoka kariauti 
ir neturi ginklų.

MASKVA KALTINA A- 
MERIKĄ UŽ JAPONŲ IN
VAZIJĄ MANDŽURIJOJ.

Maskvos bolševikų “Prav- 
da” išspausdino editorialą 
kaltindama Amerika dėl 
japonų užėmimo Mandžuri- 
jos. “Pravda” mano, kad 
Washingtono vyriausybei 
upi išprevokuot kara tarp 
Japonijos ir Sovietų Rusijos, 
todėl Washingtonas ir nesi
priešinąs japonų imperialis
tinei politikai Mandžurijoj. žoj nukrito $3,141,381,000.

PER MĖNESI WALL 
STREETAS NETEKO $3,- 

141,381,000.
Per lapkričio mėnesį visų 

šėrų vertė Wall Streeto bir-

BILIUS REIKALAUJA 5 
VALANDŲ DARBO 

DIENOS.
Massachusetts legislaturoj 

atstovas Soble iš Dorcheste- 
rio inešė bilių, kuriuo reika
laujama įvedimo. 5 valandų 
darbo dienos visiems šios 
valstijos darbininkams. Bi
lių remia Amerikos Darbo 
Federacija ir kitos darbinin
kų organizacijos.

SOCIALISTŲ SUSIRĖMI
MAS SU ŽANDARAIS.
Žinios iš Austrijos sako, 

kad Gratzo mieste žandarai 
atėjo konfiskuoti 200 ranki
nių granatų, kurios buvusios 
sukrautos pas socialistą ma
jorą. Socialistai norėjo žan
darus nuginkluoti ir įvyko 
smarkus susirėmimas, per 
kurį buvę užmušti 3 žmonės.

CHICAGOJ NUŠAUTAS 
BANKO PREZIDENTAS.

Chicagoj pereitą sąvaitę 
buvo nušautas savo ofise 
Kimball Trust and Savings 
Banko prezidentas John J. 
Visser. Tarp jo ir turtingo 
real-estatininko Wordeno į- 
vyko smarki kova. Worde- 
nas buvo sužeistas, 
motyvai nežinomi.

Kovos

bOVietlį RUSIJOJ 2V e- farmų ir miestelių buvo ap- 
buvo Kalėdų. :j~~‘ *

Sovietų Rusija dėjo pa- mi ant medžių ir stogų. Pe- 
stangas, kad Kalėdų šventė reitą sąvaitę laivai apie 300 
butų ignoruojama. Karingų- juodveidžių surankiojo nuo 
jų bezbožninkų sojuzas per stogų ir išvežė ant sausumos, 
dvi sąvaites. prieš Kalėdas Visas jų turtas sunaikintas, 
varė agitaciją, kad visi Rusi- gyvuliai prigėrę ir žmonės 
jos darbininkai ir ūkininkai pasiliko be nieko.
25 gruodžio dieną pasiliktų . ------------------
prie darbo ir jokių pasinio- SUGRIUVO POPIEŽIAUS 
Šimų Kalėdoms nedarytų. Ši- KNYGYNAS.
tai kampanijai pritarė irf Popiežiaus dvare pereitą 
darbininkų unijų sąjunga, sąvaitę įvyko katastrofa. Į- 

----------------- lūžo knygyno stogas ir su- 
MELLONAS SUGRĄŽINO griovė dvejas lubas po sa- 

>v’m- Dviejų aukštų grindys 
o.. su visais rakandais, knygo- 

stogu nubraškėjo į 
Vienas advokatas 

buvo užmuštas, keletas as
menų prislėgta ir sunaikinta 
daug istorinių knygų.

semta ir juodveidžiai farme- 
riai pradėjo gelbėtis lipda-

476,930 TAKSŲ.
Iš Washingtono praneša- ms ir 

ma, kad iždo sekretorius skiepą. 
Melionas sugrąžino įvairiem 
kapitalistam arti $70,000,- 
000 taksų, kurios buvo neva 
“permokėtos”. Tarp kitų, ji
sai ir savo šeimynai sugrąži
no $102,344. Išeina, kad fi
nansų ministeris nežino, kiek 
iš jo biznio reikia užmokėti 
valdžiai taksų. Pirma už
moka ir permoka, o paskui 
grąžina. Ar tai ne juokai?

KOMUNISTŲ REVOLIU
CIJA ČILĖJ NEPAVYKO.

Čilės respublikoj, Copiago 
mieste, t komunistai mėgino 
sukelti revoliuciją. Išėjo bū
tys žmonių su ginklais ir pra
dėjo triukšmauti. Policija 
tuojaus juos apsupo ir dau
gybę jų suėmė. Kuriems pa- ApvOG£ WASHINGTO- 

tai dabar NO POLICIJĄ.
08 & *________ : Washingtono vagys apvo

gė policiją. Iš policijos kapi
tono rašomojo stalo buvo iš
nešta $137.

PLĖŠIKAS FILKOWSKI, 
KURIO POLICIJA NEGA

LI SUIMTI.
Clevelande užaugęs Joe 

Filkowski virto plėšiku, ap
šaudė policiją ir pabėgo Chi- 
cagon, kur taipgi varo plėši
kavimo darbą. Pereitą są
vaitę keli Chicagos detek
tyvai jį apsupo; bet jis atki
šo jiems brauningą, vieną jų 
įgrūdo į policijos automobi
lių ir pabėgo su juo. Pavažia
vęs kelis blokus jis tą detek- 
tivą išmetė ir nudumė to- 
liaus.

“nihilistas”, tai yra toks 
žmogus, kuris nepripažįsta 
aukštesnės vyriausybės ir žu
do valdininkus. Pavyzdžiui, 
senoj Rusijoj studentai nihi
listai naikindavo visokiais 
budais caro valdininkus. 
Studentas nihilistas Grine- 
veckis užmušė carą Alek
sandrą II. Taigi, anot Brook- 
lyno fašistų, toks pats nihi
listas esąs ir D-ras Vinikas.

Kad šitą judošišką savo 
skundą parėmus “faktais”, 
fašistai nurodo, jog D-ras 
Vinikas savo prakalbose vie
šai kurstęs žmones prieš 
Synetoną ir Voldemarą, net 
pasakęs, kad juos “reikia 
užmušt.”

Kokiais gi motyvais fašis
tai tokį niekingą darbą va
ro? Jų motyvas yra kerštas. 
Jie keršija Vinikui dviems 
sumetimais. Viena, jisai yra 
žymus sandarietis, o eina 
prieš fašistus; antra, jisai y- 
ra kandidatas į SLA. sekre
torius ir nominacijose gavo 
daug balsų. Bet jis da neturi 
pilnų pilietybės popierų, o 
nebūdamas piliečiu, negali 
užimti sekretoriaus vietos. 
Taigi jie ir įskundę jį esant 
“nihilistu”, kad valdžia ne
duotų jam pilnų pilietybės 
popierų, kurias jis turėjo 
gauti šiomis dienomis.

Be to da mums teko girdė
ti, kad vienas fašistų advo- 
katėlis iš Wilkes-Ba!rių pa
rašęs skundą ir prieš adv. 
Gugį, kuris dabar kandida
tuoja į SLA. iždininkus ir 
nominacijose gavo daugiau
sia balsų.

Tai ve, kokiais darbeliais 
pasižymi musų fašistiški 
“patriotai”. Ir tie judošiai 
norėtų valdyt SLA.

ARGENTINOJ 107 LAIPS
NIAI KARŠČIO.

Argentinoj jau prasideda 
vasaros karščiai. Buenos Ai
res mieste pereitą sąvaitę bu
vo 95 laipsniai karščio ir du 
asmenys mirė nuo saulės 
spindulių. O Bahia Blancoj 
karštis siekė 
Fahrenheito.

SENATAS UŽGYRĖ MO
RATORIUMĄ.

Pereitą sąvaitę, po karštų 
ginčų, Senatas užgyrė Hoo
verio pasiūlytą moratoriju- 
mą, kuriuo per metus laiko 
Europos valstybės pal mosuo
jamos nuo skolų mokėjimo 
Amerikai. Už moratorijumg 
balsavo 69 senatoriai, o 
prieš—12.

$760,000,000 NAUJIEMS 
LAIVAMS.

Amerikos militaristai pra
dėjo agituoti už didesnį ka
ro laivyną. Jie reikalauja, 
kad Kongresas paskirtų nau
jiems laivams $760,000,000.

iTaniMen.K.o ..aaaaa CARO DAKTARAS APSI- ATSPAUSDINS $100,000,- VEDĖ.
000 NAUJŲ PINIGŲ. šiomis dienomis Los An- 
Mellonas praneša, kad gėlės mieste apsivedė D-ras

Hooveris Atsikerta 
Savo Kritikams.

Hooveris pyksta ant tų 
žmonių, kurie kritikuoja jį, 
kad jis nori pakelti mokes
čius daugiausia biedniems 
žmonėms, labai nenorėda
mas apsunkinti stambių tur
čių. Jisai nurodo, kad žmo
nėms, kurie gauna į metus 
$5,000 ir mažiau, norima pa
kelti “tiktai” $27,000,000 

taksų. Pono Hooverio many
mu, toks mažmožis, kaip 27 
milionai dolerių, nieko ne
reiškia.

JAPONAI GRUMOJA IŠ
SPROGDINSIĄ AMERI

KIEČIŲ BANKĄ.
New Yorko National City 

Banko skyrius Tokio mieste 
gavo grąsinantį laišką, kad 
tas skyrius busiąs išsprog
dintas. Bankas kaltinamas

107 laipsnio

jneiiuiias praneša, nau geies mieste apsiveae u-ras 'tuntas. tsanKas Kaitinamas 
šiomis dienomis Jungtinių E. F. Morgenstiem, kuris per!supirkinėjimu Amerikos do- 
Valstijų iždas išleisiąs $100,- 25 metus ėjo gydytojo parei- lerių Japonijoj ir čiulpimu 
000,000 naujų popierinių pi- gas prie buvusiojo Rusijos aukso iš Japonijos. Manoma, 
nigų, kurie užsimsią pasenu- caro dvaro. Dabar jam eina kad šito grąsinimo autoriai 
šių vietą. jau 62 metai amžiaus. yra japonų nacionalfetaV.“V'" - - _ - • "'rf



Vyskupamsdar tebekon-

šis paveikslas parodo tris atskirus dalykus, butentt(1) Atskirti nuo civilizacijos sniego 
pūgomis Navajo indi jonai New Mexco valstjoj; jie čia susirinkę prie krautuvės maisto pirkti.
(2) Komunistų vedama “alkanųjų eisena” Washingtone; įsidėmėkit jų automobilius ir plakatus.
(3) Demokratų lyderis Garner, kuris buvo paskirtas žemesniojo Kongreso buto pirmininku.
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Lietuviai turėtų susiorga
nizuoti ir apskelbti tokiems 
iudošiams boikotą.

kvepėju buvo popiežiaus at
stovas Bartolini. Todėl Lie
tuvos valdžia ji išvijo, o sa
vuosius kunigus pradėjo a- 
reštuot ir baust.
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mokslus ir slapta leidžiamais: feruojant, tautininkų užsie- 
lapeliais. Šitos agitacijos Į-įnio reikalų ministerija gavo

1,

Klerikalai pradėjo rėkt, 
kad “šėtono valdžia” griauja 
bažnyčią ir tikėjimą. Jie ti-. . „ .-
kėjosi tuo šauksmu iššaukti kantti įsileisti X atikano at-

JUDOŠIŲ DARBAI 
ARGENTINOJ.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Argentinoj tapo areš-

'Jeigu kunigai susitaikys su vienodi—tai mulkinti minias 
tautininkais, diktatūra pasi- ir išnaudoti jas.

, darys aštresnė.

KELEIVIS

Taigi išrodo, kad žemai
tės raštams kaž-kas daro 
kliūčių. Ar tik nesidarbuoja 
čia “tautiška” cenzūra?

1 APŽVALGA 5 LIETUVOJ LAUKIAMA DIDESNES 
REAKCIJOS.

AR TIESA, KAD CENZŪ
RA DRAUDŽIA ŽEMAI

TES RAŠTUS.
Lietuvos Žinios” pakėlė

klausimą apie Žemaitės raš
tus. Sako:

f _

“Šiemet sukanka žemaitės 
10 metų mirties sukaktuvių ir 
per visą tą 10 metu mes nega
lėjome pamatyti žemaitės lite
ratūriškojo palikimo.

“Todėl čia viešai klausiama 
—kodėl?

“Visiems žinoma, kad žemai
tes raštus saugoja p. Bulotai, o 
išleisti apsiėmus ‘Dirvos’ b-vė.

“Iki šiol išėję Žemaitės raštų 
3 tomai apima ankstyvesniuo
sius Žemaitės kurinius, o pačių 
vėliausių—kurie nušviestų že
maitės visą kūrybą—mes ligi 
šiol negalime pamatyti.

“Gal kas sakytų, kad ir čia 
kliudo bendras lietuviškosios 
knygos skurdas, bet jeigu jau 
taip—tai, bendrai, jokia knyga 
negalėtų pasirodyti, jeigu jau 
negali išeiti žemaitės raštai, 
kurie reikalingi ir mokyklai, ir 
jaunimui, ir šiaip plačiai visuo
menei. Kas gi kliudo tada že
maitės raštų išleidimą?

“Pasirodo, jau senai yra iš
spausdintas žemaitės Raštų IV 
tomas, bet jo ligi šiai dienai 
niekam neteko pamatyti. O iš 
spausdintas jis ne šiandien ir 
ne vakar, bet jau prieš trejus 
metus.
> “Tad kodėl gi tada neparodo ? 

O tame IV tome—kaip teko su
žinoti—tilpęs tarp kitų raštų y- 
ra stambiausias žemaitės raš
tas—Autobiografija —memua
rai iš žymiausio musų visuome
nės gyvenimo laikotarpio.

“Visuomenė turi teisės parei
kalauti Žemaitės visos kūrybos, 
o ypač tų raštų, kurie jau 
spausdinti ir dėl kažkokių 
slaptingų priežasčių negali 
sirodyti.

“Toks faktas, tai jau ne mu
sų kultūros vargas, bet — gė
da.’’

Lietuvos dvasiškija buvo j į^vo sušaukę konferen-
tuoti beveik visi pažangiųjųn« juokais pasiryžus nuver-į^ją Kaune ir

sti tautininkų valdžią. Tuo dun* ?P^ tolimesnius 
tikslu buvo pradėta plati a- savo strategijos planus, 
gitacija bažnyčiose per pa-

• -1 j * •- 1 V • •

lietuvių redaktoriai ir 
darbuotojai. “Argentinos Ži
nios” dabar praneša, kad vi
sus juos Įskundęs “Švytu- 

j rys”, fašistiškai klerikališ- 
kas laikraštukas, kuri leidžia 
kunigai su Lietuvos konsulu.

; Sako:
“Visų lietuvių spauda minėjo 

‘švyturio’ redaktorių išdavystę. 
Ir dabar tenka prisiminti skau
dus tos išdavystės rezultatai. 
Dėl jos nukentėjo visi lietuvių 
laikraščiai, jų leidėjai ir redak
toriai. kaip moraliai taip ir ma
terialiai. Ir tai vis ačiū ‘švvtu- 
riečiams‘ ir musų konsului.”

APGAVO POLITINI 
EMIGRANTĄ

“Lietuvos žinios” paduo
da štiokią žinią:

“Vakar Kariuomenės teismas 
sprendė Įžymaus plečkaitininko 
.Juozo Kazlausko bylą.

“1927 m. rudeni Lietuvoje 
Plečkaičio buvęs rengiamas 
perversmas. Į savo darbą Pleč
kaitis Įtraukęs ir teisiamąjį 
Kazlauską, o tas prikalbinęs 
dar kelis vyrus. Kai sužinoję, 
kad Alytuje prasidėjo areštai, 
tada vadai Įsakę bėgti kur kas 
gali.
“Kazlauskas pabėgęs Vokieti

jon. o vėliau persikėlęs Į Vilnių, 
ir emigrantai išrinkę ji vykdo
mojo emigrantų komiteto na
riu.

“Kai tarp Plečkaičio ir Pap
lausko kilęs konfliktas, tada 
Kazlauskas vėl persikėlęs Į Ber
lyną ir per Lietuvos atstovybę 
kreipęsis i vidaus reikalų mini
steriją, kad leistų jam sugrįžti 
Lietuvon. Gavęs leidimą šiemet 
pavasari sugrįžo Lietuvon ir 
Naumiesty buvo suimtas.
“Už priklausymą plečkaitinin

kų organizacijai, einant amnes
tijos Įstatymu. Kazlauskas nuo 
bausmės atleistas, o už rengi
mą ginkluoto sukilimo nubaus
tas 4 metus sunk, darbų kalė
jimo.”

Taigi pasirodo, kad politi
nis emigrantas Kazlauskas 
buvo apgautas. Lietuvos vi
daus reikalų ministerija pei
są vo atstovybę Berlyne davė 
jam leidimą sugrįžti, o kai 
sugrįžo, pasodino jį ketu
riems metams katorgon.

Šitaip savo žodį laužyt ga
li tiktai politiniai šarlatanai.

f
I
I
KOMUNISTAI IR EDISO

NAS.I
| Pruseikos ir Butkaus “Nau
joji Gadynė” 5-tame nume- 
1 ry rašo:

“Edisonui mirus, ‘Laisvė’ pri
lygino ji prie Fordo. Išvadino 
darbininkų išnaudotoju, tokiu 
kraugerių, kaip Fordas, ir t.t. ir 
t.t. Paskui apsižiūrėjo, kad E- 
disonas buvo Sovietų Sąjungos 
simpatikas ir net tūlose draugi
jose buvo laikomas garbės na
riu. Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademija ji įvertino. ‘Vilnis’, 
kuri iš karto užtriubijo už Edi
sono dūšią iš tos pačios triubos. 
kaip ‘Laisvė’, nors nenoroms, 
per pusę lupų, tą šmeižtą at
šaukė. Bet...

“‘Laisvės’ Bimba! Kas girdė
jo, kad jis prisipažintų prie 
klaidos, ar apšmeižęs žmogų— 
atšauktų! Vienok, kad sąžinės 
graužimas palengvėtų, jis tei
kėsi, andai per ‘Krislus’, atsi
teisti su Edisonu tik tiek, kad 
Edisonas buvęs viso labo tik be
dievis.
“Numirėliai tyli, o kas iš gy

vųjų privers Bimbą atsiprašyti 
mirusį Edisoną?”

Kas tiesa, tai tiesa. Komu
nistai šmeižia ir šmeižtų nie
kad neatšaukia. Pruseika sa
ko, kad taip darąs tiktai 
Bimba. Bet mes žinom, kad 
taip pat darydavo ir Prusei
ka, kai jis buvo prie “Lais
vės.”

