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Lietuvos Vyskupai Baudžia 
Tautininkus Kunigus.

APKALTINTAS KEMĖ
ŠIS, TUMAS IR KITI.

Taip pat susekta, kad daug 
vargonininkų esą liaudinin

kai ir “bedieviai.”
Lietuvos “dvasininkų tri

bunolas”, kuris susideda iš 
vyskupų, pradėjo aštrią ko
vą prieš tuos kunigus, kurie 
pataikaudami tautininkams, 
neklauso bažnyčios vyriau
sybės ir net drįsta savo “bo
sus” kritikuoti. Pavyzdžiui, 
tautininkų leidžiamoj “Nau
joj Romuvoj” kun. Kemėšis 
atvirai daro priekaištus vys
kupams. Žiūrint dvasininkų 
vyriausybės akimis, tokie 
priekaištai, tai gryna herezi- 
ja, Įžeidimas netik vyskupų, 
bet ir paties Dievo.

Tokių pat “prasižengimų” 
yra papildęs ir kanauninkas 
Tumas, kuris taip pat laižo
si prie tautininkų apžergto 
valstybės lovio.

Todėl kunigą KemėšĮ ir 
kan. Tumą dvasininku tri
bunolas apkaltino bažnyti
nės vyriausybės Įžeidimu ir 
traukia juos vyskupų teis
man.

Gi kun. Gaidamavičius ir 
kun. Tamošaitis už susisėb- 
ravimą su tautininkais tapo 
suspenduoti nuo kunigų pa
reigų.

Bet šituo da nesibaigia 
Lietuvos klero bėdos. Kle
bonų konferencijoj vienas 
kunigas pranešė, kad katali
kų bažnyčiai Lietuvoje grę- 
siąs naujas pavojus, nes 
daug vargonininkų esą arba 
valstiečiai liaudininkai, ar
ba kitokie “bedieviai”.

Šitoj konferencijoj taip 
pat daug kalbėta ir apie pro 
iektuojamą civiline metri
kaciją Lietuvoje. Jeigu tas 
busią Įvesta, tai klebonams 
nutruksią pusė pajamų. To
dėl nutarta visomis jėgomis 
kovoti prieš “bedievių užsi
mojimą panaikinti bažnyti
ni šliubą”.

Vyskupas Išlaužė 
Bažnyčios Duris,

Pereitą nedėldieni New 
Yorko protestonų vyskupas 
Manning pasišaukė kalvį su 
Įrankiais ir nusivedęs jį prie 
užrakintos “Visų sielų epi- 
skopalų bažnyčios”, liepė iš
laužti spyną ir atidaryti du
ris.

Bažnyčią buvo užrakinę 
jos globėjai, kurie yra prie
šingi juodveidžiams. Ka
dangi tenai atsilanko nema
ža juodveidžių, tai baltieji 
fanatikai pareikalavo,kad jų 
kunigas Dodd laikytų atski
ras pamaldas juodveidžiam. 
Kunigas su tuo nesutiko, to
dėl globėjai atėmė iš jo rak
tus, užrakino bažnyčią ir 
pasakė, kad kas kėsinsis ba
žnyčią atidalyti, tas bus are
štuotas. z

Taigi vyskupas išlaužė 
bažnyčios duris ir pasakė: 
“Tegul jie mane areštuoja, 
jeigu gali.”

Šito skandalo pasižiūrėti

Rusija Importuoja 
Kviečius.

Maskvoje paskelbtos bol
ševiku valdžios statistikos 
parodė Įdomų dalyką, bū
tent, kuomet Sovietų valdžia 
eksportavo i užsienį kvie
čius, norėdama parodyti pa
sauliui, kaip gerai stovi jos 
ūkio reikalai, tai tuo pačiu 
laiku ji kviečius užsienyje 
pirko. Ir ji pirko jų daugiau, 
negu eksportavo. Pavyz
džiui, per rugpiučio mėnesi 
šįmet eksportuota 116,915 
metriškų tonų, už kuriuos 
gauta 4,024,000 rublių, o tuo 
pačiu laiku importuota 121,- 
396 metriški tonai, už ku
riuos užmokėta 5,714,000 
rublių. (Į metrišką toną eina 
truputį daugiau kaip 36 bu
šeliai).

Nepiliečiai Komunis
tai Gali Būt Depor

tuojami.

Anglija Vėl Tarsis 
Su Rusija.

Nesenai Anglijos valdžia
šitokį nuosorendi padarė nutraukė prekybos sutert} su, 

federalinis aviacijų teis- So™.‘?ls- .f?.* daĄiectaii 
mas Chieaprt, kuri-- svars- Prad^° ™ <lzl? s™.r-
tė komunisto Klaro bvla iktl- •tal Ba!dwlna.s Paalsk‘-

Niels Chri-tian Mikkelsen' !*?’ tos sutarties nutrau-
Kjar 'yra Danijos pilietis .Jisikimįs Relclskla- kad AnSh- 
- ja butų jau

Lapkričio 8 Amerika 
Rinksis Prezidentą.

Kur Didelės Algos ir 
Nėra Krizio.

Jeigu norit gauti $10,000 
algos metams ir nieko ne
dirbti, tai kreipkitės į pono 
Hooverio Rekonstrukcijos 
Finansų Korporaciją. Šitoj 
įstaigoj ponas Hooveris pa
sodino 38 savo frentus ir 
paskyrė jiems po $10,000

prisirinko daug smalsuoliu, i me^ms. Jie sėdi sau 
Vyskupas pasakė pamokslą,laituose ofisuose ruko bran
kai! visi žmonės yra lygus,: gius cigarus ir stebisi, kodėl 

žmones kalba apie kn;i. 
Jiems prie pono Hooveriovistiek ar jie balti, ar juodi, 

ir bažnyčia negalinti jų 
skirstyt. išrodo tikri “prosperity” lai 

kai.

Kėsinosi Nudurti 
Vengrijos Diktatorių

Vengrijos sostinėj Buda
pešte . pereitą savaitę buvc 
socialistų laikraščio “Nep- 
szava” byla, kuris buvo kal
tinamas dėl to, kad patart 
darbininkams atstumt jiems 
ištiestą ministeriu pirminin
ko ranką. Į teismą atėjo ir 
grafas Bethlenas, buvusis 
ministeris pirmininkas. Čia 
pro žmones prasiveržęs tū
las Louis fiskudt kėsinosi j: 
nudurti. Teismo salėj kilo 
sumišimas. Buvęs netoli po
licininkas spėjo nutverti už 
durtuvo ir tuo budu despo
tas liko išgelbėtas.

Sulaikė Albanų 
Vyskupą.

Šiomis dienomis' Nevv 
Yorko uoste buvo sulaikytas 
atvykęs iš Europos albanų 
vyskupas Fan S. Noli. Sako
ma, jog Amerikos valdžia 
neįsileidžia jo dėl to, kad 
jis savo bažnyčiose skelbia 
komunistines idėjas. Jis yra 
Amerikoje jau buvęs ir yra 
net baigęs Harvardo Uni
versitetą. Parvažiavęs po to 
Albanijon jis labai daug 
veikė politikoj. Jis dalyvavo 
Albanijos revoliucijoj, nu
vertė despoto Zogu valdžią, 
buvo respublikos ministeriu 
pirmininku, o paskui net ir 
prezidentu. Bet gen. Zogu 
pakėlė kontrevoliuciją ir re
spublikos valdžią nuvertė. 
Tuomet vyskupas Noli buvo 
iš Albanijos ištremtas ir gy
veno iki šiol Vokietijoj.

AUDĖJAI REIKALAUJA
DAUGIAU ALGOS.

Paklodžių audėjai parei
kalavo 20 nuošimčių dau
giau algos, nes po karo ji 
buvo perdaug jau numušta. 
United Textile Workers u 
nijos taryba savo susirinki
me New Yorke šitą darbi
ninkų reikalavimą užgyrė.

PENKI KANDIDATAI I 
NEW YORKO MAJORUS.

Į New Yorko miesto majo 
rus kandidatuoja keturi vy
rai ir viena moteris. Ji yra 
Mrs Olive M. Johnson, So 
cialist Labor Partijos kandi
datė. Komunistų kandidatas 
yra juodveidis William Pat 
terson, o socialistų — adv. 
Morris Hilląuit. Kiti du bur
žuazijos kandidatai.

GA

UŽSIDARĖ 19 BANKŲ.
Nežiūrint valdžios pasa

kojimų, kad finansinė padė
tis Amerikoje žymiai page
rėjo, bankai užsidarinėja ir 
toliaus. Pereitą sąvaitę užsi
darė 19 bankų. Iš viso šiais 
metais žlugo jau 1193 finan
sinės įstaigos, kuriose žmo
nių buvo padėta apie $577,- 
487,000.

DIRBTINIO ŠILKO 
MYBA AUGA.

Berlyno žiniomis, 1927 
metais visame pasauly buvo 
pagaminta 270,000,000 dir
btinio šilko (rayono). Gi pe
reitais metais jo pagaminta 
jau 422,000,000 svarų. Kuo
met visų kitų prekių gamyba 
nupuolė, tai dirbtinio šilko 
pakilo.

FRANCUZŲ LENKŲ KA
RO SUTARTIS PRAIL

GINTA.
Vokiečių socialdemokra 

tų organas “Vorvvaerts” 
praneša, kad francuzų ii 
lenkų karo sutartis šiomis 
dienomis buvo prailginta 
dar dešimčiai metų. Apie ši 
tą slaptą militaristų sutartį 
rašo ir francuzų komunistų 
organas “Humanite”.

KANADOJ SUMAŽĖJO 
ŽVEJYBA.

Kanadoje per rugsėjo mė
nesį šįmet pagauta žuvų 3,- 
376,400 svarų mažiau, negu 
pernai tuo pačiu laiku.

KANADOJ MAŽIAU 
DUONOS.

Winnipego žiniomis, va
karų Kanadoj šįmet bus 
prikulta 419,000,000 bušelių 
kviečių. Tai esą 27,000,000 
bušelių mažiau, negu val
džios buvo apskaičiuota,

išgyveno Jungtinėse Valsti
jose jau 10 metų. Pernai jis 
buvo areštuotas Chicagoje 
kaipo komunistų agitarius. 
Darbo Departamento sekre
torius Doak liepė jį depor- 
tuct, motivuodamadas šitą į- 
sakymą tuo. kad Kjar pri
klauso organizacijai. kurios 
tikslu yra griauti esamą šios 
šalies valdžią.

Kjar nenorėjo šitam smur
tui pasiduoti ir apskundė 
Doako įsakymą teismui. Tei
smas, žinoma, palaikė savo 
valdžios pusę ir Doako įsa
kymą patvirtino. Tuomet 
Kjar atsišaukė Į federalinį 
apeliacijų teismą.

Šita Kjaro byla visi labai 
domėjosi, nes nuo jos iš
sprendimo prigulės ir kitų 
panašių žmonių likimas.

Ir štai, apeliacijų teismas 
19 spalių paskelbė savo 
sprendimą, kad kiekvienas 
svetimšalis, kuris priklauso 
komunistų partijai, ar kitai 
kokiai organizacijai, kuri 
laiko savo tikslu griauti šios 
šalies valdžią, yra šioj šaly 
nepageidaujamas ir gali būt 
imigracijos vyriausybės pa
tvarkymu deportuotas.

Einant šituo teismo spren
dimu dabar gali būt depor
tuoti visi komunistai, kurie 
nėra šios šalies piliečiai.

nutraukusi ir 
prekybos santikius su Sovie
tais. Ne, santikiai nenutrau
kti. Tą sutartį reikėję at
šaukti dėl to, kad ji prieš
taravusi Ottavvos konferen
cijos nutarimams. Dabar bu
sianti padaryta su Sovietais 
nauja sutartis, daug geres
nė, negu senoji.

Nubaudė Ištvirkusį 
Kunigą.

Anglijoj nesenai pasibai
gė skandalinga kun. Da- 
vidsono byla, kuri praskam
bėjo po visą pasaulį. Teis
me paaiškėjo, kad šitas 
“krikščioniškos doros mo
kytojas” buvo baisus ištvir
kėlis ir suviliojo daugybę 
jaunų mergaičių ir moterų. 
Valdžios teismas jį užtai 
nubaudė, o dabar bažnyčios 
teismas išmetė jį iš dvasiš
kuos tarpo. Tai taip padarė 
protestonų kunigija. Bet kai 
Lietuvos pralotas Olšauskas 
buvo teismo pasmerktas už 
ištvirkimą ir žmogžudystę, 
tai katalikų bažnyčia netik 
nebaudė, bet kaip įmanyda
ma gynė.

Amerikos Valdžia 
Turi $20,500,000,000

Skolų.
Oficialėmis žiniomis, 

Jungtinių Valstijų valdžia 
dabartiniu laiku turi 20 bi
donų ir 500 milionų skolų, 
už kurias reikia mokėti pro
centus.

Aukščiausia šios šalies 
skolos stovėjo karo pabaigo
je, 1919 metais, kuomet jos 
siekė $26,600,000,000.

Nuo to laiko jos buvo kas 
metai atmokamos ir ėjo vis 
mažyn. Į 10 metų jų buvo 
atmokėta apie 10 bilionų 
dolerių, ir 1931 metų pra
džioje jos buvo nukritusios 
iki $16,000,000,000.

Bet nuo 1931 metų sausio 
mėnesio jos vėl pradėjo kil
ti ir šių metų 16 spalių pa
siekė jau $20,500,000,000.

Tuos pinigus valdžia sko
linga saviems kapitalistams.

1600 Namų Nuėjo Su 
Durnais.

Komatsu mieste, Japoni
joj, pereitą subatą siautė 
baisus gaisras. Ugnis prari
jo tris miesto ketvirtdalius, 
iš viso 1,600 triobėsių. Dau
giau kaip 6.000 žmonių pa
siliko be pastogės. Komatsu 
miestas stovi prie jūrių 
kranto, už 100 mylių Į vaka
rus nuo Tokio.

KUBOJ LAUKIAMA RE 
VOLIUCIJOS.

D-ras Pedro H. Sotolon- 
go, žymus Kubos veikėjas ir 
teisininkas, išvažiuodamas 
Ispanijon pereitą nedėldie- 
nį pasakė, kad jis sugrįšiąs 
Kubon kai revoliucija nu
vers dabartinę diktatoriaus 
Machado valdžią. Revoliu
cija Kuboj ateinanti ir ji Į 
vyksianti neužilgo.

Mokykla Atsieina Pi
giau Kaip Kalėjimas.

Washingtono apskaičia 
vimu, išlaikyti žmogų metus 
kalėjime valdžiai kaštuoja 
$300, o išlaikyti mokinį vie
šoj mokykloj išeina tik $100 
metams.

Mokinių viešose mokyk
lose Amerikoje yra apie 
25,000,000 ir jų švietimo 
reikalams išleidžiama per 
metus apie $2,500,000,000.

Visokių piktadarių kalėji
muose priskaitoma nuo 
500,000 iki 1,000,000, tačiau 
kalėjimų užlaikymui išeina 
$1,500,000,000 per metus.

AUSTRALIJA SĖS DAU 
GIAU KVIEČIŲ.

Iš Australijos pranešama, 
kad ateinančiais 1933 me
tais tenai tikimasi pagamin
ti 202,400,000 bušelių kvie
čių. Šiais metais prikulta 
190,000.000 bušelių. Austra
lijoj dabar prasideda pava
saris ir naujas derlius išrodo
gerai.

VALDŽIA LENDA GI
LIAU “I SKYLĘ.”

Nuo 1 liepos Amerikoje 
prasideda valdžios nauji 
metai. Nuo tos dienos prasi
deda iš naujo visas jos biz
nis. Ir štai, iš Washingtono 
pranešama, kad pradedant 
nuo 1 liepos iki 17 spalių 
dienos valdžia įlindo “į sky
lę” jau ant $554,337,278. Iš
laidų per tą laiką ji turėjo 
$1,064,497,484, o pajamų 
surinko vos tik $510,140,- 
206. Vadinasi, į pusketvirto 
mėnesio daugiau kaip pusė 
miliardo dolerių deficito!

BROCKTONE SUMUŠTA 
IR APIPLĖŠTA MONKE

VIČIUTĖ.
Anksti 25 spalių rytą 

Brocktone ant esplanados 
buvo rasta kraujais paplū
dusi be sąmonės Alvina Ele
na Monkevičiutė, 19 metų 
amžiaus mergina, šalia jos 
gulėjo atidarytas tuščias jos 
paketbukas. Policija spėja, 
kad tai plėšikų darbas.

ATSIDARĖ STIKLO 
DIRBTUVĖ.

Vernono miestely, netoli 
Pittsburgho, šį panedėlį at
sidarė langų stiklo dirbtuvė, 
kuri stovėjo uždaiyta apie 
metai laiko. Pradėjo dirbti 
apie 375 žmonėm

Maištas New Yorko 
Kalėjime.

New Yorko kalėjime ant 
Welfare Salos prasidėjo 
tautinio pabudžio peštynės 
tarp airių ir italų kalinių. 
Kad tuos nesutikimus išly- 
gint, kalėjime susidarė du 
taikos komitetai”— vienas 

airių, antras italų, ir pereitą 
subatą jie pradėjo su kalėji
mo perdėtiniu konferuoti. 
Bet taiką bedarydami pra 
dėjo muštis patys “taikinto
jai”. Airys Holshod davė 
vienam italui į veidą. Įžeis
tas italas tuojaus davė tam 
airiui peiliu ir ant vietos jį 
nudėjo. Triukšmas pasiekė 
kalinius ir tuojaus kalėjime 
užvirė tikras pragaras. Vie
ni mušėsi, o kiti uždaryti ce 
lėse rėkė kaip liūtą ir tran 
kė grotas. Riaušės buvo nu
malšintos tik tuomet, kai at
vyko apie 600 policmanų.

AMERIKOS KAPITALAS 
SKERDŽIA FILIPIEČIUS.

Filipinų žmonės nori nu-

PAVOGĖ ARGENTINOS
MINISTERIO SUNŲ.
Pereitą nedėldienį buvo 

pavogtas Argentinos finan
sų ministerio sūnūs Santiago 
Hueyo. Jį pagrobė iš judo- 
mų paveikslų teatro.

PAAUKAVO DEMOKRA 
TAMS $25,000.

Žinomas kapitalistas Ras- 
kob paaukavo demokratų 
rinkimu kampanijai $25,- 
000.

SOVIETAI PERKA MEK
SIKOJ KANAPES.

šiomis dienomis Sovietų 
agentai užpirko Meksikoje 
25.000 bundulių kanapių.

sikratyti Amerikos kapitali
stų valdžios. Nelabai senai 
jie pastojo raitai policijai 
kelią ir užmušė 10 policma
nų. Valdžia užtai įtaisė bau- 
džiamają ekspediciją ir pra
dėjo bombarduoti Tayunga- 
no kaimą. Kaimas buvo su
naikintas ir 32 žmonės už
mušti, jų tarpe 8 moterįs ir 
6 vaikai.

NUMATOMA DAUG BAL
SŲ SOCIALISTAMS.

Tačiau prezidentu bus iš
rinktas, veikiausia, demo

kratas.
Amerikos prezidento rin

kimai jau čia pat. Balsavi
mas bus 8 d. lapkričio. Lai
kraščiai pranašauja, kad 
socialistai šiuose rinkimuose 
gaus labai daug balsų. Bet 
prezidentu bus išrinktas, 
turbut, demokratas Roose- 
veltas. Žurnalas “Literary 
Digest” veda tarp savo skai
tytojų taip vadinamą “šiau
dinį balsavimą”, tai yra, iš
siuntinėjo jiems apmokėtas 
atvirutes ir prašo pažymėti, 
už ką kuris balsuos. Šituose 
balsavimuose Rooseveltas 
yra gavęs iki šiol 1,473,466 
balsus, o Hooveris tiktai 
937,967. ,

Rooseveltas sumušė Hoo- 
verį 41 valstijoj. Remiantis 
šitais priešlaikiniais davi
niais, Rooseveltui turėtų te
kti 474 elektoraliniai balsai, 
o Hooveriui tiktai 57. Gi 
prezidentui išrinkti reikia 
266 elektoralinių balsų.

Elektoraliniais balsais va
dinasi tie balsai, kuriuos at
stovauja Kongrese valstijų 
atstovai.

Prezidento rinkimų tvar
ka yra tokia. New Yorko 
valstijoj, pavyzdžiui, bal
suoja 5,000,000 žmonių. Da- 
leiskime, kad Rooseveltas iš 
to gauna 2,0000,000, Hoove
ris 1,500,000, o kiti tenka ki
tiems kandidatams. Roose
veltas gavo daugiau, todėl 
visa New Yorko valstija ir 
skaitoma už Rooseveltą. Ka
dangi šita valstija turi Kon
grese 45 atstovus, tai ir visi 
45 jų elektroraliniai balsai 
tenka Rooseveltui. Hoove
ris negauna iš to nieko.

Vadinasi, Amerikos pre
zidentą išrenka ne tie balsai, 
kuriuos jis gauna visuoti
nuose balsavimuose, bet tie, 
kurie jam tenka tų balsavi
mų pasėkoje iš valstijų at
stovų Kongrese.

