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Hainierių Konvencija 
ReikalaujaPašalpos

200,000 ANGLIAKASIŲ 
NETURI DARBO.

Norima taipgi išrišti algų 
klausimų ir nustatyt darbo 

valandas.
Indianapolio mieste pe

reitą sąvaitę susirinko 32- 
roji dvimetė Amerikos ang
liakasių unijos konvencija. 
Susirinko iš viso daugiau 
kaip 1,000 delegatų, kurie 
atstovauja apie 600,000 min
kštų ir kietų kasyklų darbi
ninkų Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoj.

Illinojaus 12-tasai distrik- 
tas, kuris pora metų atgal 
buvo suskilęs ir negalėjo iš
rinkti vieningos delegacijos, 
dabar prisiuntė 300 atstovų.

Pennsylvanijos kietųjų 
kasyklų maineriai prisiuntė 
apie 250 delegatų. Kietųjų 
anglių kasėjai turi skirtingą 
mokestį'ir atskirus komite
tus, nes jų kasyklose yra vi- 
vai kitokios darbo sąlygos ir 
kitokie tenai reikalavimai. 
Tečiaus kitais konvencijos 
klausimais jie yra interesuo
ti lygiai su savo draugais iš 
minkštųjų kasyklų.

Konvencija posėdžiaus a- 
pie 10 dienų. Ji turės aptarti 
ir išrišti daug opių klausimų. 
Turės būt nustatyta, kaip il
gas privalo būt darbo laikas 
kasyklose, ir kokio reika
laut atlyginimo už trumpes
nį darbo laiką.

Bet užvis opiausis klausi 
maineriai bedarbiai.

konvencijoj ra
portų, bedarbių mainerių 
dabar yra apie 200,000. Jų 
būklė baisiai sunki, stačiai 
nepakenčiama. Konvenija 
reikalauja, kad tiems bedar
biams federalinė valdžia 
duotų pašalpos. Bet kas bus, 
jeigu neduos? Konvencija 
turi surasti tam klausimui 
atsakymą.

5fi00 Potvinio Aukų 
Be Pastoges.

Pakilęs Kentucky valsti- 
oj potvinis pridarė žmo

nėms didžiausių nuostolių ir 
skurdo. Tūkstančiai žmonių 
urėjo palikti savo namus, o 
curie nesuspėjo pabėgti, tai 
tuos laiveliai paskui turėjo 
nukelti nuo stogų arba nuo 
medžių. Per kelis šimtus my- 
ių laukai pavirto didžiausia 
ura. Visa gyventojų manta 

žuvo. Jie pasiliko netik be 
maisto, bet apie 5,000 žmo
nių dabartiniu laiku neturi 
okios pastogės ir gyvena 
aukuose po atviru dangum.

Rusijoj Nubausta 7 
Gelžkeliečiai.

Pereitą sykį rašėm “Ke- 
eivy”, kad Vladivostoke bu

vo nuteisti sušaudyt keli ju
rininkai už laivų susidūri
mą. Dabar iš Maskvos pra
nešama, kad 7 gelžkeliečiai 
tapo nubausti nuo 5 iki 10 
metų kalėjimo už traukinių 
susikulimą. Netoli Kosiano 
stoties vienas traukinys su
stojo, o antras atbėgęs iš už
pakalio atsimušė į pirmąjį 
visu smarkumu. Katastrofoj 
buvo užmušta 30 žmonių. 
Del šito įvykio 11 geležke- 
liečių buvo atiduota teisman 
ir 7 jų nubausti. Mašinistas 
Burak gavo 10 metų kalėji
mo, ir tiek pat gavo stoties 
viršininkas Samujilov. Vie
nas konduktorius gavo 8 me
tus. Kiti nubausti po 5 me
tus.

Detroite Sudegė Jau
nas Lietuvis.

Pereitą sąvaitę Detroite 
sudegė savo namuose A. Bi- 
zakas, 24 metų amžiaus lie
tuvis. Bizakų namuose buvę 
vestuvės, Leonas Bizakas 
vedė Marę Bielisaitę. Vestu 
vėms pasibaigus, jaunave 
džiai išvažiavo, o pasilikę 
namiškiai ir kai kurie sve
čiai nuėjo gulti. Matyt, jau
navedžio brolis, A. Bizakas. 
atsigulė su cigaretu dantyse 
ir užmigo. Išryto kaimynai 
pastebėjo, kad Bizakų kam
barių per langus veržiasi du
rnai. Tuoj buvo pašaukti ug- 
nagesiai, kuriems pribuvus 
A. Bizakas buvo lovoj jau 
sudegęs, o kiti namiškiai ir 
svečiai jau tiek nuo durnų 
pritroškę, kad juos reikėjo 
nešte nešt laukan. Tarp kitų 
buvo išnešta Ona Staniuliu- 
tė, Banis Baublys ir vienas 
burdingierius.

POPIEŽIUS LIEPĖ VAI
KAMS MOKINTIS

“UŽMUŠT”.
Popiežius įsakė visiems I- 

talijos vyskupams žiūrėti, 
kad visose parapinėse mo
kyklose butų organizuojami 
fašistiškos karinės organiza
cijos “Ballila” skyriai ir kad 
visi katalikų vaikai butų mo
kinami militarizmo. Dievas 
pasakė “Neužmušk”, o kata
likų popiežius sako, mokin- 
kitės užmušt!

Kanados Darbininkų Atsidarė Nusiginkla-
Reikalavimai.

Kanados organizuotų dar
bininkų delegacija įteikė vy

vimo Konferencija.
Vasario 2 dieną Ženevoje 

atsidarė tarptautinė nusi-
riausybei šitokių reikalavi-(ginklavimo konferencija, 
mų: (kurioj dalyvauja 60 įvairių

Nacionalizuot visus ban- (tautų. Japonų užpuolimas

JAPONAI TURI GERĄ 
ORO LAIVYNĄ.

Washingtono žiniomis, 
japonai turi puikiausi karo 
oro laivyną visam pasauly. 
Tūkstantis skraidomų maši
nų su bombomis gali būti 
pasiųsta į bile kurią pusę ir 
gali sumaišyti su žeme di
džiausią priešo armiją arba 
sunaikinti bile kurį miestą. 
Tuo tarpu kiniečiai orlaivių 
kaip ir neturi.

SMOLINSKIO UŽMUŠĖ
JAS MIRĖ ELEKTROS

KANADOJ SIAUČIA 
SMARKIOS PŪGOS.

Kanadoj dabar siaučia 
nepaprastai smarkios pūgos 
Saskachewno provincijoje 
Batlefordo apielinkėj, šį pa- 
nedėlį termometras rodė 46 
laipsnius žemiau zero. Regi 
nos apielinkėj buvo 20 laip
snių žemiau zero.

kus ir kreditą.
Panaikinti karo skolas.
Radio žinių skleidimą’pa- 

imti visuomenės nuosavy
bėn.

Atšaukti tą įstatymą, ku
ris liečia valstybės išdavimą 
ir žodžio laisvę.

Nustatyti įstatymu tinka
mą atlyginimą darbininkam 
už darbą.

Įkurti bedarbių apdrau- 
dos fondą, į kurį turi mokė
ti dalį patys darbininkai, da
lį darbdaviai ir dalį patį val
stybė.

Nustatyti įstatymu 6 va
landų darbo dieną ir penkių 
dienų sąvaitę.

Dauneriutės Užmu
šėjas Gavo 20 Metų.
Pereitą sąvaitę buvo nu

teistas kalėjiman Povylas 
Rožina, kuris pernai netoli 
Forest City, Pa., užmušė sa
vo žmoną, lietuvaitę Teodo
rą Dauneriutę. Rožina buvo 
karštas katalikas, ir dabar iš- 
vežiant jį Philadelphijos ka
lėjiman jį laimino katalikų 
šv. Marijos Magdalenos baž
nyčios kunigas.

Prisaikintųjų suolas pri 
pažino Rožiną 2-ro laipsnio 
žmogžudžiu, o teisėjas Swo- 
yer nuteisė jį kalėjiman nuo 
10 iki 20 metų.

Žuvo Submarinas 
54 Kareiviais.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
pakrašty nuskendo nardo
mas karo laivas “M-2” su 54 
iurininkais. Buvo daroma 
didžiausių pastangų jį suras
ti, bet iki šiol tas darbas ne
davė jokių rezultatų. Išpra- 
džių buvo manoma, kad jis 
nugrimzdo 100 pėdų dumb- 
lan, bet toj vietoj nieko ne
rasta. Kai kurie laivai sako
si girdėję tam tikrais instru
mentais beldimosi garsus iš 
po jūrių, bet iš kurios vietos 
tie garsai ėjo, negalėta nu
statyt Dabar manoma, kad 
visi jurininkai tame subma- 
rine bus jau žuvę.

SU

Scranton, Pa.—Rockview 
kalėjime šį panedėlį buvo 
nužudytas elektros kėdėj 
Juozas Kish (gal Kiškis?), 
kuris užmušė Viktorą Smo- 
linskį.
^NGLUOJ~UŽMUŠTA 11 

MAINERIŲ.
Cardiffo apielinkėj, Ang

lijoj pereitą sąvaitę įvyko 
sprogimas anglių kasykloje 
Vienuolika angliakasių bu
vo užmušta.

ant Kinijos duoda galybę 
medžiagos šitos konferenci
jos diskusijoms. Vieni dele
gatai sako, jog japonų smur
tas aiškiai parodo, kokį pa
vojų pasaulio taikai sudaro 
ginkluota valstybė. Tuo tar
pu kiti tvirtina, kad Kinijos 
negalėjimas japonams atsis
pirti kaip tik įrodo, kad kož- 
na valstybė turi būt gerai 
apsiginklavusi.

Francuzų militaristai sa- 
co, kad Francuzija sumaži

nusi savo ginkluotas jėgas 
jau iki tokio laipsnio, kad 
daugiau jų mažinti nesą ga
lima, nes jai pavojus gręstų 
iš Rusijos ir Vokietijos pu
sių. Bet vokiečių delegatai 
rėkia, kad Francuzija turi 
578,000 kareivių po ginklu, 
kuomet Vokietija turi vos tik 
100,500. Ant jūrių Francu
zija turinti 628,000 tonų lai
vų, o Vokietija tik 125,700 
tonų. Karo orlaivių Francu
zija turinti 2,375, o Vokieti
ja nei vieno. Tai kur gi Vo
kietijos apsauga nuo užpuo
likų?

Taigi neišrado, kad iš ši
tos konferencijos kas nors 
išeitų.

Slovakas Išteisintas 
Lietuvio Užmušime.

Savo laiku “Keleivy” bu
vo rašyta, kaip Lisbon Falls 
miestely, Maine’o valstijoje, 
slovakas vardu Mainės nu
šovė lietuvį Fabijoną Šlape
lį, kuris gyvena vienas pats 
ir pas kurį Maineso žmona 
nueidavo namus apvalyti. 
Mainės buvo areštuotas ir 

apkaltintas antro laipsnio 
žmogžudystėj, bet prisaikin
tųjų teismas užmušėją dabar 
išteisino, nes buvo įrodyta, 
kad šlapelis norėjo jį nu
šauti, ir Maine užmušė Šla
pelį savo gyvybę gindamas.

PORTUGALIJOJ SUIM 
TAS SOVIETŲ AGENTAS.

Portugalijos mieste Liz- 
bonoj policija suėmė bran 
giam viešbuty apsigyvenusį 
rusą, kuris mėginęs organi
zuoti tenai komunistų de 
monstracijas ir streikus. Pas 
jį rasta daug Portugalijos, 
Ispanijos ir Amerikos pini 
gų ir laiškas nuo Maskvos 
komunistų organizacijos, 
kuriuo liudijama, kad šitas 
asmuo yra Sovietų valdžios 
agentas.

IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
UŽDEGĖ NAMĄ

Raudnitzo kaime, Čeko
slovakijoj, pilietis Lauda sė
dėjo ir skaitė laikraštį. Mo
teris ištraukė tą laikraštį iš 
įo rankų, užgesino žiburį ir 
lipeė eit gult. Šitas moteriš
kės pasielgimas taip suerzi
no Laudą, kad jis pagriebė 
kirvį, užmušė savo moterį ir 
vaikus, kurie tai matė, o pa
skui uždegė namą ir nuėjęs 
policijon pasidavė areštui. 
Jis sako: “Aš tik vieną va
karą į sąvaitę turėjau liuo- 
są, ir ji neleido man pasis
kaityt”

NORI PERORGANIZUOTI 
WORCESTERIO BANKĄ

Worcester, Mass. —Tūlas 
laikas atgal čia užsidarė 
Bankroft Trust Company 
Bankas, kur buvo nemaža ir 
lietuvių centų padėta. Žmo
nės nusiminė. Bet dabar bu- 
vusis banko prezidentas 
Dennis O’Connell sako, kad 
bankas busiąs perorganizuo
tas iš naujo, žinoma, ims 
laiko, pakol tas pasidarys.

TRAUKINIŲ KATAST
ROFOJ UŽMUŠTI 3 

ŽMONĖS.
Lurgan, N. D.— Pereitą 

subatą čia keleivinis trau
kinys įbėgo į prekių trauki
nį, užmušdamas 3 žmones ir 
sužeisdamas 10.