T r
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raštą iš Vatikano, kuriuo 
Vatikanas pareiškia norįs at
siųsti Lietuvon savo atsto
vą “charge d’affaire” titu
lu.

Tautininkų užsienio reika
lų ministerija i tą Vatikano 

'raštą atsakius, kad ji sutin- 
1______ • •• • . • w

minių užuojautą. Bet pasi- stovą, jei jisx sudrausiąs įsi- 
rodė, kad Lietuvos liaudis politikavusius kunigus ir 
daug simpatijų kunigams ne- i bendrai nesikišiąs Į Lietuvos 
turi, nes gerai juos pažįsta. I vidaus politiką.
Nors tautininkų valdžios i 
žmonės taip pat nekenčia,! 
bet jie žino, kad kunigai nei 
kiek negeresni. Juk visi dar 
atsimena, kaip šeimininkavo 
kunigų valdžia keli metai at
gal, kaip krikščioniški mi- 
nisteriai kunigai šmugeliavo 
sachariną, kaip jie skuto la
šinius, kaip vogė bankų pi
nigus, kaip dalino valstybės 
iždą davatkų organizaci
joms ir kitokiems juodiems 
reikalams. Taigi varoma da
bar kunigų agitacija pritari
mo žmonėse nerado ir kuni
gai pamatė, kad be žmonių sos Keliui”, bet vos pradėjus 
jie šitos kovos prieš tautiniu- jį statyt, iš spaustuvės jį 
kiis nelaimės. O jeigu taip, atsiėmė. Jo skaitymas baž- 
jeigu laimėti nėra vilties, tai nyčiose esąs; sustabdytas. Ir 
geriau kovą nutraukti ir vėl bendrai, kunigų agitac. baž- 
su tautininkais susitaikyt nyčiose prieš valdžią labai 
Juk, šiaip ar taip, jie prigim- jau susilpnėjo, 
ti bučiuliai ir jų interesai sakyti, kad visai nutilo.

Vatikanas šį pageidavimą 
sutikęs patenkinti. Pagaliau 
Vatikanas pranešęs, kad sa
vo atstovu Lietuvai jis pas
kyręs ilgą laiką Čekoslova
kijoj (dabar Portugalijoj) 
buvusį Vatikano reikalų ve
dėją arkivyskupą Rattą.

Vyskupai po konferenci
jos buvo parašę laišką į ti
kinčiuosius, kuriame aiškinę 
bažnyčios santykius su tauti
ninkų vyriausybe; tas laiš
kas buvęs atiduotas spaus
dinti vyskupų organui “Tie-

Tas jau parodo vyskupų 
nusileidimą tautininkams.

Negana to, šiomis dieno
mis iš K.V.C. (klerikalų vei
kimo centro) valdybos pasi
traukė kun. Milaška ir “dak
taras” Karvelis, kurie buvo 
reikalavę aštresnės akcijos 
prieš tautininkus.

Visa tai liudija, kad kuni
gų kova prieš tautininkus 
likviduojama. Juk gyvenant 
“zgadoj” vis bus galima 
daugiau pasinaudoti, negu 
pešanties.

Bet Lietuvos visuomenei 
naudos iš tų “ugadų” nebus. 
Susitaikę su kunigais, tauti
ninkai pasijus stipresni, ir 

.todėl galima laukti tiktai di- 
Idesnės reakcijos Lietuvoje.

URUGVAJAUS LIETU
VIAI NEĮSILEIDŽIA KU

NIGŲ.
“Argentinos Žinios” pra

neša, kad kun. Bumša buvo 
nuvykęs iš Argentinos į Uru
gvajų pasipinigauti, bet nu
sidegino nagus ir sugrįžo 
nieko nepešęs.

Urugvajiečius reikia už
tai pasveikinti.

- t

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ, KURIS 
VIENAS GYVENO.

Barstable, Mass. — John 
Alves, kuris gyveno čia vie
nas pats nuošaliam namely, 
buvo rastas aną rytą nužu
dytas. Policija spėja, kad jį 
užmušė plėšikai jieškodami 
grobio.

?

v

v ANA dažnai laikraščiuos pranešama apie 
atradimą pinigų, kurie buvo sukavoti virš 
šimto ar daugiau metų atgal.

Tie žmones, kurie sukavojo tuos pinigus, visados 
tikėjo atgaut juos atgal... bet jie niekados tų pinigų 
neatgavo... jie pražuvo jiems ant visados: Jie apvo
gė patys save ir savo įpėdinius.

Sako. “Vienybė” 
: Mel *

200,000,000 metų gyvybė.
University of Southem 

Califomia buvo pasiuntęs 
mokslinę ekspediciją su ge
ologijos profesorium Brad
ley Į Inyo kalnus. Šiomis 
dienomis šita ekspedicija su- 
gryžo ir parsivežė daug Įdo
mių iškasenų. Tarp kita ko 
profesorius Bradley rado 
tuose kalnuose suakmenėju
sių juros žaivgždžių (star 
fish), kurios augo ir gyveno 
200,000,000 metų atgal. 
Tuomet ant žemės nebuvo 
netiktai žmogaus, sako 
prof. Bradley, bet nebuvo da 
ir jokių kitų nugarkaulinių 
gyvių. Be to, šitos žvaigž
dės parodo, kad toje vietoje 
savo laiku buvo jura.

Statys saule kaitinamą 
krosnį.

Califomijos Technologi
jos Instituto mokslininkai 
planuoja suruošt saulės spin
duliais kaitinamą krosnį ir 
tikisi gauti iki 10,000 Fah- 
renheito laipsnių karščio, tai 
yra maždaug tiek, kiek yra 
pačios saulės paviršiuje.

Šiose moderniškose dienose, liuosa cirkuliacija pi
nigų yra gyvybė-kraujas biznije. Paslėpdami tur
tus, jie apvogė savo miestą ir salį lygiai kaip patys 
save ir aavo šeimyną. Bandydami padidinti savo 
apsaugą, jie visai ją sunaikina.

Šiandien saugumas mums visiems priklauso nuo 
veikiančių pinigų. Pinigai yra geriausia sunaudoja
mi kada juos padedate į tvirtas bankas kur jie .pa
tarnauja jūsų miesto industrijoms.

Sudekit savo pinigus į tvirtas Bostono bankas. Kada 
jūsų pinigai dirba dėl Bostono, jie dirba dėl jūsų 
namų ir kartu Jums.

• meluoja.
Nelabai senai p. Milerienė 

parašė “Naujienose”, kaip 
vargsta Lietuvos kaimiečiai. 
“Vienybės” korespondentas 
Kriukelis tuoj užsipuolė ant 
jos, kad ji parašiusi “baisią 
netiesą”. Anot šito “Vieny
bės” korespondento, Lietu
vos žmonės dabar gyveną 
neprasčiau kaip Amerikos 
darbininkai, nes uždirbą į 
dieną po 25 litus, gerai pa
valgą ir tt.

“Keleivis” nurodė, kad 
“Vienybė” su savo korespon
dentu rašo nesąmones, nes 
pati Lietuvos valdžia skel
bia, kad vidutinė darbininko 
alga Lietuvoje, be maisto ir 
be ordinam jos, yra vos tik a- 
apie 3 litai į dieną.

Šitą “Keleivio” pastabą 
dabar paremia ir draugė F. 
W. iš Philadelphijos. Ji rašo 
mums štai ką:

“Kaslink Lietuvos darbi
ninkų uždarbio, tai ‘Vieny
bė’ meluoja. Nors aš esu 
‘Vienybės’ skaitytoja, taip 
kaip ir ‘Keleivio’, bet turiu 
pasakyti, kad ‘Vienybė’ me
luoja, o p.“ Milerienė sako 
teisybę.

“Du metai atgal aš pati 
buvau Lietuvoje ir mačiau, 
kad viskas yra taip, kaip p. 
Milerienė aprašė. Jeigu kai
mietis gauna pavežioti val
džiai malkų iš miško, tai su 
arkliu dirbdamas nuo tam- ' 
sos lig tamsos gauna 5 litus 
už kokią 11 valandų darbo. 

(Iš tų 5 litų ūkininkas turi ar- 
4UĮ per dieną šerti ir pats per 
dieną pragyventi, tai jam at
lieka gal kokie 2 litai į dieną, 
o gal nei to neatlieka. Ir tai 
ūkininkai veržiasi vienas per 
kitą, važiuoja naktimis, kad 
tik gautų kokį vežimėlį nu
vežti. O rąstai tokie dideli, 
kad jei kas turi gerą arklį, 
tai gali nuvežti, o jei kurio 
kuinas prastesnis, tai apsi
verkia žmogelis ir grįžta na
mo nieko neuždirbęs.

“Lietuvos žmonės labai 
skursta, o ypatingai kaimo 
žmonės. Jie nevalgo nei 
kiaušinių, nei sūrių, nei 
sviesto, bet viską parduoda 
ir už gautus pinigus perka 
druską, kerosiną, muilą, sku- 
ras klumpėms ir valdžiai mo
kesčius moka. Žmonės sodi
na, augina, bet nieko geres- 

s nevalgo, o viską 
uodą, kad pasidarius 

okį litą. Tai toks jų gyve
nimas.

“Su gilia pagarba, F. W.w

ŽIEMOS PERKŪNAS UŽ
MUŠĖ KARVE.

Netoli Westboro, Mass., 
pereitą sąvaitę perkūnas 
trenkė į Japperio Fay’o far- 
m« ir užmušė tvarte vieną 
karvę.
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Kaip “Vienybė” Su “Dirva” Apšmeižė 
Studentą Dargį.
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Tai buvo biaurus tų “kva-
Fašistų vuodogo* iš Brook- kais dirba lenkų naudai.’ 
lyno ir Clevelando buvo _ 
skelbę jį dirbant už “lenkui šistų” šmeižtas. Dauguma

Išgyvenęs Berlyne apie 10 
mėnesių stud. P. Dargis vėl 
sugrįžo į Pittsburghų. Dabar 
galės netik teisių mokslų 
užbaigti, bet mano Pittsbur
ghe apsigyventi ant visados. 
Pirma jis buvo atvykęs į 
Jungtines Valstijas tik kaipo 
studentas ir kaipo nekvoti- 
nis imigrantas negalėjo pa
silikti ant visados. Bet jam 
čia apsivedus (su Gertrūda 
Platakyte) buvo galima įva
žiuoti į šių šalį pagal mote
ries reikalavimų įeinant į 
“preference” kvotų. Tuo 
tikslu reikėjo apleisti šių 
šalį, kad galėjus iš naujo į- 
važiuoti, kų stud. Dargis ir 
padarė. Jis nuvyko į Berly
nu, o jo moteris padarė vi
sas reikalingas popieras ir 
pasiuntė į Washingtonų, 
Reikėjo palaukti net 10 mė
nesių iki gavo leidimų grįž
ti į Suvienytas Valstijas nuo
latiniam apsigyvenimui.

Stud. Dargiui gyvenant 
Berlyne ir susipažinus su 
Lietuvos politiniais emigran
tais, Brooklyno “Vienybės” 
ir Clevelando “Dirvos” faši
stų uodegos buvo pakėlę 
riksmų, buk Dargis “lenkų 
pinigais nuvyko į Berlynu ir 
susidėjęs su plečkaitinin-

pittsburghiečių žino, kad P. 
Dargis nėra joks “plečkaiti- 
ninkas” ir buvo išvykęs į 
Berlynu ne lenkų pinigais, 
bet savais. Jam gyvenant 
Berlyne jo moteris dirbo čia 
ir iš savo uždarbio siuntė 
jam ant pragyvenimo. Lie
tuvos politiniai emigrantai 
irgi nėra jokie “plečkaitinin- 
kai”, bet socialdemokratai ir 
kiti, katrie drąsiai kovojo 
prieš Smetonos diktatūrų ir 
už Lietuvos demokratinę 
tvarkų. Vien tik dėl to jie ir 
turėjo nešdintis nuo Smeto
nos budelių. Berlyne juos 
remia ne lenkai, bet Vokie
čių Socialdemokratų Parti
ja, kaipo politinius tremti
nius.

Dargis yra jaunas,, ener
gingas darbuotojas ir dide
lis demokratinės Lietuvos 
šalininkas. Butų gerai, kad 
SLA. 3-čias Apskritys dabar 
suruoštų jam prakalbų marš
rutų, nes jis geras kalbėto
jas. Teko patirti, kad jis yra 
parsivežęs iš Berlyno daug 
įdomių žinių apie dabartinę 
Lietuvos padėtį ir apie kovas 
dėl Lietuvos laisvės. Jis 
papasakotų ir kas yra tie 
Lietuvos politiniai emgiran- 
tai ir kokia jų padėtis.

Korespondentą*.

pakvietimų suvaidinti Lyn- 
ne, Tauntone, Fall River, 
Providencę ir kitur. Ir reikia 
pasakyti, kad j tų vaidinimų 
amerikiečių tiek prisirenka, 
kad į salę nesutelpa.

Kai musų jaunuoliai vai
dino tų veikalų didžiausioje 
Brocktono protestonų baž
nyčioj, tai subrinkusi ame
rikiečių protestonų inteli
gentija negalėjo atsistebėti, 
kad lietuvių vaikai taip ge
rai loštų.

Be to da musų jaunimas y- 
ra surengęs kelis koncertus, 
vienam iš kurių dainavo ar
tistas Butėnas, ir susirinkę 
amerikiečiai taip pat gerėjo-

MONTELLO, MASS. 
Lietuvių Protestonų Judėji

mą*.
Jau bus apie 5 metai kaip 

lietuviai įkūrė čia protesto- 
niškų bažnyčių ir gavo 
pastoją Petrų Palšių Jo tik
slas buvo organizuoti jauni
mų ir lavinti protestoniškoj 
dvasioje. Tas jo darbas bai
siai nepatiko Rymo katali
kų kunigams ir jų buvo ban
dyta įvairiais budais minis- 
teriui Palšiui kenkti. Bet ka
dangi Palšius yra švarus 
žmogus ir tiri nemaža įtek
mės tarpe amerikonų protes
tonų ir visame Brocktono 
mieste yra labai gerbiamas,! si lietuviškomis dainomis. 
‘Aty™’ katalikų ktmigai ■ Taigi( įkurę protestonišką 
neisdrjsta jį užpuldinėti. i bažnyčią. Montellos pažan-

Aš čionai noriu pabriežti! gėsni lietuviai atsikratė ne- 
“Keleivio” skaitytojam, ko-!kultūringų Romos kunigų, 
kios priežastys privertė! apsaugojo savo namus nuo 
Montellos lietuvius organi-Hų akyplėšiškų užpuolimų ir 
zuotis į protestoniškų baž- žymiai pakėlė lietuvių vaidų 
nyčių. Mat, tarpe Montellos 
lietuvių seniaus neužsilaikė 
jokia laisvų pažiūrų intele- 
gentija ir didelė dalis lietu
vių virto komunistais, suardė 
visų pažangųjį musų judėji
mų. Tuomet Rymo katalikų 
kunigai pasijuoto galingi. 
Dalis lietuvių savo vaikus 
buvo apkrikštiję civiliškai ir 
bandė juos auklėti civiliškai. 
Tad Rymo katalikų kunigai 
įsidrąsinę pradėjo veržtis į 
jų namus ir, tėvams nesant 
namuose, moteris įgąsdinda
vo ir paėmę jų valkus ap
krikštydavo savotiškai. Net 
buvo atsitikimas, kad ser
gant vaikui, kunigas su pa- 
gelba vyčių įsiveržė į na
mus ir niekšišku budu ėmė 
vaikus krikštyti Taigi, kad 
apsaugojus savo namus nuo 
tokių užpuolimų laisvesnie- 
ji lietuviai nutarė atsikraty
ti ant visados Romos kuni
gų ir susitarę įkūrė protesto
nų bažnyčių, kur dabar vai
kai jau apie 5 metai su mini- 
steriu Palšium priešaky turi 
gražų chorų, daro vaidini
mus ir tti Tarpe amerikonų 
protestonų jie turi daug sim
patijos ir gauna piniginės 
paramos. Štai, išmokę vai
dinti scenos veikalų “Erther, 
the Beautiful Queen”, musų 
jaunuoliai pastatė jį Brock
tone ir gavo iš amerikiečių

BRIDGEPORT, CONN. 
Socialistų kandidatas gavo 
15,084 balsu*, o komunistų 

—178.
Bridgeportas yra 145,000 

gyventojų miestas, kurį per 
daug metų valdė kapitalistų 
tarnai republikonai, o du pa
staruoju metu plėšė ir vogė 
žmonių pinigus demokratai. 
Tiesa, demokratai pasiliko 
dar per du metu miesto iždų 
eikvoti; vienok paskutiniuo
se miesto rinkimuose sociali
stų kandidatas į majorus, 
draugas Jasper McLevy, nu
stebino visus. Du metai at
gal jis buvo gavęs tik apie 
2,000 balsų, gi šį metų jis 
gavo 15,084 blasus. Repub- 
likonas Mason gavo 9,374, 
o demokratas Buckingham 
gavo 17,889.

Nors drg. Jasper McLevy 
nepraėjo, bet visgi keli so
cialistai laimėjo. Vienas so
cialistas aldermanas, du se- 
lectmanai ir trys šerifai.

Draugas Jasper McLevy 
laikraščių reporteriams pa
sakė, kad nors jis nelaimėjo 
majoro vietos, vienok jis la
bai džiaugiasi rinkimų davi
niais, nes du metai atgal, tai 
yra 1929 metais, demokratas 
į majorus gavo 20,995, o šį
met 17,889; repubtikonas 
1929 metais gavo 14,660, o 
šįmet 9,374; socialistas 1929 
metais gavo 1,968, o šįmet 
gavo 15,084.Tai parodo, kad 
darbo žmonės pradeda susi
prasti.

Komunistai gavo vos 178 
balsų Nors jie visuomet sa
ko, kad darbininkai su jais, 
bet iš viso Bricigeporto jiems 
pritarė tik 178 darbininkai, 
tuo tarpu kai socialistų kan
didatas gavo 15,084 balsų 
Vietos spauda gana gražiai 
kalba apie socialistus ir jų 
vadų Jasper McLevy, kuris 
yra gabus darbininkas, stogų 
dengėjas. Gyventojai yra la
bai pasipiktinę demokratų ir 
republikonų politikieriais, 
kurie vagia miesto iždų viso
mis pusėmis. Net ir ta pati 
kapitalistinė spauda pradėjo 
garsiai kalbėti, kad jau lai
kas pakeisti miesto šeiminin
kus, nes miestukas su tiek 
mažai gyventojų turi $15,- 
000,000.00 skolų kuomet so
cialistų valdomas Milwau- 
kee tUri savo ižde $5,000,- 
000.00 pertekliaus. Šitas fak
tas aiškiausiai liudija, kad 
socialistinė valdžia yra žmo
nių valdžia ir žmonėms ji 
tarnauja, o kapitalistinė val
džia yra vagių valdžia ir to
dėl visur žmonių pinigus iš
vagia. Pilieti*.