Bet nežiūrint kas šiuos 
rinkimus laimės, darbininkų 
pareiga yra balsuoti už So
cialistų Partijos kandidatus.

Socialistų Partijos kandi- 
dtas į prezidentus yra Nor- 
man Thomas, o į vice-prezi- 
dentus—James Maurer.

MONTREALIO POLICIJA 
UŽPUOLĖ STREI 

K1ERIUS.
Montreale sustreikavo Sam

Rubino rūbų dirbtuvės siu
vėjai ir šį panedėlį susirinko 
apie dirbtuvę, kad neleidus 
streiklaužių į darbą. Bet 
streikierius tuojaus užpuolė 
raita policija ir mušdama 
lazdomis išvaikė juos.

VESTUVĖSE UŽMUŠTA 
14 ŽMONIŲ.

Egipte per vestuves nuo 
daugybės žmonių įlūžo grin- 
dįs ir užsimušė 14 asmenų, 
jų tarpe ir jaunoji,

ZEPPELINAS LEKIA 9-
TĄ SYKĮ PER JŪRES.
Pereitą nedėldienį “Gra

fas Zeppelinas” vėl išlėkė 
su pasažieriais iš Vokietijos 
į pietų Ameriką. Tai jau 9-ta 
jo kelionė šįmeta per jūres.

PRIPAŽINO ČILI 
VALDŽIĄ

Amerika, Anglija ir Fran- 
cuzija pripažino naują Čili 
respublikos valdžią su laiki
nuoju prezidentu Oyandeliu 
priešaky.

PRIGĖRĖ 18 ŽMONIŲ.
Mississippi valstijoj pe

reitą nedėldienį keliantis 
per Mississippi upę nuo per- 
vazo nusmuko busas su 
įuodveidžiais, kurie grįžo iš

'bažnyčios, iv 18 jų prigėrė,
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"NAUJIENOS” MOKINA TAUTININKAI VIENYSIS 
“DARBININKĄ.” Į SU KLERIKALAIS.

Švento Juozo organas, Lietuvos laikraščiuose jau 
“Darbininkas”užsimanė pa- pradedama kalbėti apie tau- 
sakyt pamokslą apie sociali- tininkų ir klerikalų vieny
stes. Socialistai, jo suprati- bę. Ir tai butų visai natura- 
mu, tai niekas daugiau, kaip lūs dalykas. Nes dabartiniai 
tik — nesutikimai tarpe šitų dvie-

"„laisvamaniai - oportuni-:«. l^einių g™pį« .vra vi 
štai, kalbą apie socializmą, bet
prisirišę prie nuosavybės ir

sai nenormalus reiškinys.
Lietuvos tautininkai yra 

reakcinis lietuviškosios bur- 
~ x .... .. „ . , . žuazijos sparnas. Gi Romos

. Nujienos pastebi, ^tuliku bažnvčia, sulvg sa-
kad ‘Darbininkas sociahs-vo prigimtinii; visuoipet 
tų mokslo nesupranta. ^a"; ištikimiausia reakcinės bur- 
k°: žuazijos talkininkė. Nes ir

“Labai gražu iš šv. Juozapo'viena ir kita nepakenčia 
Sąjungos organo pusės, kad naujos gadynės dvasios, ir 
jisai turi tokią gerą širdį ir viena ir kita nori laikytis su- 
rupinasi socialistų likimu. Bet
jeigu prie geros širdies butų 
da ir gera galva, tai butų dar 
geriau. Dabar gi jo galva, ma
tyt, gana prasta. Nes argi ji-i prieš “tautišką Smetoną?” 
sai, jeigu sugebėtų nuosakiai Peštynės eina vien tik dėl 
protauti, galėtų rašyti tokius valstybės ėdžių. Lietuva ne
niekus. kad socialistai ‘kalbą didelė ir neturtinga šalis, ir 
apie socializmą, bet prisirišę visiems dykaduoniams val-

siekią gerokai praturtėti."

puvusios senovės tradicijo
mis.

Tai dėl ko gi tuomet Lie
tuvos klebonams šiauštis

prie nuosavybės’? Juk socializ- stvbinio abrako neužtenka.
mas visai nereiškia, kad žmo- i Dėl to ir eina vaidai.
gus turi atsižadėti savo nuosa
vybės.

Šitą aiškiai pasako ir 
“Naujoji Romuva",tautinin-

Socialistai nori, kad visuo- kų pinigais leidžiamas kle-
menei priklausytų žemė, kasy
klos, geležinkeliai ir dirbtuvės, 
bet jie visai nereikalauja, kad 
butų panaikinta privatinė nuo
savybė asmeniško vartojimo 
dalykams, kaip antai: rūbai, 
kuriuos žmogus dėvi; automo
bilius, kuriuo žmogus važinė
ja, ir kitoks asmeniškas tur
tas.”

rikališkos dvasios organas, 
kuris 40-tame savo numery 
rašo:

“kova vyksta ne dėl princi
pų, bet dėl riebesnio kąsnio, 
nes principai kovojančių tuo 
reikalu vienodi”...

Pasakyta tikra tiesa: tau
tininkų ir klerikalų princi
pai yra vienodi.

nuosakus sako “Nauiie i “Nauj°Ji Romuva”, kaip nuosakus, sako Naujie rodos u tik j 
nos , tai uz prisirisimą prie Rad susi kusius
turtų jis turėtų barti ne so- b
cialistus, bet savo bažnyčios1 r ® -

Jeigu “Darbininkas” butų!

vadus, kurie žmonėms liepia 
“ant žemiškų marnasčių ne- 
silakamyt”, o patys gyvena 
turtais apsikrovę ir vis dau
giau jų kraunasi.

HOOVERIO POLITIKIE
RIAI SIŪLO ATIMT PA

ŠALPĄ NEPILIEČIAMS.

Federalinė imigracijos vy
riausybė, kurią kontroliuoja 
deportacijos sekretorius 
Doak, republikonų politikie
rius ir artimas Hooverio 
frentas, siūlo miestams at
imti nepiliečiams bedar
biams pašalpą. Atimti jiems 
netiktai duoną, bet ištirti, 
kokui budu jie yra Ameri
kon įvažiavę. Kurie bus su
sekti Įvažiavę nelegaliu ke
liu, tuos deportuot, o kurie 
įvažiavę legaliai, tiems pa
siūlyt geruoju iš Amerikos 
išvažiuot.

“Naujienos” praneša, kad 
Cook apskričio taryba Chi
cagoje jau pradėjo šitą ne
žmonišką Hooverio politi
kierių sumanymą svarstyti.

Chicagos (Cook) apskri
tis dabartiniu laiku šelpiąs 
apie 110,000 bedarbių šei
mynų. Tarp 15 ir 20 nuo
šimčių iš to skaičiaus esą 
svetimšaliai. Reiškia, tarp 
16,500 ir 22,000 šeimynų 
gali netekti pašalpos ir prie 
to ne viena jų gali būt de
portuota.

Nevv Yorko valstijoj da
bartiniu laiku yra 370,000 
šelpiamų šeimynų. Reikia 
manyti, kad teks pat svetim
šalių nuošimtis bus ir čia. 
Jeigu Hooverio“prosperity” 
planas butų ir čia pritaiky
tas, tai jis paliestų apie 74,- 
000 ateivių šeimynų.

Hooveris visuomet buvo 
žinomas kaipo piktas atei
vių priešas, nors kai kurie 
jo politiški oponentai sako, 
kad ir jis pats nesąs šios ša- 
Jies pilietis. _

Tautininkai gerai žino, 
kad minių jie neturi. Visa jų 
“partija”, tai saujalė kari
ninkų ir šiaip valdininkų. 
Armija jie pasitikėti negali, 
nes prie priverstino karei
viavimo sistemos kariume- 
nėn yra imami visokio nusi
statymo žmonės. Tokia ar
mija valdžiai yra visuomet 
pavojinga,nes, kilus revoliu
cijai, ji beveik visuomet iš
žudo savo viršininkus ir pe
reina sukilusių žmonių pu 
sėn. Taigi Lietuvos tautinin
kams butų labai svarbu tu
rėti savo talkininkais kuni
gus, kurie dar valdo dideles 
tamsuolių minias.

Dėl to, matyt, tautininkai 
klerikalus ir šelpia. Štai, 
“Lietuvos Žinių” 227-tame 
numery randame praneši
mą, kad —

“Kauno ‘Liaudies Namai’ 
busią atiduoti Katalikų blai
vybės draugijai. Prisiminkime 
tik visą virtinę kitų ‘krikščio
niškų’ organizacijų —vyriškų 
ir moteriškų—kurios metai po 
metų vis pamažu apdalinamos 
visokiais turtais: namais, mo
kyklomis. žeme ir kita. Tai yra 
materiališkiausioji realybė— 
tautiškoji vyriausybė palaiko 
krikščioniškas organizacijas.”

Jeigu taip, tai kodėl gi 
nesusitari ir formaliai nesu- 
sivienyt?

Nėra abejonės, kad prie 
tokios vienybės prieis. Nors 
“už riebesnį kąsnį” klebo
nai su tautininkais dabar žo
džiais ir kovoja, bet, kaip 
“Naujoji Romuva” sako, su
sitarus juk galima bus ir 
tuo “riebesniu kąsniu” bro
liškai pasidalinti.

PER VIENĄ MENESI
ATĖMĖ 1,200 ŪKIŲ.

“Gazeta” Warszawska” 
praneša, kad viena tik Var
šuvos žemės ūkio kredito 
draugija per rugsėjo mėnesį 
išstatė licitacijai 1,200 dva
ru ir ūkių.

Cliftono miestely. Ne\v Jersey valstijoj, yra nuošali vietoj 
bažnytukė, kuri parėdyta šito paveikslėlio viršuje. Nežiūrint jos 
paprastos išvaizdos ir nuošalumo, ji turėjo nepapiastai didelę 
“parapiją”, žmonių joje ūžte ūžė. Tai nepaprastas dalykas dabar
tiniais laikais, kuomet visur kitur kunigų biznis eina prie bank- 
ruto. Bet prohibicijos agentai pastebėjo, kad “maldininkai" iš
eidami iš šitų “Dievo namų” sviruoja ir griuvinėja. Vieną dieną 
jie tą bažnyčią apsupo ir Įsiveržė vidun. Ir šito paveikslėlio apa
čioje parodyta, ką jie tenai rado—vietoj didžiojo altoriaus buvo 
Įtaisytas tikras saliuno baras.

ATEINANT NAUJIEMS RIN
KIMAMS VOKIETIJOJE

Tik pagalvokit, ką tai rei
škia : tik vienas bankas per 
vieną mėnesį atėmė iš žmo
nių 1,200 ūkių.

O kas ta kredito draugija 
per viena, kuri tiek ūkių 
atima?

Tai yra kapitalistų orga
nizacija. Tai yra tie “patrio
tai”, kurie nuolatos gąsdina 
žmones socializmu, sakyda
mi, kad socialistai atėję at- 
imsią jų žemes.

Išrodo tačiau, kad pakol 
socializmas ateis, “patrio
tai” patys bus jau visas že
mes iš ūkininkų atėmę.

Taip yra netik Lenkijoj, 
bet ir Lietuvoj, ir kitose bur
žuazinėse valstybėse.

■i

BELGUOS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAI.

Šiomis dienomis, būtent 9 
spalių, Belgijoj buvo miestų 
ir valsčių rinkimai, kurie da
vė socialistams labai didelių 
laimėjimų.

Nors smulkmenų kol kas 
Amerikos spaudoje nesima
tė, bet stambesni rinkimų 
daviniai jau paskelbti. Jie 
parodo, kad Belgijoj liaudis 
pavedė socialistų kontrolei 
60 naujų miestų ir valsčių, 
kuriuos pirma kontroliavo 
buržuazinės partijos. Tik 
keturiuose nedideliuose mie
steliuose jie kontrolės nete
ko.

Vadinasi, grynas socialis
tų laimėjimas buvo 54 savi
valdybės.

Tai reiškia, tiek pralaimė
jo Belgijos “tautiškai nusi
teikusi” buržuazija.

Šito socialistų laimėjimo 
reikšmė bus da didesnė, jei
gu atsiminsime, kad komu
nistai sušilę darbavosi tarpe 
Belgijos darbininkų, grau
dendami juos už socialistus 
nebalsuoti.

Už kelių mėnesių Belgijoj 
bus visuotini parlamento 
rinkimai. Taigi reikia tikė
tis, kad ir tenai socialistai 
turės panašių laimėjimų.

VIRŠ MILIJONO RUSIJOS 
EMIGRANTŲ PASAULY.

Iš Ženevos pranešama, 
kad Tautų Lyga surinkusi 
pilnas žinias apie tuos ru
sus, kurie nusigandę revo
liucijos išbėgiojo po visą pa
saulį. Tokių emigrantų da
bartiniu laiku esą vienas mi
lijonas ir 10 tūkstančių. Jie 
esą pasiskirstę šiaip:
Francuzijoj ... .... 400,000
Sirijoj ........... .... 131,000
Kinijoj ............ ....... 98,000
Lenkijoj ........ ...... 90,000
Rumunijoj .... ...... 70,000
Vokietijoj .... ...... 50,000
Bulgarijoj .... ...... 31,000

Graikijoj ................ 27.950
Estijoj ..................... 16,000

Suomijoj ................
Latvijoj ................ 14,000

Čekoslovakijoj .... 10,500
Belgijoj ....................  8,389
Vengrijoj ................ 4,751
Austrijoj ................ 2,266
Italijoj ....................  1.154
Stambule ................ 1.500
Švedijoj ....................  1.000
Dancige .................... 800
Ispanijoj .................... 500
Danijoj ........................  300
Kiek musų “šventoji” Lie

tuva globoja Rusijos “pleč- 
kaitininkų", nepasakyta.

“Nemeluok ir Faktų 
N e kraipyki

Šitokiu antgalviu "Vieny
bės“ 122-ram numery tilpo 
paskvilis, kur mano vardu 
“Keleivio” redaktorius yra 
išvadintas “melagiam" ir 
kitokių nesąmonių pripasa
kota. žodis-žodin tas kan- 
džiojantis šmeižtas skamba 
taip:

“ ‘Keleivio’ 41 numery drau
gas S. Michelsonas per daug 
perdėjo ir iškraipė aprašymą iš 
mano pasikalbėjimo su juo lie
čiant Lietuvą ir jos gyvenimą.

“Kalbėdama apie savo kraš
tą. aš išisitariau. kad Romos 
katalikų kunigija yra nelemta, 
ir jų veikimas nepriklausomoje 
Lietuvoje yra tvankus—jie ža
lingi visai šaliai, bet ne valdžia. 
Aš neradau nieko priešingo 
Lietuvos valdžioje! Meluoti ne
gražu! Lietuva man labai pati
ko!”

Aš turiu pasakyt, kad aš 
“Vienybės” niekad neskai
čiau, nežinojau dagi kad 
toks laikraštis yra, ir todėl 
labai nustebau, kada man 
buvo parodytas joje tilpęs 
šitas šmeižtas su mano para
šu, ir mano vardu “Kelei
vio” redąktoi ius viešai vadi
namas “melagium.”

Aš šiuomi pareiškiu, kad 
aš niekad “Keleivio” redak
toriaus “melagium” nevadi
nau ir šitokių dalykų “Vie
nybei” niekad nerašiau.

Anelė Liutkuviene.
Nuo Redakcijos: Mums 

teko patirti, kad šitą žioplą 
paskvilį sufabrikavo p. F. 
B. Kubilius, lietuvių metodi
stų kunigužis. “Vienybė” jį 
dar “pazalatijo” ir paskelbė 
kaipo nesugriaujamą faktą, 
kad fašizmas yra geras 
daiktas. Bet ką gi šitie faši
stų vuodegos pasakys da
bar, kuomet jų melas išėjo į 
viršų?

Turtuoliams ir beturčiams 
vienodai yra draudžiama po til
tais nakvoti ir duoną iš kepyklų 
vogti. Anatole France.

Fašistai pranašauja dabarti
nei von Papeno valdžiai 

žlugimą.

Laprikčio 6 dieną Vokie
tijoj bus nauji Reichstago 
( parlamente) rinkimai. Tai 
bus jau dvylikti rinkimai 
kaip įsikūrė Vokietijos res
publika.

Prie šitų rinkimų uoliai 
ruošiasi visos partijos, bet 
atkakliausios varžytinės ei
na tarp dabartinės von Pa
peno vadovaujamos junke
rių valdžios ir Hitlerio 
vadovaujamų fašistų, kurie 
patys save vadina “nacio
nalsocialistais”.

Kapitonas Hermann Goe- 
rng, žymus fašistų šulas ir 
nesenai paleistojo Reichsta
go pirmininkas, šiomis die
nomis papasakojo Amerikos 
spaudos reporteriams, ko
kiais obalsiais hitlerininkai 
eina į šiuos rinkimus ir kaip 
jie žiuri į dabartinę von Pa
peno valdžią.

Štai jo kalbos turinys:
Šį kartą prieš nacionalso

cialistų (fašistų) partiją sto
vi naujas oponentas, kuris 
daugeliu žvilgsnių skiriasi 
nuo savo pirmtakunų. Tai 
oponentas, kuris viską už
miršo, o nieko neišmoko.

Tai yra neskaitlinga, bet 
arogantiška ir pasiputusi 
klika, kuri visai nenori su
prasti liaudies teisių, bet 
laikosi principo “L’etat 
C’est Moi.” (Tai yra vieno 
franeuzų karaliaus pasaky
mas, kuris reiškia: “Valstv- 
bė—tai aš pats.”—Red.)

Tai yra klika, kuri skaito 
save poniškais šeimynin- 
kais, kuriais ištikrųjų ji nė
ra.

Ji paleido vos susirinkusį 
naują Reichstagą ir paskel
bė 12-tus rinkimus, tikėda
mosi šituose rinkimuose su
mušti nacionalsocialistus ir 
paimt viršų. Bet musų tiks
las šituose rinkimuose yra 
parodyt, kad mes galime su
mušti šitą reakcininkų kliką 
Į skutus.

Reikia žinoti, kad dabar
tinė valdžia, išskyrus karo 
ministerį gen. von Schlei- 
cheri, susideda iš tokių žmo
nių, kurie iki šiol Vokietijos 
liaudžiai buvo visai nežino
mi. Pats kancleris von Pape- 
NEREIKALINGAS ŽMOGIS.

čia parodytas buvusis vokie
čių kaizeris, kaip jis dabar špa- 
ciruoja Olandijos pajūry, netoli 
Doorno. kur jis gyvena nuo pat 
savo pabėgimo nuo revoliucijos. 
Jis tenai neturi jokio darbo, tik 
miega, valgo ir špaciruoja. Tai 
tikrai nereikalingo žmogaus gy
venimas.

nas politiškame gyvenime y- muose patraukti savo pusėn 
ra turėjęs tokių nepasiseki-• daug ūkininkų ir miesto 
mų, kokius sunku net įsivai- i darbininkų, kurie pilnai at- 
zduoti. Ir šitokia valdžia yra sversią visus galimus nuos- 
pasiėmus šeimyninkauti Vo-i tolius.
kietijos likimą. i Valdžia mano atimti iš

Kancleris von Papenas yra! Hitlerio pasekėjus ir pasisa- 
mažiausia savo pareigoms, vindama fašistų partijos

programą.
Bet fašistų šulas kap. Goe

ring atsako i tai šitokiais ar-

pareigoms 
tinkamas žmogus. Tai yra Į 
mažutis centristų partijos' 
(katalikiškų klerikalų) poli
tikieris, kuris niekad nebuvo 
ir negali būt Vokietijos žmo
nių vadas.

Šitai valdžiai yra lemtas 
neišvengiamas

gumentais:
"Mes nepriešingi, kad 

valdžia yra tvirtai nusista
čiusi linkui svetimų valsty- 

. ibiu; bet mes priešingi val-
„„„ , . .’ dziai, kuri nori Kalbėti Vo-nes ji vra sudaryta ir din-į, - ,i • - ! kietijos žmonių vardu, ne-guojama atsiskirusios nuo:, j * - - ■ i- .i x-- būdama tu zmomu įgaliota, gyvenimo aristokratijos
kliubu ir palaikoma vien tik! ^s tikime, kad tie pa- 
D-ro Hugenbergo saujalėsi-'8 reika.avimai darytų uz- 
tautininku. Žmonių pritari- j slenY daug didesnio jspu- 
mo ji neturi. ‘ !dzM)> Jei£u Juos statytų Hit-

T. . , , . • leris. už kurio liečiu stovi
Kad^ patraukus pne sa-,14 000000 balsuotojų, pa

ves neismanehus ir gavus j sirvžusiu kovoti už Vokieti- 
siokios-tckios paramos, val jos laisvę”.