AMERIKOS EKSPORTAS 
NUKRITO $333,000,000.
Per 1931 metus Amerika 

išvežė užsienin $2,423,239 
vertės prekių, o įvežę už $2,- 
089,802,098. Metai atgal 
buvo išvežta už 333 milionus 
dolerių daugiau

Moterų “Streikas” 
Pieš Fašizmą

Italijoj. .
Mussolinis senai jau pa

skelbė “įsakymą”, kad ita
lų moterys gimdytų kuo 
daugiausia vaikų. Bet surin
ktos dabar statistikos paro
dė, kad pereitais 1931 me
tais Italijoj buvo 56,000 gi
mimų mažiau, negu 1930 
metais, šitoks moterų “strei
kas” Mussolinį labai supy
kino ir dabar jis Įsakė dakta
rams, kad jie kovotų su to
kiu apsireiškimu. Daktarai 
privalo daugiausia kovoti su 
pragaištinga moterų laibu
mo mada, sako Mussolinis. 
Daug moterų dabar tyčia 
marina save badu, kad išro- 
dytų laibutės ir gražios. Ši
taip nusilpnėjusi moteris ne
gali būt gera vaikų motina. 
Moteris turi būt gerai išsivy
sčius ir sveika, kad galėtų 
daug vaikų užauginti. Kitaip 
fašizmui bus kaput, sako 
Mussolinis.

Petras Adomėnas 
Nuteistas 2 Metams 

Kalėjimo.
Jis medžiodamas stirnas nu

šovė jauną merginą.
Lewiston, Me. — Pereitą 

rudeni keliatas Lewistono 
lietuvių išėjo medžioti stir-

Japonų Žvėriškumai 
Kinijoj Sukrėtė Pasaulį

kariškų Japonijos laivų. 
Sausio 27 dieną Amerika

kreipėsi į Angliją ir Italiją 
su paklausimu, kaip jos žiu
ri į šitą Japonijos smurtą. I- 
talija atsakė, kad ji į tą rei
kalą nesikišianti, bet Angli
ja su Amerika pasiuntė Ja
ponijai įspėjimą, kad ji ne-

DEG1NA, ŽUDO IR LIE
PIA “ATSIPRAŠYT”.

Užpulti kiniečiai šaukiasi 
Rusijos, Anglijos ir Ameri
kos pagalbos, bet niekas pa

galbos jiems neduoda.

Dar niekas pasauly nebu
vo matęs tokio žvėriško .. . _ - ~ .

smurto, kokį dabar Kinijoj bestų Tarptautinio Kvartalo 
vykina japonų militaristai. Šanchajuje.
Įsiveržę Mandžurijon be ka-, Japonai tuo tarpu lakele 
ro paskelbimo, jie laužiasi krantan dar 500 savo jun- 
vis tolyn, šaudo Kinijos pi- nl”1Pi> pakeldami savo ka- 
liečius, degina jų namus, skaičių Šanchajuje iki
bomborduoja miestus, ir vis J-bOO, ir pradėjo verstis į 
reikalauja “atsiprašyti”, jei- miesto vidurĮ. Kinieąųka- 
gu koks kiniečių laikraštis ar "“mene pradėjo priešintas, 
organizacija pasako neprie- I^ko labai kruvinas musis, 
lankų japonams žodį. per kuri knto keli šimtai ki-

Negalčdami kitokiu budu mečių Japonai buvo regi
nuo priešo gintis, kiniečiai atI^ustl- . . .
nutarė boikotuoti japonų’ Tuomet japonų orlaiviai 
prekes. Bet japonai tuojaus pradėjo skraidyt virs miesto 
pareikalavo boikotų sustab- lr mėtyt bombas į kiniečių 
dyt ir uždaryt visas jiems apgyventus kvartalus. Pne- 
priešingas kiniečių organi- "“«l» Chapei, kuris guli 
zacijas? antroj upes pusėj, visas pa-

Dėl šitų reikalavimų Šan- skendo liePsnp^- 
chajaus mieste 20 sausio į-1 ^uo, Paciu laiku kitos ja- 
vyko tarp kiniečių policijos P??^ kanumenes dalys pra- 
ir japonų biznierių susikirti- hP1?r^in^1.ir
mas. Buvo užmuštas vienaš ^mbaMuoti iš kanuolių 
kinietis ir vienas japonas. kankino miestą, sukeldami

Ant rytojaus Šanchajaus .
uoste jau pasirodė šeši japo-1 Kiniečiai saukiasi j rusus, 

l — pra-
nų. Tuo tarpu 19 metų am-
žiaus mergina, Ferdene Ber- ny karo laivai su orlaiviais anglus, ir amerikonus, 
nault, vežė f armėnų vaikus jj. pareikalavo, kad kiniečių pydami kokios nors pagal- 
mokyklon. Kelias ėjo per vyriausybė nubaustų kaiti- ^.bet išrodo, kad visi Ja
nušką. Petras Adomėnas Pa*,ninkus ir atsiprašyt už japo- Ponijos bij°sl ir nieko ją1 
matė per tankumyną jos ar-ny“garbės įžeidimą”.Japonų nesako. Nors Amerika ir 
kl| ir šovė, manydamas, kad, konsulas gi pakartojo reika- Anglįja pasiuntė keliatą sa- 
tai stirna. Kulipka pataikė,javimą, kad kiniečių vyriau- X? laivų į Šanchajų, bet ais- 
merginai ir užmušė ją. Taip.gyįį uždraustų boikotą ir kiai pabneze, kad jos da- 
bent sitas atsitikimas yra su-. „įdarytų visas patriotiškas f?1!?108 ^ai vienJj* P1^ 
prantamas. Patsi Adomėnas .kiniečių organizacijas, ku- Į aP®au?J>’ Rusijadavė 
A---------- 1._ i._j  ------— « - - - - - •» » 'Japonijai leidimą net karei

vius gabenti Rytų gelžkeliu, 
kuris priklauso bendrai Ru
sijai ir Kinijai.

Visas pasaulis piktinasi 
japonų smurtu, bet nei vie- 

imsiąs miestą, jeigu nebusią na valstybe nenori jiems ant 
išnildvti ankščiau minėti ke'10 stota Japonai gi atvira;

sako, kad jie gali sumušti 
tris kartus didesnę jėgą už 
save. Jokia valstybė viena

tečiaus sako, kad jis nema-.nos pnesmasi japonų smur- 
tęs nei arklio; jis tikrai so-'^j
vęs stirną, ir visai nežinojęs, 
kad paleistas jo šūvis patai
kė merginai. Šiaip ar taip, _
čia buvo nelaime. Vis dėl to1 dantas pranešė 
už neatsargumą teismas da- * -
bar nuteisė Petrą Adomėną 
nuo 1 iki 2 metų kalėjiman.
Adomėnas gyveno Lewisto- 
ne, turi čia žmoną ir 7 vai
kus.

Sausio 23 dieną Šancha
jaus uostan įnėjo dar 11 ja
ponų karo laivų. Jų komen- 

tuojaus už-

DARBININKAI SUMUŠĖ
FAŠISTŲ MAJORĄ

Iš Romos pranešama, kad 
įniršę italai darbininkai Do- 
regia mieste sumušė to mie
sto fašistų burmistrą ir užde
gė rotužę. Rotužei liepsno- 
iant, darbininkai sustoję ap
linkui dainavo “Raudona 
Vėliava” ir kitas revoliuci
nes dainas.

INDIJOS RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 160 ŽMONIŲ.
Pereitos sąvaitės pabaigo

je Bombėjaus mieste, Indi
joj, kilo didelės riaušės prieš 
anglų vyriausybę. Policijai 
malšinant sukilėlius buvo su
žeista 160 žmonių.
ANT JŪRIŲ SUSIDŪRĖ 

DU LAIVAL

išpildyti aukščiau minėti 
reikalavimai.

Sausio 24 dieną kiniečiai 
pirkliai įteikė savo valdžiai 
prašymą, kad ji išpildytų ja
ponų ultimatumą ir apsau
gotų miestą nuo japonų oku
pacijos.

Sausio 26 dieną Japonija 
oficialiai pranešė pasauliui, 
kad Kinija išpildžiusi visus 
jos reikalavimus, išskyrus 
tik vieną, būtent, neuždariu
si antijaponiškų organizaci
jų. Ir tą pačią dieną prie

pati prieš juos dabar nega
linti atsilaikyti.

1,500#00 Gelžkelie- 
cių Nuleido 10 Nuo

šimčių Algos.
Amerikos gelžkeliečių u- 

nijos, kurioms priklauso 1,- 
500,000 darbininkų, nutarė

Šanchajaus priplaukė dar 11 geruoju nuleisti 10 nuošim- 
—i _______ {čiu savo algų, kas paliks
M7 iz i • • į kompanijų kišeniuose per
New YorkUl bręsta (vienus metus $225,000,000.

35J900 Siuvėjų i Sutartis padaryta tik vie- 
jmems metams, pakol pasi- 

btreikOS. . taisys biznis. Bet ar po metų
Tarptautinė moteriškų gelžkeliu kompanijos sutiks 

drapanų siuvėjų unija New ^ėĮ Pakelt algas, tai reikia a- 
Yorke dabar veda su darb-.“eJotl-
daviais derybas dėl naujos'
darbo sutarties. Senoji su-

..... ............... .. tartis jau pasibaigė, betbu-
Pereitą subatą netoli Ang-'v? vienam mėnesiui prail- 

lijos pakraščio susidūrė an- 8in^, kad davus laiko susi- 
glų garlaivis su vokiečių gar- . dėl naujo kontrakto 
laivių. Ant jūrių tąsyk buvo
labai tirštas rokas.

ITALIJA BUSIANTI NE- 
ITRALĖ.

Italija paskelbė, kad japo
nai gali daryti su Kinija ką 
jie nori, ji nesikišianti į jų 
ginčą. dirbtuvių.

$10,000,000.000 AMERI
KOS PINIGŲ SUKIŠTA 

EUROPAI.
Berlyno žiniomis, Ame

rikos kapitalistai yra sudėję 
Pereitą sąvaitę tos derybos Europon paskolomis ir viso- 
nutroko ir unijos preziden-kiais biznio investmentais 
tas Schlesinger sako, kad -10 bilionų dolerių. Vienoj 
darbininkams gali prisieiti tik Vokietijoj Amerikos esą 
griebtis streiko. Jeigu prie įdėta apie $3,000,000,000. 
to prieis, tai 33,000 siuvėjų Todėl Amerika dabar ner- 
New Yorke mestų darbą ir vuojasi, kada Europoje pra- 
turėtų užsidaryti apie 3.oo< dėta kalbėti apie visų skolų1 * t, a • *1 • •panaikinimą.
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B1M5OS“TEISMAS”PRU- 
SEIKAI IR JO ŠALININ

KAMS.
Pruseika ir Bimba yra ko

munistai ir nesenai da pri
gulėjo prie vienos partijos. 
Bet besivaržydami dėl vado
vybės susipyko ir suskaldė 
savo partiją. Bimba pasiro
dė gabesnis demagogas ir 
patraukė savo pusėn dau
giau narių. Būdami didžiu
moje, bimbiniai užgrobė a- 
budu buvusios partijos laik
raščiu, “Laisvę” ir “Vilnį”, 
ir nusinešė beveik visą par
tijos turtą.

Pruseika su savo šalinin
kais pasijuto nuskriausti. 
Jiems prisiėjo kulti naują 
laikrašti (“Naujoji Gadv 
nė”) ir jieškoti išteklių. Kad 
nors dalinai atsigriebus, jie 
pasigrobė kai kur komunis
tinių kuopų iždus.

Dėl šitų ir kitų Pruseikos 
šalininkų pasielgimų, Bimba 
iškėlė jiems “teismą” Phila 
delphijos mieste.

Bet pruseikinių komitetas 
išvadino bimbininkus“smur- 
tininkais”, “teroristais” ir 
liepė savo šalininkams tą 
Bimbos “teismą” visiškai ig
noruoti.

“Naujosios Gadynės” 3- 
čiam numery randame šito
kį pruseikinio komiteto Įsa 
kymą tikrai “revoliuciniams 
darbininkams”, tai yra tiems 
komunistams, kurie eina su 
Pruseika:

noruot juos, atsinešti linkui jų, 
kaipo linkui darbininkų neprie
telių ir neteisingų žmonių. 
Taipgi už šias padarytas ALD. 
LD. VI apskričiui skriaudas 
laikyti atsakomingais ir prieš- 
darbininkiškos opozicijos va
dus L. Pruseika ir Butku.”

Šitas "dekretas’ 
kelbtas 21-mame 

numery.
Žiūrėdami iš šalies i šitas 

iomunistų “sorkes” pažan
gus lietuviai darbininkai ga- 

tiktai pasijuokti ir pasi
džiaugti, kad jie nepriklauso 
)rie tos amžinai besipešan- 
čios ir besiskaldančios karš-
akošių partijos.

KLERIKALAI NUSILEN
KĖ TAUTININKAMS.
Berliner Tageblatt’o” ko

respondentas praneša 
iauno. kad “kulturkamp-
’as” tarp Lietuvos tautinin- 
<ų ii- kunigų pasibaigė po
piežiaus tarnų nusileidimu.