MONTELLO, MASS.
Užsidarė du bukai « lietu- išmokai išgali 

viu i šimtų dolerių kiekvienam
_ . - -j - j depozitoriui. Valstijos baii-
Brocktone užsidarė du i komisijonierius šitų už- 

>ankai, Brockton Trust Co.. tvirtino ir šis dekretas bus 
ir Piymouth County Trust 90 dienų. MonuBetū. 
Co. Daug lietuvių pinigų juo-; 
se yra sudėta, netik pavienių!
žmonių bet ir draugysčių į WOlR€E$TER, MASS.

>uvo įdėta keturi tūkstančiai 
dolerių į Brockton Trust Co. \ darbinmkam*.
bankų, ir,čia beveik visi ka-! Gruodžio 6 d. čia įvyko 
talikai laikė savo pinigus, taip vadinamojo bolševikų 
Mat koks desėtkas metų at- Susivienijimo 57 kuopos sil
pai Piymouth County bankas sirinkim-s, kuris nukirto fi- 
Įiajieškojo per vietos spaudą nansų i antininkui Šalovėjui 
darbininko ir pastebėjo, kad $20 algos metams, šitas špo- 
tik protestonas kreiptųsi.!tas buvęs suplanuotas bim- 
Katalikai pamatę, kad jų j kiniu “jačeikos” susirinki- 
pinigus šis bankas priima, o: ms. Apie tai man išsiplepė- 
į darbų katalikų neima —J jo vienas viernas Bimbos ba- 
ura visi oiįganizuoti naujų 

bankų ir imti pinigus lau
kan iš Piymouth County 
banko. Jie manė tuo budu 
subankrutuoti tuomet tų 
bankų. Ir katalikai sutvėrė 
“katalikiškų bankų”, Brock
ton Trust Co. Prisidėjo ir 
keliatas lietuvių biznierių 
Stambiausia šėrininkas buvo 
p. Abrašinskis. Jis pradėjo 
įkalbinėti lietuviams, kad 
jie dėtų savo pinigus į tų 
bankų, kų katalikai ir pada
rė. Vėliaus, bankui vyksta 
ne kaip, ir jį parduoda Bos
tono įstaigai. Federal Na- 
tional bankui.

Tuomet išsitraukė ir Ab
rašinskis ir kiti šėrininkai, ir 
jų pinigai nežuvo. Bet kitų 
lietuvių centai liko. Vienas 
lietuvis turėjo pasidėjęs 
$15,000. Liūdnas dabar re
ginys tarp tų žmonių Kur 
tik susirenka į būrį, tuoj ir 
kalba apie pražuvimų turto.

Valdžiai uždarius Brock
ton Trust Co. žmonės ant ry
tojaus puolėsi imti pinigus iš 
Piymouth County Trust Co. 
banko, todėl ir tų tuojaus 
uždarė

Uždarius . antrų bankų, 
žmones apėmė da didesnė

negali visų pinigų ant syk 
duoti po

.<‘1

rabanščikas, kuris dirba kar
tu su manim. Sako, žinai, tas 
Šalovėjus yra sklokininkas ir 
mes norim jį išstumt iš val
dybos. Ale jis turi tarp mus 
daug įtekmės ir mes vis bal
suojame už jį. Taigi, sako, 
mes turėjom “niukles” susi
rinkimų ir vienas labai gud
rus musų draugas, kurio mo
teris visada išlošia visas mu
sų loterijas, pasiūlė nukirsti 
Šalovėjui algų. Tada, sako, 
jisai supyks ir nekandida
tuos, o mes galėsime išrinkti 
į sekretorius tikrų Bimbos 
linijos komunistų. Ir kaip 
nutarėm, sako, taip kuopos 
susirinkime ir padarėm. Ale 
skolikininkas Šalovėjus irgi 
ne durnas. Jis tuoj suprato 
musų skymus ir apsiėmė 
kandidatuot, kad ir už ma
žesnę algų. Ir mes jį vėl iš- 
rinkom į sekretorius didele 
balsų didžiuma.

Tai taip komunistams rupi 
darbininkų algos. Kada ka
pitalistai paliečia jų uždarbį, 
tai jie kelia didžiausį riks
mų, o patys elgiasi aršiau už 
kapitalistus.

Pruseikinių organas “N. 
G.” praneša, kad Bimbos 
podkomisaras Andriulis sa- 

“Vilnięs” darbininkamsbaimė ir jie apgulė du Sav- vo
ings bankus. Šie aiškina jau antru kartu, nukapojo al- 
žmonėms, kad joks bankas gas.

M ___

NORWOOD, MASS. 
Komunistai kelia suirute* 

draugijose.
D. L. K. Keistučio D-jos 

susirinkime andai komunis- 
uojantįs nariai užsispyrė, 
cad reikia išrinkti 3 delega
tus į komunistų šaukiamų 
“bedarbių konferencijų” Bo
stone. Delegatais apsiėmė J. 
Grybas, P. Kručas ir J. Pa- . 
tarklis.

Sekančiame draugijos su
sirinkime, 3 gruodžio, dele
gatai jau davė raportų iš tos 
konferencijos. Iš raporto pa
sirodė, kad ta konferencija 
buvo sušaukta ne tiek be
darbiams padėt, kiek komu
nistų politiniam kromeliui 
išreklamuoti. Pavyzdžiui, ta 
konferencija išnešė rezoliu
cijų, kurioj tarp kitko sako
ma : “Todėl mes, Bostono ir 
plačios apielinkės 94 dele
gatai, susirinkę į masinę 
konferencijų, varde 36 orga
nizacijų, griežčiausia pa
smerkiame prieskomunisti- 
nę oportunistų opozicijų ir 
jos visų veikimų.”

Na, kų bendra turi ši re
zoliucija su bedarbių klausi
mu? Ir kų rupi “prieškomu- 
nistinė opozicija” musų Kei
stučio draugijai, kuri buvo 
nusiuntus ton konferencijon 
tris savo delegatus?

Todėl tūli draugijos na
riai šitokia konferencijos po
litika pasipiktino ir pradėjo 
protestuoti. Ypač nepatiko 
nariams skaitymas tokių ilgų 
raportų ir rezoliucijų, kurie 
be reikalo vargina narius ir 
neleidžia reikalingų draugi
jai darbų atlikti.

Dėl narių pasipriešinimo, 
raportas iš tos konferencijos 
buvo nepriimtas, bet palik
tas metiniam susirinkimui. 
Metiniame susirinkime vėl 
bus ginčų ir lermo, nes dele
gatai sakė, kad draugija tu
rės dabar mokėti į komunis
tų kiaurų fondų kas mėnesį 
po $1.00, kuomet draugijos 
nariai ir be to jau yra ap
krauti visokiais mokesčiais 
ir vos tik gali išsimokėti.

Metinis Keistučio D-jos 
mitingas bus pirmų nedėl
dienį sausio mėnesy, 2 vai. 
po pietų. Darbininkas.

AČIŪ ANYKŠTĖNAMS!
Gerb. “Kel.” Redakcija!
Meldžiu neatsisakyt pas

kelbti savo laikrašty mano 
nuoširdų ačiū Anykštėnams 
PLiladelphijos mieste už su
rengimą pramogos mano 
naudai. Pramoga davė $83.- 
00 pelno ir tie pinigai buvo 
įteikti man visai netikėtai 
kaipo pašalpa. Ačiū taip pat 
ir tiems, kurie dalyvavo ta
me parengime. Daugiausia e- 
su dėkinga Antanui Kuprė- 

1 nui ir Petrui Rutkauskui už 
ši sumanymų.

Zofija Tilienė, 
Williamstown, N. J.

P. S. Zofija Tilienė yra 
suvargusi moteris, kurios 
vyras jau antri metai guli 
ligoninėj. Taigi gal šitos 
aukos padės jai su mažais 
vaikeliais šiek tiek nuo bado 
gintis. Anykštėnai.

AKRON, OHIO.
Kaip balsavo musų SLA. 198 

kuopa.
Nominuojant kandidatus į 

SLA. Pildom. Tarybų, mu- 
sų 198 kuopos susirinkime 1 
buvo pranešta, kad kandida
tų tinkamumų galima apkal
bėti, tik nevalia nieko užgau
lioti arba šmeižti. Bet nariai 
kalbėjo tik apie pirminin
kus; apie kitus viršininkus 
nebuvo jokių diskusijų; ma
tyt, nariai jau turi nusistatę 
nuomonę ir žino už kuriuos 
jie nori balsuoti. Balsavimo 
daviniai buvo tokie:

Į prezidentus: F. J. Bago
čius gavo 38 balsus, D-ras 
Graičiunas 8, Bačiunas 2.

| vice-prezidentus: J. V. 
Grinius 36, Vokietaitis 2, 
Mikolainis 1.

| sekretorius: Vinikas 38,
P. Jurgeliute 1.

į iždininkus: K. Gugis 35, 
Tareila 4.

į iždo globėjus: Stungis 
35, Bakanas 35, Jonuškėnas 
(turbut Januškevičius? Re- 
dak.) 4, Kasparaitis 2, Pi- 
variunas 1.

Į daktaru* kvotėjus: Bro- 
nušas 34, Stanislovaitis 5.

Taigi vadinamas “Smeto
nos sąrašas” gavo mažiausia 
balsų Mat, fašistams žmo
nės neturi pritarimo. Visi 
mes žinom, kad fašistai yra 
sutepę savo rankas nekaltų 
darbininkų krauju. Susivie
nijimas gi yra darbininkų or
ganizacija, todėl tokie kan
didatai, kurie eina su fašis
tais, neturi pasisekimo.

Darbai musų mieste eina 
labai prastai. Per lapkričio 
mėnesį miesto darbo biuran 
buvo atsišaukę 5,970 žmonių 
jieškodami darbo, o darbo 
gavo vos tik 400 vyrų ir 390 
moterų Daug šeimynų jau 
nebeturi savo namuose nei 
gazo, nei elektros, nei ang
lių Bedarbiai kenčia šaltį ir 
badų. Kurie turi mažų vai
kų tai miestas tiems prisiun
čia truputį anglių ir binzų 
kad nesušaltų ir badu nenu
mirtų Baltrau* sunu*.

PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių Studentų Kliubas.

Pittsburgho lietuvių stu
dentus reikia pagirti už lie
tuviškumų. Turėdami kokių 
pramogų, jie visada užbaigia 
ją Lietuvos himnu. Mėnesinį 
savo susirinkimą, kuris įvy
ko 6 gruodžio D-rės Baltru
šaitienės ofise, jie irgi vedė 
lietuvių kalba. Mergaitės 
kalba lietuviškai visai ge
rai, tik vaikinai sunkokai. 
Kad ir pažyri uodam i, bet 
vistiek kožnas stengiasi sa
vo mintį išreikšti lietuviškai. 
Mitingai būna paprastai su 
paskaitomis ar kitokiais pa- 
marginimais.

Po šito susirinkimo buvo 
ir “surprise party.” Mat, 
tų dienų pripuolė Edvardo 
Baltrušaičio gimimo diena, 
sukako jam 21 metai.Kadan- 
gi jis irgi studentas, lanko 
Carnegie technologijos mo
kyklų (rodos, mokinasi ka
syklų inžinierijos), tai tėvai 
Baltrušaičiai surengė balių-j 
kų ir jaunimas gražiai pasi-j 
linksmino. Buvo ir pora šei-. 
mynų pakviesta, būtent Vi-; 
tartai iš Braddock’o ir vieti- ifX«T«vsTi
niai Virbickai.

Ir tokie susirinkimai bū
na labai charakteringi. Mat, 
Pittsburghe yra 4 universi
tetai ir Kliubo nariai suside
da iš studentų, kurie lanko 
visus keturius universitetus. 
Tai tik žiūrėk, jaunuoliai jau 

j ir susikirto už savo mokyklų 
pirmenybę. Kiekvienas vis 
stato savo universitetų pir
moj vietoj.

! Po puikių vaišių ir sma
gaus pasilinksminimo, va- . 
karas užbaigta Lietuvos 
himnu. J. Virbicką*. *

Darb. Lietuvi*.

cZt*, am.

amerikiečių akyse. Lietuvi*.

aV...

ELOISE, MICH.
Buvo teisėja*, turėjo $48,- 

0009, o dabar pavargėlių 
prieglaudoj.

Čia gyvendamas žmogus 
pamatai visokių įdomybių 
Anądien atėjo į musų pa
vargėlių prieglaudų čionai 
naujas gyventojas. Žmoge
lis senas, bet veidas inteli
gentiškas, matyt, kad turėjęs 
gerą gyvenimų. Aš nešiojau 
į stalus valgį. Pamatęs, kad 
tas senukas gardžiai savo 
bliudų išvalgė, aš jam atne
šiau daugiau Sakau, tegul 
pavalgo sočiai.

Paskui jis mane susiradęs 
padėkojo ir klausia, kokios 
aš tautos. Kitas, sako, to ne
darytų Na, ir išsišnekėjome. 
Pasirodo, kad šitas senukas 
yra jau 88 metų amžiaus. 
Sako, buvau savo laiku mu
zikos mokytojas, paskui bu
vau paskirtas teisėju ir ge
rai gyvenau. Bet per dabar
tinį krizį užsidarė bankas ir 
nunešė $48,000 mano pini
gų Pati išėjo iš proto, ir dm 
bar randas pamišėlių namie, 
o aš, sako, turėjau ateiti čio
nai.

Tai ve, prie ko žmones ve
da pono Hooverio “proepe- 
rity!” G. And.

BROOKLYN, N. Y. 
Vyčiai šoka kiek drūti, ne

paiso nei Advento.
Brooklyno jaunų vyrų 

kliubas surengė 13 gruo
džio “basket bąli” su šokiais 
ir pakvietė vyčius iš Harri- 
sono ir Hartfordo. Lošiant 
“basket bailų” Harrisono 
vytės padarė 10 punktų o 
Hartfordo 48. Reiškia, Hart
fordas laimėjo. Bet susirė
mus Hartfordo vyčiams su 
Brooklyno jaunų vyrų kliu- 
bu, išėjo kitaip. Vyčiai pada
rė 27 punktus, o kliubiečiai 
37. Reiškia, brooklyniečiai 
Hartfordo vyčius nugalėjo.

Bet keista buvo matyt vy
čius šokant Patys vyčiai Ad
vente šokių nerengia, bet 
kaip jaunųjų vyrų kliubas 
pakvietė juos į savo šokius, 
tai tyčiai šoko kiek drūti, ne
žiūrint nei Advento.

Be to, jaunųjų vyrų kliu
bas rengdamas šokius nepa
skelbė, kokia bus įžanga. 
Vyčiai net čiaudė, kai atva
žiavę iš toliau pamatė, kad 
jie turi užsimokėt po 75 cen
tus įžangos ir po 10 centų už 
drapanų pasidėjimų. Dabar 
jie sako, ‘*no more” į Brook- 
lyną važiuot.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLES

GYDANTIŲ ŽOLIŲ IR 1*MRBYST1 
■ lietuvišku vokišku gyduolių nuo Vi

durių Užkietėjimo. Skilvio Nemali- 
nro, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma>. Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, Slapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio. Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZĮSLLS BOTANICAL CO. 
(Herb Specialist) 

108 WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.



18,000 ANGLIAKASIŲ ŠEIMYNOS 
BADAUJA.

miems darbininkas pasiskųs
ti, nes jų niekas neklauso.

Taigi rašytojas Dreiser

i Streikuojančiu Kentucky 
darbininkų padėti* baisesnė 

į * negu Rusijoj.
' * pereita sąvaitę Bostone Pakvietė- 4 senatorius, 14 biz- 
kalbėjo rašytojo Dreiserio į nieF11£ kunigų. redaktorių, 

khtttų^eto nariai, kurie buvo į įdaryti komitetą
■ nuVykę į Harlano apskritį,!}1’ 6 lapkričio nuvykti 1 Har- 

Kentucky valstijoj, pažiūrėtii 
kaip tenai gyvena streikuo- i 
jantis angliakasiai, kurių u- 
nijos vadas šiomis dienomis 
buvo nuteistas kalėjiman i- 
ki gyvos galvos.

Skurdas tarp streikuojan
čių angliakasių Harlano ap
skrity vra toks baisus, sako 
šitie tyrinėtojai, kad anglia
kasiu šeimynos faktinai mir
šta iš bado.

Rašytojas John Dos Pas- 
sos, kuris nesenai lankėsi 
Sovietuose, sako, kad Rusi
jos darbininkai gyvena taip
gi baisiose sąlygose, bet Har
lano mainierai da baisesnė
se. “Tokių baisių dalykų, 
kokius mes matėm Harlane, 
Rusijoj man neteko matyti*’, 
sako jisai.

Teologas Arnold John- 
iscn. kuris taipgi buvo į Har- 
laną su Dreiserio draugais 
nuvykęs, papasakojo apie 
vietinės valdžios parsirlavi- 
ma kasyklų kompanijoms. 
Sako, teisėjai, grand jūrės, 
valstybės gynėjai, šerifai — 
visi eina iš vieno su kasyklą 
savininkais ir visi kartu su
sitarę smaugia streikuojan
čius darbininkus.

O gal darbininkai be rei- 
—Gali būt, Maike, kad aš tu rokuoji. kas galėjo toki? kalo streikuoja? -------iii---- ------------ ‘—•—*— ----- . pa(Ja_ /__  

ryt? Juk čia negali būt Die-! dirbant jiems 
vo darbas.

—O kaip tu, tėve, manai?
- —Aš rokuoju. Maike, kad 
čia galėjo būt zlyduko trik- 
sas. Vyčių vaisko staršas ba- 
rabanščikas ireri yra tokios 
nuomonės, kad bedieviai už
leido piktą dvasią ant švento 
tėvo dvaro, kad pridarytą 
kokiu demyčių. Bet aš norė
jau, Maike. kad tu išvirozy- 
tum savo mislį.

—Aš jau apie tai žinau,—Apynių yr, Maike!
—Kur tu tas apynes ma- tėve, 

tai, tėve?
—Aš ne apynes matau, 

vakie, ale tave sveikinu su į 
naujais metais. Juk ameriko- mokslą apznaimino. 
nai visi taip sako. ! —O aš laikraščiuose skai-

—Ne, tėve. Jie sako: Hap- čiau.
py New Year! —Na, gerai. Maike, o kaip

; rorizuoti 18,00(1 mainerių 
gyvena. Ar žinot, kas atsi
tiko?

Šerifas su ginkluotais sa
vo bernais užpuolė tą komi
tetą, areštavo Dreiserį ir ki
tus, kaltindamas juos “pra
moniniu sindikalizmu”, už 
ką gręsia 10 metą kalėjimo. 
Negana to, geltonoji buržu
azijos spauda pradė jo šmeiž
ti Dreiserį, buk jis būdamas 
Harlane nakvojęs kartu su 
tūla aktorka ir nusikaltęs 
prieš dorą. Kruvini galva
žudžiai ir teroristai, žino, 
mat, da kas yra dora!