Šitų reikalavimų fašistai 
stato tris, būtent:

1. Atstatyti Vokietijos 
garbę, atgaunant jai lygy
bę tarp kitų tautų.

2. Nuimti nuo jos melagin
gą apkaltinimą už karą.

3. Tinkama apsauga Vo-
, . . , . , kieti jai. Tai vra lygi teisė
lygiai kaip musų programo ^rinklUotis su kitomis valsti- 
vykdymas. i jomis.

Bet jes likimas buvo nu-! Hitlerininkai sakosi karo 
spręstas jau 12 rugsėjo die- nenori, bet kuomet jų ar- 
ną. kada susirinko vasarą iš-. šiauši priešai, kaip Lenkija, 
rinktas Reichstagas. Jos ša- Francuzija ir kiti, yra apsi- 
lininkų tenai kaip ir nebuvo.5 ginklavę nuo galvos iki ko- 
Norėdama šitą savo silpnu-, jų, ir vis isteriškai šaukia, 
mą paslėpt, ji tuojaus Reich- kad jiems gręsiąs “pavo- 
stagą< paleido, neduodama jus”, kad reikią da geriau 
jam progos nei balsuoti. Bet; apsisaugot, tai Vokietijai 
Reichstagas vistiek balsavo’ apsauga esanti dug reikalin- 
ir nubalsavo tai valdžiai ne- gesnė. nes dabar ji beveik 
pasitikėjimą. ‘jokios armijos neturinti.

Nežiūrint, ar teisiniu žvil- Be to da fašistai reikalau- 
gsniu tas balsavimas turėjo ja visiško karo skolų panai- 
galios ar ne, politiškai ir kinimo.
morališkai jis buvo von Pa- Tai tokie hitlerininkų po- 
penc valdžiai mirtinas smu- pilitiniai tikslai.

džia iškilmingai paskelbė, 
kad jos tikslai esą tokie pat, 
kaip ir musų, nacionalsocia
listų (fašistų). Kad ati
traukus nuo mus minias, ji 
kas diena savinasi iš musų 
programo idėjas ir puošia' 
savo pagrindis tokiomis de
koracijomis, kad išrodytų

gis.
Prezidentas Hindenbur- 

gas atsiėmė pirmiau duotą 
valdžiai teisę pakeisti respu
blikos konstituciją ir dabar
tiniai rinkimai turi vykti se
nuoju įstatymu, taigi val
džia jais nieko nelaimės. 
Nauji rinkimai sukels tik 
daugiau nerimo valstybėj, 
daugiau neaiškumo ir dau
giau išlaidų.

Valdžia tikisi, kad nauja
me Reichstage nacionalso- 
ciolistai neteks tarp 70 ir 
100 vietų, kurios teksiančios 
Hugenbergo tautininkams, 
arba naujai sudarytajai val
džios (prezidialistų) parti
jai. Šitos jos viltys tačiau su
byrės 6 lapkričio.

Valdžia tikisi, kad dauge
lis hitlerininkų, kurie dabar 
gavo valdininkų ir valstybės 
tarnautojų šiltas vietas, 6 
lapkričio stos už ją, ir tuo 
budu fašistų eilės sumažės.

Bet, iš kitos pusės, hitle
rininkai tikisi šituose rinki-

Visi žino, kad sumuštą 
Vokietiją po karo aliantai 
nežmoniškai apiplėšė ir pa
žemino. Tą skriaudą ir pa
žeminimą jaučia kiekvienas 
vokietys. Todėl visai natū
ralu, kad Hitlerio fašistai, 
demagogiškai rėkaudami 
apie “sugrąžinimą Vokieti
jai garbės”, randa miniose 
karšto pritarimo. Ir dėl to 
šita partija paskutiniais lai
kais taip aukštai pakilo. Bet 
ar hitlerininkai galėtų savo 
prižadus išpildyt, tai kitas 
klausimas.

Pagalios, tie dalykai, ku
rių fašistai reikalauja, Vo
kietijos darbininkų gyveni
mo nei kiek nepagerintų. 
Priešingai, paėmus fašis
tams viršų, darbininkams 
butų daug blogiau, nes 
tuojaus butų atimtos jiems 
visos teisės ir laisvės. Del to 
klasiniai susipratę Vokieti
jos darbininkai fašistiniam 
šumui netik nepritaria, bet 
kovoja prieš jį.

Pajauta
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šauniu romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.54.

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mas*.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Bedarbių Skaičius Auga; Butlegeriai 
V idurdieny Saudosi._________

CHICAGO, ILL. I Miesto majoras Clyde,
Dabar Chicagoje priskai-J Fordas (H. Fordo pusbro 

tomą apie 750,000 bedarbių, lis) pridūrė: “Šis miestas 
bet tą skaitlinę sudaro tiki turi virš 50,000 gyventojų, o . 
Chicagos miesto gyventojai. Į pašalpos reikalaujančių 
Žiemai gi i Chicagą šuva-Į žmonių yra tik 3,000. 
žiuoja daug farmu darbinin-1 Ar tik nebus pigios rū
kų, tad žiemos metu skait-įsiės reklama? A. B.
liūs bedarbių padidės veik
kita tiek.

Miestas dabar šelpia 145,- 
000 šeimynų ir pavienių.
Šeimynoms duoda anglių ir 
kiek maisto palaikymui gy-

NEVV ARK,
‘Demokratų Kliube 

kimai.

N. J.
” nesuti-

Penktadieni, 14 spalių d., 
p. Trečioko buvo spaudoje 
paskelbta, kad “visi S. V. 
lietuviai piliečiai” atsilan- 

Inne , jiems duoda pavalgyt hęytų j susirinkimą. Tuo pa- 
paskirtose valgyklose dujkvje^jmu suįdominti, 8 vai. 
kanu i dieną, valgis laoaiIvakare atsilankė apie 100 y- 
blogas. patų. Šlebckauskas atidaręs

Miestą valdo visokie vie-lgŲgjj.įjjjęjjp^ aiškino, kad čia 
si vagys. esąs suorganizuotas “demo-

Pirauau vabįė Thomson!- kraty knubas” ir, girdi, jei 
nių republikonų šaika, da- |kas gus tam kliubui priešin- 
bar valdo demokratai. Mies- turės apleisti susirinki 
tas nugyventas, paskendęs mą Tuoj paėmęs balsą ark. 
skolose, miesto darbinin- Geniotis sako, kad šis su- 
kams iau po kelis mėnesius gjrinkimas nebuvęs šauktas 
nemokėtos algos. Bedar- demokratų vardu. Tą patį 
biams skiriamos pašalpos aiškina ir p. Kralikauskas. 
mažinamos, nes aiškinama, J po tarp Kralikausko ir
kad fonduose baigiasi pi- Trečioko iškilo nerimtas 
mgai. ' ginčas. Tarp jųdviejų Įsikišo

Bedarbiai tam priešinasi ja kun Kelmelis ir patr. 
ir rengia demonstracijas, o Ambrozas; bet ir tie prieš 
tas miesto valdžiai nepatin-.p Kralikauską neatsilaikė, 
ka. Prieš tekias demonstra- j p Sireikis pareiškė, kad or- 
cijas miesto valdžia pasiun- ganizuojant ši “kliubą”, 
čia bulius policijos, tie ret- kun Kelmelis ir Ambrozas, 
karčiais bedarbių burius ap- J norėdami gaut pirmenybę, 
muša, o kai-kada apšaudo. J nuėję pas miesto “čypus” ir 
Spalių 5 d. vieną bedarbį įskundę, buk tas kliubas e- 
policija nušovė. I suorganizuotas nelegali-

Dirbtuvės didžiumoje uz škai. Tas skundas turbut bu- 
darytos: kurios dar dirba. Į vo .padarytas prieš p. Tre- 
tai su labai mažu darbininkų čioka ir laikinąja valdybą, 
skaičiumi ir tai po dvi tns|Gaila> kad lietuviai tarp* sa-

vvbės. Pavieniai naudojasi 
taip vadinamąja “Soup

dienas į sąvaitę. Westem 
Electric Co. dirbtuvėse 1930 
metais dirbo apie 40,000, o 
dabar dirba tik .apie 6,000 
žmonių ir tai nepilną laiką.

Geležies išditbystės dirb
tuvėse, kurios randasi South 
Chicagoje, daug darbininkų

vęs nesutinka 
svetimiems.

ir skundžia
Magnus.

NEWARK, N. J.
Susitvėrė Demokratų 

Kliubas.
Nevvarko ir apylinkės lie- 

naleido iš darbo, o likusieji 1 tuviai susiorganizavo Į dide- 
dirba tik po kelias dienas. 1| Demokratų Kliubą ir sku 

biai rengiasi ateinantiems 
rinkimams, kad išrinkus 
Frankliną D. Rooseveltą Į 
prezidentus. Pirmiaus ne- 
warkiečiai turėjo Lietuvių 
Politikos Kliubą, kuris buvo 

Chicagą ir jie gaspado- Bąba> sfprus politikoje ir 
rauja labai dnjriai Čia yra na"als’ £?*.P3-’
kelios stambių butlegeriu ku.tinlu lalku į>?v° k ap 

“ - 1 miręs savo veikime ir dabar
didesnė dalis narių perėjo į 
Demokratų Kliubą.

Demokratų Kliubo Vai 
dyba: J. M. Bujauskas, pir
mininkas: Petras Norbutas,

Mažieji degtindariai priešl™™;’. ^^dfe 
stambiuosius sindikatus ‘Odininkas. J altus setus 
kompeticijos atlaikvt nega.hek>etonus; Pranas Makrec- 
li. tečiaus prie dabartinės kas’ fmanfų bretonus, 
bedarbės degtindarių Chi- Nutarta surengti dideles 
cagoje priaugo galybės ir politines prakalbas 3 lap 
daugelis bando padaryt pra- Įkričio dieną Lietuvių Šv. 
gyvenimą iš munšaino. Bet Jurgio Draugijos Salėje, 
ir tas biznis dabar pradeda Vilniaus pasų ir ženklelių 
visai susmukti, nes nedarbo reikalu neivarkiečiai savo 
krizis palietė ir degtinda- kvotą yra išpildę. Kurie da 
irius. Net gražiausios kurnu- nesuspėjo Vilniaus pasų 
tės skundžiasi, kad ir jos gauti arba nori daugiau žen- 
biznio negali padaryt. * kielių, tie galės per tūlą lai- 

Senas Petrą*, ką gauti A. S. Trečioko a- 
| genturoje.

Lietuvių Aviacijos Diena 
|Newarke pavyko. Dabar jau 
vra kalbama apie lakūnų į 

Mr. Henry Fordas, gar-1 Kauną išleistuves ateinančią 
saosios Ford Motor Co. savi-1 vasarą iš New Yorko. Ne- 
ninkas, pasakė: “Šią žiemą J Wark iečiai tuo reikalu daro 
dėl bedarbės nė vienąs šio i pasitarimus su New Yorko 
meisto gyv entojas nekentės I lietuviais.
šalčio ir biaurių oru. Mano Nevvarko lietuvių Pasko- 
uky pereitą vasarą užaugo hOs ir Statybai Skolinimo 
užtektinai javų. Jie bus da- Draugija (Lithuanian Buil- 
iinami veltui bedarbiams, ding and Loan Ass’n) gerai 
kurie šiandien neturi ko pa- gyvuoja. Manoma, kad ir 
valgyti. Butų yra užtektinai už šiuos 1932 metus ji galės 
ir bedarbiai nebus mėtomi Į išmokėti gerus nuošimčius 
lauk iš namų už negalėjimą J savo nariams.
užmokėti randos.” A. S. Trečioką*.

Pullman karų dirbtuvės su-j 
virš metai visai nedirba.

Chicagoje geriausiai dir 
bama naminės degtinės iš
dirbystėje. Stambusis bulte- 
geriu sindikatas užviešpata 
vo

grupės ir tarpe tų grupių va
roma kompeticija ir tų atski
rų grupių būna susirėmimų 
ir kartais dienos metu pra
deda šaudytis iš kulkosvai 
džiu vieni kitus.

DEARBORN, MICH. 
Fordas ramina bedarbiu*.

Naujasis Francuzu Karo Laivas.

Vėliavoms plėvesuojant ir sirenoms staugiant šiomis dienomis Dunkirko uoste buvo nu
leistas i vandeni naujas franeuzų karo laivas, kuris pakrikštyta vardu “Vauąuelin”. Ar šis 
faktas neparodo, kad visos imperialistų “nusiginklavimo konferencijos“ yra niekas daugiau, 
kaip tik muilinimas pasauliui akių?

Kunigo Čižausko Byla. Fordo Darbai 
Ir Kitos Naujienos.

DETROIT, MICH. Į jo vidurį sudėta laikraščių, 
Lincolno automobilių dirb- Pąveik>lų “ istoriškų pada-

tuvė, Fofdo automobilių . ... ,.
dirbtuvės skvrius, kur 1928- n c ' , Michigan
9 metais diibo apie 30,000, ?cl _T,e.lePn°.n« ko!?Pa"1l? 
darbininku, šiandien stovi !vede ^slogių pasjkalbeji- 
uždaryta ‘ir kada pradės, •"?. su Peru respublikos mie-
dirbti, niekas nežino. ls‘?B,kDetr?'t? ! Pe™ P?'

■ sikalbejimas kamuos $33.00 
Fordo Motor kompanija f už 3 minutes. A. B.

neseniai visiems savo darbi- į __________
ninkams nukapojo algas nuo'
$6.00 iki $4.00 už 8 valandų Į 
darbo dieną, o vėliaus atlei
do daug darbininkų nuo 
darbo. Šiandien toji dirbtu
vė stovi kaip ir uždaryta.

Spalių 11 d. Švento Jur
gio parapijos prabaščiaus 
Juozo Čižausko teismas su 
policistu Podolskiu ir Ve
ronika Bukantvte pasibaigė 
oolicisto naudai.

ZLIZABETH. N /•
Kun. Liūto ir ark. Geniočio 

prakalbos.
Nedėlioj, spalių 1G d., 8 

vai. vakare Litvino salėje 
čia kalbėjo arkiv. Geniotis 
ir kun. Jonas Liūtas. Svieto 
prisirinko tiek, kad nebuvo 
kur atsisėsti; galėjo būt apie 
600 žmonių. Kalbėtojai sa
vo kalbose nieko neužgaudi-
nėjo; laike prakalbų pas- 

Mat, dvasiškas tėvelis ne-! kleista daug literatūros li

DIRVOS” KORESPONDENTO
VERKSMAS IR PAŽANGIEJI.

TORONTO, ONT.
CANADA.

Būdavo, čia veikia rau
donieji, katalikai ir cicilis- 
tai. Dabar visi ilsisi, kaip 
bitės per lietų.

Spalių 9 dieną kas metai 
būdavo triukšminga. Para
pijos svetainė būdavo pub- 
ikos prikimšta. ŠĮ metą nu

einu — svetainė visai tamsi, 
oaminėjimo nėra. Klausiu,
(ame dalykas, sako, kuni
gas bažnyčioj per pamokslą 

paminėjo”. Matomai, ne
norėjo savo nervų gadinti, 
nes gerai žinojo, kad iš bol
ševikų nepasipelnys: jie 
daugiau neaukoja, kaip vie
ną centą, o parapijonys jau 
nučiulpti iki gyvo kaulo.

Gėda ir tautininkams taip 
apsileisti veikime. Savo ap
sileidimo jie nepateisins.

Dabar kaip tik daugiau 
pramogų galima surengti, 
nes tam turite laiko. Pir
miau, kada rengdavo kiti, 
ai ir jus neapleisdavote. Bū

davo. 3-4 parengimai vienu 
kartu. Jei paklausdavai, ko
dėl taip darot, ar negalima 
prasikeisti vienas su kitu, tai 
gaudavai atsakymą, kad no
risi “veikti”, ir viskas. Bet 
kur dabar yra tas jūsų žo
dis “veikti?” Pasirodo, kad 
ne veikti jus norėjot, bet pa- 
sipiningauti rūpėjo. Dabar 
žmonės pinigų neturi, tai 
neapsimoka ir veikti. Juk 
turite parapijos svetainę, 
samdyti nereikia, o ant 
smulkių išlaidų vis susirink
tų. Tai kodėl nepalinksmin
ti žmones šiais vargo lai
kais?

Gaila, kad jus taip greitai 
savo vilkišką kailį parodėt.
Jums rupi ne tautybė, tik 
piningystė.

Beje, man tik dabar į gal
vą atėjo, kad “tautiškas vei
kėjas” yra labai užimtas 
Clevelando “Dirvos” vaju
mi. Bus daug dolerių. Cha, 
cha’...

Apie socialistus nėra ką prie jokios partijos, nė drau- 
rašyti, nes jų čia nedaug y- gijos. Jam poiitiKa visai 
ra. Tačiau jie daug gražių nerūpėjo. Jis rūpinosi kaip 
veikalų pastatė, ko nei tau- greičiau užsidirbti keletą 
tiški, nei pažangieji veikėjai dolerių ir atsivežti iš Lietu- 
neįstengs pastatyti. (vos savo žmoną. 0 kadangi

Spausdino laikraštį “Ka- jis buvo gana apsukrus vy- 
nados Lietuvi”, bet Išimai- ras, turėjo neblogą darbą ir 
šė tautiškas fašistas ir nu- pakankamai buvo darbštus, 
jojo į “Vienybę”. nevartodavo jokių svaigi-

Pažangieji suprakaitavę nančių gėrimų, tai jis savo 
veikia. Yra sakoma, kad ne- tikslą atsiekė. Atvažiavus 
sušlapęs žuvų nepagausi, žmonai su dvejetą vaikučių 
Taip rr jie žuvavo dolerius pasidarė didesnės kliūtys, 
po visą Kanadą savo “darbi- Jo žmona negalėjo pernešti 
ninkiškam” laikraščiui, ir Kanados klimato, tankiai 
dabar pirmas numeris pasi- siedavo ir priversta buvo 
rodė. Surašytos visos pase- grįžti Lietuvon. J. Blužaitis

turėjo išleist atgal savo žmo
ną su vaikučiais į Lietuvą, 
o pats pasiliko Kanadoje. 
Pasidarė daugiau trukumų, 
prisiskolino; ant nelaimės 
prasidėjo da didesnė bedar
bė.

Išleidus žmoną atgal j 
ta, kiek pajam turėta, kiek Lietuvą, pradėjo draugaut 
kavalierių atsilankė ir, abel- ne politiškai, bet asmeniškai 
nai, bus aprašyta visas “dar- su J. Urbanavičia ir keliais 
bininkų judėjimas". Gaila kitais bimbiniais, o tie vė- 
man “Dirvos” koresponden- liau jį prisikalbino įstot ir 
to “Šešupės Bangos".Straip- i “Literaturką”. Ir tik dėl 
sny “Žuvininkai” jis grau- asmeniškų sumetimų jis pa- 
džiai verkia, kad “šiais be- liko bimbiniu.
darbės laikais sąmoningi Kadangi J. Blužaitis pri- 
Toronto darbininkai išžve- klausė prie Winnipego Lie- 
jojo paskutinius dolerius, o, tuvių Darbininkų Draugijos,

nusios žinios. Bet nenulius- 
kit, draugai. Vėliau bus nau
jesnių žinių iš redakcijos pa
stogės, nes tai vieta garbin
ga: bus žinoma, kiek išger

apie laikraščio išleidimą nei 
šnipšt—jis negimęs mirė.

tai jis atsilankė Į mėnesinį 
susirinkimą ir pats viešai 

Neverk, gerasis, jau “Dar-' pareiškė, kad jis nėra joks 
bininkų Žodis" išsiuntinė- bolševikas ir padaręs didelę 
tas po visą Kanadą ir Ame-. klaidą susidraugaudamas su 
riką, tik neverk jį skaityda- ■ bimbiniais. Draugai paau- 
mas. Mano širdį labai su-ikavo jo kelionei keletą do- 
graudino skaitant apie dar-'lenų ir paskyrė iš W. L. P. 
bininkų išnaudojimą. D. iždo $10. Tai tokia J.

Žvingių Garšvilas. ■ Blužaičio istorija gyvenant
---------------- į jam Kanadoje ir jo išdepor-

WINNIPEG, KANADA, jtavimas. Jeigu jis liko ku
rk n 1 m - *x* -j _* iriems skolingas, tai ne su

:.Ja^r^.u:ra-mo?“»“H“ . . | verčiamas.
Del J. Blužaičio išdepor- Draugas

tavimo į Lietuvą kilo visokių 
gandų Vieni pasakoja, kad 
jį išdeportavo už politiką, 
kiti kalba kad už vadovavi
mą streiko. Tikrenybėje jį 
išdeportavo už tai, kad jis 
buvo ant miesto duonos, ki
taip pasakius. “Soup Line” 
eilėse.

Kanados valdžia tokių 
ateivių nenori ir kaipo sve
timšalį maityt nenori. O prie 
to da prisidėjo kiek ir '‘Lite- 
raturka”, kaipo nelegalė 
Kanadoje.