Jis rašo:

“Draugai Opozicijos nariai 
Centro Komitetas Įsako jums, 
kaip revoliuciniams darbinin
kams, neklausyti jokiu Įsaky
mų D. M. šolomskio. A. Bim
bos ir jų vienminčių, kurie da 
bar pasiskelbė save ‘prokuro
rais’ ir rengia jums teismus 
Nei vienas opozoci jos narys ir 
■ei vienas sąmoningas darbi
ninkas neprivalo eiti Į tuos mu
sų vienybės ardytojų ‘teismus’. 
Priešingai. tuos jų ‘teismus 
reikia besąlyginiai pasmerkti, 
kaipo niekšišką avantiūrą, ir 
persergėti visos lietuvius dar 
bininkus. kad nesileistų save 
užkabinti ant šolomsko-Bimbos 
meškerės.“

Toliaus Pruseika jau pats 
stoja prokuroro vieton ir 
kaltina Bimbos “teismus” ši
tokiais prasižengimais:

“1. Tie ‘teismai’ yra provoka 
cija....

“2. Tie ‘teismai1 yra apgau 
tingi...

“3. Tie ‘teismai’ yra prideng
ti klastuotomis skaitlinėmis..

“4. Tie ‘teismai1 yra begėdis 
ki...

“5. Tie ‘teismai’ yra taikomi 
apmulkinimui lietuviams dar
bininkams akių, kad paslėpti 
tuos biaurius darbus, kokius 
padarė darbininkų judėjimui 
tokie šalomskai, Bimbos ir jų 
leitenantai...”

Bet Bimbos “teismo sesi 
ja” vistiek susirinko Phila 
delphijos mieste 24 sausio 
dieną ir, kaltinamiems neda
lyvaujant, išnešė jiems šito 
ki sprendimą:

“1. Darbininkų Teisinas at 
randa, kad Senas Vincas, A. 
Jatužienė, J. Bendoravieius ir 
A. šimanskas yra kalti skaldy 
me ALDLD. organizacijos ir 
netiesotai užgrobime AUDLD. 
VI apskričio $157.48 iždo.

“2. Teismas įsako jiems su
grąžinti iždą ir visus apskričio 
archivus iki 30 d. sausio 1932 
metų ir liautis varius korrtr-re- 
voliucini ir darbininkų judėji
mo griovimo darbą.

“3. Jeigu jie tą nepadarys i- 
ki nužymėto laiko, tai mes šau
kiame visus sąmoningus darbi
ninkus. kad boikotuotų juos 
kaipo darbininkų iždų pasisa
vintojus, skriaudėjus ir darbi
ninkų judėjimo ardytojus. Ne
įsileisti juos Į jokias atsako- 
mingas organizacijų vietas, ig-

“Kulturkampfą Lietuvoj gali
ma laikyti pasibaigusiu. Santy
kiai tarp Lietuvos vyriausybės 
ir Vatikano lig tiek pagerėjo, 
kad Lietuvos atstovas prie 
šventojo sosto buvo popiežiaus 
priimtas specialėj audiencijoj. 
Atvykus Kaunan naujam po
piežiaus Įgaliotiniui, monsinjo
rui Arata. katalikų akcijos opo
zicinė nuotaika žymiai nuslūgo. 
Tai Įvykę po mons. Arata Įta
ka. Vyriausybė toj kulturkam- 
pfo kovoj neabejotinai laimėjo. 
Nugalėta krikščionių demokra
tų partija, kuri kėlė kulturkam
pfą savo politinės Įtakos tiks
lams pasiekti ir tam išnaudojo 
katalikiškąją akciją.”

Taigi išėjo taip, kaip mes 
sakėm kad išeis. Principe 
tarp klerikalų ir tautininkų 
skirtumo nėra. todėl jiems 
daug geriau gyventi “zga- 
doj” ir iš vieno melžti suvar
gusi ūkininkų kraštą.

Japonų Keliaujančioji Tvirtovė Mandžurijoj.

buvo pa- 
“Laisvės”

Čia parodytas rieaas japonų ~čaaąatian*'. arba -arvuotas vagonas, kokiais japonai vežioja savo kareivius 
Mandžurijos geležinkeliais. Tai yra tikra tvirtovė ant ratų. Iš abiejų galų tam tikruose bokštuose yra pritaisy
tos kanuolės. kurias galima sukinėti j visas puses, Į-i tė myki t, kaip jo plieno sienos yra kulipkų sukapotos.
Kiekvienas ji taškas, tai kulipkos ženklas.

MŪSIŠKIAI PATRIOTAI | Draugija priimtų savo tar- 
PUOŠIASI SVETIMOMIS! pan koki degutinį tautinin- 

PLUNKSNOMIS. ką iš jos kompanijos. Bet 
Brooklyno “Vienybė” ; Rutenbergo pakilimas iki 

stambiomis raidėmis pers-'tokios draugijos negali būt 
1S pausdino iš Lietuvos laikraš- .l°kiu bud u užrašytas musų 

čių šitokią žinią, kaino la- tautininkų kreditan, nes jis 
bai didelės reikšmės dalyką: visiems jiems nukraubia no

sį.
“Kauniškis advokatas Dr.'___________

Ruienbergas gavo iš Washing-? FlvIe» TUPI n Ali
tono pranešimą, kad jis priim- IUKI UAU-
tas nariu Į tarptautiškos Teisės i GIAUSIA PRITARĖJŲ. 
Draugiją, kuriai pirmininkauja Tūlas D. Toni iš Montre- 
profesorius Kellogg, žinomas .alo rašo "Naujajai Gady- 
Kelloggo Pakto sutarties suda- nei”, kad komunistų “Lais-
rytojas, šis Dr. Rutenbergo 
priėmimas yra minėtinas tuo, 
kad i tą Draugiją priimtas pir
mas Lietuvos pilietis.”

Bet “Vienybė” čia savi- 
nasi svetimo žmogaus gar
bę, nes Rutenbergas yra tik
ras žydas, o “Vienybės” 
plauko patriotai Lietuvoj žy
dams netik langus degutu 
tepa, bet ruošia tikrus po
gromus (Slabadoje) ir lei
džia jų pirkliams kraują 
(Klaipėdos krašte).

Vienybė” galėtų didžiuo-'

ve” ir “Vilnis” visiškai jau 
nustoja Kanados darbinin
kų pasitikėjimo, o “Kelei
vis” turi daugiausia šalinin
kų.

štai D. Toni žodžiai:
“ ‘Laisvė’, bešmeiždama opo

ziciją. nustojo pasitikėjimo 
tarp darbininkų. Dauguma mus 
draugų meta skaitę tuos dien
raščius. Vajaus pasekmės la
bai liūdnos.

“Kuomet ėjo klausimas S. ir 
D. P. Draugijoj, kokius laikra-

. . - . - _ ščius reikia išsirašyti Į kliubą.
tis tik tokiam atsitikime, jei- kuri užlaiko ALDLD. 137 kuo- 
gu Tarptautinės Teisės pa ir minėta draugija, tai ‘T ais-

AR PRIĖMĖT MANO PATA
RIMĄ IR BANDĖTE ŠIAN
DIEN TA NAUJA MUILĄ?

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS PARDUODANT.

Liet. Pasiuntinyb. komunikatas.
1 Lietuvos Pasiuntinybė 
buvo paskelbusi Amerikos 
lietuvių laikraščiuose, kad 
Lietuvos Laisvės Paskolos 

į bonų savininkai, norintieji 
i parduoti savo bonus, gali 
tai padalyti, pasiųsdami sa- 

įvo bonus i Taupomąją Vals
tybės Kasą Kaune, arba Į 

; Lietuvos Banką Kaune.

Lietuvos Kambarys 
Pittsburgho Univer

sitete.
Liet. Pasiuntinybės pranešimas.I

““ . , . Nauiame Pittsburgho U-ve gavo VOS 13 toteu o V ams nive,siįete sumanyta įrengti 
n. G. soe.alfas.stM kete,™ . irf kambarius, tų
27, Kultūra virs 20. Darbi- : . , * •
nmkas 1 ,r Lietuvos ž.r.os 20. susirį ;n0 ;r viet03
O reikia pripažinti. kad tame ]ietuviaj Kai munl3 .
susirinkime dalyvavo apie 100 -. .... . , . sama, organizuojasi didysaitaną ,r didesne dalis ,n yra A aD;e)ink; Įįetuvią
B m1a‘\pn1e.1“ komitetas, ‘taipgi daromos

veda B.mbos-šolomsko-Andriu- pastangos suor^ni2uoti rie.
tos lietuvius studentus šiam

Bimbos-šolomsko-Andriu- 
lio šeimininkavimas musų dien
raščiuose. O pirmiau tie dienra
ščiai turėjo neblogą pasiseki
mą tarp darbininkų.”

sumanymui ivykdinti.
Daug darbuojasi gerb. Dr.

Baltrušaitienė, kuri palaiko 
_ kontaktą su Universiteto vy- 

nMdSTfl resnybe ir vietos lietuvių vi- 
r • suomene. Pasiuntinybe daro 

tuo

Taigi pasirodo, kad lietu 
viai darbininkai
^oŠaXTmnir°koS- užmteresMotį
tiško? literatūros daugiau ,r ^“vos Vynausyb, .. 
nebenori. gaut, jos paramos sam su-

manymui.
Bet pats D. Toni, matyt, Vienas Universiteto kam- 

da nėra išsipagiriojęs, nes barių butų pavadintas Lie- 
“KeleiyĮ” jis vadina “sočiai- tuvos vardu ir Įrengtas lie- 
fasistu” laikraščiu. Kas turi tuviškam stiliuje. Jame ga- 
blaiyą protą ir skaito “Ke- lėtų būti Įrengta kaip ir nuo- 
leivį”, tas gerai žino,, kad latinė lietuviškoji parodėlė. 
“Keleivis” yra darbininkiš- Ta; butų amžinas paminklė- 
kai-socialistinės minties lai- ns Lietuvai.
kraštis ir skelbia griežčiau-'------------------------------------
šią kovą fašizmui. Del to Harvardo medicinos fa- 
“Keleivis” ir turi daugiau- kulteto D-ras Magnus Gre-

šios dvi Įstaigos perka 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus sulyg kainos, kokia y- 
ra tą dieną Kauno biržoje 
(exchange).

Pasiuntinybė dabar gau
na žinių, kad daugelis bonų 
savininkų yra tuomi pasi
naudoję ir pardavę savo bo
nus nurodytu budu.

Taupomosios Valstybės 
Kasos vienok prašo mus pra
nešt, kad, siunčiant joms bo
nus registruotam laiške, rei
kia būtinai pažymėti laiške 
ir siunčiamųjų bonų serijos 
raides ir jų numerį. Tuo bu
du bus išvengta painiavos ir 
klaidų.

Taupomosios Valstybės 
Kasos, nupirkus boną, siun
čia bono savininkui, drauge 
su pinigais atatinkamą kyi- 
ta. kuriame nurodoma: koki 
bonai ir kada gauta, kokia 
jų kaina tą dieną buvo Kau
no biržoje ir kiek bono savi
ninkui už juos priklauso.

Ateityje visiems bonų sa
vi nkams patariama:

1. Siųsti savo bonus regis
truotame laiške,

2. Laišką adresuoti taip: 
Taupomųjų Valstybės Kasų

Valdyba, Kaunas, Lithuania.
3. Laiške būtinai pažymėti 

taip:
“Prie šio laiško pridedu

................. (pažymėk kiek)
bonų po S.............  (pažymėk
bono vertę), išviso S............
sumai.

Siunčiamų bonų seri
jos raidės ir numeriai yra se
kanti: ....................................
(pavyzdžiui: Ao4547, A17363, 
B00432, C0021).”
Serijos raidė ir numeris y- 

ra nurodyta bono viršuje ir 
ant kiekvieno kupono iš de
šinės jo pusės.

Bonų savininkai, kurie tu-
šia pritarimo tarp pažangių- gersen sako, kad gerti prie 

draugija. tai ‘Lais- Pi darbininkų. * valgio sveikatai netik neken-
kia, bet dar palengvina virš-1 retų kokių nors nusiskundi-
1 * *__ T> A *• 1 T t__ j — S a J •

S. MATULAITIS NEBU
VĘS IŠTREMTAS.

Nesenai musų spaudoje 
buvo plačiai aprašytas dak
taro S. Matulaičio ištrėmi
mas iš Minsko Į Solovecko 
salas.

Pirmutiniai tokį paskalą 
paleido, rodos, lenkų laikra 
ščiai, juos pakartojo Kau
nas, o ant galo ir Amerikos 
lietuvių spauda.

Bet dabar “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad tas pas
kalas buvęs neteisingas. Sa
ko:

“Užsienių spaudos paskleis
toji žinia, kad žinomas dr. Ma 
tulaitis esąs ištremtas Į Solo- 
veco salas, pasirodė esanti ne
teisinga. šiomis dienomis Kau
ne gautas dr. Matulaičio laiš
kas iš Minsko, kuriame jis sa
ko, kad visos užsienių spaudos 
paskleistos žinios, vėliau pate 
kusios ir Lietuvos spaudon, e- 
sančics pramanytos: dr. Matu 
laitis, kaip buvęs, taip ir yra 
Minske.”