Dreiseriui pavyko iš to 
pragaro ištrukti ir sugrįžti 
atgal New Ycikan. Dabar 
jis ir jo draugai važinėjasi 
su prakalbomis ir aiškina, 
kaip kapitalas pasikinkęs 
valdininkus terorizuoja ir 
badu marina 18,000 makle
rių šeimynų, kuomet užsie
nio imperialistams Amerika 
skolina pinigus bilionais.

I. Bedarbio Kalėdos

—O kas tau sakė?
—O kas tau, tėve, sakė?
—Mums klebonas per pa-

VISKO PO BISKJ.

per apmilką padariau mistei-' svinstvą katalikams pada- 
Ką, ale vistiek tu žinai, ką aš —T--1- ~--------’•* 1
norėjau pasakyt, ar ne?

—Na, tiek to, tėve. O ko
kie gi tavo planai naujiems 
metams?

—Kas link pienų, Maike, 
tai aš nieko nepienuoju, ba 
neužsimoka, žmogus mislini 
vienaip, o Dievas sudija ki
taip, ir ant galo vistiek turi 
būt taip, kaip Dievo valia 
nori.

—Man rodos, tėve, kad tu 
čia klysti. Anądien aš ma
čiau tave nešant iš krautuvės 
dėžę selyklų. Tai reiškia, tu 
planavai alų daryt.

—Dac rait, Maike, susidė
ję su zakristijonu per pusę 
pasidarėm bačkutę ant 
švenčių.

—Na, o kodėl gi jus neat- 
sidėjot ant Dievo valios, tė
ve?

—Nebūk beibe, Maike.Tu 
žinai, kad Dievas alaus ne
gali padaryt.

—Gerai, tėve, o ar jis ga
li pataisyt batus? Ar gali 
švarką pasiūt?

—Nausa!
—Tai ką Dievas gali?
—Sei, Maike, ar tu nori 

mane katekizmų mokinti? 
Juk tu ne kunigas, tai kam tu 
po paralių man tokią klausi
mu statai?

—Palauk, tėve, nesikarš- 
čiuok ir nepyk, juk galim ir 
gražiai pasikalbėt.

—Aš, Maike, visada noriu 
gražiai, ale mane ima zlastis, 
kad tu vis nori vyresnį už 
save spaviedot.

—Na. o kunigas vyresnių 
už save ar nespaviedoja?

—Jes, Maike, jis spavie- 
doja. ale jis, matai, ant to y- 
ra pašventintas. O kita ro- 
kunda, kunigas griešninko 
nekritikuoja, tik užduoda 
pakutą, ir dac oi.

—Bet kodėl tu, tėve, kriti
kos bijai? Juk kritika paro
do tavo silpnas puses. Per 
kritiką tu mokiniesi.

—Na. užteks, Maike, apie 
tas kritikas, ba aš neturiu čė- 
so. Turiu skubint pas save 
kurną ant imenynu. Bet pir
ma noriu tau pasakyt didelį 
smutką, dėl kurio dabar visi 
geri katalikai nešioja žėlabą. 
Ryme usgriuvo švento tėvo 
knygynas, kur pražuvo visi 
šventųjų žyvatai ir kitokios 
didžiai vožnos knygos.

Jie priversti streikuoti, nes 
; irgi nebuvo 

gyvenimo. Jie krovė turtus 
tiktai privatiniams kasyklą 
savininkams, o patys su šei
mynomis negalėjo nei paval
gyt žmoniškai.

Apie angliakasių išnaudo
jimą prie darbo kalbėjo El- 
mer Grace, juodais marški
niais apsivilkęs mainerys iš 
Harlano apskričio. Sako, 
mes dirbom po 12 valandą į 

—Aš taį pasakysiu, tėve, dieną, ir musą šeimynos vis- 
kad tu čia visai be reikalo tiek turėjo badauti, nes kom- 
velnia kaltini. Dėl tos ka- Danijos taip musą algas nu- 
iastrofos niekas nekaltas, tik kapojo, kad viską turėda- 
popiežius. Namas buvo labai vom išmokėti toms kompa- 

- ‘ x ~ ’ j ir
žiburius, kuriuos reikia var
toti kasyklose prie anglių 
skaldymo.

Ir kada prieš tokį nežmo- 
į išnaudojimą darbi-

senas, balkiai supuvę, ir dėl 9.\icnts paraką
to sugriuvo.

—Tai ką čia popiežius 
kaltas, kad balkiai supuvo?

—Jis kaltas tuo, kad toki 
supuvusi triobėsį laikė ir lei- nišką

Vilniaus krašte laidojant 
mirusi ūkininką pakilo gra
bo viršus ir lavonas atsisėdo. 
Kai kurios moterys nuo per- 
sigandimo apalpo. Pasirodė, 
kad tas ūkininkas nebuvo 
miręs tik užmigęs letargo 
miegu.

I.

Nieko pasauly nėra taip lau
kiama, kaip Kalėdų. Gatvės žiba 
įvairiomis šviesomis. Krautuvių 
languose pristatyta visokių pre
kių ir žaislų, kurie taip ir vilio
ja praeivius į vidų. Vien tik vai
kams išperkama už milijonus 
dolerių visokių dovanų, o ką jau 
bekalbėti apie suaugusius!

Kad tuos pinigus, arba bent 
jų dalelę, skirtų sušelpimui be
darbių, tai jie butų pusėtinai ap
rūpinti. Bet perkantiems bedar
biai ne galvoj...

Prieš Kalėdas mieste kasdien 
gatvės žmonėmis užtvinusios; 
krautuvės prisigrudujjos parda
vėjai negali apsidirbti Visi per
ka dovanas giminėms ir drau
gams; vaikinai perka mergai
tėms, o mergaitės vaikinams.

Bet tie pirkiniai būna tik pa
skola, nes kiekvienas pirkusis 
dovaną savo mylimajam ir iš jc 
tikisi to paties susilaukti. Jei kas 
davęs kitam dovanų pats nieko 
negautų, tai jaustųsi nesmagiai 
o ant galo da ir supyktų, jaus
damasis kaip ir pažemintu..

Be to, sulaukę žiemos švenčių 
žmonės vienas kitą rūpestinga; 
sveikina. Rašo laiškus—atviru
tes, su geriausiais linkėjimais. 
Paskui prisineša pilnus namus 
kalendorių iš visokių biznio į- 
staigų. Vyrai kūčių vakare api
bėga visas smukles, kur gauna 
po kalendorių ir kartais po bute
lį degtinės Kalėdoms dovanų. 
Smuklininkas tuo budu atsilygna 
žmogui, kad lankė jo smuklę per 
ištisus metus, ir kartu nori, kad 
sekančiais metais irgi jo nepa
mirštų.

‘.‘Tu tik šerk visus tinginius, o nelių mišios. , Muzikantai už- 
aš nuoga vis busiu., žiūrėk, ko- griežė ir choras sykiu užgiedojo, 
kie mano čeverykai! Ar tu man bet per muziką choro nesigirdė- 
nuperki? Į ką panašus mano jo. O jau tas bubnas, tai kaip 
žieminis paltas?” Ir taip rėkdą- perkūnas tranko, žm^pės atgal 
ma Liurbienė ėmė net ašaroti, atsigryžę tik žiuri ir šypsos. Ro-

Įnamiui Vincui pagailo Kazio į “į
ir jis už bedarbį užtarė.

“Kazys ne tinginys”, pradėjo 
Vincas. “Bet dabar tokie laikai, 
kad ir sų žiburiu darbo nesura
si. Tai ką jis kaltas?”

“Jei tu toks geras, tai tu jį už
laikyk !” atkirto piktai šeiminin
kė.

“Na, tik jau nustok, nustok,” 
pradėjo raminti Liurba.

Kazys įsidrąsinęs prislinko 
prie stalo ir atsisėdo, nes buvo 
labai išalkęs.

Liurbienė įtužus pagriebė nuo 
3talo uzboną ir metė į savo vyrą, 
bet tas spėjo pasilenkti ir uzbo- 
nas atsimušęs į sieną sudužo.

“Aš tau kaip duosiu, tai tave 
velnias paims”, karščiavosi mo
teris.

Kazys negalėjo to viso pakęs
ti ir atsistojęs nuo stalo tarė:

“Susimildami, nesimuškit dėl 
manęs. Aš nevalgysiu.”

Ir užsidėjęs kepurę jis norėjo 
išeiti.

“Tai kur dabar eisi ?” sustab
dė jį Liurbienė. “tąnakt gali 
pernakvot. Rytoj atsikelk ank
sti ir nueik su vyrais bažnyčion 
mt rarotų. Paskui galėsi pasi- 
j ieškot burdo kitur. Tegul ir kiti 
palaiko tave tiek laiko už dyką, 
kiek aš laikiau.”

Šeimininkė ilgai da tarškėjo, 
bet Kazys neatsakė jai nei žo
džio. Nuėjo ir atsigulė.

(ką šokti. Bet Kaziui vištide ne
linksma. Jo kojos vis linko ir; lin
ko, vos išlaikė jo silpną lyną. 
Nejučiomis nuovargio apimtas 
jis užsnūdo ir jo galva nusviro 
vienam brostvininkui ant peties.

Anglai biznieriai ruošiasi 
ateinančią vasarą jieškoti 
Napoleono aukso, kuris 1798 

! metais buvo paskandintas 
j Abukiro įlankoj su laivu “O- 
irienet”. Jame buvę $3,000,- 
: 000 vertės geltonojo metalo.
i

Į Amerikos Darbo Federaci
ja ragina Kongresą išleisti į- 
statymą, kad Amerikos pra
monėj butų dirbama tik pen- 

į kios dienos sąvaitėj ir 7 va
landas į dieną. Tik tuo bu
klu galima busią sumažinti 
! nedarbą.

do tenai žmonėms vaikščiot, ninkai sustreikavo, tai dabar j
Jį reikėjo senai jau nugriau- juos pradėjo žvėrišku budu i 
ti ir naują pastatyti. Juk pi- persekiot. Ginkluoti kompa- 
nigų popiežius turi daugiau nijų galvažudžiai eina su še- 
negu jam reikia. '

—Ju rait, Maike! Čia tavo 
teisybė. Na, tai ir gud bai.

—Laimingos kelionės!

rifais ir užpuola ramius 
streikierių susirinkimus, te-į 
rorizuoja, šaudo. O jeigu 
užpulti darbininkai mėgina 
gintis, tai juos areštuoja ir 
grūda į kalėjimus, kaltinda
mi “sąmokslais”, “krimina
liniu sindikalizmu” ir kito-

EGIPTE ATSIDARĖ PAR
LAMENTAS.

Kairo mieste pereitą są
vaitę buvo atidarytas Egipto kiais baisiais prasikaltimais, 
oarlamentas. Karalius Fua- 
das pasakė prakalbą, pažy
mėdamas, kad Egipto santy
kiai su kitomis vad';ybėm:s: 
vra labai geri. o ypač jie i 
draugiški su Anglija; todėl 
esą vilties, kad su laiku Egip
tas tapsiąs nepriklausom? 
valstybe (dabar jis priklau
so Anglijai).

Ir nėra kur persekioja-

Kiek pagaminama aukso 
pasauly?

“Engineering and Mining 
Joumal” apskaito, kad šįmet 
visam pasauly bus pagamin
ta apie 21,000,000 uncijų 
aukso. Pereitais metais buvo 
pagaminta 20,150,000 unci
jų. Šešiolika unciją padaro 
vieną svarą. Aukso kasyklos 
šiandien yra vienatinė pra
monė pasauly nenukentėjusi 
nuo ekonominio krizio. Iš- 
tikrąją krizis ją dar pageri
no, nes darbininką algos nu
krito. o auksas neatpigo: jis 
visuomet parsiduoda val
džią nustatyta kaina.

SUDEGĖ PENNSYLVAN1 
JOS GELŽKELIO DIRB

TUVĖS.
Altoona. Pa.— Šio pane- 

dėlio naktį čia užsidegė 
Pennsylvanijos gelžkelio 
dirbtuvės. Pakol ųgnagesiai 
gaisrą užgesino, kai kuriuos 
skyrius ugnis visai sunaiki
no. Sudegusiose dirbtuvėse 
dirbdavo 1,100 žmonių. 
Nuostoliai siekia $1,500,000.

ETŲ PABAIGA. Gerbiamieji, verčia 
mus padaryti širdies atskaitą. Mes 
mintimi perbėgame per praeitus me
tus atsiskaitydami iš įvairių įgytų 
palaimų ir. jeigu musų atskaita pa
rodo. kad mes turim draugų ir drau
gingi su kitais esame, drąsiai galime

MIRĖ PEILIŲ FABRI
KANTAS.

Lotvell, Mass.—Čia mi;ė! 
Elwyn Lovejoy, gerai žino-Į 
mas peilių fabrikantas. Jis 
turėjo jau 80 metų amžiaus, f

tvirtinti, jog esame turtingi. Tad, projektuo
dami musų sekančių 1932 metų planus mes ži
nome. kad musų vyriausias tikslas yra įsigyti dar 
daugiau draugų, kurių turėdami, jausimės laimin
gais ir turtingais.

Mes gi—Juozas ir Marijona—jaučiamės laimin
gais ir turtingais, nes turime didį draugų skaičių 
su kuriais ir ateity manome palaikyti širdingus, 
draugiškus ryšius.

Taip manome ir jaučiame ne tik Naujų Metų 
sulaukus, bet ir per ištisus praeitus metus.

Naujų Metų šventės mums suteikia galimybės 
išreikšti musų jausmus savo draugų link.

Ir todėl siunčiame Jums ir Jūsų šeimai musų 
linkėjimus su NAUJAIS 1932 METAIS!

Mr. & Mrs. J. J. Bachunas, 
Sodus, Mich.Tabcr Farm.

II.
Liurbos šeima su Įnamiais la

bai laukė Kalėdų. Nelaukė jų 
tik vienas Kazys, nes jis senai 
jau nedirbo ir šeimininkė jau 
spyrė jį, kad arba išsikraustytų, 
arba užsimokėtų už “burdą”. Jau 
ir krautuvė jam buvo sustab
džius kreditą ir daugiau nebeda
vė maisto į skolą. Dėl to jis Ka
lėdų ir nelaukė, nes jam da la
biau širdį varstė, kuomet kiti į- 
namiai buvo linksmi ir rašė laiš
kus pas merginas, o kūčių susi
laukę jie džiaugėsi gautomis do
vanomis nuo merginų, kurioms 
ir patys buvo nusiuntę.

Kazio akyse net ašaros žibėjo, 
nes šeimininkės bambėjimai jam 
daėdė iki gyvo kaulo. Jau jis ir 
šį vakarą nežinojo, ar galės kū
čių vakarienę su jais valgyti, ar 
gal jau nebus vietos prie stalo?

Atėjo ir kūčių vakaras, šeimi
ninkė stato valgius ant stalo. Vy
rai turi alaus po dėžę ir po butelį 
degtinės. Liurbienė ragina jau 
visus prie stalo. Vyrai pradėjo 
slinkti artyn, tik Kaziui nedrąsu 
buvo. Jis vis laukė, kad kas nors 
puse lupų jam pasakytų: “Kazy, 
eik valgyt!” Iš ryto šeimininko 
jį buvo labai išbarus ir sakė, kad 
jis su sij ieškotų sau vietą kitur, 
nes jai kūčių vakarienė irgi daug 
lėšuojanti, o prie to da ir svečių 
busią, “taigi butų geriau, kad tu. 
Kazy, nesipainiotum po kojų”. 
Taip jam Liurbienė buvo šįryt 
pasakius.

Vyrams susėdus apie stalą, 
Kazys stovi kampfe ir dairosi, ar 
neparagins ir jį prie kūčių. Šei
mininkas sėsdamas prie stalo ir 
sako: “Na, Kazy, eik šen, sės
kis. ko lauki ?”

Kazio net akys nušvito išgir
dus tuos žodžius. Jis manė, kad 
jau visos bėdos praslinko; bet 
Liurbienė kaip suriko piktu bal
su, tai Kazys net krūptelėjo. 
“Ar aš tau nesakiau šį rytą, kad 
pasijieškotum vietą kitur? Ar 
tu mislini, kad galiu dykai tave 
penėt? Bučeris ant knygutės 
daugiau jau nebeduoda, o man 
už kambarį irgi jau 3 mėnesiai 
kaip neužsimoki!... Ne, kūčių tu 

|negali valgyt!” —šumijo Liur
bienė.

“Tegul jau valgo!” pertraukė 
Liurba. “Tegul pavalgo šį vaka
rą.... Kaip jau tu jį vieną šį va
karą išskirsi?”

Brostvininkas kaip duos malda- 
kyge Kaziui į burną: “Tu kiau
le! Ar miegot taėjai į šventą vie
tą?” Kazys akis pakėlęs parau
do, bet nieko mušeikai neatsa
kė.

Po mišių kunigas išėjo sakyt 
pamokslo, “šiandien, sako, Kris
tus užgimė, todėl visi turime 
džiaugtis, nes visi nelaisvės pan
čiai sutruko ir visi žmonių var
gai dingo.”

Kazys nežinojo, kaip tuos ku
nigo žodžius suprasti. Kristus 
gimė, visi vargai pasibaigė, visi 
turi džiaugtis, o Kazio vargai 
šiandien kaip tik padidėjo. Ir 
kaip gi jam šiandien džiaugtis, 
kad jis ir alkanas ir prieglaudos 
neturi ?

Ne, netiesa, kad Kristus šian
dien užgimė, galvojo Kazys. Jei
gu ir užgimė, tai pasaulio vargai 
nuo to nepasibaigė. Darbo kaip 
nebuvo, taip ir nėra. Tai kaip gi 
’jedarbis gali Kalėdomis džiaug
tis ? Ką gi jos jam duoda ? Jo net 
bažnyčion neįleidžia be dešimtu
ko.

Kunigas užbaigė pamokslą ir 
pasakė '“Amen”. Visi persižeg
noję pradėjo grūstis laukan. 
Kazys prie sienos prislinko ir 
laukė, kol žmonės prasiretins, 
nes jis tiek buvo nusilpęs, kad 
jam net ir akyse darėsi tamsu. 
Jisai bijojos, kad jį parmušę ne
sumintų. ’

Išėjęs iš bažnyčios Kazys vi
są dieną vaikščiojo po miestą, 
nežinodamas ne kur eiti, nei ką 
daryti. Nuėjo jis į užmiestį, ir 
vėl sugryžo atgal. Kol sugryžo, 
jau buvo ir sutemę. Priėjo jis 
prie Liurbos namų, kur pirma 
gyveno. Per langą jis matė, kaip 
anie su svečiais linksmai valgo 
vakarienę. Kaziui net seilės var
vėjo. Rodos, jį kas stumte stū
mė ar traukė vidun, sakydami 
“Eik, prašykis, gal ir vėl tave 
priims.... Gal jie tik baikom tave 
išvarė?“ Bet sąžinė jam sakė: 
išvarys mane, kaip šunelį!