Kadangi aš JUBlužaitį pa
žįstu nuo pat jo atkeliavimo 
iš Lietuvos, nes mes čionai 
kartu gyvenome, todėl noriu 
paaiškinti, kad J. Blužaitis 
tikrenybėje nebuvo joks po
litikierius ir mitingii ant 
“Market Skvero" nelaikė.
Po atvažiavimo iš Lietuvos 
per du metu jis neprigulėjo

sutiko stoti viešam teisme 
prieš teisėją ir publiką ir 
atlikti viešą savo gyvenimo 
išpažintį. Slaptai viską už- 
glostė ir vėliaus tapo prane
šta publikai, kad teismo ne
busią, nes kunigas su buvu
sios savo choristės vyru su
sitaikęs. Tik nepasakė, ko
kiomis išlygomis; tačiaus te
ko girdėti, kad policistas lai
mėjo savo. Vietiniai dienra
ščiai apie tą skandalą visai 
mažai ką rašė.

Spalių 10 d. Leo Ruby 
smarkiai sumušė savo mote
rį Tilie ir išeidamas iš namų 
pasakė: “jeigu tų mane a- 
reštuosi, tai aš pasikarsiu.” 
Moteris apie tai papasakojo 
policijai ir jos vyras buvo 
areštuotas ir uždarytas be
langėm Kalėjime jis sudras
kė savo marškinius, pasida
rė virvę ir pasikorė, palik
damas našlaičiais savo du 
vaikučius ir moterį. Vadina
si, savo kerštą išpildė.

Spalių 12 d. naujai stato
mam pašto rūme įvyko mili- 
tariško pobūdžio ceremoni
jos ir padėta kertinis akmuo.

laikraščiu. Magnus.

IŠVYTAS Iš MEKSIKOS 
POPIEŽIAUS AGENTAS.

Arcivyskupas Leopoldo Ruiz 
y Flores, buvusis Romos popie
žiaus atstovas Meksikoj, kuris 
šiomis dienomis buvo išvytas 
kaipo reakcijos talkininkas ir 
piktas darbo žmonių priešas. 
Apsigyvenęs tuo tarpu Jungti
nėse Valstijose, jisai nusiėmė 
■savo klerikališką uniformą ir 
dėvi pilietinėm drapanom.

Sieniniai Kalendoriai 
1933 M.

Ivaškas siųsti Lietuvon, reikalingas 
kiekvienam. Turiu visokių, du—40c., 
100—810. Persiuntimą turi apmokėt 
patys. (-)

ZIGMAS GILIAVFCIUS 
189 Hartford Avė.

New Britain. Conn.

“Keleivis” darbo žmonin drau
gas, patarkit skaityt jį kiek
vienam lietuviui darbininkui.

MORGENTOWN. W. VA.
Mirė 19 metu jaunuolis.

Spalių 16 d. š. m. nuo širdies 
ligos, mirė Alfredas Tupas. savo 
tėvelių Kazimiero Tupaus na
muose. Jau pirm 6 metų velionis 
turėjo širdies ligą. nes tuomet 
sunkiai sirgo drugiu. Nuo to lai
ko jis nesveikavo ir gyveno su 
savo tėveliais ant farmos netoli 
nuo Morgentown. W. Va. Spalių 
19 d. jo kūnas buvo nulydėtas į 
Amettsville kapus ir palaidotas 
ant Tupaus loto, kuris seniau 
buvo nupirktas dėl jų šeimynos. 
Apielinkėje gyvena daug lietu 
vių. todėl velionies laidotuvėse 
dalyvavo daug lietuvių ir sve
timtaučių. Jo draugai p-nai Roc 
kis ir kiti prisiuntė gražių gėlių 
vainikus ir prisiuntė karus pa
lydėt velioni į kapus.

Velionis Alfredas paliko di
deliame nubudime savo myli 
mus tėvelius, broli Juozą ir dvi 
seseris. Anna gyvena pas tėvus, 
o Julia Smiles ženota. Lai būna 
nuo musu visų jam amžina at
mintis.

C. K. Tapąs
Route 2. Morgantown, W. Va.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, nenoro 
valgyti, strėnų ir pečiu skaudėjimo, 
patrūkimo, dusulio (asthma), perša
limo, skausmo po krutinę, reumatiz
mo, plauku slinkimo, pleiskanų, šla
pinimosi lovoj, nuo nervu, išgąsčio, 
priemėčio. nemiegojimo ir ghlvos 
skaudėjimo.

Pas mus galima gauti šimtai viso
kiu kitokiu žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitu šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir daugeliui 
esu suteikęs sveikatą. Klauskite lai
škais arba ypatiškai:

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST)

108-a Broadway, So. Boston, Mass. I
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbti. Pasiunčiam per 
paštą visus. , S

Chas. B. 
Knchaaslns & Šen

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrahas paruošia m nuo $75 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausį 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD 

Jsitėmykit telefoną South 0083

NAUJI KALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS,

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

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

GEO.
BEN'DORAITIS
520 Wiloon SL, 

Waterbnry, Conn.

^oeoeeooeooeooecoooeoeoeoeeeoeoeoeooaeooaoooeoseioeor

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygas až pašę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I^alio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $1.00 
Kišeninį žiodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

“Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, it 11, irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago, III.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

BOSTONO ŽINIOS
Kaltina teisėjus už sunkias 

bausmes.
Pataisos, komisionierius 

pareiškė spaudai, kad šioje 
valstijoj yra keletas tei
sėjų. kurie bereikalingai 
skiria ilgas kalėjimo baus
mes prasikaltėliams. Jis esąs 
priešingas sunkioms baus
mėms. Sako. Anglijoj retai 
kada prasikaltėliai būna 
nubausti daugiau kaip dvie- 
jais metais ir todėl tenai e- 
santi geresnė pataisos siste
ma.

Majoras susipyko su 
“salaveišiais.”

Majoras Curley atsisakė 
daylvauti “salaveišių” armi
jos bankete, kam “salavei
šių” viršininkai viešai pasi
sakė už Hooverį. o ne už 
Rooseveltą, kuri remia Bos
tono majoras. Curley sako 
dabar neduosiąs jokios pa- 
ramos salaveišiams ir neno-I

; ris nieko bendra su jais turė
ti.

Harvardo Universitete yra 
484 socialistai.

Pereitą sąvaitę Harvar
do Universitete buvo ban
domieji prezidento rinki
mai. Buvo atspausdintos 
blankos su visų partijų kan
didatais ir išdalintos studen
tams, kad kožnas pažymėtų 
sau patinkamos partijo 
kandidatą 
sugrąžintų
muose daly 
dentai. Dav
už Hooverį 1741, už Roose-|1918 metų gyveno siaurės 
veltą 620, už socialistą Nor- Į Kaukaze, šiomis dienomis

TENAI, KUR KOMISARU 
1 BUVO KUPIŠKIETIS BALYS

Arba atsiminimai iš lietuvių savo butuose. Bolševikai Je- asmenį paslėpdavo, duoda- 
gyvenimo šiaurės Kaukaze. į katerinodare įsteigė nacio- mi kitu vardu dokumentus. 

t- . ..... nalini komisariatą (komisą- Buvo kalbama, kad buvęskaro metu, kai kairio • naci„,Xįra die- komisaru lietutis Balys ni-
daue^ictuviu'pabėgo Ru4--Iam)’ kurio l,l'-však-v buv0 ”?*? P€r Novorosijską vo- 
• j žinomas lietuvis Balys, ku- kiečių garlaiviu pabėgti į

maną Thomasą 484. 
munistą Fosterį 23.

uz ko-

Suėmė $1,000,020 lioterijos 
sindikatą.

Bostono policija susekė, 
kad čia susidarė lioterijos 
sindikatas, kurio “laimėji
mas” buvo paremtas atei

—Oirait, Maike. jeigu 
taip. tai aš nueisiu į garbar- 

—Sveikas gyvas, tėve! į nę skurų dirbt. Juk pėdės jie
—Na, tai aš, vaike, ir vėl' negalės iš manęs atimti.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

Griauna apartmentus.
Gruodžio mėnesio pra

džioj bus nugriauti 36 apart- 
mentai ant Huntington avė.. 
Bostone, kad padidinus ten 
parką, kuris randasi prie
šais Christian Svience baž
nyčia. Kunigai mano, kad

... , ... tie namai kenkia ju bizniui,atėjau pas tave pasiginčyt _Bet „ali pasitaikyt taip,! Esą. žmonfo negįli matvti

pada-mislmau. tai man pasirodė,. _Tai ka jie man 
kad jus, cicilistai, apgaudi
nėjat svietą, ir dac* oi.

—Man patinka, kad šian
dien tu toks atviras, tėve.
Taigi pasakyk, kame tu tą 
apgaudinėjimą matai?

—Ogi paimkim kad. ir pre
zidento rinkimus. Jus norit, 
kad visi balsuotų už jūsų 
partiją. Sakot, kas balsuos

rys?

už rapublikonus ar dimikra

—Jie numuš tau algą.
—Tada, Maike, aš išeisiu 

ant straikų.
—Tada, tėve, tie ponai at

siųs savo policiją, kad tave 
suvaldytų. Ir galų gale išeis 
taip, kad nuo tų gerųjų de- 

įmokratų, kurie dabar vaiši- 
! na tave cigarais, tu gausi di-

čios iš toliaus ir to- 
mazai kas ateina mels- 

entojams jau paduo
tos netos išsikraustyti, ir 
kaip tik jie išsikraustys, tie 
namai busią nugriauti. Bet 
vargiai kunigai laimės, nes 
jeigu vietiniai neina Į baž
nyčią, tai tolimesni gyven
tojai juo labiau neateis.

uz delį guzą pakaušin.

Du vyrai pasisamdė Bos
tone taxi, nuvažiavo į So- 
mervillę, paskui atgal, ir 
grįžtant apiplėšė vežiką.

tus, tas numes savo 
dyką.

—Tai tikra tiesa. tėve.
—Tu sakai, kad tiesa, o 

aš sakau, kad tai melas. Ir 
aš galiu tą pruvyt, Maike. 
Ve, nuo dimikratų aš jau va
kar gavau vier
tik atiduočiau jiems savo 
baisa, o kai ateis elekšin dei, 
tai jie žadėjo atvažiuoti ir 
nuvežt mane su dideliu ar- 
mobilu, o po tam bus netik 
cigarų, ale ir gero bavarsko 
alaus. Taigi tu matai, vaike, 
kad mano votas nebus nu- i 
mestas uždvka.«z

—Bus da blogiau, negu 
už dyką. tėve.

—Kokiu spasabu?
—Tu neįsižeisk, tėve, bet 

aš turiu tau pasakyti, kad 
tu nesupranti politikos.

—Tai kaip ją reikia su
prasti?

—Suprasti ją reikia taip, 
tėve: jeigu kuris politikie- 
ris leidžia pinigus balsams 
pirkti, tai taip ir žinok, kad

‘ j —Olrait, Maike, jeigu 
taip, tai aš vetuosiu už cici- 
listus. Bet ar tu, Maike, gali 
garantuot, kad jūsų partija 
man guzo neduos?

—Ne. tėve. socialistai ne-
, ., gali taip elgtis, nes jie fab-
Kan rikų nevaldo. Jie patys yra 

darbininkai, ir todėl patekę 
i valdžią visų pirma žiūrės, 
kad butų pagertintas darbi
ninkų gyvenimas. Kitaip sa
kant, jie cigarų balsuoto
jams nedalija, bet užtai atsi- 
ygins jiems savo teisingu
mu ir gerais darbais val
džioje. »

—Dac fain. Maike! 
votą aš atiduosiu už 
oartiją.

Musu Žemė Turinti 
lOfitiOfiOOfiOO Metų.

ką, Raulinaitį, Jatulį), bet buvo įsėdęs į garlaivį ir šis 
asmeniškai Balys šio nutari- turėjo jau plaukti, bet čia 
mo nevykdęs. vienas “baltasis” jį pažinęs

Vieną kartą komisaras <nors. BalXS buvo Gžsigrima- 
Balys pietavęs vienoj Jeka- 11 Ji,u°J areštavo. Is ka- 
terinodaro valgykloj; ten Įėjimo Balys rasęs vienam 
pat atėjęs ir D. Šidlauskas, letuviui gydytojui laišką, 
kuris pamatęs Balį, norėjo kad JI Lėtų. Greit po to 
passilėpti, bet vis tiktai, baltieji sušaudė, 
draugų patariamas, likosi .Ba^s buvo kilęs nuo Ru- 
valgykloje. Nors Balys Šid- Pilkio, baigė ten pradinę 
lauską ir kitus matęs, bet mokyklą. Buvo labai gabus 
areštuoti jų neliepęs. Taip vaikinas, todėl atėjus 190o 
pat lietuvių “tautos tarybos” metams grejtai persiėmė re- 

ią sriti užėmė rau- atstovai (kurių bolševikų voliucinėmis idėjomis ir ta- 
valdžia nepripažino ir nore- P°. '^klu? caio \ aidžios 
ję areštuoti) kelis kartus bu- griovikas.
vo nuvykę i komisariatą pas to Jis platindavęs pa- 
Balį, kad šis darytų žygių, žangios minties laikraščius 
kad lietuviai galėtu išva- tarp kaimiečių. Parsitrauk- 
žiuoti Lietuvon. Bet atstovų davo revoliucinės literatu- 
neareštavo, nors Balys, kaip ro^’ pasisamdydavo mažų 
komisaras, tai galėjo pada- valbų n* paleisdavo juos tų 

laikraščių pardavinėti.
Vienas lietuvis moksleivis, Ber, vienus atlaidus, kuni- 

Lotonas, buvo bolševikų tei- gas platino katalikiškus lai- 
siamas už tarnavimą baltųjų kraščius, o Balys paleido sa- 
buriuose. Nors jį teisė revo- vo. vai.kus.su pirmeiviškais 
Bucinis tribunolas, kuris da- laikraščiais. • .
žniausia nuteisdavo mirties Kunigas tai pastebėjęs, 
bausme, bet Lotonas ištei- Pasakė tokį pamokslą: Se- 
sintas niau. girdi, žmonės buvę su

Kaf 1918 m. vidury Mask- vuodegomis. Su laiku vuo- 
vos buvo nužudytas* vo- dego$ nudilusies. Bet bedie- 
kiečių atstovas Mirbachas, viai .ir dabar es3 su vuode- 

gyventojai tai socialistai revoliucionie- &onds> todėl kas jų laikras- 
vietiniai riai (eserai) iš valdžios bu- Č1US skaitysiąs. tam irgi vuo-

susirinko Kaune prisiminti 
praėjusius laikus. Nors susi
rinko jų nedaug, bet vistiek 
jie papasakojo įdomių daly
kų.

Įdomiausis pabėgėlių gy
venimo laikotarpis buvęs 

1917-18 metai.
Tais laikais valdžios mau

nančiais prezidento rinki-Įrčs Kaukaze nuolatos keitė- 
mais. Turėjo būt parduota)^- Vienu laiku savo rankose 
milionas bilietu po $1. kas valdžią turėjo baltieji (Kor- 
duotų sindikatui $1.000.000’niloyo-Denikino) būriai; 
pajamų. Gi laimėtojui buvoi neužilgo
skiriama §10,000. šitą su
mą laimėtų tas, kurio nume
ris atatiktų dviem paskuti-

donieji (bolševikai) ir visur 
pastatė savo valdžią.

Lietuviai pabėgėliai buvo
nėm išrinktojo prezidento įkūrę lietuvių “tautos tary- 
balsu skaitlinėm." Sindika- bą” ir turėjo pabėgėlių ko
tas areštuotas. Bilietai turė
jo būt pardavinėjami po vi 
są Naują Angliją.

Su $2 laimėjo $34.500.

nntetą.
Jekatei inodare buvo du 

moksleivių bendrabučiai: 
vienas berniukų, kitas mer- 

Igaičių. Šiais bendrabučiais
Patrick Murray iš Charles- J’ upinosi pabėgėlių komite- 

toyvno nusipirko lioterijos ti- ita^- Knmskoj stanicoj buvo 
kieta už $2 ir laimėjo $34,- * bendrabučiai.
500. Ši lioterija daryta ark- Jekatennodare buvo su
ku lenktynėmis Anglijoj.t organizuotas p. Valušio (tė- 
Nors tikietų pardavinėjimas Į v°) choras, kuris kelis kar- 
Amerikoj yra draudžiamas, itus dainavo Per lietuvių or- 
vienok agentai slapta juos
nardavinėja ir yra tokiu 
kurie perka. Daugiausia tuo 
mi užsiima airiai.

Įsilaužė i garažą.
Subatos-ncdėldienio nakti

ar_ vo išmesti. Tokios permai- dega išlysianti.
nos ivyko ir Jekaterinoda- Balys pamokino vieną 
re ' ’ vaiką duoti tam kunigui at-

Greit po to Denikino ka- sakymą. I žkeltas jo ant

ganizuojamus koncertus— 
vakarus. Lietuvių vakarėlius 
gausiai lankydavo ne tik sa
vieji kolonijos
bet atvykdavo ir
žmonės—rusai, gruzinai, 
menai ir kt.

Cambridge’uję vagys įlindo !l.,.Vis’ lictavi,) noras buv0 
i Klauer Brothers garažą 
oer užnakalinį langą ir mė
gino išlaužti seifą. Jie nu

po to______ ___
riuomenė ir kitoki baltieji tv°ros. vaikas susuko: “Be- 
buriai užėmė š. Kaukazą, dieviai vuodegų neturėjo ir 
sumušė bolševikų armiją, neturi, bet kunigams , nuo 
Kadangi kai kurie lietuviai metevimo tikrai vuodegos 
tarnavo bolševikų įstaigose, lsaugs.
tai jiems reikėjo slapstytis *'-ilo klegesys ir sumiši

mas. Kunigas liepė špitol-

kuogreičiausiai išvykti į Lie- 
“Tautos tarybos” na

riai darė žygių. kad vietos 
vi-

Hitleris Norėjo Tris
Dienas Žudyti?

Paskelbta didele sensacija 
rpie jo atsilankymą pas 

Hindenburgą.
Turbut visi da atsimena, 

kaip Vokietijos fašistų va
das Hitleris 15 rugsėjo die
ną buvo atsilankęs pas pre
zidentą Hindenburgą ir rei
kalavo, kad jam butų ati
duota valdžia?

Ką jis tuomet Hindenbur 
gui šnekėjo, tikrai niekas 
nežino, nes laikraščiuose 
nebuvo tuomet viskas skel
biama.

Bet dabar, kai Hitleris 
susiėdė su Hugenbergo 
plienkepurininkais, tai pas
tarųjų organas “btahlhelm” 
paskelbė, kad Hitleris tuo- 

Garsusis vokiečių moksli- met prašęs Hindenburgo lei
dimo per 3 dienas žudyti fa
šistų priešus Berlyno gatvė
se.

Savo 
j įsų

ninkas Einšteinas pereitą 
nedėldiehį skaitė Berlyne 
referatą apie “erdvės supra- 

patekęs į valdžią jisai turės timą”. " Jo manymu, erdvė
O iš i nuolatos

duris ku- valdžia duotų leidimąmuse jo ransoią ir muh.-, . ......
iu apdaužė, tačiau atida,yt į'.™8 lietuviams išvažiuot,
negalėjo. Tuomet nulupo i hf hoisevdtij vai-
„„7. i „iTL dzia tokio leidimo nedave.
-n nikoliai, ir la i'-inežė^' ’ f*, ie bolševiku buvo prisidė- nuo keršto baltųjų, kurie vi
sU nikeliais ir ta issinese. : Hetuviai Del to sus tokius žmones be jokio ninkams greitą, ta varną su

pabėgėlių komitetus parėmė teismo žudydavo. ^aat,’..bet Balys gi eitai nu-
. kairieji. Buvo įvykę lietuvių Nežiūrint, kad lietuviai - e nuc 010> 11 Pa^e"

tarpe kratų ir areštų: buvo pabėgėliai būdavo visokio A i - i t.
nuimti iš Krimskos stancijos nusistatymo (dešinieji ir , .Ta’toks zm+o^s b.u™,
keli lietuviai ir išvežti į Je- kairieji), jie vengdavo skų- .-'p -?ro. jisai išvyko
katerinodaro kalėjimą, bet ?ti savo tautiečiu bet kuriai ’ rUsl?a ka’P Kal-"-a‘s ,e;

‘ vohucionienus, pakilo iki

Norėjo apiplėšti teatrą.
Panedėlio naktį du mas

kuoti banditai įsilaužė į Ca- 
pitol Teatrą prie Common- 
;vealth avė., Alstone, ir atlu
po seifą. Bet nieko tenai ne--jo ™ co.rrrv i-K^ vėliau paleisti. Buvo kalba- rusų valdžiai — ar tai rau- , . .....

ir atėTTp iš io $4 nabė ma- kad išduoti orderiai a- doniesiems ar baltiesiems. '°’™sarC1 ..,„s ir atėmę is jo $4 pabė-, jr f|a -au ,ietuvi Lietuvis ,iet]jvį _ Ka, juodas,mc,a, j, su-
__________ išie įtartieji lietuviai turėjo davo: jeigu kuriam Asda- 8au,k-. llet"v,a.', P^begeRai

Raiv, knvoa anie no'u-iin. > slanstj tis ir nenakvodavo vo arešto pavojus, tai toki lau ęn™ej° ’ĮP3“ s,auj 
Kasys knygą apie policijos - • r j » . res Kaukaze pasilikti. Tenai

siautė žiaurus naminis ka-

tuos pinigus atsiimti, 
ko jis atsiims? Iš tų pačių i su tuo 
balsuotojų. Reiškia, iš tavęs mūsiškė žemė galinti turėti 
ir iš kitų tokių neišmanėlių. 10.000.000,000 metų. Iki šiol 

—Na, pasakyk man, Mai

eina didvn. Sarišv «- *- » 
jisai pareiškė, kad

ke, kaip jis 
atimti, jeigu

galės iš manęs 
aš jam neduo-

siu.
—Tu, tėve, visai nejausi, 

kaip atiduosi. Išsisukti ne
galėsi jokiu budu. Jeigu tu 
nusipirksi namą, tai turėsi 
mokėti didelius mokesčius 
tai valdžiai, kurioj sėdės ta
vo išrinkti politikieriai. Jei
gu tu padėsi savo pinigus Į 
banką, tai tie politikieriai 
tavo pinigus išeikvos ir pa
skui banką uždarys. Jeigu 
pradėsi gamint munšainą, 
tai turėsi jiems kyšius mo
kėt, nes kitaip jie tave į be
langę uždarys. Vienu žo
džiu, kaip tu nesiverstum, 
tėve, iš jų ranki} vistiek ne
išsisuksi.

mokslinki skaitė žemė?