Na. gerai kad tas paskalas 
ir buvo tik prasimanymas 
Bet savo keliu jis parodo, 

i kad žinioms apie Rusiją be
veik niekad negalima tikė
ti, vistiek ar jos butų paeit 
bolševikų skelbiamos, ar jii 
priešų platinamos.

Rusija dabar yra tokia ša
lis, kur tikrų Įvykių beveik 
niekas nežino. Apie juos ga
lima tik daleidimus daryti 
nelyginant kaip apie Mar
so gyventojus.

šalis, kur nėra spaudos ir 
žodžio laisvės, yra labai pa
naši tamsiai nakčiai, kur vi
si vaikščioja apygraibomis 
ir niekas nežino, kas darosi 
aplinkui.

Šitokios sąlygos, tai ge 
riausia dirva visokiems pa- 
skalams ir gandams.

Z TAIP, JŪSŲ tiesa: 
IŠSKALBĖ DRAPAN as 

BALČIAI .

AR NESTEBĖTINA.
SLTAVPO

TRYNIMA IR VIRINIMĄ?

AS nemanau da
bar bvT be RIXso 

skalbiant.

Kaip skaisčios drapanos— 
sa tomis saugiomis putomis
N

ĖRA iokk« paslapties apie nuolatini
Rinso. Moterys royl, skai-riškutno augimą 

sčiai spindancius drabužius Ir taupus Rinso

sunkuBe to Rinso sutaupo sunKU darbą, lo.V”*®? 
smetonuotos putos išmirko P^rvą. ? ankoms.
viriut. Sutaupo drabužius, taipgi saugu>virmt SutaupoSbėjai 40 garsią skalbtųjų rekomenduoja JI-

Puodukas ui puoduką, Rinso duoda 
tu už lensrvus papurusiu^ muilus. Gaukit D1D1LI4 ramVni pa& Vamėgykit dėl dišią. ta,pą»!

Gearantuotas išdirbtją— 
Lever Brothers Vo. < ambridge.

Rinso
Lranulnotas muilas skalbimui ir dii

HOOVERIO BAŽNYČIOJ Bet jis nepasako, ką;mų dėl savo bonų pardavi-
PROTFSTn MITINGAS gerti—vandeni, ar alų? į mo viršminėtose Įstaigose, 

prašomi apie tai pranešti 
pasiuntinybei, kuri stengsis 
sulyg išgalės suteikti jiems 
paaiškinimų ir pagelbos, jei
gu tokia butų reikalinga. Pa
siuntinybės antrašas yra 
toks: Lithuanian Legation, 
2622—16th Street, North- 
west, Washington, D. C.

Washingtono ąuakeną sa- PhiIadeiphijos miesto 
ej, kur Hoovęns eina mels- mininkai DranJežė anądie„, 

tis ąuakenų Dievui Mooney kad jie £ K išsiw^nėti 
draugai įtaise anądien pro- namlJJ ^£^„8 bil„ 
testo mitingą reikalavo, vandeni. Miestas taip nusi- 
kad tas darbininką vadas ban^vęs, kad neturįs iš 
butą tuojaus paleistas iš ka- ko pak{o ženkleliu laiškams 
Įėjimo. Kalbėjo keli kongre- RUPjpir}ęti
smanai, senatoriai ir šiaip ’ ~ p 
visuomenės veikėjai. Demo-^ , 
kratų senatorius Wheeler; ’ 
tarp kitko pasakė, kad tą J 
bombą, kuri militaristų pa- ♦ 
rodo j San Franciscoj užmu- ♦ 
šė apie 20 žmonių ir už ku
rią dabar Mooney sėdi kalė
jime, veikiausia padėjo ko
kios nors detektivų organi
zacijos pasamdytas provo
katorius, kad diskredituoti 
organizuotus darbininkus.

Mitinge buvo priimta re
zoliucija, kurioj reikalauja- { 
jama, kad Mooney tuojaus J 
butų paleistas, nes Wicker- ! 
shamo raportas aiškiai paro- Į j 
do, kad tas žmogus buvo nu- }
teistas pasiremiant vien tik j 
kreivais liudymais ir val
džios papirktais liudinin-! 
kais.

VISKO PO BISKĮ.
Senatorius Borah Įnešė 

Kongresan bilių, kuriuo rei
kalaujama numušti visiems 
valdininkams $200,000,000 
algų. Bet prezidento ir vy
riausiojo tribunolo teisėjų 
algos neliečiamos, nes kons
titucija neleidžia jų mažinti. 
Ar nereikėtų tokią konstitu
ciją pakeisti?

Bostone “haidžekeriai” 
užpuolė prohibięijos agentų 
troką, manydami, kad ras 
degtinės. Bet degtinės ne
buvo ir 9 užpuolikai buvo 
suimti. Bet policija išklausi- 
nėjus juos visus paleido, nes 
nesą “Įrodymų”. Lyg pats 
užpuolimas nieko nereikštų. 
Ar tai ne komedijos?

ac-ac-. -• „- . a  .-į. .a  , 

GARDI

i Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

: EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Iadirbystėje

Tušintos ir Virtos

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 

(Kind Žiūkai)

FURČIAI
FRANK-

VEAL-
LOAF

EsseH
Specialybė

K1EKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CHICAGO, ILL.

Įdomybės radio bangomis 
per orą.

Bus jau apie pora metų 
kaip Chicagoj pradėta ruoš
ti lietuvių radio valandas, 
šitą darbą pradėjo “Naujie
nos” su p. Budriku, kuris 
užlaiko didelę radio h* kito
kių muzikos instrumentų 
krautuvę. Pirmas tokis lie
tuviškos muzikos ir dainos 
radio bangomis koncertas 
buvo labai rūpestingai su
tvarkytas, todėl ir buvo įdo
mu jo klausytis. Bet vėliau 
šitas kultūringas darbas 
pradėjo krypt daugiau į biz- 
niškas vėžes. “Naujienos” 
tada pasitraukė iš to darbo, 
palikdamos visa tai biznie
riams. Netrukus pasirodė, 
kad reklama per radio duo
da gerų rezultatų ir tada da 
daugiau biznio įstaigų pra 
dėjo ruošti savo taip vadina
mus “programus” per orą. 
Nekalbėsiu plačiai apie tuos 
programus, kuriuos duoda 
Budriko ir Peoples Fumi- 
ture krautuvės, nes jie, gar
sindami savo biznius po va
landą laiko kas sąvaitę, yra 
patiekę daug lietuviškų dai
nų ir šiaip muzikos gabalė
lių. Kaip iš privatinių biz
nierių, tai negalima nei rei
kalauti daugiau.

Kadangi reklama per ra
dio duoda neblogus rezulta
tus, tai p. Vanagaitis tą pa
stebėjęs irgi pradėjo savo 
pusvalandį duoti per radio. 
Iškarto buvo manyta, kad 
jis, kaipo save tituluojantis 
artistu, kompozitorium ir 
lietuvių menininku, duos ką 
nors geresnio, negu paprasti 
biznieriai. Bet apsirikta. Jis 
nevien kad atsiliko su sa
vo duodamais neva “progra- 
mais” nuo virš paminėtų biz
nierių, bet taip suvulgarėjo, 
kad per radio žvebia ubagiš
kas dainas, sako vulgariškas 
kalbas ir pagalios pasiima 
kokius nors vaikus arba se
nius ir suvis nelavytais bal
sais žmones ir duoda progos 
bliauti, kas daro lietuviams 
gėdą svetimtaučių akyvaiz- 
doje. Ir ve, po to visko tas 
žmogus turi drąsos skųsti 
“Naujienas” ir reikalauti 
$25,000 “atlyginimo” užtai, 
kad “Naujienos” pakritika
vo jo statomus scenoj daly
kus. kur buvo vulgariškai 
pašiepiami musų visuome
nės veikėjai, kurie yra užsi
pelnę didžiausios pagarbos 
už savo ilgų metų kulturini ir 
politinį nuoširdų darbą vi
suomenės labui.

Apie porą mėnesių tam 
atgal atsirado da vienas pus
valandis lietuviškų pletkų 
radio bangomis, šitas pus
valandis atsirado tuo tikslu, 
kad pravedus į SLA. prezi 
dento vietą p. Bačiuną. Ma
tote, “tikrieji lietuviai” su
rado, kad p. Bačiunas yra 
100 nuošimčių lietuvis ir kad 
jis yra pilnai kompetentiš- 
kas būti SLA. prezidentu 
Todėl jie duoda per orą sa
vo 100 nuoš. agitacijos pus
valandį. Kadangi dabar ei
na SLA. Pild. Tarybos rinki
mai, tai, žinoma, tūliems po
litikieriams čia yra labai ge
ra dirva savas demogogijas 
skleist. Per tą pusvalandį jie 
netik už p. Bačiuną agituo
ja, bet šmeižia “Naujienas 
jų redaktorių drg. Grigaitį, 
Pronckų ir kitus. Pronckui 
buvo net imigracijos biuru 
grąsinama. Spėjama, kad ši
tos nešvarios kampanijos in
žinierium yra Oliukas, o jam 
padeda Smakaitis. Pastara
sis yra tipiškas rytiečiams 
žinomas Grikštas, kuris savo 
laiku važinėjo po rytines ko
lonijas ir plūdo visus, kas 
tik jam ant kelio pakliūda
vo. Kad taip elgiasi toks 
Smakaitis, tai daug stebėtis 
netenka; bet keista ir nuos
tabu, kad tokis jaunas as

muo, kaipo Oliukas, kuris 
sakosi turįs net keletą moks- 
o dipliumų, šitoj nešvarioje. 
jropagandoj griežia ant pir- Į 
mo smuiko, skelbdamas per 
radio melus prieš savo pro
cesijos draugą adv. K. Gugį, 
ir kitus garbės vertus asme
nis.

Tai matote, kokios įdo
mybės Chicagoj! Tokių da- 
ykų niekur kitur tarp lietu

vių nerasi. Įsivaizduokit sau 
rimtai, kas įvyktų musų vi
suomeniniam gyvenime, jei 
;okie asmenys užimtų vado
vaujamos musų organizaci
jose vietas!

Pora sąvaičių atgal, “Nau
jienos” vėl pradėjo duoti ra
dio pusvalandį. Programai 
sutvarkyt labai gerai ir sma
gu jų klausytis. Be gražių 
dainų, įvedė labai vykusį 
dalyką—pasikalbėjimą Ma
kalų šeimynos. Programus, 
rodos, tvarko ir vadovauja 
gerai nusimanantis dailės 
darbe K. Jurgelionis.

“Naujienos” sausio 17 d. 
davė savo metinį koncertą. 
Programas buvo tikrai ge
ras, kurį išpildė vietinės mu- 
zikališkos spėkas su “Pir
myn” ir “Birutės” chorais 
priešaky. Publikos atvyko 
iek daug, kad nebeesant 

salėj vietos, didelė dalis 
žmonių gryžo nuo svetainės. 
Sakoma, kad publika rinko
si taip entuziastiškai kon- 
certan ne vien tik simpati 
zuodama “Naujienoms”, bet 
taip jau ir protestuodama 
prieš Vanagaičio pasikėsini
mą ant “Naujienų”. Bravo! 
Ir lai gyvuoja “Naujienos”!

Roselandietis.

WATERBURY, CONN.
Komunistų “diskusijos”
Seniau Bimbos leitenantai 

čia ruošdavo visokius jo- 
markus “bedarbių naudai”, 
per kuriuos visuomet kauly
davo iš tų bedarbių aukų. 
Bet bedarbiams nusibodo 
Bimbos leitenantus šelpti, ir 
jie pradėjo į komunistų jo- 
markus nebeiti. Kad ir ne
daug bedarbiai sumesdavo, 
bet vis po keliatą dolerių ko
munistai surinkdavo. Dabar 
gi ir tų jie nebegauna. O be 
aukų komunistai negali gy
venti ir savo komisarų už
laikyti. Taigi jie sugalvojo 
naują skymą žmonėms pa
traukti. Pradėjo ruošti “dis
kusijas”.

Bet pasirodo, kad ir tose 
diskusijose” nėra nieko 

nauja, bet tas pats aukų rin
kimas. Štai, 10 sausio jie pa
skelbė “diskusijas” ir pasky
rė joms temą: “Ar reikalin
ga remti Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas?” Bet 
publikos tose diskusijose ne
buvo, tai kalbėjo visa komu
nisto Krasnitsko šeimyna ir 
burdingierius Bakutis. No
rėtų daug pasakyti, bet ma
žai žino. Štai, kaip jis nupa
sakojo apie “Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą”: 
Mes, sako, laikydamiesi 
Bimbos linijos, turime rinkti 
aukas, kad gelbėt savo drau
gus. Ve, sako, žiūrėkit, kaip 
mažas Krasnickų Vincukas 
ima kartais ir išmuša kam 
langą, paleisdamas tuščią 
bonką, o koks buržujus tuo
jaus ir uždaro musų draugą Į 
džėlą. Taigi čia ir reikalin
gas tarptautinis darbinin
kams apsigynimas nuo bur
žuazijos.

Šitokioms “diskusijoms”, 
matyt, net patys komunistai 
pradėjo sarmatytis, todėl 
buvo pasiūlyta nauja tema: 
“Kaip tvirta yra komunistų 
partija ir iš kokių asmenų ji 
susideda.”