Pastovėjęs taip ir visas šal
čio perimtas, jis vėl nužingsnia
vo tolyn. Vaikštinėjo po truputį 
pasilsėdmas, kurs nors prisėsda
mas ant laiptų ir vėl kėlėsi ir ė- 
jo, nes šaltis ilgai sėdėti neleido. 
O šaltis jo ausis gerokai svili
no. Apie vidunaktį jau visai ne
teko spėkų, nes jau trečią dieną 
buvo nevalgęs. Radęs užvėjį 
ant laiptų prie vienos krautuvės 
Kazys atsigulė ir užmigo.

> J

m.
“Vyrai, vyrai, kelkitės, 

baigiasi ketvirta. Laikas ant ra
rotų!” šukavo* Li Urbienė sekantį 
rytą, varydama savo “burdingie- 
rius” kažnyčion.

“Kelkis ir tu, Kazy. Nueik 
bažnyčion, pasimelsk, tai Dievas 
p." dės ir darbą greičiau gauti.”

Vyrai išsivertė iš lovų ir dre
bėdami nuo šalčio nekurintuose 
kambariuose pradėjo rengtis ba
žnyčion. Taip pat ir Kazys. Jis 
visą naktį negalėjo užmigti, ne
žinodamas kur reikės prisiglaus
ti rytoj, bet vistiek atsikėlė. Jis 
taip drebėjo nuo šalčio kaip epu
šės lapas, net jo dantys barškė
jo.

Išeinant Kaziui bažnyčion, 
šeimininkas prie durų jam pus
balsiai tarė:

“Kazy! Ei, Kazy, palauk!”
“Ko nori?”
“žinai ką, Kaziuk... Nepareik 

daugiau pas mus. Matai pats, 
kas darosi. Dėl manęs da galė
tum pabūt, ale mano boba baigia 
mane ėst. Pasi j ieškok ruimo ki
tur.”

Išėjo Kazys ir dingo tamsoje, 
l>K žingsniai girdėjosi unt šaly
gatvio, klap, klap. klap.

IV.

Jau

Kazys pravėrė bažnyčios du
ris. čia stovėjo mažas stalelis, o 
ori e jo du vyrai pasistatę pin
tinę su pinigais. Tai parapijos 
“komitetai.”

Kazys nuėjo prie antrųjų du
rų; bet komitetai vistiek jį su
laikė: “Prašome užsimokėti de- 
šimtuką!”

Nors Kazys aiškinosi, kad se
nai nedirbąs, o lauke labai šalta 
ir tt., bet komitetai pasakė, kad 
be pinigų jie negali jo įleisti, 
nes tada ir visi norėtų užfiyką 
ineiti. Vienas da pridūrė, kad 
sarmata esą tokiam vyrui pini
gų neturėt.

“Aš už jį užmokėsiu, tegul ei
na vaikinas”, pasakė šalia stovė
jusi mergina, ir padėjo ant stale
lio 10 centų. Kazio net veidas nu
švito. Jis padėkojo merginai ir 
nuėjo vidun. Sėdynės jau visos, 
buvo užimtos, tai Kaziui prisiėjo 
išstovėti net per dvejas mišias 
ir pamokslą. Kalėdų pirmą die
ną kožnas kunigas laiko po tre
jas mišias, tai dvejos atsibuvo 
anksti, o suma pasiliko ant vė
liau. Pirmosios mišios—tai bar*

V.
Ryto metą saulutė tekėjo ir 

jos spinduliai lyg ašaros krito 
ant šio veidmainingo pasaulio. 
Darbininkai jau ėmė vaikščiot 
gatvėmis, garsiai savo sunkiais 
batais tauškydami. Atėjo ir sto
ras biznierius savo krautuvės 
atrakinti. Radęs ant savo laip
tų begulintį žmogų, jis piktai su
keikė: “O, tu rupuže, ar neisi 
šalin iš čia! Kur prisigėrei, te
nai eik ir gulėti!”

Spyrė jis du kartu jam į šo
ną, paskui sugriebęs už kojų vi
su smarkumu sviedė jį žemyn 
ant šalygatvio. Bet matydamas, 
kad tas žmogus nejuda, pašau- 

,kė policiją. Policija atvažiavus 
sugriebė gulintį, vienas už kojų, 
kitas už galvos, ir vertė į ve
žimą. Kol nuvežė nuovadon, Ka
zys buvo jau nebegyvas.

1 J. Grimas.
Nežiūrint visų kalbų apie 

Mooney palruosavimą, jis 
vis dar laikomas kalėjime.

Vokietijos fašistai giriasi 
turį jau 7,000,000 narių.-
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FABIJONAS ŠLAPELIS NUŠAUTAS 
DĖL SVETIMOS MOTERIES.

Charles Mainės rado pas *! 
" savo žmeną miegajam kam

bary.
Lisbon Falls, Me.— Perei

tą sąvąitę čia įvyko kruvina 
tragedija Fabijono šlapelio 
namuose. Pas jį atėjo kaimy
nas Charles Maįnes ir rado 
miegamajam kambary savo 
žmoną.

“Kelkis ir eik su manim 
namo”, pareikalavo Mainės. 
Bet moteris pasakė, kad ji 
neisianti. Šlapelis tuo tarpu 
išbėgo į antrą kambarį. Mai
nės sakosi manęs, kad jis iš- 

4 bėgęs pasiimti šautuvą.
Kas buvo toliaus, patirti 

nebuvo galima, gana to, kad 
Šlapelis buvo nušautas. J1’ 

‘nušovė Mainės, kuris ateida
mas atsinešė kišeniuje revol
verį. Viena kulipka Šlapeliu] 
pataikė į petį, antra į veidą, 
o trečia įsmigo į durų adve- 
rija.

Mainės tuomet nuėjo poli- 
cijon ir pasakė kas atsitiko. 
Po iciia jį suėmė ir atėjusi j 
Šlapelio namus rado Šlapelį 
nėlregyva. Prie jo buvo susi
jaudinusi Mrs. Mainės.

$23. Jeigu kuris bankas įdė
jo į tuos bonus $1,000,000, 
jis turi dabar $770,000 nuos
tolių. Tas parodo, kodėl užsi
daro Amerikos bankai. Jie 
norėjo paremti Europos dik
tatorius, o dabar patys turi 
kartu su tais diktatoriais 
žlugti.

SUSEKTAS D AKT AR IŠ-

VENGRUOS DIKTATŪRA 
BANKRUTUOJA

Vengrijos diktatoriai jau 
prilipo liepto galo. Jie pa- 
skelbė, kad nebegali jau už
mokėti nuošimčių už savo 
skolas užsieniui. Vien tik A- 
merikoje Wall streeto mek- 
leriai yra pardavę $99,000-

------- 000 vertės Vengrijos bonų.
j? avo namuką, vos tris kam- Amerikiečiai už tuos bonus 

barius iš viso, ir tenai Eva mokėjo po $100, o pereitą 
Mainės nuolatos pas jį vaik- sąvaitėje jie nukrito jau iki 
sčiodavo. Ji turėjo net jr 
raktą nuo jo durų.

J Papildomo* žinios apie

Aukščau padėtas praneši
mas apie Lisbon Falls mies
telio tragediją buvo jau su
statytas, kaip musų kores
pondentas M. B. prisiuntė 
platesnių žinių. Jis rašo: ___________ __________

Šlapelis buvo kilęs iš Ke- KU DIPLOMU FABRIKAS, 
girnų kaimo, Kupiškio vals., ... . . . . ...
Panevėžo apskričio. Lisbon V18n°J suunta vlsa elle
Falls miestely išgyveno virš 
25 metų. Jis čia turėjo nedi- 
į namuką ir vienas pats te- 
įai gyveno. Paskutiniais lai
kais jis gavo moterį, kuri 
ateidavo apruošt jo namelį. 
Tai buvo jo gero kaimyno 
'lovako Maineęo žmona. Jos 
vyras, Charles Mainės, įtarė 
buk šlapelis su jo žmona tu- 
~įs meiliškų reikalų.

Vieną vakarą, jau apie 10 
valandą, Charles Mainės pa
siėmė revolverį ir nuėjo pas 
šlapelį. Da už durų būdamas 
paklausė, ar yra čia mano 

Ar ji yra lietuvė, ar kita- pati.Šlapelis atsakė, kad’yra. 
‘ taute, mums neteko patirti. Tegul tuojaus eina namo, 

Prisiųstas mums “Lewiston pasakė Mainės. Gi Šlapelis 
Dailv Sun” sako, kad jos vy- juokaudamas atsakė, kad ji 
ras Mainės yra kilęs iš Web- galinti čia nakvoti. Tada 
ster Me. Jisai buvo gimęs ant Mainės išsitraukęs revolverį 
farmos netoli Fisherio mo- eradėjo šaudyti į Šlapelį, 
kyklos, bet jau 30 metų kaip Vieną šūvį pataikė į bumą, 

‘ gyvenąs Lisbon Falls mies- kitą į petį. Užmušęs Šlapeli, 
tel;.7. Dabar jis esąs jau 56 Mainės numetė prie jo revol- 
nietų amžiaus. Jo žmona, E- veri ir nuėjęs pas šerifą pa- 
va Mainės, esanti 55 metų, o sisakė, kad jau “padariau”. į 
jos mylimas Šlapelis buvęs 

-. 50 metų amžiaus. Policija su- 
ėmė ir ją, kaltindama ją a- 
laus darymu. Jos vyras sako, 
kad ji per visą vasarą dary
davo ir pardavinėdavo alų 
Šlapelio namuose. Ji nueida
vo tenai ir būdavo pe kelias pelio pinigų. Ji prisipažino 
dienas ir naktis, jis sako.

Kad Eva Mainės nekentė
• savo vyro ir mylėjo Šlapelį, 

tai ji aiškiai parodė ir prie 
policijos. Nes ką tik jis pasa
kė, ji viską nuneigė ir pik
tai su juo ginčijosi, o prie 
Šlapelio lavono net kelis kar-

*.-

Vienoj suimta visa 
asmenų, kurie buvo įtarti da
lyvavę plačioj daktarato dip
lomų padirbinėjimo aferoje. 
Policija susekė, kad tie as
menys buvo vadinami “nau
jo universiteto” Paryžiuje 
tarpininkai. Šis Paryžiaus 
universitetas esąs žinomo 
Briuselio “filotechnikos uni
versiteto” skyrius. Vienoj 
suimti asmenys daktarato 
diplomų išdavinėjimu už
dirbę daug pinigų. Jie turė
ję klijentų visame pasauly. 
Už daktarato diplomą vi
dutiniškai buvo mokama 
apie $360.

KELEIVIS

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Tamsuoliui.— Ačiū už 
vaizdelį “Kalėdos”, bet laik- 
raštin nedėjome, nes visai 
panašų straipsnų buvom jau 

i gavę nuo kito savo bendra
darbio.

Iš kairės yra kanadietis Herman Trelle, kuris tarptautinėje 
žemės ūkio parodoj Chicagoje buvo pripažintas “kviečių kara
lium,” o dešinėj pusėj parodytas Edward Lux iš Indainos valsti
jos, kuris buvo pripažintas komų auginimo čempijonu.

Iš Plataus Pasaulio,

Dirbtuvės darbininkui.— 
Apie bimbinių munšaiup 
biznį nedėjome, nes tame 
nėra nieko nauja.

P. L. ii Montello. — Apie 
“tautos vadą” draugas rašai 
tiesą, bet apie tai musų laik
rašty jau buvo rašoma, to
dėl kartoti nebūtų prasmės.

Hamiltonienčiui. — Pra
nešimą apie Sūnų ir Dukterų 
D-jos gautas knygas gavo 
nuo draugijos sekretoriaus 
tik dabar. Jo laiškas išsiųs
tas iš Hamiltono 24 gruo- 
ždio, 1 vai. po pietų, o pas 
mus atėjo jau po Kalėdų. Tai 
yra pirmas pranešimas apie 
tas knygas. Anksčiau jokios 
korespondencijos šiuo reika
lu nebuvo.

Vidurių Gyduolės Po- 
pulioriskumas Yra 
Tvirtas Kaip Uola.
“Chicago, Lapkr. 2, 1931.—Mes esa

me vartoję

TRINERIO 
KARTŲ, VYNĄ 

per pereitus 25 metus. Atsitikime vi
durių negerumų, galvos skaudėjimo ir 
nervingumo mes jį labiau mėgstame 
negu kitokias gyduoles. Ir jeigu mes 
gyvensime iki 100 metų, mes niekad 
nesustosim vartot jį. Jūsų, Frank ir 
Barbara Vrhel.” Tik geriausios gyduo
lės gali pasiekt tokį populiariškumą.

1 Ir Trinerio Kartus Vynas to vertas. 
Jis yra skirtingas ir geresnis už ki
tas pilvo gyduoles. Jis išvalo jūsų žar
nas ir sutvarko jaknas ir inkstus į 

. normalinį veikimą. Daug daktarų re
komenduoja jį ir visos geresnės ap- 
tiekos jį paniuoda. Mažom ar dide
lėm bonkom, vertingas kuponas kiek
vienam pakely. Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III., 
linki jums Linksmų Naujų Metų!

Prusijos landtagas (sei
mas) išrinko savo pirminin
ku socialdemokratą Witt- 
mack’ą. Už jį balsavo 250 
atstovų. Komunistų kandi
datas Casper gavo tiktai 33 
balsus.

Jonui Kudirkai. — Popie
žiaus arba Vatikano valsty
bės teritorija nedidelė; ji 
užima vos tik 108 akrų plo
tą. Gyventojų 1930 metų 15 
kovo dieną buvo 565.

Europoj prasidėjo labai 
aštri žiema. Paskutinėmis

ISPANIJOS KOMUNISTAI 
ŠAUDO j DARBININKUS.

1 Sevilijoj, Ispanijoj, strei
kuoja uosto darbininkai, ku
rie nuolatos turi susirėmimų 
su komunistais. Mat, komu
nistai norėtų streikieriams 
vadovauti, bet sindikalistai 
jų neprileidžia. Todėl ko- 

s__ ____________ _  j munistai griebiasi stačiai
Policijai nuo pat pradžios chuliganiškų priemonių ir 

buvo neaiškus šitos tragedi- . šaudo į sindidalistus 
jos motyvai. Nes ji nenore-'darbininkus. Lapkričio 23 
jo tikėti, kad tokie seni žmo- dieną vienas komunistas pra
neš šaudytus dėl meiles. Po-dėjo streikierių susirinkime 
licija padarė pas Evą Mainės »«dyt is revolverio ir suzei- 
kratą ir rado pas ją $60 Šla- dė du darbininku. Kitame 

-................ /kvartale kitas komunistas
paėmusi tuos pinigus iš Šia- Į8076 į darbininkų burj ir 
pelio jau po to, kaip jis buvo yien3 ją sužeidė. Trečias? 
užmuštas. Taigi policija da-'^01”111115^3® buvo suimtas uz 
bar laiko uždarius be už-[pūdymą vienoj smuklėj. Dėl 
stato abudu Mainesu ir kai- šitokių komunistų įssisoki- 
tina juodu už žmogžudystę 
apiplėšimo tisklu.

Šlapelis čia giminių netu- 
tus priklaupė ir meilingai jo rėjo. Lietuvoj turi pačią ir 

’ galvą apkabino. du vaiku, kurie gyvena jo tė-
Šlapelis turėjo nedidelį viškėj, Reginių kaime.

LITVINOVO PAREIŠKIMAS JAPONŲ
ATSTOVUI

Šiomis dienomis Sirijoje 
buvo parlamento rinkimai. 
Kadangi po karo Sirija buvo 
pavesta globoti franeuzams, 
tai rinkimuose ėjo didelė ko
va, kad franeuzų šalininkai 
nelaimėtų, nes franeuzų Si
rijos žmonės dabar baisiai 
nekenčia. Damasko ir Ha- 
mos miestuose kįlo riaušės,!
per kurias franeuzų policija i dienomis buvo baisios sniego 
pradėjo į žmones šaudyt, o pūgos ir šalčiai. Išalkę vilkai 
paskui ir franeuzų. kareiviai pradėjo pulti kaimus. Sibi- 
buvo pašaukti. Keturi žmo- re alkani vilkai sudraskė du 
nės buvo užmušti ir daug su- kareiviu.
žeista. ! ------------

------------ Maskvoje susirinko Sovie- 
Portugalijoj prasidėjo dr- tų ..............

LEVANORA SKULAVIČIUTĖ pa- 
jieško brolio Igno Skulavičiaus, Gad- 
vaišių kaimo, Seredžiaus parapijos, 
kadaise jis gyveno Mass. valstijoj. Da
bar girdėjau gyvena Detroite, Mich. 
Malonėkit atsišaukti arba kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. Aš guliu miesto ligo
ninėj tai pranešdami kreipkitės šiuo 

antrašu: (2*
A MALINSKAS

1300 W. 26 St. Cleveland, Ohio

NAUJI KALENDORIAI
JOasdote Katalogo, ii Kkm 

Pasiriaiuite Viaokiti 
JONAS KERDIEJUS 

S«3 fouiith rr.
S. BOSTON, MASS., U4A.

DIENOS DABAR YRA TIK 9M, 
O nakties yra 14:46 valandą!

Aš manan, kad naktis yra labai 
nuobodi; tai jeigu taip, parsitrauk 
mano knygų katalogą, ia jo išsirinkai 
gerų ir pigių knygų. O kaip skaitysi, 
Knygas, nebus nuobodu. Rašyk tuo
jaus! 1 * (2)

M. A. IGNOTAS
P. U Bas 130 Oeeaa Gatt, N. J.

PARDUODU GERĄ . 
FARMĄ

Gera žemė, 200 ekerių, geri namai, 
netoli nuo didelių miestų, skolos no
rą. Sutikčiau mainyf ant garadžiaus 
arba Hotelio, kuns turi nedaugiau, 
kaip viną mortgičių. Platesnių žinių 
klauskit per laišką arba ypatiškai. (2) 

C. A. MOTEJUNAS 
WILLIAMSTOWN, N. Y.

mų uostą dabar saugoja su
stiprinta policija.