Hitleris reikalavo 
sau tokių teisių Vokietijoj, 
kokias Mussolini turi Itali
joj. Be to, jisai reikalavęs, 
kad jo juolamiems būriams 
butų duota pilna laisvė Ber

amžių apie 3 bilijonus me- lyne per tris dienas. Visa re
tų. Jeigu Einšteinas neklys-Įguliarė miesto policija tu

tuti! vėjo būt

knygą apie 
graftą.

Pagarsėjęs degtindarių 
gaudytojas Oliver B. Gar- 
ett, kuris už graftą nesenai * 

buvo nuteistas dviem< m e-; 
;ams kalėjimo, jau baigia 
-avo bausmę eiti ir vasario 
mėnesyje bus paleistas. Išė-i 
ięs iš kalėjimo jis rašysiąs 
knygą apie policijos graftą, 
nusmakuojant visus Bostono 
policijos blogus darbus.Vei
kiausia jis tik gąsdina, kad 
oats vėl galėtų gauti grafte- 
rio d arba.

Mžiicnai vartoja Rinso 
žluktui, skcltuvčj ir bliude

ta, tai musų planeta b;
7 bilionus metų senesnė.

Žemės amžiui nustatyti 
mokslininkai paprastai var
toja 3 budus, būtent: (1) 
apskaičiuojant spinduliuo
jančio akmens arba radiju- 
mo amžių, (2) matuojant 
esamą jūrių vandenyse dru
ską ir (3) gilinanties į žemės 
plutą. Kuomet visos išvados 
atatinka viena kitai, tai že
mės amžius nustatoma ga
na apytikriai. .<

Rumunijoj pereitą sąvai
tę buvo didelė traukinių ka
tastrofa. Užmušta 20 žmo
nių.

atšaukta ir per
dienas turėjo iš nuovadų ne
išeiti. Per visą tą laiką 
“tvarką” Berlyno gatvėse 
turėjo daryti ginkluoti Hit
lerio būriai. Toji “tvarka” 
buvo suprantama taip, kad 
hilterininkai butų “apvalę” 
Berlyną nuo komunistų, so
cialdemokratų ir kitų “tau
tos priešų.”

Vadinasi, “patriotas” Hit
leris ruošė kairiųjų darbi
ninkų skerdynę.

Ir tai galimas daiktas, 
nes šitas desperantas seniau 
jau yra pasakęs, kad paėmus 
fašistams valdžią, jų priešų 
“galvos voliosis dulkėse”.

Maudynėj prigėręs vyras.
Chelsea mieste kaimynai 

per keletą dienų nematyda-. 
mi Oscaro Zalkino. pranešė 
policijai, kad jis nežinia kur 
prapuolė. Policija įsilaužus! 
į jo namus, rado Zalkiną 
maudymėje negyvą. Spėja
ma, kad nuo širdies ligos jis 
mirė besimaudydamas.

Pagautas “jūrių arklys.”
Cape.Cod pajūry’ vienas 

žvejas pagavo jūrių arkliu
ką. kurio galva ir kaklas 
kaip arklio; apie 8 colių il
gio ir sveria pusę svaro. Tai 
retos rųšies jūrių gyvūnėlis, į 
retai kur užtinkamas.

Nie su Kniso! Jis 
palitiosuoįa rie
balus greit, reik 
tik nupjauti—ir 
lai jos Rudžiosta. 
Kikso apsaugoja 

ir rankas.

ras ir gyvenimą? buvo labai 
pavojingas. Greit vienas pa
skui kitą transportai, gavę 
leidimus, išvyko Įvairiais ke
liais Lietuvon. Vieni parvy- 
kę anksčiau, kiti vėliau 
(maždaug apie 1918 metų 
galą) ir Š. Kaukaze lietuvių 
veik visai nepasiliko. Tokiu 

.budu likvidavosi Š. Kauka
ze lietuvių kolonija.

Apie lietuvių kolonijos 
gyvenimą Š. Kaukaze ma
noma išleisti knygą.

Iš laikraščiu.

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

rianti nuo S ViyiO.
Nors sunkiausiai sioga butų isaivysčiusi, mano vaistai su

teiks s’ebė’iną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

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

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

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i Szechwano provincijoj, 
i Kinijoj, pereitą sąvaitę bu
vo dideli? mušis tarp val
džios kariumenės ir komu
nistų armijos. Telegramos 
sako, kad per 3 dienas krito 
7,000 vyrų.

. Uę 10 mylių nuo Maskvos 
pereitą sąvaitę įvyko “po- 
jezdų krušenije”. Eidamas 
iš Kaukazo į Maskvą greita
sis traukinys įvažiavo į pre
kių traukinį. Sutyžo abiejų 
traukinių garvežiai ir 5 va
gonai su žmonėmis. Kiek 
žuvo žmonių, nežinia, nes 
valdžia šitą nelaimę slepia, 
kad buržuazija nesijuoktų.

J

vai.kus.su
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Kaimiečiai Varu At-\ so lenkų nori būti 
. _ . i BUDELIAIS.

SlVttre Kunigą į “Gazeta Warszawska” 
Kapines, praneša, kad Lenkijos tei-

_ * singumo ministerija andai
Kapčiamiesčio, Seinų ap..e gavusi 50 prašymų iš žmo

klebonas kun. Zdančius ra
kina kapines, nors jų užpa
kalinė pusė ir neaptverta ir 
po kapines vaikščioja gy
vuliai. Laidodamas pil. 
Burbą, klebonas prie kapi 
nių atsiminė, kad kapinių 
vartų raktą pamiršęs klebo- 
nijoj. Tada prie kapinių 
vartų klebonas užbaigė mal
das, užpylė ant karsto nuo 
arimų paėmęs žemių ir pa 
sakė, kad kai zakristijonas 
atneš raktą, karsta įdėt’ 
duobėn ir baigta. Tai pasa
kęs pats nuėjo klebcnijon.

Parapijonims šis klebono 
žygis nepatiko ir jie supyko, 
kad klebonas brangiai paė
mė, o kaip reikiant nepalai
dojo. Žmonės nuo kapinių 
sugrįžo i miesteli ir nuėję 
keli vyrai varu kleboną atsi
varė atgal Į kapus ir reika 
lavo, kad klebonas arba 
žmoniškai užbaigtų laidotu
ves, arba grąžintų pinigus.

Klebonas, matydamas, 
kad parapijonys Įniršę il
gai ima gaut nuo jų lupt jų 
reikalavimą patenkino —su
grąžintas i kapus užbaigė 
laidofuvių ceremonijas.

nių, norinčių užimti valdžios 
budelio vietą. Mat, senasis 
Lenkijos budelis Maciejew 
skis prieš kurį laiką buvo at
statytas.

Trumpos Žinios.
Fordas išleido savo dar 

bininkams paraginimą, kad 
visi jie balsuotų už Hoove- 
•Į. Socialistų Partija šitokir 
Fordo politiką pasmerkė 
-akydama, kad tokie daly
kai galėjo būt praktikuoja 
mi tiktai baudžiavos lai 
kais.

Chicagoje susiginčijo Jo
nas Petrauskas su M. Prako 
pu. Rodos, ginčas ėjo dė’ 
mažmožio, bet nei vienai 
nenorėjo nusileisti. Kad į 
tikinus, jog jo pusėj teisybė 
Prakopas paėmė plytą ii 
smogė Petrauskui į labonę. 
Petrauskas tada nutilo. Ne 
tik nutilo, bet ji reikėjo vež 
ti ligoninėn. O Prakopui. 
kaip rodos, teks už “chrab 
rasti” atsisėsti ant “skarba 
vos duonos.”

Argentinoj Išmesta Gatvei
Dėl komun’^ti’ Pašokimo 

jų laukia badas.

“Argentinos Žinios” pa
sakoja baisių dalyki} apie 
ietuvius bedarbius, kurie 
dėl neapgalvoto komunistų 
šsišokimo buvo išmzsti gat 
vėn
gauti, nca viaui JUU3 Idinu v i . .»» DCOdl iinrt! no 30 cen.

i vežta taipgi rytojiečių ras- Konsulato raštininkas 
tai ir skaityklėlė. Rimti lie- Steponaitis išėjęs iš proto? 
tuviai patrisiečiai pasakoja, šiomis dienomis iš Bue- 

L'.SiUVlH, kad už kelių kvailų ir bolse- nos Aires išvyko į Braziliją 
m« ne 1 - . -i • • vikuojančių vaikėzų, keli vi- buvusis Lietuvos konsulo
bet k^> ,^lkvienu®’ sai nekalti lietuviai nuken- raštininkas Br. Steponaitis.
visus iš ir mi^gatvėn S’nu Jam >švažiavus»vienas kuni-
tarė dau • ^pLidleisti i' Lietuviams bendrai reika-gas klerikalų “švytury” 
dorbą ' • ” nonai linga saugotis rytojiečių, nes (nr. 84) duoda jam šitokį
čiams'ta/buvo jfejie jau ne vieną nelaimę yra liudymą:
nuo pirrr- fl?pnn i lietuviams užtraukę. Pastaruoju laiku jautėsi

--------------- jo sieloj ir gyvenime lygUAII1I J UUVU V 1 • . . ,
ir negali niekur darbo 2 « ,^.zni.<‘ar\tL T?°^a.u

ti, nes visur juos laiko . ril.zuo.’1 lr
‘komunistais? 

Argentiniečių laikraštis sįeikui
aso: aenasis

3,000 DARBININKŲ REI
KALAVO DARBO.

Cukraus fabriko darbams 
prasidedant į Mariampolę 

suvažiavo iš visos Lietuvos 
apie 3,000 darbininkų ir 
darbininkių ir jie visi norėjo 
patekti cukraus fabrikam 
Vien tik iš Marijampolės m. 
atsirado virš 600 darbininkų 
ir darbininkių.

Daugumas jų turėjo grįž
ti namo darbo negavę.

POLICIJA SUSIŠAUDĖ 
SU PROHIBICININ-

KAIS.
Kentucky valstijoj, Ru;

Tris lietuviški bomelia 
Chicagoje užpuolė, sumušė 
ir apiplėšė P. Baltušį, kuris 
buvo svečiuose ir parėjęs 
namo -rado juos savo namo 
tarpdury .Jie atėmė iš jo $35, 
bet besigrumdami viena de
šimtinę pametė ir Baltušis 
vėliau ją rado.

Chicagoje didelė nelaimė 
ištiko Edvardą Atkų, 17 me
tų amžiaus lietuvį. Dirbant 
jam prie medžio darbo high 
schoolėj, jo ranka paspruko 
ir elektriškas piuklaš nuplo
vė 3 pirštus. Visas kraujuo 
tas jis buvo tuojaus nuga 
bentas ligoninėn.

A . ,x Chicagos priemiesty Cice-
sellville> miestel. . pereitą ,ro pereįĮą sąvaitę sudegė 
subata buvo suoks įvykis. KpfMvin Šimkaus mėsos
Prohibicijos agentai arešta
vo 7 žmonės ir konfiskavo jų 
turtą. Bet atvyko vietos po
licija ir norėjo suimtus žmo
nes paliuosuoti. Prohibici
jos agentas Mather ir vietos 
šėrifas Soyars smarkiai su
sikirto ir abudu griebėsi už 
revolverių. Pykšt-pokšt, ir 
abudu krito negyvi. Dabar 
federalinė valdžia areštavo 
vietos policijos viršininką ir 
du kitu valdininku.

ietuvio Šimkaus mėsos 
krautuvė. Ugnis sunaikinę 
viską, liko tik aprūkusios 
sienos.

HAVERHILLIO MAJO 
RAS APSKELBĖ BANK 

RŪTĄ.
Haverhill. . Mass. — Šio

PRISIPAŽINO PRIE 
SĄMOKSLO.

kažkoki disharmonija. Ta 
čiau pilnai aš tą suprantu,

.. . , . nes šiame krašte lengva neBuenos Aires mieste senai 
tebeinant rau-i jau tarp lietuviu buvo žino- 

su visais mas žvalgybininkas Vudke- 
vičius. Jis girdavosi ir Ar
gentinoj esąs “slaptos poli 
cijos agentas.
šitokiu “autoritetu”, jis im
davo iš darbininkų pinigus, •’C 
žadėdamas jiems prirodyti 
darbą. Paskutiniu laiku ne

Biaurus žvalgybininko 
darbas.

as\ ma. Pagaliau!

lieto
centais kur tai 

' tik vėliau paaiš- 
š šių centų lietu- 

' bariukai pasisiu- 
’■ '-tiumus ir ne

Jau kuris laikas, kaip dau- brdarbii 
?iau poros tūkstančių lietu- “dingo” 
vių tapo išmesti iš frigorifi- kėio^l-ad 
kų, Anglo, La B’anka ir me- viski kor 
alų fabriko San Martin. Jų vo gerus 
oadėtis traginga ir kiekvie-; blogus batukus įsigijo, 
ną diena artinas žiauri bado, T,„
mirtie Rnrljmiji išfis/va 5~;_ I ' * *’4-'“llkaS, gAVenan-

tik nenormaliu žmogumi pa
sidaryt. bet ir iš proto išeiti 
galima.”

Vadinasi, šitas kunigas 
mpvuo inm- norj pasaj-vtj, ka(j steponai- 
rasivaciinęs tig „ pro^ 0

jis buvo uolus kunigų talki-

Pereita savaitę dvejose 
automobilių nelaimėse buvę 
sužeisti 3 Chicagos lietu
viai: Ona Rimkuvienė, D. 
Rimkus ir A. Andrėjaitis.

čia parodytas Kenneth Wat- 
son, kalėjimo sargas iš Jack- 
son, Mich., kuris prisipažino prie 
nepaprasto sąmokslo. Jis buvo 
susitaręs su kitu to kalėjimo 
sargu, Archie C. Frenchu, iš
sprogdinti dinamitu kalėjimą, 
kad davus progos kriminalis
tams Hallui ir Crossui pabėgti 
iš nelaisvės. Už šitą išleidimą 
tiedu piktadariai turėjo išplėšti 
banką nedideliame Missouri val-

___________ stijos miestely ir atiduoti pini-
IEŽIAUS ATSTO gus ^Vatsonui ir bronchui, šitą 

ESĄS ŠNIPyUS sąmokslą patvirtino ir minėti du
Paryžiaus politiniuose ir kaliniai- 

diplomatiniuose rateliuose ———
iškilo negirdėtas skandalas. Voldemaras Apskun- 
Rojalistų laikraštis “Action
Francaise” jau kelinta sa-' ” ' ūiazių.
vaite atvirai kaltina popie- Reikalauja 500,000 litų už 
žiaus nuncijų Paryžiuj, ar- “nuostoliu*”,
civyskupą Maglione, kad jis' Kaip tik Lietuvos teis- 
karo metu, būdamas pralo- mas išteisino Voldemarą dėl 

Šveicarijoj, šnipinėjo vo- pasisavinimo iždo pinigų, 
kiečių naudai. jįg tuojaus iškėlė valdžiai

_ Francuzijos vyskupai, no- bylą ir reikalauja pusės mi- 
rėdami pademonstruoti savo bono litų “atlyginimo už 
ištikimybę Romai, paskelbė nuostolius”.Tie “nuostoliai” 
atvirą laišką, kuriuo reiškia- jam pasidarę del to, kad 
ma popiežiaus šnipui uzuo- valdžia traukdama jį atsa

komybėn neleidusi užsienin 
iššvažiuot ir “produktingu 
darbu” užsiimti.

1 Kokį “produktingą dar
bą” šitas “vilkų” vadas ga
lėtų dirbti, jis nepasako. 

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui niererinos ar- 

• ba našlės, mylinčios draugišką gyve
nimą, nejaunesnės-45 metų. Geistina.

’ kad butų be vaikų ir mokėtų rašyt.
' Aš esu vaikinas 45 metų, turiu biznį. 

Meldžiu atsišaukti. (44)
.JOS. NORKUS

P. O. Box 1387 Dickson City, Pa.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, ne senesnės 45 metų, kuri 

| nevartoja svaiginančių gėrimų. Aš 
I esu 45 metų. moku šiaučiaus amatų, 

neblogai atrodau. Prašau susirašyti 
ir prisiųsti su laišku paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai. (43) 

M. LUIKSY
115 Smith Street, Roxbury, Mass.

Kuboje pradėjo šaudytismirtis. Badauja ištisu sei-;Ueji uėtavhi beSttiai naū-toB Diademos kompanijos: —fJ-yj- . 
tnynos su mažais kūdikiais; “C nedideliame jugoslavu res- ?°_,‘ne...L 1
ir niekas jais nesirūpina, šią 
liūdną ir šiurpią tragediją 
išprovokavo visiems žinoma 
laika aferistų, susispietusių 
orie “Rytojaus” ir save va
dinanti “komunistais”.

Ačiū jos veikimui šian
dien ne tik tūkstančiai lie
tuvių kenčia skurdą ir badą, 
bet ir kitų nebnori fabrikai 
priimti į darbą, sakydami, 
kad lietuviai visi “komunis
tai” ir siekia versti esamą 
respublikos tvarką. “Ryto
jaus” vadukai, sukurstę lie
tuvius išeiti streikan, visų 
pirma ne apie streiko reika- 
us kalbėjo, bet kaip versti 
žaidžią, kaip daužyti fabri
kų turtas.

Taigi nereikia stebėtis, 
kad ne tik minėtų fabrikų 
direkcijos, bet ir vyriausy
bė atkreipė į lietuvius do-

žolėse nusi- neaiaeiiame jugoslavų 
skundžia kad jų šiurpus pa- torane susiginčijo dėl pini- 
saulis dar padidėjęs. Mat, su vienu seneliu ir peršo- 
pastaruoįu laiku ‘' išmetus vė -U keturiais revolverio su
virs 2,000 lietuvių iš fabrikų, viaįs- Nofs »' peršautas, se- 
daug ju atsidūrė motinos nelis pasiekė policijos ko- 
gamtos‘ prieglobsty, arba misariją ir pranešęs Vudke- 
uoste žolėse. Ju padėtis bai- ciaus nedorybes, mirė. Vud- 
si ir apverktina. Jie visi nu-kevičius sPėjęs pabėgti. Lie- 
plyšę ir maitinasi iš sąšląvy-! tuvnĮ .ne vienas nuo nu‘ 
nuose randamų maisto at- Į kentė jo.
matų. ------ -

---------------- į Išeina pėsti iš Urugvajaus.
Daugelis Urugv. liet. ne

rasdami darbo ir nebegalė-

JOJO UOStf landas tarp liberalų ir kon
servatorių buvo sužeista re
volverių šūviais apie tuzinas 
žmonių. Policija daug riau- 
ininkų suėmė.

Argentinoj areštuoja 
lietuvius.

Argentinos lietuvių laik- ‘ darni kaip gyventi, pardavę 
raščiai praneša, kad pasku- paskutinius daiktelius, pėsti 
tinėmis dienomis Parąūe išeina Brazilijon arba Ar- 
Patricios apylinkėj buvę a- gentinon. 0 tenai juk tokie 
reštuota 14 lietuvių, Įtartų pat vargai, toks pat nedar- 
“rytojiečiais”. (“Rytojus”, bas ir skurdas, bet nežiūrė
tai lietuvių komunistų orga- darni nieko eina kur akys 
nas Argentinoje). veda. Mano, kad nors kiek

Areštuotieji visi išvežti kitur bus geriau negu Mon- 
Villa Devoto kalėjimam Iš-:tevideo jauta.

Tarp Chicagos ir Frank- 
forto buvo užmuštas auto 
mobilium važiuojant Pranas 
Miškunas. Žuvo taip pat jo 
žmona ir kūdikis.