Bakutis pažiurėjo į “Lais
vę” ir sako: “Well, aš neži
nau, ką apie tokią temą kal
bėti.” Ir tuo viskas pasibai
gė. G. J. Kazlauskas

kėjai”, padarėt gera? Ar su-j PHILADELPHIA, PA.
Misijonierius liepia pinigus 
dėti i “dangišką banką.”

PITTSBURGH, PA
Netikri veikėjai aukštai 

galvas kelia.

Tūli musų politikieriai, 
kurie vadina save “veikė
jais”, taip toli savo “veiki
mu” nuvažiavo, kad net 
šlykštu darosi Yra čia kelia
tas tokių žmonių iš sanda
riečių tarpo. Jie mano esą 
tais šulais, ant kurių laikosi 
jeigu jau ne visa lietuvių 
tauta, tai nors Pittsburgho 
lietuviai.

Tikrovėje gi iš tų žmonių 
nei tautai, nei Pittsburgho 
lietuviams nėra jokios nau
dos, nes tai žmonės be jokių 
principų ir be jokių idėjų.
Paimkime tik kad ir šitokį 
pavyzdį. Pora metų atgal tie 
musų “tautiečiai” boikotuo
davo $v. Kazimiero parapi
ją, sabotažuodavo jos pra
mogas, prieš jos parengimus 
statydavo savo parengimus, 
ii- t.t. Bet aną dieną klauso
me per radio, ogi tie patys 
musų “tautiečiai” jau kad a- 
gituoja už šv. Kazimiero biz
nį, tai agituoja. Vadinasi, 
geria iš to paties šulinio, į 
kurį pirma spiaudė.

Kur gi čia nuosakumas, 
kur principai?Žmonės, kurie 
turi šiokį-tokį nusistatymą, 
kurie turi išsidirbę kokią 
nors pasaulėžvalgą, papras
tai eina vienu keliu, o ne vi
somis lentomis.

Patys jokios idėjos, jokio 
kilnesnio tikslo savo gyveni
me neturėdami, sandarietiš- 
ki musų “veikėjai” turi bet 
gi drąsos “kritikuoti” kitus, 
kurie ištikrųjų turėtų būt 
jiems padorumo pavyzdžiu.
Taip jie pradėjo niekinti S.
Bakaną. Per savo nešvarią 
“Dirvą” jie išvadino jį “so- 
cialistėliu nemokančiu rašy-. 
ti”. Ištikrųjų gi jie turėtų da 
gerokai paprakaituoti, kad 
galėtų susilyginti su Bakano 
nuveiktais gražiais darbais,
Tiesa, Bakanas nėra aukštų 
mokslų ėjęs, bet prasilavino 
pats per save. Ir užtai jam 
priklauso didelis kreditas.
Nes kuomet kiti musų vyru
kai liuosąjį savo laiką pra
leisdavo prie stiklo ar kortų, 
tai Bakanas mokinosi. Jisai 
sunkiai dirbo, taupė centus 
ir švietėsi. Ir ačiū tam šian
dien jis yra daug geriau pra 
silavinęs, negu tie “tautiški 
veikėjai”, kurie vadina jį 
“nemokančiu rašvt socialis- 
tėliu.”

Šitoks žmogaus pavadini
mas, žinoma, Bakano nepa
žemina, nes neparodo jokių 
j'o ydų. Jis tik parodo piktą 
jų norą žmogų paniekinti.
Bet būti socialistu nėra joks 
pažeminimas. Ve, Pittsbur 
gho kun. Cox irgi skelbia so
cialistines idėjas. O musų 
sandarietiški “veikėjai” su 
juo juk nesusilygins nei savo 
žinojimu, nei rimtumu. Gar
siausi pasauly galvočiai ir 
rašytojai, kaip anglų Ber- 
nard Shaw, Wells, taip pat 
yra socialistai. O jeigu tokie 
žmonės socializmui pritaria, 
tai kaip gi jį gali kritikuoti 
Pittsburgho sandariečių va
dai, kurie vos pajėgia kepa
lą duonos sulipdyt, arba pat- 
kavą nukalti!

Nors tautininkai S. Baka
ną šmeižia, bet jis yra pada
ręs visuomenei ir atskiriems .. - ., .. . . . .
lietuviams daug daugiau ge-! J1!?? nespėdavo išeit, kaip ir 
ra, negu jo šmeižikai. Jisai,Tįj JI.papuldavo dėl S1?- 
dirba beveik visose pažan-f ę3 vedęs ir
giose organizacijose. Jis keįohką vaikų, kurie ir- 
bendradarbiauja musų spau- 81 k®ncl.a _ ■ vargą i? 
doje. Turėdamas per sunkų Ppezasties tėvo girtuoklia- 
savo darbą susitaupęs kelia- Dabar Delininkaitį?
tą dolerių, jisai paėmė našlę laikomas be kaucijos ir 
su dviem mergaitėm ir duo- apecialiMai tyrinėja jo proto 
da joms užlaikymą. Ir tuo stovl- kad jis sveiko
pačiu laiku jis šelpia arti- Dktai munšamas la-
muosius bedarbius, kiek tik U nusilpninęs, 
jam leidžia tai daiyti jo už-! Tai mat prie ko priveda 
darbia. : girtuokliavimas.

Na, o ką jus, “dideli vei- G. J. Kazlauskas.

šelpėt nors vieną bedarbį? 
Da niekas apie tai čia nėra 
girdėjęs. Jus tik rūpinatės 
savo privatiniais bizniais. 
Jus tik keliat savo galvas, ir 
cai du sueinat, tai manot, 
kad jums priguli visas pa
saulis. O ištikrųjų jus tokie 
menkučiai, kad pasaulis jū
sų ir matyt nemato.

Korespondentas.

į stiprų baksą ir užrakinkim 
gera spyna. Parapijonas.

BRIDGEVILLE, PA.

WATERBURY, CONN.
Skaudžios munšaino pasek- 

nušauta du žmonės.

Kaipo parapijonas, aš no-
riu pranešti “Keleivio” skai- ^u.°1pos
tytojams apie misijonierių, 
kuris laikė musų parapijoj 
misijas ir sakė didžiai grau
dingus pamokslus. Nors aš
esu tikras katalikas, bet tu-190 kp. susirinkimas įvyks 
riu pasakyti, kad tokie pa-‘Vasario 14 d. paprastoje vie- 
mokslai daugiau žmones toje, Owls Hali, Baldwin st., 

1:30 vai. po pieti> Visi na-

nariams ir visiems Bridge- 
villės ir apielinkės lietu

viams.
Šiuomi pranešu, kad SLA.

Kaip jau buvo “Keleivy” 
minėta, Waterbury baisi į- 
vyko žmogžudystė. Vieną 
vakarą, jau apie 6 valandą, 
kada Jonas Kvietkus su sa
vo žmona rengėsi vakarie
niauti, netikėtai atsidarė du
rys ir pasirodė tarpdury 
žmogus. Jo veidas buvo už
dengtas skepetaite, o rankoj 
turėjo blizgantį revolverį ir 
nieko nesakęs pradėjo pyš
kinti iš jo. Pirmiausia palei
do porą šūvių į Kvietkuvie- 
nę. Toji susmuko ant vie
tos. Paskui atsuko revolve
rio vamzdį į Joną Kvietkų. 
Matydamas, kad jo moteris 
jau krito nuo piktadario ku
lipkos, Kvietkus norėjo bėg
ti per duris laukan, bet ne
spėjo nei kelių žingsnių pa
žengti, kaip ir jį paguldė pa: 
leistos kelios švino kulipkos 
iš to paties piktadario ran
kos. Piktadarys pabėgo me
keno nekliudomas. Ir kada 
kaimynai išgirdę šaudymą 
atėj’o pažiūrėti, abudu Kvie- 
tkai jau būva be sąmonės. 
Nuvežus juos ligonbutin, 
Kvietkuvienė atsipeikėjo ir 
pasakė policijai, kad jų už
puolikas buvęs jų kaimynas, 
Juozas Blinstrudas, 38 me
tų amžiaus vyras, gyvenantis 
ant Rockland avė. Na, ir po
licija laikė suėmus J. Blins- 
trudą apie 10 dienų, kamau- 
tinėdama vargino. Bet pa
galios Kvietkuveinė ima ir 
pasako policijai, kad Blin
strudas nėra kaltas tame: 
girdi, aš tiktai norėjau “pa- 
fiksinti” jį. Ji nurodė kitą, 
būtent, Joną Delininkaitį, 
37 metų amžiaus vyrą. Poli
cija pradėjo jo jieškoti ir 
surado net Ansonijoj, Conn. 
Matomai, kaltas būdamas 
jisai nuvyko ten, kad pasi
slėpti nuo policijos. Kada jį 
pargabeno į Waterburi, jis 
tuojaus ir prisipažino, kad 
jis nušovęs Kvietkus. Bet, 
girdi, aš norėjau “tiktai pa- 
gązdinti” juos už tai, kad 
mano moteris, Delininkaitie- 
nė, dažnai tenai lankosi ir 
“susitinka” su tokiais žmo
nėmis, kurių aš nemyliu.

Jonas Kvietkus tuoj mirė, 
o jo moteris da gyva ir pa
sveiks.

J. Blinstrudas dabar trau
kia Kvietkuvienę teisman, 
reikalaudamas atlyginimo 
už padarytą jam morališką 
ir materiališką nuostoli, už 
suareštavimą ir laikymą ka
lėjime be jokios priežasties 
per 10 dienų. Jis jau uždėjo 
“atachmentą” ant Kvietku- 
vienės dviejų namų.

Dabar da noriu priminti, 
kad Kvietkuvienė čia buvo 
apsukri “biznierka”, o Deli- 
ninkaitis— didžiausias šio 
miesto girtuoklis. Jis iš kalė

mulkina, negu pamokina. 
Misijonierius kalba neva a- 
pie dūšios išganymą, bet 
žiuri i darbininko žmogaus 
kišenių. Sako, gyvenkit, kaip 
šv. Pianas gyveno: visus sa
vo turtus atiduokit bažny
čiai, tai yra, padėkit į dan
gišką banką, kuris nei rūdi
ja, nei vagių bijo.

Toliaus išniekino mokslą, 
ypač Darvino teoriją apie 
išsivystymą žmogaus iš že
mesnių gyvūnų. Pagal misi- 
jonieriaus išmanymą, tai 
Dievas nulipinęs žmogų iš 
molio savais pirštais ir lie
pęs jam veistis. Bet kaip iš 
vieno žmogaus atsirado juo
dos, raudonos, geltonos ir ki

nai malonėsit pribūti pas
kirtu laiku, kad galėtume 
greitai susirinkimą pabaigti.

Susirinkimą pabaigus bus 
gražus programas, suside
dantis iš prakalbų ir kitokių 
pamarginimų. Tai bus. kaip 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės 14 metų sukaktuvių pa
minėjimas.

Kalbės studentas Povilas 
Dargis, kuris da nesenai yra 
grįžęs iš Berlyno, ir SLA. 3- 
čio Apskričio pirmininkas p. 
J. K. Mažiukna. Kaip p. 
Dargis, taip ir p Mažiukna 
yra geri kalbėtojai ir daug 
ko mums papasakos. Kitą

HART, MICH.
Lietuvius persekioja.

Mes lietuviai šitoj apielin- 
kėj esam labai persekioja
mi. Nekuriuos apvagina, 
kad tik sudarius pretekstą 
kratai padaryt ir pažiūrėt, ar 
nėra daroma degtinė. Pro- 
hibicininkai čia mano, kad 
lietuviai yra didžiausi deg
tindariai ir kitokie piktada
riai.

Štai koks buvo dabar atsi
tikimas. Vienas jaunas lietu
vis vaikinas paėmė iš mergi
nos laikrodėlį panešiot, kaip 
dažnai vaikinai daro. Bet 
pasirodo, kad ta mergina 
buvo papirkta. Ji tuojaus tą 
vaikiną apvagino ir, teis
mas nuteisė jį nuo dviejų ir 
pusės ligi penkių metų ka
lėjimo.

Paskui mergina prisipaži
no, kad jai buvę sakyta, jog 
už laikrodėlio pavogimą jis 
nebusiąs kaltinamas, tik bu
siąs iškrėstas, kad pažiūrėti, 
ar nedarąs jis degtinės. Ji 
prisipažįsta pati tą laikrodė
lį jam padavusi panešioti.

Nuteisto vaikino lietuviai 
tėvai dabar nežino nei kąprogramos dali išpildys

SSS* P"- P?*™1,? daryt, nei kur teisybės jieš-
Darg,ene “■ damlR,nke P-le:kntn,niOT, „HvnkLJne.