Portugalijoj prasidėjo dr- tų Respublikos Sąjungos'n.£aJl^au-Ąntei© jcckos, 
ji- • 1 T, , r. , P paeinančio is Pelysiu kaimo, Šimoniųdele reakcija pnes komums-'pildomasai centro komite- parapijos, Panevėžio apskr. Pirmiau 
tus. r 
kulkasvaidžiais _ _ _ ______ ___
siausti po visą šalį, uždarinė-' munistų partijos konferenci- ^,šaukti arba kurie žino 'kur jis ran- 
Aomo Vtea riarhminkii nr.1™ 1 K?MUR’kA <O

Riath, Ont. C. P. R. Canada

Policija apsiginklavusi tas, O kiek vėliau, sausio me- «rven®m Montreal, Kanadoj, 1927 m. 
pradėjo nesy, SUSinnkS Visuotine ko- kur jis randasi Prašau jo paties at-

“MAGUS WOZAS” 
MAG1KAS.

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

Susipažinkit daugiau apie nežino
mas paslaptis per musų mėnesinius 
paaiškinimus. (3)

Rašykit arba pamatykit ypatiškai 
“MAGUS WOZAS”

263 Kent Avė. Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis Rusi jo 
užsienio reikalų komisarą 

z Litvinovas pasikvietė pa 
'save Japonijos atstovą Mas 

r kvoje ir padarė jam sekant 
pareiškimą, kurį prašė per 
duot Japonijos vyriausybei

“Jau 29 spalių tamstai į 
teiktame Karachano pareis 

* kine Sovietų valdžia aiškia 
pažymėjo melagingumą ti 
gandų, kuriuos skleidžia ne
atsakingos sferos provokaci 
jos tikslais Mandžurijo: 
klausimu. Sovietų vyriausy 
bė tuomet labai aiškiai pa 
reiškė, kad ji laikosi griež 
tos nesikišimo politikos, iš 
einančios iš jos tradicinė: 
taikos politikos ir tarptauti 
niv sutarčių gerbimo. Sovie 
tų vyriausybė turėjo teisė: 
lankti, kad jos taip aišku: 
pareiškimas padarys gala 
provakacinėi anti-sovietiš 
kai gandų kampanijai api( 
tariamą Sovietų pagalbą ko 
kiems nors kariuomenės bū
riams Mandžurijoj.

“Bet su dideliu apgailėji 
mu Sovietų vyriausybė tur 
konstatuoti, kad suintere- 

. suoti japonų sluogsniai ir to
liau skleidžia per japonų 
spaudą ir telegramų 'agentū
ras neturinčius jokio pagrin 
do gandus apie teikiamą Ru-

- lyra žinoma Irako vardu, pa- PER LEDA PRIGĖRĖ 7 j skutinėmis dienomis prasi- 
ta « -x dėjo kurdų sukilimas. Tarp
Dalton, Mich. -Pereitą ne- (vadžios kariumenės ir kur- 
deldienį Omanu i metų j f]n įvyksta smarkus susirė-

kas čia gavo rogutes Kalė-imimai. Mezopctamija yra 
doms dovanų ir išėjo ant e-' anglų loboj 
zero paciuozti. Ledas įlūžo ir j ° °___ i—
jis pasinėrė. Vyresnysis vai-: Argentinoj dabartiniu lai- 

___  kas puolė jį gelbėt, ir tas į- ku yra pavasaris ir laukai 
įjos pagalbą tiems ar ki- ^°- Šoko tėvas su motina, Į gražiai sužaliavę. Buvobijo- 

----- - *v-x — -— ----------- -*■ —- masi, kad ankstyvos šalnos
nesugadintų kviečių; bet 
šalnų laikas jau parėjo ir 
kviečiai taip gražiai sužėlė, 
kad numatoma jau apie 
150,000,(MM) bušelių der
lius. Pridėjus senų kviečių 
atsargą, Argentina turėsian
ti daugiau kaip 330,000,000 
bušelių kviečių eksportui.

dama Visas darbininkų or- ,ja. į
ganizacijas, kurios turėjo; -------------- |
komunistinės tendenijos.Ko-Į Brazilijoj komisija, kuri aodv/r 
munistu centras taipgi uždą-tyrinėjo buvusios valdžios' APSIVEDIMAI,
rytas. Policija sako, kad ji prasižengimas, rado buvusį 
radusi ten ginklų sandėlį ir prezidentą 
daug nelegalės literatūros. Luisą padariusį 
Viskas buvo konfiskuota ir žengimų. Dabar jisai yra pa- 
keliolika žmonių suimta. Po bėgęs Europon.
visą šalį konfiskuojami ko-----------------------------------
munistą laikraščiai irkny- PAJIESKOJIMAL 
gos. , |

^Žinios iš Kairo sako, kad 
Mezopotamijoj, kuri taip pat

iems kiniečių generolams. (bet ir juos toks pat likimas 
( ...... . ištiko. Atbėgo da du jų gimi-
\Rad_tie gandų šaltiniai,naičiai ir vienas kaimynas, 

un oficialaus pobūdžio, hu- bet jie taip pat įlūžo. J kelia- 
lija, tarp kitko, japonų vai- tą minučių prigėrė 7 asme-
žios atstovo Mukdene pa- 
eiškimas 12 lapkričio, kur 
virtinama, kad iš Blagovie- 
čensko buvo duota vienam 

Mandžurijos generolui pa
galba ‘kiniečių ir korėjiečių 
komunistų pavidalu.’

“Sovietų vyriausybė krei
kia Japonijos dėmesį į tą 
nesąžiningą anti-sovietišką 
kampaniją, sistematiškai ve
jamą kai kurių Mandžuri- 
os karinių sluoksniu, turin
čio tikslo supainioti Japoni- 
os ir Sovietų Rusijos santi
kius“.

Toliaus savo pareiškime 
Litvinovas išreiškia viltį, 
kad Japonija laikysis savo 
įasižadėjimo ir nelies Rusi
jos reikalų Tolimuose Rytuo
se. *

nys.
PUIKUS KALENDORIAI 

1932 M.
A. F. SVEETRA (4)

135 Newbory SL, Lawrence. Mass.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

Leon Žalimas
aMV RI'D A VOTOJAS IK

našl® ™y,ėtų susipažinti su W asningtoną vaikinu arba našliu tikslu apsivedi- 
I 13 Drąsi- mo’ kad gerai atrody-

- - r tų ir bent kiek pasiturintis, amžiaus
nuo 35 iki 60 m. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti paveikslą. Jeigu norės 
mano paveikslo malonės prisiųst $1.00 
tad prisiųsiu paveikslą. (53 *

M. BALČIŪNIENĖ
3653 So. Halsted St. Chicago, III.

Vaikinas vidutinio amžiaus, pajieš-MARCELĖ ZAMBACEVICIUTĖ, -
44 Aspinwall Road, Dorchester, Mass.. kau apsivedimui mergmos arba naš- 
paj ieškau brolio Juozo ir Vinco Zam- J?8 ^5 iki 40 metų. Prašau atsi-
bacevičių, paeina iš kaimo Jūrės, Ru- *?k ’.s Kanados. Rašydamos lais-
dos parapijos, taipgi pajieškau pus- kn8 ^’P*1 k*d
brolių Žieminių iš Rumkių kaimo, Ru-. ,met >r savo paveikslu kun pareika- 
dos parapijos, Suvalkų gub. Kas žino’*™/ sugrąžinsiu. dalesnes rimas 
kur iie randasi, malonėkit pranešti. .P«r la,sk*’ atsakym’

* kiekvienai. (53)
___________________________ Į MR. K. TONE

Sur.us, pajieškau tėvelio Juozo Puš- ®°x ®°’ ^^nadsu’
koraius, kuris pirm dviejų ir pusės v
metu gyveno Mt. Carmel Pa. Kur jis. 
dabar randasi, nežinau. Jis pats, arba J 
jo draugai malonėkite pranešti man 
apie ji už ką busiu dėkingas. Dabar-' 
tiniu laiku gyvenu pats vienas.

JUOZAS PUŠKORIUS
723 W. Fayette St., Baltimore, Md.

NUOŠIRDŲ AČIŪ!
Mes tariam visiems musų Kostu- 

... mieriams. Krautuvininkams ir pavie- 
nianrs pirkėjams, kurie rūkė ir siun
tė dovanų musų OVER GLOBĖ CI
GARUS. ...

Taipgi šiuomi prašome ir ateityje 
vartot musų cigarus, kaipo lietuvių iš- 
dirbystės. Prašykite pas kožną krau
tuvininką lietuvių išdirbystės cigarų, 
ir jeigu ngalėtumet gaut, rašykit tie-

OVER GLOBĖ CIGAR 
MFG.

37 LOTHROP ST„ 
' STOUGHTON, MASS.

REIKALINGI
Patyrę operatoriai ant vyriškų siu-

MARCELĖ JUŠKIUTĖ — Lapins
kienė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka
zimiero ir Motiejaus, pirmiau gyve
no Brooklvne. Taipgi pajieškau Pauk
ščių, suėjom i pažinti ir gimines pas . - y dirbtuve- 
Mailius ant North Forth st., Brook- rvi/rn ri 
lyne; tada jie gyveno New Yorke. 
Prašau atsišaukti, kurie žinot, malo
nėkit pranešti. (5) Į

MRS. M. LAPINSKIENĖ i 
2000 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau dėdės vardu E. Spiess, jis 
gyvena Brooklyn, N. Y., apie 30 me- ---- , .
tn. Kurie žino kur jis randas prašau tų, taipgi kriaučiai gyvenanti netoli ar 
pranešt jo adresą, arba pats lai atsi- pačiame Bostone. Iš toliau nevažiuo- 
šaukia. kit.

VALDEMAR SPIESS Į LOUIS DICKERMAN & CO.
Box 107, Killaley, Sask. Canada 1125 Vashington SU Boston, Mass.

NAMU BUD A VOTOJAS IK 
KARPENTER1S.

Statau namus, taisau. UplaaUrlna 
ja, išpopieruoju, labai prieinama 

kaina,
Dabar parankiausias laikas tai

syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbininkas pigus. 
Klauskite kainų. (-)
Kas duos man už $1,500 darbą, 

tam dovanai įdėsiu Aliejini 
Bornerį “Master” Kompanijos.

LEON ŽALIMAS
13 Lamartine st. Vnrcenter, Maso.

V^rom ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ra Margerią Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGĖMIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sėdėji

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 garus viduriuose 
•r stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABARATOKY 
831—8th St. Waakegaa, I1L

DOVANAI.
KNYGELĖ (katatogm). Up 

išmokti anglą kalbai gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės. laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESK1S, 1336 W. 12tk sU 

Los Angeles, CsKf.

I 
t

■Gana kamuotis /
SU ANGLIMIS *

KAM SEMTI PELENUS IR KELTI NAMOSE DULKES. 
Jeigu galima turėti švarią aliejaus šilumą.

Mes nusiųsim jums garantuotą “Cokmial Oil Bumerį”. 
kurį galit įsidėt į virtuvės arba parliorio pečių ir anglių 

daugiau nereikės.
Lengva užkurti, greitai užkaista, pigiai atsieina ir
5 metams gvarantija.

Už $15 mes nusiųsime jums “Colonial Oil Burnerį” bile kur 
per Expresą. Pinigus užmokėsit, kaip gausit šildytuvą.

Persiuntimą apsimokėsit patys. Užsakymą siųskit šitokiu 
adresu:

Gvarantuojam Patenkinimą.
Kaldros ir patalai. Materijos Šliu- 
bi nes, musų spėriai iškurnąs. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

I.EPIE’S-EUBOPEAN 
FEATHER CO.

54 Chauncy Street. Boston. Mana. 
Kampas Bedford St, netoli Wanh> 
ington St ir Jordan Marsh DspOft 

ment Storo

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pukus.I

a 

I 
s

I
I I
I

sąvatię automobilius čia įva-l 
siavo į būrį žmonių ir kelis1 
ių parmušęs pabėgo. Petras' 
Rudis, 15 metų amžiaus lie-* 
tuvių vaikas, buvo užmuš-'

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ LIETUVIŲ VAIKĄ.
Methuen, Mass. — Pereitą

DRAUGAI:—

UŽ KANADOS DOLERI Bankai Suv. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Money Orderį, išmoka pilną sumą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In- 
ternatiMal Postai MoneyOrder”. Siunčiant “Kelei
viui” laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. pastos 
markutę; nepridėjus markutės, vieta* paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarba, .
“KELEIVIO” ADM.

253 Broadway, Mass.

P. KR1SCHUS
80 WARD STREET HARTFORD. CONN.

Siųsdami užsakymą paaiškinkit, ar virtuvės pečiui, 
parliorio pečiui.
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KNYGYNE.

Mirę Lietuviai

surinktomis ži-

i

Kanados Lietuviai

priešino ir pareiškė, kad jo-; bėgt, nors i juos buvo paleis-

Gengsteriai paprastai turi

Mrinscmas.

Bedarbių sušelpimui! Be-

No. S3, Gntoažio 30 d., IMI

Korespondencijos
KNYGOS GAUNAMOS “

PITTSBURGH, PA.
Kaip mes minėjom SLA. 45 

metų jubilėjų.
Nors apie tai turėjo būt 

parašyta anksčiau, bet kad 
niekas neparašė, tai bus ir 
dabar gerai. Jubilėjui pažy
mėti SLA. III-čias Apskritis 
15 lapkričio suruošė šaunų 
vakarą LMD. svetainėj. Dau
giausia tuo rūpinosi draugai 
S. Bakanas, P. Rūkas ir P. 
Mažiukna. Šitie veikėjai 
gražiai tarp savęs sutinka ir 
mėgsta kartu darbuotis. Gal 
dėl to ir jų rengiami vakarai 
visuomet išeina labai gerai ir 
sutraukia daug publikos. Ši
ta proga ilgi žmonių prisirin
ko kupina salė. Vakaro ve
dėju buvo J. Rūkas. Atida
ręs vakarą ir pasakęs atatin
kamą prakalbą, jisai pakvie
tė Northsaidės jaunuolius su
giedoti Lietuvos himną. Jau
nuoliams vedant, o publikai 
pritariant, himnas išėjo labai 
gerai. Paskui orkestrą sugro
jo keliatą lietuviškų kurinių, 
kurie publikai taip patiko, 
kad ji nenorėjo muzikantų 
nei nuo estrados paleisti. To
liaus dainavo V. Pauliekiu- 
tė, Elena Gužaičiutė ir Zo
na Rajauskaitė padeklama
vo eiles “Tėvynė”. Toliaus 
Griniūtė dainavo angliškai 
liaudies mokyklos dainelių. 
Bet teko pastebėti, kad pub
lika angliškų dainų nemėgs
ta. Taigi musų jaunuoliams 
patartina lavintis lietuviškai 
dainuoti. Julytė Rajauskaitė 
pianu paskambino solo ir pa
dainavo “Senas Bernas”. Pa
skui gražiai padainavo P. 
Miliauskaitė, kuri buvo net 3 
kartus publikos iššaukta.Pia- 
nu solo skambino Vir- 
bickiutė. Jaunas berniukas 
Pabaršius padainavo. Zona 
Rajauskaitė smuiku gražiai 
pegriežė solo, o jos sesutė 
Julytė pritarė jai pianu. Pu
blikai jos taip patiko, kad 
iššaukė jas net tris kartus 
ant scenos, ir vis nesiliovė 
joms plojus, taip kad pirmi
ninkas Rūkas turėjo net pra
šyti, kad sustotų.

Toliaus kalbėjo d-rė Balt-

rušaitienė. Bet publika pra- 
klabų nelabai mėgsta, ypač 
ilgų prakalbų, ir kalbėtoja 
turėjo nutraukti nebaigus 
kalbėt. Antras kalbėjo P. 
Mažiukna, kuris visada suge
ba gerai pakalbėti ir publi
kai patinka. Po to pirminin
kas pranešė publikai turįs 
siurprvzą — “Suamsėjusią 
Lietuvaitę”. Ir pakvietė ją 
scenon. Nagi, išeina šmėk
los rūbais apsirengusi Zona 
Rajauskaitė ir pasako mono
logą, kuris parodo, kaip iš
tautėję vaikai apsieina su sa
vo tėvais, kaip jie supranta 
savo tautybę, ir t.t. Publikai 
iš to buvo daug gardaus juo
ko ir kanu pamokinimo. Iš
šaukta scenon antru kartu,' 
ji pasakė monologą apie jau
nikį, kuris jieškojo sau mer
ginos. Iš to irgi buvo nemaža 
juoku. Bostono vagys sušaudė So.

Ir taip vakaras užsibaigė Bostono žulikų “karalių”, 
j Bostonas nenori atsilikti 
nuo Chicagos ir New Yorko. 
Gengsteriai pradėjo šaudytis 
jau ir čia. Pereitą sąvaitę bu- 

.vo sušaudytas Šo. Bostono 
gengsterių lyderis Gustin, 
kurio tikras vardas buvo

visų linksma nuotaika.
Korespondentas.

it

čia parodyti keturi demokratų lyderiai, kurie užėmė Kongrese svarbius urėdus. Iš kairės į de
šinę jie vadinasi: Scott, Sinnott, Kenneth Romney ir Trimble.žemesniame Kongreso bute da
bar demokratai sudaro didžiumą ir ardo visus Hooveri) sumanymus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kruvinas Gengsterių Karas.

a > G*

PROVIDENCE, R. L
Mirė Vincas Kasparavičius. Frank Wallace, ir jo asmens

Gruodžio 8 d. apleido šį, 
pasaulį Vincas Kasparavi- . .
čius (William Kaspar), 49 gengsteriai, 
metų amžiaus lietuvis. Mirė Lombardi. _
sėdėdamas kresėie, nuo už-į .Bohcijos surinktomis zi- 
sinuodijimo alkoholiu. Jo šiomis, šita dviguba zmog- 
žmona pamačiusi ji nepa-' zudystė Įvyko šitokiomis są- 
orastai atrodant. pašaukė i b'gomis. Tūlas laikas atgal 
daktarą. Kada pribuvo dak-|Gu>uno sa!ka .f w a"
taras, rado jau nebegyvą; į Pelėse Lombardi saiką, at- 
pripažino, kad mirė nuo aš-įirn<-amj1 is pastarosios du 
Iraus užsinuodijimo degtine i troku degtinės ir vieną 
(acute alcoholism).

Velionis buvo prasilavi
nęs darbininkas ir geras 
darbininkiškų laikraščių bei 
literatūros platintojas. Pri
gulėjo prie L.P.P. Kliubo ir 
D. L. K. Gedemino Dr-jos. 
Tapo palaidotas miesto ka
pinyne.

Giminių velionis Ameri
koje neturėjo, dėl to ir laido
tuvės buvo kuklios, niekuo 
ypatingu nepažvmėtos.

M. V.

sargas Bemard Walsh.
Juodu sušaudė Bostono 

kuriems vado-

2. Nors gengsteriai tarp šingos šaikos gengsteriai.Jie 
savęs šaudosi, bet suimti po- įsiveržė į jo apartamentą, 
licijai jokių parodymų ne- kuomet jis su savo sėbrais 
2_2_ banketavo, ir iš kulkasvai-duoda.