Chicagoje nusišovė Jurgis 
Soda. Paėmęs karabiną ji- 

i sai paleido šūvį sau galvon 
miesto majoras Smith liuosu, Ligoninėn nuvežtas dar gv 
noru padavė federaliniam ’ vas? bet neužilgo mirė. 
teismui savo bankruto peti-l
ei ją. Jis prašo, kad teismas Brooklyne tapo apvogtas 
jį pripažintų nusibankruta- Lietuvių Piliečių Kliubo bu
vusiu ir negalinčiu skolų už- tas. Pavogtas radio imtuvas, 
simokėti. Keliatas metų at- cigarai ir smulkus pinigai, 
gal jisai gavo $500,000 pali- Vagys išmušė langą ir per 
kimo ir jo turtas buvo jau jį Įlindo.
pasiekęs arti milijono dole- .
rių. Jis prisipirko šėrų, na-’ . Artistas Babravičius, kū
mų, ir norėjo da daugiau r^s dabar gyvena su šeimyna 
pralobt. Bet atėjo depresija, New Yorke. gavo tris pa
namų ir šėrų kainos nukri- kvietimus dainuoti trijose 
to, ir Smithui bankrutas. lietuviu kolonijose: Brook

__________ ' lyne. Newarke ir New Bn
SUSEKTA FAŠISTŲ ŠMU- taine-

... . „ . . . SLA. iždo globėjas J. Ja-
Šiomis dienomis \okieu- nuškevičius, kuris buvo iš

jos policija likvidavo galin- važiavęs Lietuvon, šiomis 
gą kontrabandistų organiza- dienomis jau sugrvžo. Jis
ciją, gabenusią ginklus ir gyvena Hartforde, 
kitokią kontrabandą per — —
sieną iš Olandijos ir Belgi- Clevelande baptistų kūni
jos. Dabar susekta, kad visa gas Larks subadė peiliu p-lę 
ta gauja buvo susidariusi iš Jennie Brown, kuri atsisakė 
fašistų, kuriems vadovavo su juo meile dalintis. Pas- 
aršus hitlerininkas šankvei- kui tas “dusių ganytojas” ir 
ler. pats nusižudė.

Copr . 1932. 
The American
Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

TkTESperkame puikiausią, patį 
L’L puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei- 

bes. jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
ios puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

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

miestelio ir sodybos gyventojas 

sako, kad Luckies yra tokie 

lengvi eigaretai.

’Tt’s toasted'
Tos petelis lengvą Luehivs

BUČERNĖ IR GROSERNC
Parsiduoda pigiai. 5 ruimų stuba, 1

trokas, harnė, 3 automobiliams ga- 
radžius, diktas plotas žemės, 18 me
tų biznis; apgyventa lietuviais, len
kais ir amerikonais. Greitai parduo
du, sergu, važiuoju į krajų. Ateikit 
pamatyt arba rašykite. (45)

J. F. PUČHALSKY 
SO. BARRR. MASS.

Telefonas 58-4 So. Barre, Mass.

Farm a ant Š teito Kelio
Prie miestelio, gelžkelio stotis ne

toli namo, 235 akeriai geros žemės, 
I 10 ruimų stuba, barnės, visi budin- 
' kai apšviesti elektra.yra vanduo, mel- 
1 žarna mašina, 40 karvių, arkliai, trak. 
i torius, mašinerija, derlius. Tur būt 
parduota tuojaus. Kaina už viską 
$7^)00. Imokėt $2.500. (45)

MRS. HUNGERN
Box ’ 18. Saratoga Springs. N. Y.

GERA PROGA!
Pajieškau moteries ar vyro, kuris 

norėtų būt pusininku biznyje, Malt 
Storas. Aš laikau 6 metai vienas, per 
sunku. Apie išlygas paaiškinsiu per 
laišką arba klauskite vnatiškai. (44)

.1. ZOGAL
1234 I.awndale Avė. Detroit, Mich.

Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite. (45)

PRACTICAL SAI.ES COMPANT 
1219 N. Irving Avė., Deek.

CHICAGO. ILL

Pagelbėjo Galiamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowbka

“Per nrrlr* du metu turėjau neapsa
komai fre’iamą ranką. Naudojau įvai
rius iinimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga- 
1 au išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Fxpe!lcrio visi skausmai prany
ko. Aš dabar e>»u visiškai sveika, 
ariu stebėtinai geram vaistui Pain- 
Eapd’veriui.”

S. N.
i'hdadelphia. Ta.

PAIN-HPELLEB

t «



Šešta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Lenku TautiškoĮiVyskupo 
F. Hoduro Naujas Katekizmas

“Patriotai”, Kurie Nežiūri Tautybės.

Žinoma yra visiems, kad o žmogus tik Jo menkas su-i auką. bet vadina Mišias — 
šiandie virš 100,000 lenku, tvėrimas. Todėl Hoduro Malda atminimui Viešpaties 

tvirtinimas, jog Šv. Povylas Jėzaus. O jeigu nėra Mišių
sulygina žmogų su Kristų----- tai nėra reikalo jas laiky-
mi, yra Įžeidimas Tautų A-: ti. Kamgi tada Hoduras ir 
paštalui ir aiškus prirody- jo kunigai Mišias laiko? 
mas, kad toks mokslas, ku- Kam čia tokia komedija?
ris nesutinxa su apaštalų Suprantu protestonus. Jie 
aiškinimu, yra nekatahkis- netik; j Mišias Sventas, 
kas. Į tokias vj skupo Hotlu- ja v;Sid įr nelaiko. "Monki

kurie dėl šiokių ar tokių 
priežasčių atsitolino nuo 
Romos Bažnyčios, dabar 
priklauso prie tautinės baž
nyčios po vysk. F. Hoduro 
globa. »

Kadangi pastaraisiais lai
kais vysk. Hoduras daro 
pastangų paimti po savo va
dovybe visa Tautinės Baž-

ro parakas gali tikėti i biznio” nedaro, nedaro kon- 
tas. kuris nežino ir neskaito; sekracijes. prie Švenčiausio 
šv. Rasto. Jei pažiūrėsime į Sakramento garbinimonyčios judėjimą Amerikoje, . . ......... ........ „ ..... ........_

ir savo “home made” kuni- m3. tiioj Paraa" žmonių nešaukia, su istatv-
• s - i • ii • HnriiPA k knna Qv i i i -i ~ •

TORONTO, ONT.

Naujas laikraštis.

Toronto komunistai išlei- 
: do naują savo laikrašti, 

Darbininkų Žodį”.
Rimtai pažiurėjus i jų tą

' nemato koki vargą neša Ru- 
! sijos liaudis po komisarų 
priespauda. Keista, kad 
žmogus skaitosi apsišvietu
siu ir dar neva “socialistu”, 
o duoda savo centus tokiems 
tikslams, kaip to šlamšto lei-

gais be jokio mokslo ir pa- 
šaukmio apsodinti musų vi
sas tautines parapijas, tai 
skaitau savo sąžinės pareiga 
išversti iš lenkų kalbos Dr. 
Ig. Lelivos Kopystynskio 
straipsnį tilpusi “Ameryka- 
Echo”laikrašty 23 vas. 1930, 
antgalviu “Kiytyezny Po- 
gląd na Dogmaty Kosciola 
Polsko-Narodcvvego”, ir a- 
pie tai pranešti visai lietu
vių išeivijai.

Vyskupo Hoduro sekreto
rius, kun. J. L. Zavvistovvs- 
kis, parašė tikybinio turinio 
knygutę “Pasikalbėjimai A- 
pie Tautinę Bažnyčią”, ku
rioje išdėstė visas jos dog
mas. Šitas naujas Hoduro 
katekizmas pirmu kartu pa
sirodė laikrašty “Ameryka 
Echo”, 5 d. sausio, 1930. Iš 
tos mažos knygutės sužino
site daug ką apie vysk. Ho
duro modernizmą ir apie jc 
atsitolinimą nuo katalikų 
bažnyčios tikėjimo. Kaip ra
šo kun. Zawistowskis, vysk. 
Hoduras gauna visokius ap
reiškimus kasiink bažnyčios 
reformų tiesiai nuo paties 
Dievo, bet neduoda mums 
jokių šito fakto Įrodymų. C 
be Įrodymų jo tvirtinimas y- 
ra tuščias žodis ir nieks i tai 
netikės.

Lenkų Tautinė Bažnyčia 
iš pat pradžios buvo katali
kiška, bet dabar po Hoduro 
vėliava tapo stabmeldžių 
žydiška. Kad taip yra, tuoj 
pamatysite. Žydai tvirtina 
jog Viešpats Jėzus nėra Die
vas, bet tik paprastas žmo
gus, natūraliu budu gimęs iš 
moteries. Taip pat mokina 
ir vysk. Hoduras. Nes savo 
katekizme jis sako:: ”.Jėzus 
buvo žmogus ir kaipo toks 
nuo mus nesiskiria’”

Nekurie net žydai daug 
geresnės buvo nuomonės a- 
pie Kristų, nes nors jie ir 
nepripažino jį esant Dievu, 
vienok statė aukščiau už vi
sus žmones

Toliau Hoduro katekizmo 
skaitome, jog tarp Dievo ii 
žmogaus nėra tikro skirtu
mo. Ką tai reiškia? Ar čia 
ne aiškus Hoduro paklydi
mas? Matote, kas darosi: 
menkas sutvėrimas ir dulkė, 
Hoduras, nori būti lygus su 
Dievu. Pats Liuciperius ne
turėjo drąsos to padaryti, ką 
daro lenkų vyskupas, nes’ 
jisai norėjo tapti tik pana
šiu Aukščiausiam. Nežinau 
ir ką apie tai sakyti, bet ma
nau, jog kun. Zavvistowskis 
gerai padarė parašydamas 
Hoduro šėtoniškus apreiški
mus, nes tokiu budu atidarė 
žmonėms akis, kad pamaty
tų tą netikėjimo prapulti, Į: 
kurią juos Hoduras veda.

Sulig jo apreiškimu, kaip 
rašo kun. Zivvistovvskis, 
“kiekvienas krikščionis yra 
antras Kristus, kaip būtent 
apie tai mokino Šv. Povi
las”.

Aišku, kad tai yra melas, 
nes Povylas Apaštalas nie
kur nieko panašaus nėra pa
sakęs. Priešingai, jisai tvir
tina visur, jog Kristus ir 
žmogus —tai dangus ir že
mė; jog jis yra musų Dievas,

tysime Hcduro klaidą. Šv. mu pamaldų nelaiko. Ko- 
. ovyla>, ka_bė(tama> apie neirn. vad iie nėra to-

; laikrašti, pasidaro keista ir dimas. 
sykiu nesuprantama, kam Nors nemalonu minėti tie 
tas laikraštis reikalingas? asmenvs. bet ii nutylėt nega- i Pagal jų aiškinimą ir nes jie visuomet by-

' žanrini straipsni, tai butu ?!3.™įcs, nuo komyrazmo, 
lx;_zL -. kaip Judas nuo Kristaus, tai

T“t,,,Beniušis ir J. ilartinonis, 
' mėginama pilti tulžis ant so’ prisidėjo prie D. Ž

' cialistų ir kitų pažiūrų JaV,bu™J^
Karaliai ir princai visuomet yra skaitomi didžiausiais savo nių. “Darbininkų žodžio“) *.()b^. .11 J

tautos patriotais. Taip bent vra žmonėms tvirtinama. Bet tik- rašvtoiai nekviečia darbi-ia^ie nepastovu
"• prie'solidarumo, kai!žm<W ?.abar matom' katl 

būti, bet kiršina vie-! 'ai buvo lesa.
į svetimas sahs. štai, ir čia matote Anglijos na prieš kitą ir liepia piau-< Aš manau, kad K. B. be 

karaliaus jauniausj sūnų. princą Jurgi, ir jo busimą žmoną, Šve- tjg tarpe savęs, iŠ ko galėtų reikalo puola A. S. Kovoliu- 
dijos princesą Ingridą. Taip pat yra ir su mūsiškiais "tau- pasinaudoti tik kapitalistai.
tos vadais”. Smetona turi vedęs palioke, Voldemaras franeuzę, į .
o kiti kitokias. Ir jie drista mulkinti žmones, kad jie “mvli” sa- Prie komunistų priklauso 
vo tauta! karštos galvos, kurios nieko

nesupranta apie darbininkų

KLEBONO MUŠTYNĖS SU BERNU. vienybę

™.ekur.ne'adina ti-,Tiktai mulkina žmones ir, 
kinciųjų Kristais, tik kriks-<par Bažnyčią varo krikščio- 
eiommis. tai yra, Kristaus inis nuo t*ikėjįmo.
mokytiniais. j

į Tautinės Bažnyčios idėja 
. Žmogus tik tada gali dva- graži, bet be Kristaus moks

liškai vienytis su Kristumi. Į į0. atrodo kaip žydų sinago-

ną už pavadinimą jo komu
nistėliu, nes šie faktai paro
do, kad jis yra tikras Mas
kvos garbintojas ir komuni
stinio judėjimo palaikyto
jas.

Kurie nesiskaito save so-
kuomet jis tiki Į Jo Dievys-,ga Kad nuo Romos* Popie
tę ir kada vertai Jį priima žiaus atsiskyrė —gerai pa-’ .__ . .. . ,
Komunijoj šventoj, nes apie k * jįcįyojn Kris-'0®1 kum*° ga*paames buvo ( . - . - <:ai Viešpats Jėzus taip sako: ° To dįeviškoio mok;_ išdaužyti klebonijos langai VAIKAS PRAPUOLĘ— ,darbininkų tėvyne, ir jos ne-,tiems butų praleistina; jie
•Kas valgo mano kūną ir(lo be kurio nėra žmonėms k rakandai. TAI ”ŽYDAI PAVOGĖ”. paprastas progresas. Bet jie remia tą. kas gražiau pakal-
geria mano kraują, gyvena išįnmo ant žemės” 
monvio n oc bmo Bet ’rk ’• * T ” * * *

ir sulaužyti rakandai.

Vienas Šiaulių ap. para-

Tame laikrašty daugiau-
sia garbinama Rusija, kaipo' cialistais ir dar veikėjais, tai

TAI "ŽYDAI
. m- i-,- nepažiūri, kad toj jų Šiomis dienomis Tirkshuo- ne j

“tėvy- 
zmonių

ba apie darbininkų reika
lus : bet kai toks K. Beniušismanyje, o » jame. «et. -Brįliai Lietuviai! Kad pijos klebonas -'untė' kab> dingo be žinios Tarvai. SNmkl‘rnu^ad

.oks susivienijimas žmogaus mes kovojame už teisybę ir,vėn berną arklio pakaustyti, nienės sūnūs Aleksandras, P- - - - - a J •
aAa^akramenuVka^^ kisVę Bažnyčioje, gerai da ! Bernas, radęs alaSą. pradėjo 13 m. amžiaus. Kilo kalbos; g“.a Susįjo’j, tai
i.oa sdMdiuenuni&Kas. rome: kad dėl prispaudimo'gerti, o arklys nusitraukė ir kad vaiką pagrobė vietiniai darbininkai nedarytų tenai

sukilimų prieš savo komisa-
„ , . , . . ... . rus, kaip padarė Ekterinbur-

paprase kunigo gaspadi- minia pradėjo akmenimis

Jei cialistu ir veikėju, o remia 
komunistų darbą, tai jau 
peiktina... Prašau, K. Beniu- 
ši, pažiūrėti į “D. Ž.” aukuo- 
tojų sąrašą, ar daug rasi to- 
rontiečių socialistų aukavu
siu tam laikraščiui.

XX.

broliai Abrama-namo, žydai,netiki' airišiu ir vokiečių vyskupų nekaustytas parlėkė 
i Švenčiausį Sakramentą, išėjome iš Romiškos Bažny- j Po pusdienio sugrįžęs ' ber- vičiai. Susirinkus 
taip toliau namatvsime. tai čios ir susibūrėm musų prie-1 nas paprašė kunigo gasr--1-’

Kadangi Hoduras

<aip toliau pamatysime, tai 
jis ir tokios dvasiškos vie- glaudoj — Tautinėj Bažny- 
avbės neturėjo savo minty- J čioj — taipgi gerai padarė 
įe, kada jis sulvgino krikš- me: bet negerai J
lionis su Kristumi. Per tai 
jis tik nori pasakyti, jog 
Kristus nėra Dievas, bet pa
prastas žmogus, kaip ir mes 
risi. Negana to. Hoduras at-

i , , - i . -- ge ir kitose vietose, reika-nę, kad duotų jam valgyti, -raidyti į Abramavicių na- įaudami geresnio maist0. 
Gaspadtnė ateisakė. Beraas mą. grąsmdam, apipilsią Už pareikalavimą duonos 

daro tie, uz tai gaspadinę įskoliojo. žibalu ir padegsią, jei neati- kaqnio iie travo nuo komisą- 
kurie išsižadėjo Kristaus, Gaspadinę berną apskundė duos vaiko Iš Mažeikių at- bjzunu ? ne vjenas 
nepildo Dievo prisakymų, klebonui. Klebonas pasi-vy kę 3 policininkai minią toj ‘<darbini„ku,

prie saukęs berną pradėjo jį bar- išsklaidė. Vėliau paaiškėjo, tėvynėj”
iais, ti ir be ko kita pasakė: ar-j kad vaikas nuėjo Į Mažai- Kada Kanados darbinin-į 

gi gražu taip daryti- nenašius pas Gedvilienę. kai (komunistai) sa,irinko|
tu pngayai.o da-, Reto, Mažeikiuose neži- Ottavoj ir pareikalavo, kad! 

bar lendi prie kitos. uja kur dingo Kimpienės 5 valdžia pripažintų Rusiją,
Bernas atrėžė: m vaikas. \ėl buvo mano- tai jie to neragavo, ką Ru-
—Ne aš prie jos lendu, a-1 ma, kad jį pagrobęs žydas, sijos darbininkai prašydami 

le tu. Tu ir aną prigavai. Bet vėliau paaiškėjo, kad jis duonos nuo komisarų gavo.
Klebonas už šiuos berno nuėjo pas savo tetą į Juk- Bet ką padarysi, kad mu- 

žodžius labai užpykęs ir naičių k., kur jo motina ka- sų komunistėliai taip akli ir
kaip rankoj lazdą turėjęs, sa bulves. I--------------------------------------
taip bernui ir drožęs. Ber-

neina ant Mišių nei
Sakramentų sekmadieniais, 
kurie priima už savo vado

neta ir daug kitų Kat. Baž- vus parapijose Hoduro merginą 
ivčios dogmų. Pagal jo; šventintus “kunigus,” nuo 
noksią, Šv. Trejybės nėra kurių apsaugok mus, Vieš
visai. Iš viso yra tik vienas 
lieviškas Asmuo, kuris pas 
iį vadinasi — Dievas. Dievo 
Šunaus pas Hodurą nėra, 
nes Jėzus Kristus nėra Die-

patie! Tautietis.

Redakcijos pastaba. —Ti
kybos klausimu mes esame 
visai kitokio nusistatymo, ir 
spausdiname šitą straipsnį

riškas Asmuo, o tiktai toks tjk kajpO medžiagą diskusi 
pat žmogus, kaip ir mes vi- • - 
d. Nėra taipogi ir Dvasios i joms. nas klebonui kirtęs ausin ir 

taip prasidėjusios muštynės. 
Žmonės, išgirdę triukšmą.

SOCIALDEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalDint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma.syk; skaitome po 2c. 
už žodį. išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiaus’o apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
až pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, mes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
taipint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
263 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

KAIŠIADORYJE BAIGIA
MAS STATYTI KLIJŲ IR 

KAULAMILČIŲ FABRI
KAS.Šventos, nes Hoduro apreiš-:už PAJODIN£JIIMĄ SU- 

Bmas to nepripažįsta Jis, VIS I NUGARA, 
tvirtina, jog Dvasios Sven-
tos kaino atskiro Dievo As- Paežerių valsč.. Joginis- .- ... , ----------- , — —o- — ---  iva^icmui v?
mens. skirtingo nuo Dievo kio kaime atsitiko gana ne- ^.padarė labai platų pra- didelį kIiJ„ ir kauiamiičių
Tėvo ir Sunaus - nėra. Tai- malonus dalykas. Atsitiko b“Į)0* ? i aP« DTkius V okieti- fabriką. Fabrikas baigiamas
ri kas žegnojasi arba krik-'taip, kad o kaimo gyvento- ^e5tes’ ir naiR- joj, kur ligi paskutiniųjų irengti ir g^t pradės veik-
Stijasi, “vardan Dievo Tėvo Jas Dab^sinskis paėmė iš taį. , . . . . i laikų socialdemokrat. veiki- įi. Jame gausią darbo apie
ir Sunaus ir Dvasios Šven- ’ ganyklos kaimyno Kuršai- J ^T«k!lėbvS PeJ’1 m° buvę?- centras- Kai' l<50 darbininkų. Fabriko rei-
tos”, tas yra beprotis pagal! čio arklį ir sumanė pasijodi- «J ri° P]?™*™0 Pridėjo gy- kaiŲ vedėju busiąs pil. Kup-
Hodurą. ir nežino ką jis da-įnėti. Iš kur jam tokia min- - t taikos teisėm era bi VOS fliSKUS1JOS’ kurios
;-o ir kalba. ’ tis atėjo galvon, nežinia, bet taikos teiseju esą bl

paėmė ir nujojo miestelin. •raso Kuraitis pastebėjo, kad Byla spręsti perduota Pa- 
J nevezio taikos teisėjui.