Aš patarčių > darbinin
kams tokių misijonierių ne
klausyti, bet gyventi savo 
protu ir žiūrėti, kad jie ne
gautų perdaug arti prisišlieti 
prie musų kišenių. Tegul 
sau į tą “dangišką banką” 
jie patys savo turtus krauna, 
o mes savo nikelius sudėkim

„. . . „ , ,. .. .koti. Pinigų advokatams ne-
Bladzia Paulekiute. ./turi, o vietiniai advokatai, 

Tad kviečiame dalyvauti čia yra tiktai du, nei-
(netik visus SLA narius ir vi- ir < ;ni lie’tuvilJ
sas SLA nanij seiinynąs-bet vjsi ži£ £ad vai*
visus Bndgevilles ir apielin- |į nSra joks palaidunas, 
kęs lietuvius, ypač musų jau-; ne ir nuteistas
niv?k • -v 'visai neteisingai.Nebus nei įžangos, nei ko- Į čia apie 60 lietu.
lėktų. B. Sabaliauskyte, šeimyną įr jau ne vienas 

SLA 90 kp. sekretore. yra nukentėjęs be jokio rei
kalo. Atsispirti prieš tas ata
kas butų galima gal tiktai 
susiorganizavus. Dabar gi 

= tarp mus pačių nėra vieny- 
g bes ir dažnai vieni kitiems 
| bando koją pakišti. Šitaip 
j darydami nieko gera nesusi- 
| lauksime. Šiandien vienas iš 
B mus nukentėjo, rytoj nuken- 
| tės kitas, po ryt trečias, ir 
| niekas neįgali būt užtikrin- 
| tas, kad jo katrą nors die- 
| na neužklups.

Kaimyne.
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Muzikos Stebuklas
TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE,

ESI PATENKINTU SAVO GYVENIMU.

Jo švelniu priimtuvas, perduoda visas muzikos 
ypatybes. Jus būdami šimtus mylių tolumoje, gau
nate originalius muzikos balsus.

■

Modelis R-4

Stakimodelis Superbetero- 
dyne. 7 tubu, turi Pentode 
ir Super Control Radio- 
trons su Micro Balso Kont
roliuotoju. Jo balsas nesis
kiria nuo brangiausią. Jis 
padarytas iš puikios mede- 
gos.

RCAVictor RE-18
Radio-Phonograph

KURIO jąs visuomet norėjote... 
pilno dydžio sudėtinė radio-fonojr- 
rafas... Tai RCA Victor 9-tubų su- 
perhe'.erodyne radio su visomis 
naujausiomis' ypatybėmis. Taipgi 
prijungtas elektrikinis fonografas 
kuris grojirui naujus RCA Victor 
Ilguosius Rekordus net penkiolika 
minutę vieną puse. Tai instrumen
tas kokio iki šiol da nesate matę. 
Todėl užeikite pasiklausyti nes 
jums tas nieko nekainuos.

Modelis R-73

8-Tnbų. Penkią-Circuit T. R. F.
Radio-Phonograph Kombinuotė

Irengtas su Balso Kontrokuoto- 
ju ir visomis naujausiomis ypaty
bėmis. Priimtuvas parinktinis ir 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. Fonografo sudėtinė 
tari skirtingą balso paaukštinto ją 
ir nepakeičia tikrąjį balsą. Plačiai 
apšviestą rodyklę, įdėtas į valnut 
veneruota kabinetą ir papuoštas 
valnuto apdėjimais.

Kaina žemesnė už paprasta Ra
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėtu būtinai išgirsti.

Užeikite pasiklausyt pas mus VICTOR Muzikos. 
Tai yra tikrai geriausias Radio už tą kainą. Jei-pirk- 
site pas mus Radio, jus tikrai sutaupysite ir gausite 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lie
tuvos Bonus ir mokame brangiausiai.

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

CHICAGO, ILL.
Mauro darbas.

Gerbiamoji “Keleivio” re-
: dakcija! Nors aš korespon

dencijų nerašinėju, bet no
riu jums pranešti, kad tilpu
si pereitų mdtų “Keleivio” 
39tam numery koresponden
cija iš Chicagos, antgalviu 
“Apsivedė”, buvo neteisin
ga. Ją parašė tūlas Mak-ta-

| rarak.
Jeigu tokia koresponden

cija butų tilpusi kitokiame 
< laikraštyje, aš gal bučiau ty

lėjęs, bet kadangi pateko į 
“Keleivi” ir kenkia jo geram 

' vardui, tai noriu ja atitaisy
ti.

’ ! Tiesa, Mak-tararak savo 
korespondencijoj asmenų 
pilnais vardais nepavadina,

, bet panaudoti inicialai J. G. 
vistiek leidžia dasiprotėti, 
apie ką jis kalba, nes J. G.

; yra senas Chicagos gyvento
jas, biznierius ir daug vei
kęs (ir dabar da darbuoja
si) progresyvėse lietuvių 
draugijose; taip pat ir jo se
sutė, atkeliavusi Chicagon 
keliatas metų atgal, tuoj 
pradėjo dalyvauti visuome
niniame gyvenime. Taigi tie 
inicialai gana aiškiai pasa
ko, kas norima jais įvardint.

Tą korespondenciją man 
parodė vienas “Naujienų” 
štabo narys, kaip tik “Ke
leivis” pasiekė Chicagą. Aš 
nustebau ją perskaitęs. Aš 
gerai pažįstu apkalbėtus jo
je žmones ir nieko panašaus 
apie juos nebuvau girdėjęs, 
nei apie vestuves, nei apie 
teismus, nei apie alimonijas. 
Išrodo, kad Mak-tararak ra
šė dalyko nežinodamas, tik 
pasiremdamas nugirstais 
gandais, kurie tikrovėje ne
turi jokio pagrindo.

Chieagieti*.

■



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas Puslapi*

PRAŽUSIT NUO PIKTOS DVASIOS, 
JEI NEPASITRAUKSI!”.

Arka kaip Kuršėnų “burti 
ninkė” cibuliai* “gydė” 

liga*.

sužinojo du Raseinių žydai 
—B. ir O, kurie susirgo ne
paprasta liga ir jos diagno-

Kuršėnuose, netoli stoties, “ nenustatė nė vienas gy- 
Zubrienė, 56 - 'b'ojas. Puniai asmens

No. 5, Vasario S d., 1932 m.

tuo liaudies tamsumu ir su
manė pasinaudoti.

Pasiskelbia esanti gydy
toja, kuri paslaptingais vais
tais gydanti vėžio, Veneros ir 
džiovos ligas. Paeijentų at
sirado. Zubrienė, mat, turė
jo specialius agentus, kurie 
plačiai garsino jos vardą, 
stebuklingas gydymo jėgas 
ir jos gabumus. Žmonės per 
ištisas dienas laukdavo savo 

‘eilės, kad pasiekti stebuk
lingą gydytoją.

Vėžio ligos “gydymą*” 
250 litų.

Matydama, kad biznis se
kasi ir ligonių negalima at- 

-Tegul bus pagarbintas, kraujo praliejimui priešin-įsiginti, “daktarka” Zubrie-

Kaip jie ponauja ir liaudį 
prislėgę laiko.

Jeigu jųs\ nuvažiuosit į 
gyveno Zubnene, 56 m. iXįįk£-į‘ G" iie ^erea neva Lietuvą ir pateksit į didesnį 

miestelį, . pavyzdžiui į Kau- 
p tore kreiptis į. stebuklinę ^™SėtTUu.
darbio šaltinio krizės laikais gydytoją .1 iš jos sužinoti . . oirštinuoti frantai 
sunku.rręt Tačiau Zubrie-'3*^;

toipplV^a ^k°i’a?2’ 500 ,L ° vestus 2(X> lt. į« pilna; visi išdidus, tik
rado ir Siti Ji puikiausiai IIšleisdama ligonius į Rasei- 
pažįsta liaudies priešingų-Į™?’ R^vtoją juos perapėjo 
mą ir naiviškumą. Zubrienė ^a( lei Jlt non tlkral

Kodėl karininkai su šita šinių rišulėlį į turgų par- 
klika įvedė diktatūrą? Na gi duoti, deda centą prie cen- 
odel, kad demokratiškoji to valstybinius mokesčius 

Sleževičiaus vyriausybė'sumokėti, o kur tie pinigai 
1926 m. viešai Seime dėklė- nueina? Karininkai, tų pa-

Maike!
—Labas, tėve! Kur

skubini?
—Atbėgau su tavim atsi

sveikint, Maike.
—O kur keliausi?
—Ant vainos.
—Ar vyčiai susimušė?
—Ne vyčiai, ale Amerika 

eina ant Japonijos. Taigi aš 
pastanavijau irgi važiuot.

—Ar nebijai, tėve, kad ta
ve gali užmušt?

—Ne, Maike, mano toks 
jau generoliškas noturas, 
kad vainos aš niekad nebi
jau. Gali būt, kad per atokią 
savo atvogą aš ir smerti 
gausiu, ale kaip pamisimi, 
kad dabar tokie sunkų čė- 
sai, tai gyvendamas žmogus 
irgi neturi jokio pažitko. Na,

gas. - -• - —- nė paskutiniais laikais pakė-
—Jeigu taip, tėve, tai lė užmokestį už savo patar- 

kaipgi tu gali norėt karo? navimą. Pavyzdžiui, už vė-
Juk karas yra didesnis krau- žio ligos “gydymą” ligonis 
jo praliejimas, negu revoliu- turėjo įnešti 250 litų rank- 
cija. Man išrodo, kad tu čia pinigių.
pats sau prieštarauji. į Už tokią sumą pacijentas

—Veidiminut. Maike, aš lipydavo teisę visą savaitę 
tau šitą punktą išvirozysiu likti Zubrienės klinikos ob- 
pagal visų šventų živatą.‘servatorijoj. Už vaistus dar
Šventas Čiprijonas aiškiai turėdavo sumokėti 100 lt. 
parodo, Maike, kad visos1 „
vainos yra nuo Dievo, o re-Du žydeliu daktarka nu- 
voliucijos nuo velnio, ba ir
danguje prieš pati sutverto-' 
ją biesas susibuntavojo ir 
padarė-revoliuciją. Vedluk 
to, Maikė. aš revoliucijai ne
galiu pritarti, o ant vainos
visada^edi stot. i “Daily Mirror” išspausdi-

—Bet aš tau pasakysiu, no šitokią žinią:
. tėve, kad tu klaidingai i da- Ponia L. Vogelsong ir jos

o kaip tu, Maike, rokUOjjt 4^1^.žiuri. Karus veda vai- motina, p. Antoinette Laba- ar Amerika <siiTPitnn« lann- i • __-i .... , ’ , __ •

taip

siuntė pas

Apie šią garsią gydytoją

švaistosi, su panom flirtau- 
ja, lygiai, kaip kad buvo ru
sų caro aficieriai.

Amerikoj ir net militari- 
vaistu niekam nerodo, nes tinėje Vokietijoje, tuo at- 
ištiktu nelaimė. B. ir O., grį- žvilgiu tikrai gera tvarka : 
žę i Raseinius, ėmė vartoti nepamatysi šių frantų. Už- 
stebuklingus vaistus. Bet. tat Kaune mano akys nuo to 

štai abu netikėtai staiga mi- greit pavargo. O ką tas skir- 
rė. tumas sako? Kuo tam

pesni žmonės, biednesnis 
“Vaistai” iš cibulių ir gyvo- kraštas ir didesnis skurdas, 

jo sidabre, didžiausiojo tuo labiau blizga karininkai.
nuodo. Taip yra Lietuvoj, Lenkijoj.

Velionių giminės ėmė ieš- Balkanuose... Kitaip sakant, 
koti mirties priežasties. Jie ,kuo jaugiau karininkų, 
surado paslaptigus vaistus, kuo labiau jie blizga ir uzia. 
kurių analizę nustačius pasi- tu°. ^rastas yra biednesnis, 
rodė esą pagaminti iš cibu- -a,p yra visose salyse, kur 
Hų, įvairių lauko augalų, gy- via karininkų diktatūros, 
vb sidabro ir kitų produktų O kas Lietuvą valdo? Tie> 
pervirintų svįeste. Giminės 3a, yra prezidentas Smeto- 
atvyko į Kuršėnus, surado na, yra ministeris pirminin- 
stebuklingą gydytoją ir iš kas Tūbelis. Bet jie tik rodo- 
įos pareikalavo pasiaiškini- mosios figūros, o visą politi
nių ir paimtu pinigų grąžini- ka eina karininkų tarybos 
mo. Gydytoja pasakiusį kad diktuojama, arba ir jei mi- 
iie mirę dėl to, kad neišpildė nisterių kabineto iniciatyva, 
ios nurodymų—parodė pa- tai karininkų dvasios ir nu
šalimams asmenims vaistus. rodymų ribose. Žinoma 
Honorarą atsisakė grąžint ir -mulkesni, techniški klausi- 
jei jie neišvyksią iš Kuršėnų mai atliekami savistoviai., 
ar mėginsią ja persekioti, tai Smetonos ir Tūbelio žmonos 
ji iššauksianti piktąją dva- vra tikros seserys, labai kar
sią, kuri juos pražudys. žygiškos ir jos turi didelę į- 

Nusigandę mirusiųjų gi- taką valdžioje.
minės tuoj apleido gydytoją ____ ____ ____
ir išvvko namo.

• ‘ “D. N.”

jei jie non tikrai pa
sveikti, tad tegul jos duotų

Žvėriškas Tamsiu Moterų Darbas.

Meksikoje Atkasto 
Dideli Turtai.

ar Amerika sufaituos japo
ną, ar ne?

—Kol kas, tėve, Amerika 
da nekariauja, ir aš nema
nau, kad ji kariaus. O kas 
bus ateity, tai sunku pasa
kyt

—Kaip tai nekariauja? 
Juk gazietos rašo. kad Ame
rikos šipai jau išplaukė ja
ponų krepastį imt!