3. Gengsterių vadai turi džio jį sušaudė, 
pažintį su įtakingais valdi-! Taip baigiasi visų gengs- 
ninkais bei politikieriais, ku- terių gyvenimas. Grobiu ne- 
rie visuomet juos užtaria ir pasidalydami, jie žudo vie- 
nuo kalėjmo apsaugoja. ni kitus.

Tas pats Gustinas, kuris 
dabar buvo nušautas, buvo 
nesykį areštuotas už viso-;

šunybes, bet kožną sy- kaime sale Šiaulių pil. 

dugniij gyvenimo tolius” ^da^žė gaRą ir
na’°tSai vi susižeidė abi akis. Paguldy- 
pat teismai negalėdavo t giauliu akių ligoninėn, 
nubausti. Bet j| užmušė prie- ų s

ĮKRITO 1 ŠULINI, 
šiomis dienomis Daugeli-

j vorą. Lombardi šaika tada 
.pastatė Gustinui “ultimatu- 
įmą”, kad šitas grobis butų 
tuojaus gražintas. Gustinas 
arogantiškai atsakęs: “Už- 
mokėkit. tai degtinę gausit”.

Lombardi gengsteriai ta
da pakvietę^ So. Bostono 
gengsterių lyderį pas save Į 
ofisą, kuris randasi Testą 
Buildinge, 317 Hanover st. 
Tenai turėjusi būt konfe
rencija ir galutinas susitari
mas dėl to grobio grąžinimo.

Gustin pasiėmęs savo sar- 
■ į gą Walshą ir dar du gengste-į 
Iriu, keturiese nuvyko aug- 
Iščiau nurodvton vieton. 
| Bet Lombardi šaika laukė 
Į jų ne konferenijai, o kerštui.

. .... . , ,Todėl kaip tik Gustin su sa-
W1NNIPEG, MAN. CANA- kad galėtų pravesti savojvo palydovais Įnėjo Į Lom- 

PA žmones Į draugijos valdybą, j bareli ofisą, tuojaus į juos

Pašalpinė draugija ir komu- pinigus iš banko ir perkelti Į: j° margas Waish tuojaus su- —_ ____ 1_ - 1__ ! cmiilrn sint ■varnas n rln Įeiti
Prieš 20 metų su

Winnipege yra Įsteigta pa
šalpinė draugija. Draugijos 
tikslas teikti nariams pašal
pą ligoje ir nelaiminguose 
atsitikimuose. Iki šiol drau
gijai vadovavo žmonės, ku
rie ją Įsteigė. Jų rūpesčiu ir 
pastangomis draugija išau
go ne tik narių skaičium, bet 
ir finansiniai. Šiandieną 
draugija savo ižde, be išduo
tų paskolų, turi gryno kapi
talo apie $600. Draugijos Į- 
steigėjai paseno, pražilo, bet 
susilaukę seno mažiaus, jie 
vistiek dirba naudingą drau
gijai darbą. Tik gaila, kad 
ne visi. Kai kurie jų virto 
komunistais ir dabar ardo 
savo rankomis tą, ką pirma 
buvo sukurę. Ir jeigu Stalino 
garbintojai da neskelbia 
draugijai visišką mirtį, tai 
tik dėl to, kad jos ižde ran
dasi d a tie $600. Bet jeigu 
jiems pasisektų tuos pinigus 
perkelti iš pašlapinės drau
gijos į stalinišką “Literatur- 
ką”, tai jie tuojaus pastatytų 
tai draugijai komunistišką 
kryžių.

Išvogimui draugijos iždo 
6 gruodžio susirinkime ko
munistai jau mėgino pirmu
tini savo manievrą. Jie buvo 
papirkę kai kuriuos narius 
ir norėjo sudaryti didžiumą,

* f
*

*

f
i

o tada jau pataikytų išimti i pradėta šaudyt. Gustinas ir 

savo maskvinę kasą. Bet|smu^° o du kiti
viršum sen* nariai griežtai tam pasi-' southbostoniečiai spėjo pa-

1 * z - • it?* *
kiu budu neleis išvogti drau- <-a lb šūvių, 
gijos iždo. Gengsteriai paprastai turi

Nors komunistu pasikėsi-1 Pasidalin« miesto teritoriją 
nimas ant draugijas iždo bu-- f0"'? 
vo atremtas, tečiau skriau-j 
dos draugijai vistiek pasida
rė, nes buvo 11 žmonių, ku
rie norėjo prisirašyti prie 
draugijos, bet dėl kilusio 
skandalo neprisirašė.

Bet reikia žinoti, kad šitas į 
komunistų puolimas buvo tik į 
pradžia. Jie bandys ir vėl a- 
takuoti senų draugijos narių 
sudėtus centus, kad nusine
šus juos pas save.Taigi drau
gija privalo budėti, kad ko
munistai neapiplėštų jos iž
do. Fru-Fru.

MASARYKAS SUMAŽINO 
SAU ATLYGINIMĄ.

Čekoslovakijos preziden
tas Masarykas ir ministerių 
kabineto nariai numato su
mažinti savo atlyginimo nuo 
5 iki 10 nuošimčių. Atlygini
mas bus sumažintas laikinai, 
esant ekonominei krizei. Če
koslovakijos prezidentas 
gauna metams vieną milijo
ną, ministeris pirmininkas 
160,000, užsienių reikalų mi
nisteris 150,000 o kiti minis- 
teriai po 100,000 čekų kro
nų.

Pavyz- 
Įdžiui, Šo. Bostono šaika vei
kia tik South Bostone. Ji 
gali čia plėšti, vogti, šaudy
ti ir terorizuoti ir jai niekas 
nieko nedaro. Bostone vei
kia kita gengė. Bet jeigu bo
stoniečiai išeis iš savo terito
rijos ribų ir Įsiverš Į South 
Bostoną, arba southbosto- 
niečiai nueis Į Bostoną, tuo
met prasideda karas ir šau- 
dymasis.

Dabar policija pastebėjo, 
kad tūli So. Bostono gengste- 
riai jau perėjo i Bostoną ir 
slampinėja užkampėmis lyg 
ir tykodami ką nors pada
ryti. Policija mano, kad jie 
nuėjo tenai atkeršyti Lom- 
bardi saikai už sušaudymu 
jų vado. Taigi kas valanda 
laukiama daugiau šaudymų.

Skaitytojas, žinoma, pa
klaus, kodėl gi policija tu 
piktadarių nesuima, jeigu ji 
juos pažįsta ir žino ką jie da
ro?

Tam yra 3 priežastys, bū
tent:

1. Nėra aiškių faktų, ku
riais pasiremiant butų gali
ma tuos žulikus teisme nu
bausti.

NELINKSMOS KALĖDOS
Bedarbės, ir krizis, ir bėdos 
Gana jau kankino ir ėdė. 
Dabar da prakeiktos Kalėdos 
Ir velnias tas Santa Claus dėdė!
Pirk tą, ir pirk tą, ir dar kitą! 
Duok pačiai, vaikam ir klebonui 
O banka—žinai—uždaryta. 
Nors eik ir patriubyk šėtonui!
Ir kam jie tas bankas uždaro? 
Kad jiem kas snukius uždarytų. 
Pasaulis jau neina prie gero.— 
Suės ji tvarka parazitų.
Turtuoliams tai buvo Kalėdos. 
O vargšam prakeiktas likimas 
Ant sprando labiau užsisėdęs, 
Ir nervų visų suirimas.
Nedyvai, jei munšainas plaukia 
Ir ryja vargšus nukankintus; 
Nedyvai, jei girtas tik šaukia, 
Kad gimė jam Jėzusas Kristus.

A. K—s.
■ - -- \

KARŠTOS NAUJIENOS 
Iš LENINGRADO

Džian Bamba tik ką gavo di
delį raportą nuo Mizemo Adju
tanto iš pat Leningrado, šis ra
portas tilps sekančiam “Kel.” 
lumery. Beje, Mizernas ir žiop
lys gavo nuo Bimbos keturias 
telegramas, kad greičiausia grįž
tų j Brooklyną, nes bimbininkai 
oaisiai reikia pinigų. Kuomet jie 
nigrįž, tai dar duagiau išgirsite 
įpie istorišką Žioplio kelionę.

i

KEISTA ARBATA.
Argentinos 

ria per tam ti 
ateiviai. Kol gert 
tai; bet kaip i

PATS PASIĖMĖ PAŠALPOS.
I

t —Tu buvai pereitą nedėldien. 
' bažnyčioj, tai pasakyk, koks ten 
i triukšmas buvo ?
; —Matai, kunigas pasakė susi-
! rinkusiems, kad jis dabar eisiąs 
: rinkt aukų bedarbiams šelpi, ir 
; eidamas per bažnyčią visiems 
! kaišiojo po nosia krepšį ir kal- 
' bėjo:
! darbių sušelpimui!” Vienas be- 
idarbis tam patikėjo ir pasiėmė 
iš krepšio saują<>inigų. Dėl to ir 
kilo triukšmas

TIKRAS PAPRAŠAILA.TIKRAS PAPRAŠAILA.
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arbatą ge- 
h ypač 

i vis ma
ndatai.

“O. s. S.” arba fitiubinė IMulmč—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadiiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Beit. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-Į 

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje- Kaina ..........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstatų nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61............... 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie šviesosVieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus angių rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti........................  25c.
Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyriai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.............................. , 25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybę naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So.' Boston, 1914 m............... 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietaru naikintojas. 72 pus
lapių ....................................... ... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................  25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė mergina Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.....................  10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigu globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...........     $3.00

VKF
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vaoder- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24 ........ 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Be bei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m.................  $2.00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavcP 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyru ir moterų. Pagal E. Ręk- 
’iu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63 .............  25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; <3> Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai -tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................  15c.
Lietuvių šeimynų Istorijų Juškevi

čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 
senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitų knygų. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa............................ 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. ... ............ 20c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba .

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka, vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................  10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairias nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių kny
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina..........................  $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos.“Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c 
Deiko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deiko gi'norisi? Deiko 

. be valgio žmogus silpsta? . Ir deiko 
į vienas maistas duoda daugiau spėkų 
. kitas mažiau ? Deiko žmogui reikia 
. cukraus, druskos ir kitų panašių da

lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

> Kaina............................. 15c.
’ Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63 ......................... 25c.
Ben-Hnr.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ....................................  $2.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............. 1......... 25c.

Viena Flaperka: žinai, ką aš 
tau pasakysiu ? Vakar Jonas pra
šė manęs bučkio.

Kita Flaperka: Tai, didelio čia 
daikto! Jis manęs visko prašo, ir 
tai aš nesigiriu.

GERA TARNAITE.

j

Ponia išeidama į kiną, sako 
tarnaitei: Rožyt, ko čia voliojies 
ant sofos? Eik į savo kambarį 
ir gulkis. Tu šiandie nuvargus.

—Tai niekis, sako tarnaitė.— 
AŠ čia palauksiu, kol ponas pa
reis.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ..........................    25c
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jaunuoliu, vaikinas ir mergi
na. Ji buvo jau nebegyva, o 
jis da kvėpavo. Viena ranka

S DIENAS PER OKEANĄ!
■ Keltai* per HAVRE Milžtaiškata Lakais,

g (!• P. M.) M«y 14(12*5 A. M.)
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KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

jie negalėję 

atsisveikinimo la- 
išo: “Po įvykio ne- 
— nuo kito. Kaip

kybės. Ypatingai Poškas prie 
to žygio lyg ir sąmoningai ė-

Provokatorius Vie
nuolyne.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, . kaip vienas jėzujitų 
auklėtinis, vienuolynuose 
užaugęs ir išmokytas, išėjo 
iš vienuolyno, pasidžiaugė 
su merginomis, paskui pro
vokacijos tikslais surašė Za
rasuose būrį jaunuolių ir į- 
kurė “jaunų komunistų or
ganizaciją”, visai tiems jau
nuoliams nežinant kokiais 
tikslais visa tai buvo daro
ma. Kai provokacija išėjo 
aikštėn, jisai išnyko. Žmonės 
kalba, kad jisai vėl įstojęs 
vienuolynan. Jo vardą ir pa
vardę laikraščiai pažymi i- 
nicialais A. K.

MUŠTYNES VIRBALIO 
BAŽNYČIOJE

Evangelikų bažnyčioje 
Virbalyje įvyko muštynės. 
Buvo taip. Prie užkaltos baž
nyčios atėjo evangelikų ku
nigas Vymeris su vienu mo
kytoju. Jie atplėšė bažnyčios 
duris ir paėmę kai kurios 
bažnyčios daiktus norėję at
likti vienos poros sutuoktu
vių apeigas.

Tuoj susirinko daug para
pijonų. Susirinkę savo tarpe 
triukšmavę, vėliau pradėję 
muštis. Mokytojui, kuris bu
vo atėjęs su kun. Vymeriu, 
išmušti 5 dantys, kelios mo
terys buvusios taip smarkiai 
apstumdytos, kad net apal
po.

KOMUNITAS PASMERK
TAS M1R1OP ANTRU 

KARTU.
Prieš kurį laiką kariuo

menės teismas Šiauliuose 
sprendė komunistų veikėjo 
Kasperaičio bylą ir jį pa
smerkė miriop. Kasperaitis 
padavė vyr. tribunolui kasa- 
cijos skundą ir Vyr. trib. ka
riuomenės teismo sprendimą 
pakeitė, grąžindamas bylą 
antrukart persvarstyti.

šeštadienį kariuomenės 
teismas Šiauliuose Kasperai
čio bylą sprendė antrukart 
ir vėl Kasperaitį pasmerkė 
nužudyti sušaudant.

NUODAIS PAVAIŠINO 
MOTINĄ IR DUKTERĮ.
Telšiuose pas Oną Kikilie- 

nę ir jos dukterį Petronėlę 
Lukošaitę atėjo nepažįsta
ma moteris, kuri pasisakė at
siųsta kaž kurios ponios su 
dovanomis, ir išsitraukus iš 
krepšio kepalą pyrago ir bu
telį kažkokio skysčio pradė
jo jas vaišinti. Skystimas bu
telyje buvęs baltos spalvos ir 
Lukošaitė, manydama, kad 
tai yra pienas, norėjo pasi
dėti jį vėlesniam laikui, bet 
nepažįstamoji paragino ją 
gerti tuojaus, sakydama, jog 
tai esąs naminis alus. Kiki- 
lienė išgėrė 3 puodukus, o 
Lukošaitė 2 puodukus. Po 
to nepažįstamoji išėjo, o Ki- 
kilienė su dukterimi sunkiai 
apsirgo, nugriuvo ant grin
dų be sąmonės ir taip išgu
lėjo iki 10 vai. vakaro, kol 
už sienos gyveną žmonės iš
girdo jų dejavimus. Tuoj 
buvo pašauktas gydytojas, 
kuris konstatavo apsinuodi
jimą ir paguldė Kikilienę 
miesto ligoninėn, o Lukošai
tę, kaip mažiau nukentėju
sią, paliko gydytis namie. 
Dabar jau abi moterys pa- 
sveikusios, o policija ener
gingai jieško nepažįstamo
sios, kuri, manoma, kėsinosi 
nunuodyti moteris tuo tikslu, 
kad paskui jas apiplėšti.

PASIKORĖ AREŠTO 
NAMUOSE.

Linkuvos miestely pik
tadariai rėžtuku išpiovė Že
mės Uk. Koperatyvo žemu
tinį langą ir per jį įlindę pa
vogė 10 lt pinigais ir įvairių 
prekių 50 lt. sumai.

Tą pat naktį pasikėsinta 
buvo apvogti ir Valstybinės 
degtinės parduotuvę.

Abejuose nusikaltimuose 
įtariamieji Jatulis Kazys ir 
Grolis Pranas policijos su
imti. Jatulis Linkuvos areš
to namuose pasikorė, panau
dojęs tam tikslui apatinius 
baltinius.

1ŠAIKVOJO 6000 LITŲ 
VALDIŠKŲ PINIGŲ.
Padarius pas Šiaulių poli

cijos valdininką Aleksiuną 
reviziją, rasta 6000 litų iš- 
aikvojimas. Aleksiunas pa-, 
darė tai 1929 ir 1930 me
tate, bet tik dabar tas iškilo 
aikštėn.

Po revizijos Aleksiunas 
tuojau buvo areštuotas, bet, 
užstačius 20,000 litų kauci
jos, iki teismo paliktas lais
vas. Iš tarnybos paliuosuo- 
tas tą pačią dieną.

Jeigu paprastas pilietis 
butų nukniaukęs 6,000 litų 
valdžios pinigų, tai butų va
gystė, o dabar tik “išeikvoji
mas”.

SALČ/A/, KURIE 
IŠSIVYSTO Į 

PNEUMONIĄ.
Pastarus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojinjfos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Cno~ 
mulsion, sušvelnintas kreosotas, ku
ris yra priuanas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikaliėkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gyfo liga apimtų odų 
ir sušuko geuudų augiau.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos a 
po vieną iš geriausių imis tų 
pastovaus kosufio^ šalčio ir 
gerklės nesveikumų. Cseomoli 
dar kitų gydančių elementų apart 

’'Yic f*1??.?— £ri£Ž 
užnuodytų plėvę ir sustabdo įrntaci- 
jų ir uždegimų. Kolei kreozotas pa
siekia skilvi jis susigeria i kraujų ir 
tuomi sustabdo gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrų veikimų su 
kvėpavimu. Jis yra labai geras dėl 
sutvirtinimo visos sistemos po Mėgo 
šalčio ar “fta”. Pinigas angiųtiname 
jeigu jūsų kimHc . ' .

dyla. Ktanskit pas jūsų aptiesonų.
<

’ KECEIVIS
UŽMUŠĖ PATĖVI.

Šilalės valsčiuje, Dedvilų 
kaime, Justinas Rimkus atė
jęs pas pil. Oną Auškalnie- 
nę, Paskaidiškių km., ir ra
dęs pas ją savo patėvį An
taną Vaitiekų, iš keršto jį 
sumušė, ir Vaitiekus nuo to 
sumušimo liko be sąmonės. 
Policijai su gydytoju nuvy
kus vieton, Vaitiekus rastas 
jau negyvas.

VAŽIUOJANČIUS UŽ
PUOLĖ IR VIENĄ PRI

MUSE.
Tarp Vilkaviškio ir Barti

ninku ant kelio įvyko už
puolimas ant važiuojančių 
Juozo ir • Vlado Verbickų, 
gyvenančių Lankeliškių vals. 
Lakštučių km. Vladas Ver
bickas buvo užpuolikų sun
kiai sužalotas į galvą ir pa
guldytas apskr. ligoninėn.

šis paveikslas buvo nutrauktas susirinku* anądien 72-rai Kongreso sesijai Washingtone.