Parapijiečiai šia byla yra 
labai susidomėję.

Šventa Dvasia
kun Zawistowskis—-iai vie-1 j0 arkjvs ganvklcs kaž- 
vo Apveizdą, o Dievo Ap-:kur ding0 Niekį nelaukda. 
iezda ta’ mums parody- mas paąmė medžioklinį sau-

-tai Die-

a Dievo meilė, ir nieko dau
giau. Jeigu taip jie supran- 
:a, tai Hoduras ir jo bažny
čia per Sekmines meldžiasi
"e. P1^. lentos Dvasios, bet mjrktelėjęs nutaikė ir palei- 
piie Dievo Apveizdos kas Širvi tiesiov Dabašinskiiri 
outu absurdas.
Dabar kas link Mišių Šven

tų. Hoduras netiki į Mišias 
taipo nekruviną Kristaus

Šiomis dienomis Kaune
~ii ,lji. i ^3^f? socialdemokratų .u.i P. Lapenas su p. Glemža,

ną su bernu įsskyre Murfy- rinkimas, kur drg. St. Kai- Kaišiadoryse baigia statyti'

tuvą ir išėjo palaukti, iš Į Bedas Išnikti Angliškai.—-
kur grįš arklys. Tuo tarpu 
Dabašinskis parjojo iš mies
telio. Kuršaitis ir akim ne-

do šūvį tiesiog Dabašinskiui 
į nugarą. Dabašinskis, žino
ma, nuo arklio nukrito, bet 
kuo ta istorija baigsis, tuo 
tarpu nežinia.

Audėjų Streikas Anglijoj.

šitas paveikslėlis parodo, kaip streikuojantis medvilnės au
dėjai Blacburno mieste, Anglijoj, susirinkę ties dirbtuve bau
bia, kuomet pamato koki streiklaužį einant dirbti.

Kankins reikalingiaesię žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga setaisyta 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 daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Mickelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m................... $2 00

Byla Detroito Kataliku ra SociaKa-
ta»s- — Pirmą kart* katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą Jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokią priemonių katalikai dasi
leidžia kovoj su soc: Jistais. Su 
paverstai*. 61 pusi..........................26c
Lietuviikaa Sapnininkas, surinktas iš 

daugelio svetimų sapnininkų ir su
taisytas pagal tikrą peTJŠskai-egiptiš- 
ką sapnininką, su ap-ašymu planetų 
atspėjimo ateities. G< riausiai išguldo 
visokius sapnus, kokie tik žmogui pri-
sisannuoti gali. Chicago, III.
1895 m., kaina..............................$1.00
Kaip Tapti Savienytų Valstiją Pm» 

ėia? Aiškiai išguldyti pilietystės 
statymai su reikalingais Mausimais h 
itsakymais lietuvių ir aBglų frslboss
Antra perKiuršta ir 
aida
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ne_ ricas iš Šančių, 
baigtos. Kadangi Vokietijos 
socialdemokratų veikimas 
liečiąs ir Lietuvos socialde
mokratų taktiką, tai diskusi
jos bus tęsiamos kitame su
sirinkime.

NUSIBODO ŠVENTES.
Šįmet per švento Mykolo 

atlaidus Marijampolėje bu
vo labai maža žmonių. Di
desnė dalis marijampoliečių 
nesiskaitė su mykolinėmis ir 
tęsė savo darbus kaip šio
kiomis dienomis.

Šventės žmonėms jau nu
sibodo.

PELKĖSE RADO BE SĄ
MONĖS PRIMUŠTĄ 

ŽMOGŲ.
Netoli Kauno, I forto lau

kuose, pelkėj rastas be są
monės su sudaužyta galva 
pil. Maksimovičius. Pagul
dytas ligoninėn, bet gyvybė 
pavojuje.

NUSIŽUDĖ DEL EKO
NOMINIO KRIZIO.

Ties Alytum miške rastas 
nusižudžiusio vyro lavonas. 
Kišenėje rastas raštelis, ku
riame sakoma, kad nusišo
vęs dėl ekonominio krizio. 
Lavono asmenybė dar neiš
aiškinta.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinvria

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai snprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audinio apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį—i.uu: auaimo apfl.—ęt.zo. nnigus galima 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:
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Į KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

TRJS ŠŪVIAI I MEILUŽĖS ŠIRDĮ.
—

Arba kaip užbaigė savo gy- Taip pasibaigė šitos vyrų 
venimą dvarininkė Višniau- vyliotojos romansas.

skienė, didžiausia vyru i 0 Rusteika tuo tarpu pri- 
vyliotoja. bėga prie šoferio ir priki-

anskritv vrJ^ prie jo brauningą, nėr-' 
apskrity y ra; vin?u balsu gako.

Jungtinių Valstijų Pasiuntinybe Kanadoj.

Alytaus apskrity yrai~?~ - i
Rumbonių dvaras. Jame gy
veno ponas Višniauskas. i ' “Ar veši kur noriu, ar ne? 
Žmogus ramus, lėto budo, ’ Jei£u ne, tai tu buši negyvas 
neišdidus. O tarnaitė Mary
tė pas ji buvo graži kaip lė
lė ir vikri kaip vijūnas. Ji 
paklodavo jam lovą, paduo
davo baltinius, atnešdavo 
vandens nusiprausti. Ir vis 
sukinosi kaip vijurkas.

Višniauskas Įsimylėjo i 
ją ir apsivedė.

Nuo tos dienos kambarinė 
Marytė tapo ponia Višniau- 
skienė.

h’ nuo tos dienos prasidė
jo kivirčai ir dramos tarp 
Višniauskų.

Būdama labai graži, ji 
turėjo daug “gerbėjų”.

Vyras matydamas, kad 
negalės jos perdirbti, spru
ko Lenkijon, kui- iki šiai die
nai gyvena. Kartu išsižadė
jo savo dvaro ir savo “nu
mylėtos” žmonelės. Pas ji 
pabėgo ir jo duktė, nes mo
tutė nedavė jai išlaikymo.

Nežiūrint i tai, kad Viš- 
niauskienė perleido šimtus 
kavalierių,—jos veidas at
rodė skaistus ir ii liko vi

ir as...
Šoferis persigandęs paža-! 

dėjo pildyti viską.
Važiuoja Alytaus link ir 

visas nutirpęs iš išgąsčio 
girdi, kaip Rusteika grūda 
šovinius Į brauningą. Priva
žiavę Alytų šoferis sako, 
kad benzino užteks 2 kilom. 
Iš pradžių Rusteika įsako 
vežti, kol bus benzino, bet 
paskui liepia sustoti ir pats1 
išlipęs patikrina benzino 
kiekį. Auto buvo kreivai pa
statytas ir benzino atrodė; 
mažai, todėl grįžta atgal į

čia, parodyti nauji Jungtiniu Valstijų pasiuntinybės'rūmai Kanados sostinėj Ottawoj. Jie 
randasi \Yellingtono gatvėj, priešais federalini Kanados parlamentą.

LATVIŲ POLICIJA ATGABENO 
LIETUVON “KRISTŲ”.

Išleistas iš kalėjimo V ik to- , 
ras Caunė tvirtina esąs 

“Dievo sūnūs.”
j Šiomis dienomis Liepojoj 
‘žmonių dėmesį gatvėj at
kreipė gana jaunas barzdo-

ŽIAURI UOŠVĖ.
Kalnėnų km. Jurb. vals. 

pilietis Naubaras jau senai 
nesugyveno su savo žmona. 
Žmonos motina dar labiau 
nekentė savo žento.Vienąsyk 

tas žmogus, aplink kurį su- Naubaras grįžo iš kaimynų
sirinko gausus žmonių Du truputį išsitraukęs, tai uošvė 

Kasparaitienė gonkose pa
rys. Jis karštai kaioėjo, kad sįtjjęo Naubara i

Dievoto “Pavasarininko” Darbeliai.
(Prisiųsta) . tas dievobaimingas Petras 

. . ;bent neišjuoktų savo suve- 
Faginų , džiotų aukų. Bet jis pasako-Garliavos vai

miestą, kad pripylus benzi- kaime gyvena Petras P-čius, ja kiekvienam girtuokliui su 
no. Čia jis pats (Rusteika) geras katalikas ir uolus pa- įagididžiaviraa kaip jis jo-

dvi ciai žinomas kaipo ginuok- u jos
................. - , tikt Girdi, jei* aš norėte'1“ jis jau nesulauke, 1930 m atsikėlė is Kauno čia ui j; mac nors 2{M) 

nes šoferis per užpakalines moteris E. su 6 metų dukre- do, g Kana(ios pal.siustų, 
duris ir tvoras persokes bu- le. Jos vyras buvo įsvazia- - j- r o-ala-- ii
yo atsidūręs pas Gurą, iš vysJ Kanadą laimės jieško- ma;gjau’nusiįjį ' iu avo 
kur iššaukė policiją. Tačiau ti. Minima moteris į Gailia- meU nes -au a esan. 
Rusteikos jau nebuvo. , yą atvažiavo pas savo broli, „. UžtenI^ man ir

Sujudo visa policija. Die-Iku7?. b“™ ęią koperatyvo jaunesnių. ’ ‘
ną ir naktį su prakaitu jieš- v«k» kad ,'al butų 8«'lau cia norM .,au „
koin antrojo Tanano tačiau Pagyventi, jos brolis įkūrė . cia norisi paklausti. ne 

liojanti. Ir štai, į ją, jau tu- beJreZUltatu Tik 8 vai rvto‘Prie to koperatyvo arbatinę Rata
rinčią 31 metus, įsimyli dar n sną;šJ„dvmaS ties de-> teise prekiauti alum ir taiP

išlipo ir žiurėjo, kaip šofe- vasarininkas’ 
ris neša benziną. Kai 
skardinės buvo Įpiltos.

jaunas matininkas Juozas 
Rusteika. Įsimyli, bet nesi 
veda, tačiau gyvena drauge 
Rumbonių dvare, netoli nuo 
Alytaus. Po trijų gyvenimo 
metų tarp jų iškilo “mažas 
nesusipratimas”, kurio pa
sėkoj Juozui perplautas 
pilvas’, o Marei peršauta 
ranka.

Žmonės* jau manė, kad 
daugiau jie niekuomet nebe
susitiks, tačiau apsiriko.

Abu gulėjo ligoninėj, abu 
sėdėjo kalėjime ii- abu išėję 
laisvėn pasiėmę už parankės 
ėjo gatvėmis.

Per paskutinius metus vėl 
p. Višniauskiene pasigedo 
praėjusių “auksinių” diene
lių ir vėl linksminosi su kuo 
tik susitiko.

Tokie pasilinksminimai 
jai brangiai kaštavo, todėl 
turėjo lengvą ranką vekse
lius pasirašinėti.

Suėjus terminui maldau
jančiai prašė, kad josios 
“vyras” (p. Rusteika) juos 
išpirktų, prižadėdama atsi
lyginti. Rusteika sutiko su 
josios reikalavimais ir išpir
ko vekselius, grąžino josios 
skolų apie 20,000 litų.

Laikas bėgo, o p. Višniau- 
skienė pažadų neišpildo. Ir 
štai jie susipyksta. Vienas 
išvažiuoja Kaunan, o kitas 
Alytun.

Būdama Alytuje Višniau- 
kienė gavo nuo vieno ame
rikiečio pranešimą, kad jos 
meilužis Rusteika vėl su
grįžęs į Rumbonių dvarą. Ji 
nieko nelaukdama pasisam- 
do Alytuje taksi ir liepia ve
žti ją į Rumbonių dvarą. 
Matyt, buvo jau išsiilgus 
vyro.

Atvažiavus į Rumbonių 
dvarą, liepė šoferiui palau
kti, sakydama, kad neužilgo 
grįšianti atgal j Alytų.

Šoferis išlaukė apie 45 mi
nutes ir ant galo pamatė, 
kad per sodą ateina ponia 
Višniauskiene su Rusteika. 
Ir jis mato, kaip Rusteika iš
sitraukia iš kišeniaus brau
ningą. Višniauskiene nusi
gandus sušunka: “Ką tu da
rai?!” Bet Rusteika nieko 
neatsako ir šauna jai tris 
kartus į širdį. Višniauskiene 
krinta vietoje negyva.

esąs -Dievo sūnūs Kristus” 
ir atėjęs pasaulin atpirkti 
žmones iš nuodėmių. Kaip 
seniau Judų žemėj, taip ir 
Latvijoj jį įvairiai persekio
ja. Jis esąs nekaltai apkal
tintas padegimu ir patalpin
tas į grasos namus.

Keistuolį sulaikė ir nuga
beno į policijos nuovadą. 
Ten paaiškėjo, kad jis esąs 
34 metų Lietuvos pilietis, 
Viktoras Caunė. Ir tikrai jis 
buvęs nuteistas pusantrų 
metų grasos kalėjimo ir tik 
prieš kelias dienas išleistas 

, iš kalėjimo. Bet vos išėjęs 
i jis nuvyko į policijos nuova- 

Ponios Smetonienės valdžia' dą ir prašęs jį vėl patalpin-

Lenkas Reikalauja 
Lietuvos Ežeru.

žada jo reikalavimą j ti į kalėjimą. Kai policija 
; atsisakė išpildyti tokį keis-

. , .. . „ „ 'tą reikalavimą, tada jis pra-
Lietuyos Žinios rašo: 1 dūkti. Tuo momentu 

Nesenai Lietuvoj langy- j)ro gaų važiavo šunų gau
damasis Lenkų visuomenės domieji ratai ir policininkai 
veikėjas adv. Lednickis sa- jj pasodinQ ir nuvežė į 
kės, at\ykęs pnyatiskais, sa- pam;5gjjy ligoninę. Bet čia 
vo turtų sutvarkymo reika- gydy jaį pripažino, kad jis
’ais- _ . i esąs visiškai normalus. O

Teko sužinoti, kad Lecl- Caunė jau nebenorėjo iš pa- 
nickis per savo įgaliotinį mišėlių namų išeiti ir teko jį 
vieną Kauno advokatą že- varu išvesti. Tada jis prade* 
mės ūkio ministerijai įteikė j0 gatvei kalbėti, esąs “Kri- 
prašymą su žemėlapiais ir stus, pasaulio atpirkėjas.”katalikams pridera

įvyko susišaudymas ties de-?u teise prekiauti alum ir netenka ItebėtL^^* reikalingais dokumentais Kadangi buvo nutaria 'jį iš
marklinija, Kaniūkų miške,! Pavede Jai arbatinę vesti. ’ L Hrtuoklis ir Paaiškinimais, prašyda- Latvijos išsiųsti, Liepojos
tarp Rusteikos ir pasienio p . “l»vasannm- ^£ i?L moterų omas’ kad minis- Policija Caunė, kaipo Lie-
policijos ‘—‘pilietį, etapu nugabe-

Rusteika matydamas, kad.£^u taįp aSrė arbati kaip man vra žinoma, tu-!5** f KaW™? ^erus, ku- no j Mažeikius ir perdavė į
negalės pasprukti, šovė 
kakton.

sau.

ŽMONĖS BADAUJA, O 
KLEBONAI STATOSI 

PALOCIUS.

nę, tai jam gyvenimas visai 
rojiškas pasidarė. Pastebė
jęs tos ilgakasės silpnąsias 
puses, jis prisimetė buk jis 
ją mylįs, o pastaroji irgi 
meilės troško, taigi be dide

“Lietuvos Žinių -26-tam bo varg0 petras tapo ant- 
numery randame šitokį Pra-:ruoju ilgakasės vyru. O jos 
nešimą : į tikrasis vyras nieko nežino-

Rokiskio klebonas Smėly-: jo j,. sįuntinėjo savo žmonai 
nės gatvėje pasistatė dami meilius laiškelius ir dole- 
namą. Nors namas ir medi; į r-;us 0 anį gaj0 jr ]aįvakor_ 
nis. tačiau statymui medžią-. įę Kaip tik pasirodė žinia, 
ga kainavo virš 30,000 litų. i jau laivakortė kelionėj,

Antrą namą, Sodų ir Ge-įtuoj E. ii-P. susidarė galvo- 
eužės gatvių kampe, statosi. sukis, nes gaila buvo nu- 
Turžėnų klebonas*. Šis na-į traukti rojiškas gyvenimas, 
mas bus gan didelis. Namo i Bet abiejų galvos buvo per- 
pastatymas (sienų ir stogo)! silpnos, kad tą galvosūkį iš
kamuosiąs apie 110,000 litų.! spręsti savo naudai, tuo
O su visu įrengimu kainuo
siąs apie 180,000 litų.

O tuo tarpu Lietuvos var
guoliai neturi už ką nei ba
tų nusipirkti.

AREŠTUOTAS MATININ
KAS RUSTEIKA.

Matininkas Rusteika, kaip 
įtariamas nušovęs dvarinin
kę Vyšniauskienę, areštuo
tas Kaune.

labiau, kad moterėlės įkarš
čiui buvo priešingas ir jos 
brolis. Todėl reikėjo skir
tis, nors nenoromis. Bet vos 
tik E. išvažiavo, Petras susi
rado kitą panašią, tūlo vir
šininko žmoną, taigi medaus 
dienos jam nesibaigė, o do
lerių irgi retkarčiais iš Ka
nados atsiunčia jo buvusi E

Viskas butų paprasta, nes 
tai šios gadynės mada, jei

Sprogimas Saugumo Delegatams.

šiomis dienomis Washingtone buvo saugumos konferencija. 
Agrikultūros departamento mokslininkai tyčia suruošė savo 
laboratorijoj dulkių eksplioziją, kad parodžius, jog dulkės prie 
ugnies gali būt lygiai pavojingos, kaip parakas ar dinamitas. 
Šitas sprogimas išnešė valdžios laboratorijos Arlingtono far- 
moje visas duris ir langus.

ą ir sieros rūg
štimi pylė jam į akis, nupli
kindama veidą ir lupas.

Kauno apyg. teismas Ka- 
sparaitienę nubaudė 3 mėn. 
kalėjimo.

PASVEIKINK SAVUO
SIUS KALĖDŲ ŠVEN
TĖMS—ASMENIŠKAI !
Kalėdos ir Naujieji Metai yra 

reikšmingiausios metinės šven
tės. Tai yra meilės dienos ir “ge
ros valios žmonių žemėj”. Tuo
met kiekvienas, kuris tik išgali, 
draugams ir giminėms teikia 
dovanas, kaipo draugingumo ir 
meilės ženklą. Ar gali būti ma
lonesnė ir geresnė dovana tavo 
giminėms ir draugams, kokia 
nors kita, kaip ypatiškas atsi
lankymas pas j ik..s ir praleidi
mas Kalėdų švenčių su jais. sa
vo gimtam krašte, Lietuvoje!

Lietuvių Laiva
korčių Agentų 
Sąjunga Ameri
koje, gruodžio 2 
dieną š. m„ ren
gia Kalėdų Eks
kursiją i Lietuvą 
(per Klaipėdą). 
Baltas kaip gul
bė, švedų Ameri
kos Linijos popu
liarus laivas S. S.
‘ ‘ DROTTNING- 

HOLM”,iš NewYorko išplauks 3 
vai. po pietų, iš Halifax išplauks 
gruodžio 4 dieną. Tai ir musų 
broliams kanadiečiams bus gera 
proga dalyvauti skaitlingoj lie
tuvių Kalėdų Ekskursijoj.

Pažymėtina, kad ekskursiją 
vadovaus švedų Amerikos Lini
jos Centralinės raštinės Ameri
koje, lietuvių skyriaus vedėjas 
p. Vladas P. Mučinskas. Jis eks- 
kursininkus palydės iki Klaipė
dos ir Kauno ir stengsis kelio
nę padaryti malonią ir pilną Įdo
mybių.

Ekskursantams pasiekus Klai
pėdą, Švedų Amerikos Linijos 
laivu, juos pasitiks su atatinka
moms iškilmėms. Laukia jūsų 
tėveliai, broliai ir seserys, gimi
nes, pažįstami ir kaimynai, jie 
džiaugsmingai pasitiks jus Klai
pėdoj. Kaune ir kiekvienoje pir
kelėje.

Lietuviai laivakorčių agentai, 
visuomet jums pasirengę tinka
mai patarnauti jūsų kelionėje. 
Daugiau apie paminėtą ekskur
siją tėmykite skelbimą šiame 
laikraštyje. Norint daugiau in
formacijų klauskit Centralinėje 
raštinėje New Yorke, arba pas 
agentus. V. M.

VI. Mučinskas

ii, man via fina. vu . • j TTl - i * * crėjo rimtą ir'dcrą tyrą. ku.Įriuoduyra Ukmergę apskr Lietu?FOS įstaigų rankas. Ma-
ris dėl tos priežasties, regis, 
jau nutraukė šeimyninį gy
venimą.