—Gatviniai laikraščiai ke
lia triukšmą biznio tikslais, 
tėve. Kuo daugiau jie rėkia 
apie karą, tuo daugiau žmo
nės juo perka. Bet tikreny
bėj Amerika apie karą su 
Japonija dar nekalba. Ka
ras, mat, nėra juokai. Po di
džiojo karo pasaulis negali 
atsigriebti da ir dabai-..taigi 
naujo karo visi bijosi, nes 

, niekas nežino, kuo jis galėtą 
pasibaigti. Jis galėtų sunai
kinti visą civilizaciją

—O aš tau pasakysiu, 
Maike. kad vaina padaryt#

Netoli Oaxaea miesto, 
Meksikoj, mokslininkų eks
pedicija atkasė 15-to meta- 
imčio kapą, kuriame buvo 

ma
tomą, žuvusių per karą, su

už vagystę, brolių Stasys su- Y.isa7s Svo, (turtais-. kok™! 
laikytos Long Islande Sž va- į"? .tur9°- Istorl?.lu » ’erty- 
gystę. tad jis įtarė ir tą mer- b,nIU žvilgsniu sis kapas e-
gaitę pinigu pavogime^ nors kaip
ji visai neprisipagsta. žino- atkastos anais metais Egip-

__ te karaliaus Tut-Anch-Ame-ma, kad pinigus galėjo pa- , karžvri®
vogti ir kas kitas, arba jie no kaPa.- Koznas karzygk 
galėjo būt ir pamesti. Spren- apdengtos aukso pa- 
džiant iš pavardės, nelai- Pu0?ala>s ir brangais akmę-
minga Eva Novakovsky gali P!m,s: t®rP ku"« eSf» P“- 
birt lenkė. G. P A. gausių deimantų, amebai

ir kitokių. Perlų esą tokių di- 
_ . . ~ dėlių, kaip karvelio kiauši-

Paskutinėmis dienomis nis. Aukso žiedai, apyran- 
pradėta kalbėti apie išėmi- kės, medalionai ir kitokie 
mą $5,000,000 vertės aukso papuošalai iš brangių ak
is “Lusitanijos”, kurią vo- menų esą taip gerai apdirb- 
kiečiai nuskandino karo me- ti ir nušlifuoti, kad šiandien 
tu. Bet kapitonas H. H. Rei- niekas geriau nepadarytų, 
ley sako. kad jokio aukso Istoriniu žvilgsniu tas esą la- 
“Lusitanijos’’ kroviny nesą. bai Įdomu, nes parodo, kad 
Joje esą maždaug tokios pat 15-tame metašimty Meksi- 
vertės kitokių brangmenų. kos civilizacija turėjo būt 

, Ji yra nuskendusi 46 sieks- pasiekus labai aukšto laips- 
1. Sako, Wollen parsitraukė laikoma mergaičių prieg-įnių gilumoje. Pats laivas ne- nio, jeigu tokius dalykus in- 

Nev> Yorko galvažudį Ve- laudoj po daktaro priežiu-; manoma kelti, tik brangme-į dijonai tenai jau mokėdavo

donai užkariavimui ir pa- novsky, buvo pasiėmusios už 
vergimui daugiau žmonių, o augintinę 12 metų mergaitę 
žmones kelia revoliuciją at- Evą Novakovsky iš Jamaica, 
sikratimui nuo valdonų ir L. I., N. Y., ir iki šiol prie 
priespaudos. Su tuo neturi savęs ją laikė.
nieko bendra nei velnias, nei get g^i, anądien jų na-
Dievas. muose prapuolė $120 ir $5

. Enivei, Maike. as su ta- fjjngO pas jų kaimynus. Tai-
,im nesoglasnas, ir dac ei. gj jodvi įtarė tą mergaitę ir 

pradėjo ją mušti, kad ji pri
sipažintų. Mergaitės kanki
nimas prasidėjo subatoje, 9 
sausio, ir tęsėsi visą nedėl- 

Visa sukru

KAIP GENGSTERIAI
SUSIŠAUDĖ AUTO- 

MOBILIUJE.
Pereitą savaitę automobi- djeni°. dieną, 

iium važiuojant buvo nu- vintą ir nebegalėdama savo 
šąptas gengsteris VVollen, o skausmų pakelti,mergaitė 

pasisakė paėmusi $5, kad 
jos daugiau nemuštų. Tuo
met moterys truputį aprimo 
ir mergaitė gavo progos pa
bėgti susivyniojus į maršką, 

yra peršautas per pilvą, ė- Daktaras sukapotą jos kūną
:nė ir išpasakojo visą paslap- nufotografavo ir dabar ji . ..

du ar tris kiti su juo važia
vusieji buvo sužeisti. Polici
ja sužeistuosius suėmė ir 
pradėjo kamantinėti. Vie
nas jų, Jaek Berger, kuris

ilucci, kad mane nudėtų art ra-

brolis ir tėvas sudegė, moti
na randasi pavargėlių prie- '
giaudoj. brolis Juozas esąs Palaidota 10 karvedžių, 
sulaikytas Meridene, Conn.,

daug gero ant svieto. Dabar .vietos tir pasikvietė mane Į Abidvi moterys, kurios tą i 
iau perdaug priviso žmonių. «vo automobilių. Automc- mergaitę taip sukapojo, bu- . 
Jeigu bent pusę jų išmuštų, biliuje buvęs ir tasai Valluc- vo areštuotos ir uždarytos 
tai likusiems butų geresni? -iVVVollen išvažiavęs už mie-kalėjimam bet užsistačius 
gyvenimas. Ai beč jur laif. 'to; pasukęs Į šunkelius ir $2,000 kaucijos buvo iki tei- 

iradėjęs jį, Bergeri, kaltinti paleistos.
nežinai apiė|TŽ~ 'pavogimą io degtinė? Antoinette Labanovsky, 

(mat, visi jie butlegeriai). kurios tikra pavardė yra; 
Vallucci tuome't išsitraukęs Labanauskienė, gyvena su i 
•evolveri ir kirtęs Bergeriui savo dukteria Volgesong ad-Į 
>ergaTvą. Bergeris griebę? resu 53 35th St, Long Island i 
tž revolverio. Besitąsant. City, netoli New Yorko. į 
uvis pataikęs jam, Berge- Pats Labanauskas (lietuvis)' 
iui. pilvan, bet revolveri jis yra jau miręs. Labanauskai į 
š Vallucci vistiek atėmęs ir turėjo 3 dukteris ir vieną su-' 
norėjęs ji nudėt. Taip buvęs r-ų. Senė Labanauskienė da-' 
pradėjęs šaudyt tuos. kurie bar gyvena su viena duktere 
rorėje jį nudėti. Taip buvę? ir kartu su ja katavojo tą 
ižffiuštas Wollen ir sužeistas mergaitę. Antra Labanaus- 
Valluci.’ kienės duktė ištekėjusi už

--------------- detektivo, trečia Brooklyne
Nesenai miręs Lovvellio daktarauja, o sūnūs polic- 

Sankininkas Frank Han- manas, tad jos nieko ir ne

onas norima išimti. padaryti.

Kiaiedą Kareiviai Apkasuose.

Maike
—Tu. tėve. 

ką tu šneki. Žmonių pasauly 
nėra perdaug, tik tvarka pa
sauly negera. Ji jau atgyve
no savo amžių ir prie <iujų 
sąlygų netinka. Taigr tu
žmones reikia žudyt* bei 
tvarką pakeisti. . Į

—OIrait, maike, bet kais
tu be vainos naują pąrėdką 
ant svieto užvesi, a?-.

—Tvai kai pakeisti, tėve, 
yra daug būdų. Ją gattm? 
pakeisti urnai, revoliucijos 
keliu, arba po valiai, evoliu
cijos keliu.

—-Apie revoliuciją, Miške, 
nekalbėk, ba man tas ŽSelis 
nepatinka. Revoliucija Aiš
kia kraują. Aš gi esu k ^Sali
kas, o katalikų nffiSla'

•bett paliko Massachusetf sibijo. O teisėjas Hylan pa- 
Technologiios Institutui sakė, kad mergaitės šeimy- 
5100,000. Visas jo turtas ap- nos istorija parodanti kn-

Japonai visos Khw)M da nėra ažčmf. i tai, Ha yra da 3 kinieH« karei- 
viai jnpon’J n?paimti. Jie Ha pasidarė san apkasas ir turėdami vieną kai- 
kasraidį yra pasiryžę *intM nuo prieio. Jie hnvo nnfotorrafuuti šitoj pozi-

kaitomas į $1,000,000. minališką kraują, nes jos cijoj apie Mvaitę ai gal. Bet ar jie dar gyvi, UKM nežinom.

ravo, kad išeinant iš krašto 
ekonomiškų sumetimų, vyk
dant taupumo programą, 
tarp kitko bus mažinamas ir 
karininkų skaičius. Šie ir pa
kėlė galvas. Smetona, ypač 
Smetonienė, yra garbėtroš
kos žmonės. Smetona labai, 
nepopuliarus v i s u o m e- 
nėje dėl savo monarchisti- 
nio nusistatymo, o Dr. Gri
nius turėjo didelio pritarimo 
iaudy. Todėl Smetona suti
ko buti rodomąją figūra ka
rininkų sukilime. Tą kaip tik 
oatvirtina ta aplinkybė, kad 
sukilimas buvo suruoštas 17 
I. gruodžio, kada turėjo bū
ti dr. Griniaus 60 m. sukak
tuvių paminėjimas ir, žino
ma, tas paminėjimas šio gar
bingo ir pagarbos užsitarna- 
zusio žmogaus brutaliai bu
žo sutrukdytas, Dr. Griniaus 
įsmuo paniekintas. Tiek ka
rininkai, tiek Smetonos, ne- 
ipsiriko padarę perversmą, 
avo materialiu atžvilgiu. 
Karininkų kadras ne tik ne- 
rumažėjo. bet jiems tuoj 
itsilyginta gerai. Karįnin- 
<ams dvigubai pakeltos al- 
įos. Kuris gaudavo 350 litų 

mėnesį, dabar gauna 500- 
500 litų, o kuris 800-900, tas 
iabar gauna 1,500-2,000 ir 
laugiau. Žinoma, karinin
kas pinigų į banką nededa. 
Padidėjus pajamoms, didi
nama išlaidos, ir jų apetitų 
neprisotinsi. Jie turi savo 
bendrą klubą “Ramovą”, 
'uri bendnus pulko klubus. 
Ten girtuokliavimas, korta- 
zimas, baliai, ūžimai ir šo
riai su muzika tęsiasi per 
naktis, taip lygiai keliamos 
naktinės orgijos, kaip caro 
’aikais, didžiausis supuvi
mas ir ištvirkimas. Pasigėrę 
šaudosi. Štai karininkas nu
šauna valdančios partijo; 
Centro komiteto pirmininką 
ndv. d. Noreiką, ir tų pačių 
karininkų net viešai didvy
rių apšaukiamas. O kiek jis 
kalėjime sėdėjo?— Truputį 
daugiau, ?kaip metus. O jei 
nilinis tai butų žmogus... Aš 
žinau viename karininkų ra
jone per vieną vasarą kari 
ninkai bešaudydami varnas 
3 vaikus nušovė, o tas ir 
spaudoj buvo uždrausta ap
rašyti. Kas mėgino pakelti 
protesto balsą prieš sauva
liavimus, to kaulai po žeme 
ilsisi. Ypač to kruvinojo 
Voldemaro laikais kiek ne
kalto kraujo išlieta! Di
džiausias teroras! Dėka su
kilimo į generolus iškilęs 
‘bęalvariezas” Plechavičius 
Šiaulių stoty sumušė civilį 
valdininką, kad šis eidamas 
tarnybos pareigas nepava
dino jo generolu, o “tams
ta”. Griežčiausia spaudos 
cenzūra, jokių opozicijos 
partijų susirinkimų, masi
niai areštai, didžiausia pro
vokacija, šnipų judošių dau
gybė, intrygos valdžios vir
šūnėse dėl menkniekių, pav. 
skandalas, kada Voldema
ras nepabučiuoja Smetonie- 
ntei<rankos!.. Smetonienės ir 
kun. Tamošaičio Iz. santy
kiai primena rasputiniadą. 
Girdisi išeikvojimai, bet 
kas patikrins? Viešos visuo
menės kontrolės nėra. Gyve
nimas — stovinti ir rūgstan
ti bala. Pažangesnis žmogus 
ant kiekvieno žingsnio šni
pų lydimas, kalinamas ir 
kartais išteisinamas net pa
či^ karininkų teismo. (Per
nai 8 studentų byloj). Lie
tuva surakinta labiau, nė 
prie caro. Jokių opozicinių 
organizacijų, jaunimas pa- 
tamsėse ištvirkauja. Kaimas 
griūva. Žiūrėk, bobutė per 
kelius varstus neša nuo ma
žų vaikų nutraukus kiau-

čių vargingų lietuvių vaikai, 
dūksta. Jie turi privilegijas. 
Perka traukiniui III klasės 
bilietą, važiuoja antra kla
se. Teatre, kine, tas pats, vi
sur pirmenybė. Kodėl? Jų 
darbas yra negarbingesnis, 
kaip ir visų. Jie labai mažai 
dirba Kareivių kuopose iš 
60-80 žmonių yra 4 karinin
kai, viršila, puskarininkiai. 
Kareivių apmokymą veda 
ziršila su puskarininkais, o 
karininkai tik ateina išsi- 
frantinę, pasižiūri, pašvil- 
oauia kokias 2 vai. į dieną ir 
važiuoja valdiškais arkliais 
kur su mergom, o kiekvie
nas karininkas, turi valdiš
kus arklius ir tarnus, 
kareivius, kurie nuo darbo 
kaime atitraukti ateina pas 
karininkus bulvių skusti, 
grindis mazgoti, bobų ko
mandų klausyti. Ar ne vergi
jos liekana?