ŠIURPULINGA MEILES TRAGEDIJA.
---------------

Vaikina* ir mergina pusnuo- sudarytas, rodo kelios aptin
giu apsikabinę užbaigė kybės. Ypatingai Poškas prie 

gyvenimą. to žygio lyg ir sąmoningai ė-
Klaipėdos mieste, “Deu- » anksto parašė atsis- 

tsches Haus“ viešbuty, pasi- veikinimo laiškus keliems 
girdo anądien šūviai vienam ^vo pąžįstantems ir vienai 
kambary. | draugijai, kįtios narys jis

Išlaužius duris, lovoj gulė- ‘ buvo. Ats kinimo laiškai 
jo pusnuogiu apsikabinę du!Para®^ tonu. -Bu-

te. Kelis lapus popieriaus 
yra abu pasirašę, kad niekas 

’ vienas iš 
_ Atsisveiki

nimuose figūruoja ir vieš- 
ir jo mylimoji kuri prašo-

sirinkę savo žygiui tą, o ne 
kitą namą. Bet kitos pato
gesnės vietos jie negalėję 
rasti. *

Kitame atsisveikinimo la
pe abu prašo: “Po įvykio ne
atskirti vieną nuo kito. Kaip 
abu kartu mirwn;taip noriva 
būti ir pakasant Mes abu

jis laikė apsikabinęs mergi- nemanytų, jog gal vi ną, o kitoj buvo revolveris. JV ^*4 nubaigė. Atsi 

Paaiškėjo, kad tai Dominin- P,,w,,r'eLQ ’
kas Poškas ir jo mylimoji ; . .. -
Margarita Paulaitė, 23 metų P”3 atleisti jiems, kad jie pa
margina, Poškus buvo pasi- sir,n*fe savo zvonrii ta n np 
samdęs kambarį jau keliatas 
dienų atgal ir užręgistravo 
savo mylimąją M. Paulaitę 
kaipo žmoną. Kambary bu
vo viskas suversta. Tarp iš
mėtytų rūbų, apdegintų po
piergalių, papirosų galiukų, 
rasta kelios tuščios bonkos 
—viena vyno, kita konjako. 
Ar jiedu jas buvo išgėrę 
prieš pat įvykį, ar gal jau iš 
vakaro, nežinoma.

Pusgyvis Poškas luujaus 
buvo nuvežtas ligoninėn ir 
tenai mirė sąmonės neatga
vęs.

Kad planas eiti iš šio pa
saulio pas abu buvo iš anksto

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties.pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausą šių dieną mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku-1 Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- ■ Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis Ims mėnesį 
dideliais 84 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis "Kriteros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nsžfartat savo popuHariš- 
kumo, ty. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 

„_____ ({ir rašytojai. Užtenka paminėt
.tik tokius vardus kaip: profeso-

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

“Kultūra” nuo 1931 metą 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

VAGIS PADARE DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Vegerių valse. Šilų km. 
nežinomas piktadaris nak
ties laiku išėmęs Vikšnos 
Frico namo langą ir įlindęs' 
į miegamąjį kambarį, kur 
miegojo pats Vikšna, pavo
gė 1,000 litų pinigų ir kitų 
daiktų. Viso nuostolių pada
ryta 1,300 litų.

būti ir pakasant 1 
noriva kartu mirti, nes ne- 
matova kitos išeitie^ Miršta
me kiekvienas savo paties 
ranka. Mes mylime vienas 
kitą škdifigai ir nuolankiai 
prašome mus pakasti vienoj 
duobėj, ne kaipo nusikaltė
lius, bet kaipo žuvusius. Mes 
mirštame iš gilios meilės”.

Tarpe ataisveikinimų, ra
šytų paties Poško yra ir po
etiškų. Vtaname aiške prašo 
ant kapo lentos pažymėti 
lietuvių, vokiečių ir rusų kal
bomis maždaug šiuos žo
džius:

“Kaip upeliai teka į amži
nąjį juros glėbį, kaip lapai 
nuo medžių krinta, taip ir 
mes prinokusios meilės esa
me auka.”'

Viename atsisveikinimo 
laiške Poškos išdėsto ir pag
rindinį būrimo įvykio moty
vą: jo mylimoji mergaitė
buvo buvusi anksčiau “gat
vės gražutdė.” Susipažino su 
ja Poškas ir ją karštai pami
lo. Gimė jame girtinas suma
nymas simpatiškąją mergai
tę ištraukti išgatvės ir išgel
bėti ją iš to žuuraus likimo. 
Jis mergaitę išnešė “

JOSEPH TRINER PA
GERBTAS. |

Tarpe keliu atsižymėjusių ir, 
įtekmingų piliečių Chicagoj, ku- j 
rie buvo paskirti Majoro Anton ( 
J. Cermak kaipo nariai Majoro 
Patarėją Komiteto, tapo išrink-į 
tas ir Joseph Triner, prezidentas 
Joseph Triner Bitter Wine Kom- J 
ponijos.

Jos. Trineris, yra jauniausias 
ir vienas iš veikliausią ir įtek- 
mingiausią to komiteto narių, jis 
priduoda tai komisijai platų su
manymą ir daug sveiku patari
mų kuriuos jis įgyjo per savo 
didelį veiklumą biznije, miesti
niuose ir valdiškuose reikaluose.

Svetimšaliečiai Chicagoje, ku
rių tarpe Jos Trineris darbuojasi 
džiaugiasi jo išrinkimu į tą svar
bų komitetą, ir Foreign Lan- 
guage Press, kurios įstaigoje yra 
gerai žinomas vardas per 40 me
tų ryšy su garsinimais Trinerio 
Kartaus Vyno, buvo įsteigtas 
1890 m. Jos Trinerio tėvo, linki 
jam geriausių pasekmių jo užsi-. 
ėmime.

Ponas Trineris yra gabus ir. 
veiklus jaunas vyras, kuris atsi- Į 
žymėjęs daugeylje dalykų ir mes 
tikime, kad jo laukia didelė atei
tis.

JEI PATRUKĘS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok ant bile Patraki 
naujo, Didelio ar 
ant kelio kuris «

PAIN-EIPELLER 
Nafta Daigely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenu jegumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

PAIN-EXPELLER*
Į reg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
skaudėjimų iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempuno 

‘"Geriausia^ abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs 60 metų. Trtakit juosi!
Kaina 35c. ir 7fc................................................. PKrrifcnii Visur

• Tikrasis turi INKARO vaūbažcakli.

i
NUMAŽINTOS ( ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179 T*®*“
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaiaa dabar galėję 
visą musą laivą.

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų

!

jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinią teikė
jo, kaip “Kultūra.”

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

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

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti Aitokiu ad
resu: ‘♦Kaituras” žurnalas, 

aL 15, Šiauliai, Lithnania

Gaulrit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Kiče, 
52-W Mam St., Adams, N. Y. išban- 

-e dymui dykai jo paikios metodos. Tik
gatves Į uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz- 

purvo ir po ton naštos patsai da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
ancrriiTvn 1 Nepamiršk pareikalaut dykai išban-sugnuvo. I dyi£~ to Prietaiso. Kam nešiot

NUS12UDC DAKTARAS. &
Raukėn, vaisė., Viteodžio 

DaznytKaiBlįy, gavo Ūkyje ra- rų ir moterų kasdien nepaiso patru- 
stas negyva ai peiiąuta gal- 
va daktaras Pranciškus Vai- nes tai yra stebėtinas daiktas gydy- 
tas. Manoma, kad nusižudė 
pats. ' Adams, N. Y.

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų LiK 
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio. <

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kama: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS“
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, UTHUANIA.

PARIS Ja*.
ILE DE FRANCE km. 30 a. m.) Feb. 17(i2*5 a. m.)
Trumpami* šriftelio kelionė per Francazijų. Viii keleiviai aprūpinti 
privaėiaia kambariais. Visur moderniški parankamai. Išsigėrimas ir 
iauniauaia Ff—ęuzų valgis, Žemos kainos i visas Europos dalis

■genių, arba

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ j SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitą valstybių, (vairią apysaką 
ir pamokinimą.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS“
GEDIMINO GATVŽ 38, KAUNAS, USHUANIA.
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KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.

VEAL- 
LOAF

Pabandykit šiandien EtteM p
Reikalaukit pas savo krautuvmmką ir

no, kad miesto vyriausybė y- 
ra tiktai globėjai miesto iž
do, kuris priklauso visiems 
miesto piliečiams, ir todėl jie 
negali už tuos pinigus banko 

pirkti

tįsojo bėgti lau- 
rtii apsirengti.

siekia S25O,OOO. Dr.G. į. KiBory
•9 8COLLAT SOVAM 
Iami 22, BOSTOM

siūlo 
resy- 

ir iš naujo jį ati- 
Sferint banką iš 
|ki, valdžia rei- 
i kapitalo struk-

] veik visose pažangiose drau- 
gijose. Būdamas Lietuvoje 

7 buvo paimtas rusų kariume- 
> didžiajam 

kare, o po Rusijos revoliuci
jos įstojo liuosanoriu lietu
vių kariumenėn ir grūmėsi 
su bolševikais. Tenai jis bu
vo sužeistas ir nuo to laiko 
jau nebeturėjo geros svei
katos. Velionis paliko nuliu- 
dusią žmoną, kuri kviečia vi
sus gimines ir draugus daly
vauti laidotuvėse 30 gruo
džio, 1:30 valandą po pietų. 
Nabašninkas guli pašarvotas 
pas karstininką Baracevičių, 
258 Broadway.

NAUJA UETUVUKA 
APTIEKA

332 W<
South

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

V«4a pravaa.

I Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paahptu M«r IMtrbyrtįje

usrom
0PT0METR1STAS

GARDI

Hame ir ]

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pašokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
namus. Namie esu kožn* diena 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUT*
912 E. Br«adway, S. P—t ra, Mara.

tos
rus ir banką atidaryti. Susi
rikime buvo žmonių, kurie 
tuii Federal National Banke 
pasidėję po $100,000, ir jie 
sutiko už ketvirtdalį nupirkt 
šėrtj.

Nuo lietuvių, kalbėjo “Ke
leivio” redaktorius Michel- 
so?ias, adv. Bagočius ir adv. 
Šalna. Jie taip pat pritarė at
imti banką iš resyverio ran
kų r vėl pastatyti jį biznio 
pamatais. “Keleivio” re
daktorius paprašė tik paaiš
kinti, kaip bus su miesto pi
nigais, kurių uždarytame 
banke esą $1,000,000? Ar 
nebus, sako, priešinga įstaty
mams, kad miestas pirktu 
banko šėrus už savo pinigus? 
Ir paprašė, kad majoras Cur- 
ley pasakytų savo nuomonę.

Majoras atsargiai paaiškr-

Mirė Vadas Perminąs.
Gruodžio 27 d. miesto li

goninėj mirė Vadas Permi
nąs 35 metų amžiaus lietu- 

Statybos darbininkų algos vis. Velionis buvo kilęs iš 
eina žemyn. Viekšnių miešt., Mažeikių

Brocktone medžio darbi- apskričio. Amerikon atvyko 
ninkai prie statybos darbų 1923 metais ir darbavosi be- 
pasisiulė dirbti už $1.10 
valandą, vietoj buvusio $1 
25. Nešimkams numušta 
centai Į valandą; dabar jie nėn ir dalyvavo 
gaus 85c. Pittsfielde karpen- 
teriai sutiko dirbti už $9 Į 
dieną, vietoj iki šiol buvusiu 
$10.

kės, kurias reikia pasirašyt 
ir tuojaus sugrąžinti banko' 
prezidentui Mulloney, pažy
mint, koks nuošimtis yra 
=kiriamas banko šėl ams, nes 
galima skirti ir daugiau kaip• 
25 nuošimčiai.

šitos korčiukės su depozi- 
torių parašais bus pristaty
tos valiutos kontrolieriui 
kaipo įrodymas, kad depozi-' 
toriai nori atidaryti banką iš 
naujo, ir todėl resyveris turi 
būt atšauktas.

“Keleivis” pataria visiems • 
lietuviams, kurie turėjo tame 
banke pinigų, tas korčiukes 
pasirašyti ir pažymėti 25 G 
šėram®, nes kitaip galės žūti 
daug daugiau ir keliatą me- • 
tų reikės laukti, kol resyve
ris savo darbą užbaigs.

Nauja* lietuvių daminiaha*. 
I Liet Pil. Kliubo Beno 
i koncerte, 10 sausio, išgirsim 
‘naują lietuvį dainininką Al-' 
biną Juodaitį, basso. Jis turi 
labai ^stiprų balsą ir geraLhtf 
lavintą. Albinas nesenai at- 
vykęs iš piet-vakarų ir dabar 
gyvena Cambridge’uje. R.

UtPOBTUOTA tr MINimiJ

ANGLIS

kiti gi brangus 
automatai.

Nusižudė perskirs moteris. Krėsdama advokato Lom- 
Lynn’e pereitą sąvaitę nu-jbard ofisą, kur buvo sušau- 

sižudė Mrs. Dorothy Clou-’dyti du South Bostono geng- 
thier, 27 metų amžiaus mo-‘steriai, policija rado jau aš- 
teris, kuri gyveno atsiskirus tvonius šaujamus ginklus, 
nuo vyro. Kaimynai rado ją Kai kurie jų buvo paprasti 
virtuvėj gulint ant grindų revolveriai. 1 J ' 
negyvą, o virtuvė buvo pilna 
gazo. Savžudė buvo apsiren
gus gedulos rūbais,su apsiau
stu, skrybėlė ir pirštinėm. 
Aplinkui buvo sudėta dau
gybė dovanų Kalėdoms.

Bet klausimas, kas tuos 
sėtus pirks? Pašalinė publi
ka vargiai norės savo pini
gus į banko bizni dėti. Todėl 
prezidentas Mulloney siūlo 
patiems depozitoriams šė
rus pirkti. Tegul kožnas de- 
pozitorius paskiria tam tik
slui 25 nuošimčius uždarytų 
banke pinigų. Pavyzdžiui, 
kas dabar turi banke $1,000, 
tas gaus už $250 banko Še
rų. o likusieji $750 pasiliks 
ant jo “accounto” kaipo 
“c;ish”.

Šitaip bankas reorgani
zuotas bus daug stipresnis, 
ne pi jis buvo pirma; netik 
sti oresnis, bet bus stipriausis 
ba įkas iš visų dabar esamų, 
ne; jo nuostoliai bus jau nu- 
šh oti. Ir, jeigu biznis pasi
taisys, už metų kitų banko 
šėi ai galės būt verti daug 
daigiau, negu $60.

Tai yra vienatinis būdas 
ga iti savo pinigus atgal. Jei 
to nedaryti, tai resyveris 
ba įką likviduos. Tuomet 
nu ostoliai bus neišvengiami, 
ir Jie bus daug didesni, negu 
25 nuošimčiai.

Taigi visti susirinkusieji 
šėrininkai ir depozitoriai. 
kurių buvo į 300, sutiko įdėti 

alį savo pinigų i šė-

R. M. 2ID2IUNAS 1
319 E St. Prie BraMhrey, So. Bart—r

Bostono busas sužeidė 16 
žmonių.

Išėjęs iš Bostono į New 
Yorką busas pereitą sąvaitę 
susikūlė su troku netoli Pal- 
merio miestelio ir trokas bu- 

ivo nuverstas nuo kelio 50 
i pėdų pakalnėn. Ant buso bu- 
,vo sužeista 16 žmonių.

ų£iw**t,iLb.
urrovn 

GYDYTOJAS ir CHUtVBGAB
, VaMra:

2 iki 4 4. mm> 7 iBpraft. 
? 47B Gatihran Bovlmrd

Mirt Petras Babilių.

r acto 
ICE 
ISTATION 
Taisymo Vieta.
d Jūsų automo-

6 duokit patai- 
?eras, kaina 

horite. kad jumj 
B, imkite guzo-

ntaitis

py Are., 
į. MASS. 
Drrtoe 9711.

FEDERAL NATIONAL 
BANKAS BUS ATIDA

RYTAS.
Bet depozitoriai tari pavesti 
ketyirtdalį savo indžiu į pa- š ė r y pirkti ; tečiaus 

matau banko kapitalą. i darysiąs viską, ką
Šį panedėlį buvo užsida- tik galėsiąs, reorganizuotą 

rūsio Federal National Ban- -banką paremti, laikysiąs te
ko depozitorių ir stockholde- biai savo pinigus ir tt. 
riv mitingas. Banko pirmi- Tuo susirinkimas ir nžsi- 

Mylloney paaiškino baigė. Dabar visiems Fede- 
ps dėt}. Sako, kodėl bankas :ra] National Banko depozi- 
uzndarė, mes čia nesigilin- toriams, kurių yra apie 60,- 
s>r i, nes tai jau visiems maz- ■ bus išsiuntinėtos spaus- 
da ug suprantama. Tai depre- tintos anglų kalba korčiu- 
sii 3S pasekmės. Klausimas - - -
dabar visiems rupi, ar gali
ma dar šitą banką išgelbė
ti, ar galima apsaugot nuo' 
nuostolių jo depozitorius? j 

Dabar banko reikalai yra.
pa vesti valiutos kontrolie- Į 
rili iš Washingtono, ir jeigu į 
nieko nedaryti, tai jis eis į-j 
statymais nurodytu kėlu iri 
banką likvddups. Tai reiškia, 
jis išparduos visus bonus, 
vekselius ir kitokias verty
bė? popieras, į kurias buvo 
suloti Danko pinigai. Kas; 
turėjo pasiskolinęs iš to pi
ni^ ant savo namo ir nega
lės paskolos atiduot, to na
rni s bus parduotas. Todėl 
nuostoliai bus neišvengiami. 
Žmonės gal gaus po 75 cen
tui už doleri, o gal ir po 50 
ce įtų ntišpuls. ,

Todėl pirmininkas 
pl; ną atimti banką iš 
ve to rai * 
darytį, 1 
na ijo ai 
kaauja, 
turą Imtų tokia pat, kokia ji 
buvo pirma. Kitaip sa- 

turi būt parduota 50,- 
/C00 naujų šėrų po $60. Tuo 

budu susidarys $3,000,000 
oitalo, ir tada banką bus 
limą vėl atidaryti.

IffltacaSt ŽferadleySt.
LAWREN<X ffORCESTER

Atėmė iš prohibicininkų 
degtinę.

Du prohibicijos agentai 
netoli nuo Revere pereitą są
vaitę sugavo troką su degti
nę ir suėmę, jį kartu su veži
ku varėsi į areštą. Tuo tarpu 
juos pasivijo keturi gengste- 
riai, visus nuginklavo, atėmė 
troką su degtine, pasiėmė su 
savim vežiką ir nudumė, pa
likdami du prohibicininkų ‘ 
laukuose. Tris užpuolikai bu
vo ginkluoti automatiškais 
pištalietais, o ketvirtas turė
jo nedidelį kulkasvaidį.