Garliavos Dadauža.

PER KLAIDĄ NUŽUDĖ 
NE TĄ MOTERĮ.

Obelių vals. Ulvtėlės kai
me, kirvio smūgiais buvo 
nužudyta Eugenija Kopit- 
kovienė, 60 metų amžiaus 
moteris. Nužudė ją Mitrofa- 
novas, kuris paskui nuėjęs 
Kopitkovo klojiman pasiko
rė.

Mitrofanovas lindo prie 
Kopitkovo žmonos ir kai to 
ii vienąsyk Mitrofanovo ne 
Įsileido butan. tai jisai kir
viu sukapojo Kopitkovų gy 
venamojo namo duris. Ma 
noma. kad dabar Mitrofano
vas norėjo Kopitkovienei 
atkeršrii, — ją nužudyti, 
bet atėjęs į Kopitkovų butą
utiko ne jaunąją, o senę 

Kopitkovienę, ir vieton jau
nosios ją nužudė per klaidą.

Musninkų valsč., ties pat tomai, nenormaliu j$s dėjo 
administracijos linija. Že- sį nenorėdamas dirbti dar
utes ūkio ministerija tuo rei- bo. Jo tėvai netoli Mažeikiu 
kalu dabar renka žinias ir, turi gana dideli ūki.
ų-eičiausia, Lednickio pra- '----- — - ‘ —
švinas busiąs patenkintas.

BAŽNYČIOSE VAGIA.
Kauno Karmelitų bažny

čioj vienai davatkai iš zak
ristijos pavogė paltą.

ŽODIS SILPNIEMS
Vienas specialistas gydytojas kele

tą metų atgal išrado kombinaciją sa
istytą iš tonikų ir jam gydymas se
kėsi su tuo tonikų, ši preskripcija vė
laus buvo siunčiama paštu tukstan- 
'iams. kurie sužinojo apie ši išradimą 
.r apie jo stebėtinas pasekmes, ir 
:asdie pareikalavimas ant jo didėjo. 
\nt galo jis buvo duotas vaistininkui 
lėl platinimo. Tonikas, kuris turi tą 
specialę ypatybę atgaivino ir sugrą
žino normales Jėgas tūkstančiams, 
vadinasi NUGA-TONE.

Jūsų vaistininkas parduos jums su 
pilna garantija mėnesini treatmemą 
už $1.00. Nusipirkite jį šiandie, ir pa
stebėsite rezultatus rytoj.

PRIEŠ 10 METŲ SUKLAS
TOJO PASĄ. O DABAR 

IŠĖJO AIKŠTĖN.
Turtingas Kauno manu

faktūros prekybininkas 
Šternas, remdamasis suklas
totais dokumentais, 10 metų' 
atgal išgavo vidaus pasą.Bet 
dabar išėjo aikštėn ir šter
nas areštuotas.

Į LIETUVA
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN
EUROPA

KALĖDŲ EKSKURSIJA
| LIETUVA

RENGIA LIET. LAI V. AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE.

AMERIKOS 
UNIJA

to «
THC?;P»S KilttSiUHrtVlfoįVEDUi

S. S. “OROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko

GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. P. 

Mučinskas. švedų Amerikos Uni
jos. Centro raštinės Amerikoje, 
Lietuv. Skyriaus vedėjas Jis sten
gsis padaryti kelionę pilną įdomy
bių, apie kurią visiems bus malo
nu prisiminti. Gauk brošiūrėles: 
“Bendros Informacijos Kelionėje į 
Klaipėdą-' ir “Kalėdų Ekskursija". 
Gaunamos pas agentus arba: 
Swedish American Line 
10 STATE ST. BOSTON, MASS.

♦♦»

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į į

LIETUVĄ i
Del informacijų kreipkitės 

| 252 Bovlstoti St., Boston, M?.ss. }
NORTH GERMAN J♦ »

« t

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

T

SVEIKATA
TAI didelės svarbos veikalas 

kiekvienam ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS ’
253 Broadway So. Boston, Mas*.

<■ » 
i t ♦; ««

!
'J♦i»

»♦»♦♦♦
į!

tiIt♦
»
«»

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
22.3 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NVO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
BUVO SOCIALISTŲ 

KONFERENCIJA.
KONCERTAS SU “ITALI 

$KU ŠALČIU.”

j Kalbėjo socialistų vadas ' Užėjo didelį Dauniai no 
Hillquitas. . bravorą.

Bostono City Club e aną, Medfielde prohibicijos a- 
vakarą kalbėjo adv. Morris gentai užklupo didtię deg-

talistų partijas Bravore

Šį antradienį, 25 spalių: 
Saulė teka 6:09.
Saulė leidžiasi 4:47. 
Dienos ilgis, 10 valandų ir

38 minutės. •
Diena pasidarė trumpes

nė jau 4 valandom ir 39 mi-
as nutėm.'

Paskutinėmis dienomis 
tarp Bostono gengsterių 
prasidėjo nuožmi savitarpe 
kova už vekiimo sritį, todėl 
policija pradėjo uoliau sek
ti visus jai žinomus piktada
rius.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti] 
savo berniukus ar mergaites m 
zikos, pradėkite leisti dabar. .Mo- Į 
kinu savo studijoj, taipgi einu ir į I 
namus. Namie esu vakarais ir j 

Į sekmadieniais. Telefonas South J 
Boston 1063-J.
VALENT. PALTANAVIČIUI** 

'912 E. Broaduay S. Boston, Mass.]

ragino pilnu smarkumu, 
prezi-įbuvo ant 19 Dak streeto. Automobilių kitokių 

būt už
degti nuo 5:17 valandos va

LSS VI Rainnn susirinki- So. Bostono Lietuvių Sve- klausytojus __ ----- v. . . . v.
naskvrė^io rinkbnL tainėj pereito nedėldienio socialistą Normaną:Ten pat rasta 60,000 galionų vežimų zibunai tun būt uz-

$10 Lietuvos drau- vakarą buvo “Laisvės” nau- 'Ihotnasą. , brogos, tris tonai
dai surengtas koncertas, hooveris yra repub.ikonų 1,000 galionų ker 

-"rijos kandidatas, sako ris buvo vartoiam:

remti i ir

’lhoma
vajui,
gama ir $5 Berlyno “Kovai.” - ... h

kuriame dalyvavo nesenai iš PdluJ° . _
Pereitą nedėldienį “Ke- Italijos grižusi brooklynietė i kalbėtojas, loji partija su-

leivio” name buvo LSS. VI k. Menkeliuniutė. Ji* buvo i rideda iš stambių kapitalis- 
Rajono metinė konferenci- garsinta kaipo šviesiausia tu. kurie tunka liaudies pra- 
ja. Posėdį atidarė drg. L r- koncerto žvaigždė.Kitą pro- kaitų. Todėl ir jos kandida 
bonas, rajono organizato- gramo dali išpildė plumeris tas visuomet rems tiktai 
rius. Pakol buvo priimami Kubiliūnas* ir bimbininku žmonių išnaudotojus ir

cukraus ir 
ošino, ku

ris buvo vartojama.' munšai- 
no virimui. Visa tai pateko 
į valdžios agentų rankas, 
taipgi areštuota du italai. 
Jie pastatyti po S2.‘ *0 kau 
cijos.

karo iki 5:39 ryto.

mandatai, S. Alichelsonas vietinis neva choras. ; skriaudikus,
buvo pakviestas padaryti Reikia pasakyti, kad tai! Demokratų partiją 
pranešimą apie svarbesnius buvo labai mizernas koncer-į roliuoja didžiausių sukčių

klika, žinoma kaipo

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriaola. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

U Ticluior St, So. Bostoa, 1
Tel So Boston 1396-M.

Oro biuras Bostone ap
skaičiavo, kad per paskuti
nes liūtis Bostono apylinkėj 
ant keturkampės mylios iš
krito ?,184,274 tonai ir 864 
svarai vandens. K^žin, ar 
negalėtų tas biuras kitą sykį 
suskaiytti visų lietaus lašų?

3 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štvmu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
mažai šeimynai arba pavie
tams. Matyt galima bile 
aiku. “Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

CAMBRIDGE
ANT RENDOS 5 KAMBARIAI.
Visi įtaisymai, netoli lietuvių baž

nyčios: tik $21. Turiu ir pigesnius 4 
kambarius. Savininkas, 181 Clark st

Telefonas University 3819-W.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Galima daryt gerą biznį. Vieta ap

gyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galima matyt bile laiku. (44)

343 E. 8th Street, So. Boston.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollav Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. I^ifayette 237’ 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo t> ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUM.MER STREET, 

LAURENCE, MASS.

Bostone kalbės drg. 
Norman Thomas. 

Užbaigdamas rinkimų 
1 am" į kampaniją Massaehusette

. ‘valstijoj, ateinančią subatf 
ir Tremont Temple salei kai 

)ės drg. Norman Thomas 
Amerikos Socialistų Parti 
ios kandidatas į preziden
tus' Jis aiškins šiuos klausi 
mus: kodėl kapitalistai su 
bankrutino Fall River mies 
tą. kodėl Bostone majoras 
Curley prašė balsuotojų ne
balsuoti už socialistus, kaip

kont-

įvykius išpasaulinio sočia- tas. Vadinamas jų choras ir 
listų judėjimo. Kiti draugai kvartetas visiškai nuprogre- many Hali 
papasakojo iš savo vietų/savę nuo koto. Matomai.' Kaip demokratai, taip 
kaip pas juos visuomenė Bimbos ir Pruseikos ginčai i republikonai laikosi tos nuo- 
pradėjo domėtis socialistais/žymiai paveikė ir Į choris- monėš, jog dabartinė siste 
Visur esą girdėt kalbų, kad tus, ir iš jo pasitraukė kele- ma yra visiškai gera.

............... Tuo tarpu socialistų mok
slo svarbiausis punktas yrc 
tas. kad dabartinė ekonomi

reikia balsuoti už sociaiis-, las sklokininkų. 
tus. Į Didžiausias tačiau publi-

Po to buvo skaitomas lai-]kos nusivylimas buvo K. 
škas nuo LSS. kuopos sek-Į Menkeliuniute. Atrodo, kad Š nė sistema, tai yra organiza- 
retoriaus drg. Naudžiaus iš Italija jos netik nepataisė. ciia sudaryta kasdieniniam 
Grand Rapids, Mich. Jį ap-jbet dar sugadino. Ji silpnai 
svarsčius, nutarta daryti pasirodė. Tiesa, aiškinosi,

LIETUVA!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 

laivais. Sutvarkoni taisykliškai 
visus .dokumentus.

PERKAM LIETUVOS BONUS 
__________ UŽ CASH___________

Broadway Travel Bureau
* C. J. MEISUL. sav.

366 W.Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. 0620

žingsnių reorganizuoti LSS.
Pildomąjį Komitetą ta pras
me, kad jo nariai butų ne iš
vienos vietos, bet po vieną Brooklyne, kuomet ten dai 
narį iš kožnos kuopos.

kad turinti “Šaltį”. Sakė, kli 
matas tam kaltas.

Bet ji taip aiškinosi ir

cija
musų gyvenimui palaikyti 
yra neracionalė, neteisinga, 
slegianti, ir kad ji turi būt 
pakeista tokia tvarka, kui 
turtų gamyba ir paskirsty
mas butų moksliškai planuo
jami ir tvarkomi.

socialistai mano 
nedarbą.

prašalinti

Rajono finansams padi
dinti, nutarta ateinančią va
sarą suruošti didelį pikniką 
Vose Pa vili jone. o šį rudenį 
Bostone suruošti koncertą.

Iš Rajono iždo paaukota 
Socialistų Partijos rinkimų 
vajui S10.

Priimta rezoliucija Moo- 
ney reikalu.

Nusiųsta pasveikinimas ir 
S10 auka Lietuvos socialde
mokratams.

Kitas pasveikinimas ir 
$5 auka nusiųsta Berlyno 
“Kovai”, kurią leidžia iš
tremti kovotojai už laisvą 
Lietuvą.

Rajono valdyba ateinan
tiems metams užgirta ta pa
ti: organ. J. Urbonas, sekr. 
J. Jankauskas, ižd. Kairai
tis.

Akcijos komitetan išrin
kti: Zabitis, Aniesta ir Mi- 
chelsonas.

Konferencija buvo gyva. 
tvarkinga ir draugai išsiskir
stė pakilusiu upu.

Panaikinta mokestis vaka 
rinėse mokyklose.

Mokyklų taryba panaiki-.navo tūlas laikas atgal.
Išrodo, kad lietuviams 

dainininkams Italija neina i 
sveikatą. Nuvažiuoja sveiki, 
o parvažiuoja jau su “šal
čiu”. Ir tas “itališkas šaltis”, 
matyt, neišgydomas, nes 
kada tik dainininkas dai
nuoja, tai vis skundžiasi, 
kad turįs “šaltį.” Turbut tai 
fašistiškas “šaltis.”

Koks tai vyrukas iš Wor------„----------<=,- ---------o- ... . - , ,
cesterio sakė prakalbą ang- i nės. 'cioj, October 29, .1. >uba-
liškai. Jis aiškino, kad Pru-į n ,, : . toj, 7:30.vaL vak. e mokiai
seika neturįs teisės minėti' .^įame senmer-bus vieni b genausių nes
komunizmo, nei Bimbos, nei\f! * e< Job*18011 pahko ^u;s apvaikščiotas velių-be-
kitų komunistų partijos da-> F.’00.0. veltu, vakaras. Prašome vi-
lykų, nes jis nesąs jų narys.
Liepė jo neklausyti ir nieke 1 ' 
bendra neturėti. Gyrė Fos- 
terį ir liepė balsuoti už jį.
Tai buvo tiesiog rinkimų a- 
gitacija, kuri koncerte visi
škai nepritiko, nes tokių a- 
gitacijų galima juk girdėti 
ant gatvės kampo ir be jo- i 
kios mokesties. Ir dėlto dau
gelis publikos piktinosi.
Žmonių galėjo būti apie 
200. Pelno veikiausia neliks.

Rep.

Nedėldienio naktį Camb- 
ridge’uje vagys įsilaužė Į 
presbiterijonų bažnyčią ir 
išvogė iš virtuvės visus in
dus.

, R. M. ŽIDŽIUNAS
no SI mokestį, kur ia reikė- ' Tvpewriterius parduodam, mainom ir
davo įnešti lankant vakari- elniai kalendoriai; laikraš-

z ciax; rasto, spaudos darbai—pigiai.nes mokyklas. Nors tai ma
ža suma, bet šiais laikais 
daugelis žmonių ir tiek neiš
gali, todėl ji tapo panaikin
ta.IValthamo kapinėse buvo 

rastas neygvas airys Calla- 
han. Daktaras pripažino,, . .
kad jis sudegęs nuo degti--f Įvyks Lietuvių M. Ziny-

MASKARADŲ ŠOKIAI.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.
313 E St. prie Brssdvay So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiančiu 
pinigus į visas dalis svieto.

Įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati
škai ar per laišką.

K. SIDABRAS
' 342' W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
(Bedarbių vaikams nei cen- sus ateiti. Įžanga 2-5 centai.

Komitetas.

!

I -

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias pro vas. 

Daro visus legaliu* doki
317 E STREET, 
(Kampu Broadnay) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2711 

Namą: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

\OPTOMETR1STAS
LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
Iniku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Maus.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UKTUNt DENTIST*
< VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Bažnyčioj areštavo alkaną 
žmogų.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono airių šv. Petro ir 
Povylo bažnyčioj buvo areš
tuotas tūlas Šenetrey, 19 me
tų jaunuolis, kuris besimels
damas ištraukė iš aukų dė
žutės 80 centų. Policijos su
imtas jisai teisinosi esąs al
kanas, o pinigų neturėjęs, 
todėl ir paėmęs keliatą 
smulkių. Jis atvažiavęs čio
nai darbo jieškot net iš Ohio 
valstijos. Be abejonės, jis 
gaus kalėjimo. Ot, jeigu jis 
butų buvęs kokio banko pre
zidentas ir pavogtų ne 80 
centų, bet 80 tūkstančių do
lerių, tuomet vagilium jo 
niekas nevadintų ir policija 
jo neareštuotu.

Lietuvių socialistų 
prakalbos.

South Bostono lietuviai 
socialistai rengia 6 lapkričio 
prakalbas prezidento rinki
mų paaiškinimui. Kalbės so
cialistų kandidatas į guber
natorius drg. Alfred Baker 
Lewis ir “Keleivio” redak
torius Michelsonas. Prakal
bos įvyks apatinėj Lietuvių 
Salėj, 7 valandą vakare.

Visi myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins jus 
geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję geriausiais, 
dabar jie geriausi negu kada. Pas Masilionį tą puikią 
muziką galit įsigyt labai lengvai. Užeikit persitikrint.

Prezidento rinkimai bus 8 
lapkričio.

Lapkričio 8 dieną bus 
Jungtinių Valstijų preziden
to rinkimai, kuriuose daly
vaus visa šalis. Bostono ir a- 
pylinkės lietuviai piliečiai 
turėtų tos dienos nepamiršti 
ir visi kaip vienas balsuoti 
už Socialistų Partijos kan
didatą. Ar jis bus išrinktas 
ar ne, darbininkai vistiek tū
lį už jj balsuoti, nes Sociali
stų Partija yra darbininkų 
partija.

Bostone dienos laiku plė-! 
šikai šimušė auksinių daiktui 
krautuvės langą prie Wa-į 
ghington streeto ir pagrobė1 
už $200 brangmėnų pabėgo.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneški
te mums, kokį turit Boną ir 
kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus. i

Musų krautuvė atdara ir j 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir j 
siunčiam pinigus—doleriais J 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją.

Musų krautuvė didelė. į 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy-! 
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų,' 
skrybėlių, marškinių ir kald- 
rų numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt.1 
AMERICAN DRY GOODS

STORE
P. BARTKEVIČIUS. Savininkas,

678 No. Main Street 
Montello, Mau.

MODELIS RE-81
A Radio-Phonograph Combination, 

vi f h a ten tube Superh'terodyne Cir
cuit, “B” Amplification, ’ Improved 
Home Recording, Two-Speed ball- 
bearing turntable for playing both 
the Standard and Long Playing rec- 
ords. Automatic Volume Contro!. 
Micro Tone Control, Ali nevv type 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-06, 
3 RCA-58, 2 RCA-46, 1RCA-82.

Na n jas puikus modelis ir stebėtina: 
žema kaina.

MODELIS R-76
A ten tube Superheterodyne 
in an engaging Early Eng- 
lish, walnut veneered con- 
sole cabinet. Ecjuipped with 
“B" Amplification, Automa
tic Volume Control, Micro 
Tone Control, Triple Grid- 
Super Control and High Ef- 
ficiency Triode Radiotrons, 
Improved 8 inch. Loudspeak- 
er, Rubber-Mounted Chassis 
and Condenser.
Radiotrons: 4RCA-56. 3RCA- 
58, 2RCA-46, 1RCA-82.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečioku ir Jos Kapočuns

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.

- Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą. 

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampu E. ESght Straat, 

SOUTH BOSTON,

Tel. So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

DR. J. LAND2IUS-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

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

Didelis Popierų Bargenas

DYKAI
WALLPAPER

Vienas šepetys klijams ir išly
ginimui įrankis už $3.00 vertės 
pirkinių sieninių . popierų.

LATAS KAMBARIUI 10 Rulių vienam paprasto 
didumo kambariui

50= UZlatą 75c
l'ž jūsų seną radio, nežiūrint jo stovio, duodam didžią nuolaidą, tai geriausia da

bar išmainyt savo seną. ant naujo, moderniško. Jus turėsite naujausio ištobulinimo 
RCA Victor ir galėsite gėrėtis puikiais radio prayramais, už mažą primokėjitną.

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausis. sulyginus jo kainą su gerumu, jam ly
gaus nėra. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, žinokite kad pas mus jus rasite didžiau
si pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilna kaina ju vertės.

GEO. MASILIONIS
Li377 BR0ADWAY

oeeooooooooneooeoooooooeeMOOooeoeoeeeeeeooaa
S0. BOSTON, MASS.

X
—

*1.19
UŽ
latą

njo
*1.00 uz

latą

Popiera kožnam namo kambariui, dideliam pasirinkime. Borde- 
riai prie brangią popierių dovanai.

DIDELIS NUPIGINIMAS PENTO
Visokiems reikalams Pentas 

14 spalvų ir baltas.
• Buvo $2.00. dabar $1.25 gal.

Žibantis pentas
iš lauko ir viduje vartot 

89c už ’/j gal.

Šteinas grindims ir 
aprėmavimui sienų 

69c už ’/z gal.
Waterproof & 
Scratchproof

Baltas Fiat Pentas 
$1.19 gal.

Tikra kaina $1.50

B. & D. WALLPAPER Co.
2130 ’V.,shington St. ROKBl’RY Highlands 4321-2
26 Central Są. CAMBRIDGE University 4800

Pristatymas Dykai — B. ir D. f.ienoms Popiera.