Jei karas kiltų — dabar 
civilis žmogus tikrai namie 
nesėdėtų, o gal pirmiaųs į 
frontą eitų už karininką. 
Tai kam karininkų pareigų 
garbingumas? Kvalifikaci- 

? Jeigu užpernai esant 
200 liuosų vietų karininkų 
mokyklai padavė prašymus 
viso tik 80, tai čia pasirin
kimo negali buti nei moks
lo, nei moralės atžvilgiu. To
dėl i karininkus ir braunasi 
visoks avantiūristinis ele
mentas, nes pasikėsinimą 
peiliu prieš pulk. Rusteiką 
irgi kariūnas padarė! O žy
dų banką ar ne karininkas 
išplėšė Kaune?

Gėda karininkams pasi
gavus valdžios taip plėšti 
kraštą. Istorija juos pa
smerks. Bet gal jau po laiko 
bus, gal Lietuva jau bus nu- 
bankrutinta! Ar tam Dr. Ku
dirka ir visa eilė kitų kovo
tojų už Lietuvą kalėjimus, 
ištrėmimus kentė ir visą gy
venimą dirbo? Baisu! Kari
ninkams algas pakėlė, o val
dininkams, kurie ir taip 
skurdžiai gyvena iš 150-200- 
300 litų į mėnesį, tiems al
gas sumažino. Vadinasi, iš 
tų atėmė, sau pridėjo.

Kada studentas gauna iš 
valdžios stipendiją užsieny 
studijuoti, jam moka 6-10 
litų Į dieną, o karininkui 80 
litų į dieną! Ar ne gėda!

Mes. Amerikos lietuviai, 
tiek prie Lietuvos susikūri
mo prisidėję, turim teisę pa
kelti prieš tai galingą prote
stą, nes kas tyli, tas sutin
ka.

Gėda tiems, kurie, matyt 
apmokami, kaip “Vienybės” 
redaktoriai, aklai giria 
smurtininkų gaują! Yra 
vienas-kitas ir amerikietis, 
kuris nuvažiavęs į Lietuvą, 
pereina per vieną Kauno 
gatvę ir, žinoma, gatvėje ir 
per trumpą laiką nieko ypa
tingo nepstebėjęs, piškina į 
Ameriką himnus fašistams! 
Galimas daiktas, kad irgi už 
pinigus ar vaišes, papirk
tas.
' Sakau, Lietuva dūsta, 
trokšta. Užsienis ją ignoruo
ja. Voldemaras ir mokyklas 
ir jaunuomenę atidavė po
piežiui, Vilnių lenkams, 
Klaipėdos bosu pripažino 
Vokietiją, na ir sau vilą-pilį 
Prancūzijoje už 15,000,000 
litų pirko! Taip ilgiau buti 
negali!

D. Jurgynas.

Washingtone kalbama, 
kad reikia butlegerių ir 
“spykyzių” pajamas apdėti 
25 nuoš. mokesniu. Bet jei
gu valdžia žino visus butle- 
gerius ir “spykyzes”, tai ko
dėl ji leidžia daryti jiems 
biznį?

M MM 1 1
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Visokios Žinios
TROCKIS NEPATENKIN
TAS BOLŠEVIKŲ KOVOS 

TAKTIKA.
Trockis parašė du straips

nius, kuriuos aštriai kriti
kuoja bolševikų taktiką ko
voj su nacionalistais. Jis pri
eina išvadų, kad vokiečiu 
nacionalsocialistam paėmus 
j savo rankas valdžią, gau
siai turėtų lietis Vokietijos 
proletariato kraujas, būti 
išardytos visos jų sąjungoj 
ir organizacijos ir nelikti 
jokios vilties šviesesnei atei
čiai. Prieš nacionalistų dar
bus “velniški siekiai Italijos 
fašistų” butų tik humanišk; 
eksperimentai.

Trockis stebisi Maskvos 
bolševikų taktika “pasi
traukti tinkamu momentu 
atšaukti revoliucinius buriu, 
iš kovos linijos ir prirengt 
fašizmui pražūti, prisilei- 
džiant jį prie valdžios.” Tur 
atsitikimu, Trockio many
mu, vokiečių darbininkams 
kovoti su nacionalistais tek
tų daug blogesnėse sąlygose 
Geriau, esą, kova pradėt 
dabar.

Tuo budu Trockis prieina 
išvadą, kad reikia būtina 
komunistams ir socialdemo
kratams sudaryti bendrą 
bloką prieš fašistus.

VOKIETIJA SLAPTAI 
GINKLUOJASI.

Prancūzų parlamento už
sienių reikalų komisija sau
sio 13 d. priėmė nepriklau- 
omų kairiųjų atstovo Guer- 

nuto pranešimą apie slaptą 
Vokietijos ginklavimąsi. Ko 
misija nutarė pavesti1 gen 
Jourgeois ir užsienių reikalų 
komisijos atstovui senato 
iui Escardui paiformuoti ir 
-enato užsienių reikalų ko- 
nisiją apie slaptą Vokietijoj 
inklavimąsi.
Paskui ta pati komisij? 

rriėmė to paties atstovo Gu 
rnuto pranešimą apie Ver- 
alio sutarties 231 str. inter- 
iretavimą. Šituo straiDsnii 
įustatoma, kad Vokietija ii 
os sąjungininkės yra atsa
kingos už visus Santarvės 
alstvbių vyriausybių ir gy- 
•enotjų nuostolius ir žalas 
padarytas Vokietijai ir jos 
ąjungininkėms puolus ir į 
raukus į karą.

PAJIEŠKOJIMAL
H —----

45 Parcelė juskiutė — upins. 
kiąnė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka* 
simiėro ir Motiejaus, pirmiau gyve
no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pauk
ščių^ suėjom į pažintį ir gimines pas 
Maittus ant North Fort h st., Brook- 

tada jie gyveno New Yorke.
Pranu atsišaukti, kurie žinot, mato* 
nėkiė pranešti. *

-MRS. M. LAPINSKIENĖ 
2000 So. Haisted St., Chicago^ Hl.

Juozas Gelgota pa j ieško JONO 
NAUJOKO, ilgą laiką gyvenom Rko- 
[ijoje, Glengarnock. Girdėjau kad jis 

važiavo į Ameriką. Prašau ptsi-
| . šaukt arba kurie žinot kur jis ran-

,lasi, malonėkite pranešti.
* JUOZAS GELGOTA '■
5177 Harding Avė., Detroit, Mich.- J tt,

LENKAI AREŠTAVO 40 
LIETUVIŲ.

Sausio 11 d. lenkų krimi 
nalinė policija Švenčionių 
apsk., Kaltinėnų valse, areš
tavo apie 40 lietuvių gyven 
tojų, kuriuos, surakinę gele 
žiniais pančiais, nuvarė 
Ignaliną ir ten tardė, kai 
kuriuos net mušdami. Arešte 
priežastis — įtarimas, kad 
jie priklausė komunistų par
tijai.

Nieko iš suimtųjų neišga
vę, sausio 13 d. suimtųjų 
daugumą paleido, Įkalbinė
dami šnipinėti jų naudai 
Likusieji 8 laikomi Ignali
nos arešto namuose.

’OLICIJA SUMUŠĖ UNI
JOS ORGANIZATORIUS.

Knoxville, Tenn.— Tūlas 
aikas atgal čia prapuolė be ] 
okios žinios komunistinės! 
nainerių unijos organizato- 
iai Joe Webber ir Bill Dun- 
•an. Vėliaus jie sugrįžo su
laužyti ir pasakoja, kad 
uos buvo pagrobę šerifo a- 
rentai iš Harlano apskričio, 
ventuckv valstijos, ir išvežę
Kentucky valstiją sumušė j 

iuos buožėmis iki sąmonės] 
’.ustojimo. ,

Copr-.ISK.

//

ISPANIJA IŠPARDUODA
KARO INVENTORIŲ.
Ispanų karo laivyno mi

nisteris leido iš varžytynių 
parduoti keturis kreiserius 
tris naikintojus, vieną kano- 
nierinį laivą, šešis torpedi
nius laivus, vieną povande
ninį laivą ir vieną žvejybos 
apsaugos laivą.

KOMUNISTAI APIPLĖŠĖ
KEPYKLĄ RYGOJE.
Sausio 14 d. Rygoje die-| 

jos metu komunistai puolė Į 
/ieną miesto centre esančią 
kepyklą ir cukrainę. Javer- 
lę f vidų, jie pradė jo sukau
si, reikalaudami iš pardavė
jų “duonos ir pinigų”. Kai 
pardavėjos bandė juos nu
raminti, komunistai sudaužė 
entynų stiklus ir pradėjo 
jrobti ten buvusius pyragai
čius. Per kilusį sąmyšį buvo 
šdaužyti taip pat vitrinų 
langai. Iššaukta policija ko
munistus suėmė. Tai dau-

Visada duokit man Lucky Strike"
“Mano gerklė man visa svarba. Aštraus knitėjimo tavajai taip pat nėra.
Visada duokit man LUCKY STRIKE. Ir pasi plak sau per pečius dėl naujojo 
Celofaninio įvyniojimo su skvetu, kuris taip palengvina pakelį atidaryti.”

“It’s toasted"
H ?Spreę laime” Storį rbeeąmž ivJafla

UŽSUK AAD7O LUCKY STRIKE PROGRAMAI—<0 modernišką mitučiu m geriausiais pasaulio šokią orkestrais ir 'Falter WincMt, kurto 
pasakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketiirtadienj, ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

Mirė “Čiujingumo 
Karalius.

giausia nepilnamečiai jau-p0.1 Wrigley
moliai. 'Kadantri isiverži- »«nnko 150,000,000 dolerių. kl. atseikimą

Mergaitė Pūna 
Adatų.

Laikraščiai praneša šito-

baudžiami aštriau, negu tie, 
kurie eina vogti skurdo ver
čiami.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu:

498 E 7tb SU So.

LAWRENCE UŽDARYTA 
189 SMUKLES.

Lawrenee, Mass.— Visuo
menės saugumo komisionie- 
rius Galvin sako, kad šiame 
mieste buvo 189 “spykyzės”, 
bet dabar jau jos visos užda
rytos. Jis sako, kad uždaryt 
jas buvo labai lengva, nes 
policmanai visas smukles ži
nojo iš atminties, todėl kai 
jis užėmė policijos viršinin
ko vietą, jis tik liepė tas vie
tas uždaryt, ir i sąvaitę lai
ko visos buvo uždarytos.

nuoliai. 'Kadangi įsiverži
mas tun organizuoto puoli-Į Pereitą sąvaitę savo 
mo pobūdį, suimtiesiems mos romuose Arizonos val- 
gręsia didelė bausmė. stijoj mirė 70 metų amžiaus

Komunistų “programo” susilaukęs Williams Wrig- 
nasižiurėti prie kepyklos bu-hey, žinomas kaipo “kramto- 
vo susirinkusi didelė žmonių mos gumos karalius”.

±S"° ke| Pardavinėdamas savo 
v klą saugojo pol c ja. 'čiulptukus mažiems vaikams

ŽIUR™
kiu baubą . |k0 arĮjmj jo biznio draugai,

iš Chicasha

PASIBAIGĖ SPAUDOS 
KONFERENCIJA.

Kopenhagoje pasibaigė 
tarptautinė spaudos konfe
rencija. Tarp priimtų rezo
liucijų yra ir rezoliucija, 
kad geriausias būdas užkirs
ti kelią neteisingoms ži
nioms,—suteikti kuo pla
čiausio galimumo pasiinfor- 
muoti valdžios įstaigose, ku
rios turėtų buti taip sutvar
kytos, kad žurnalistai galė
tų bet kuriuo laiku gauti bet 
kurios žinios patvirtinimą ar 
paneigimą.

Fort Wayne, Ind. — Vie- mirdamas jisai paliko nema
nas farmerys čia turėjo štai- žiau kaip $150,000,000 ver- 
eiuje 8250 pinigų, nes ban- tės lobių, ir visa tai buvo su
kę jie bijojo juos laikyt, kad rinkta daugiausia iš mažų 
bankas neužsidarytų. Bet vaikų, pardavinėjant jiems 
kada jis atsidarė anądien po vieną centą pasaldintos 
stalčių, visi jo pinigai buvo gumos plotkeles.
žiurkių sukapoti į skutus. Vaikai mėgsta tų gumų ne 
Surinkęs šmotelius jisai nu-Ljen tik de|« 
nese bankan iškeisti an t U šiai turi į,a]
naujų pmigų bet bankas at- skonj da fr de, kaJ
.-įsake tat padarytų nes iar' Wriglev plačiai skelbdavo, 
meno “bumazkos sukapo- čiuįpįnt jo 
tos taip smulkiai, kad ir nu- dantys išsidirba žan- 
menų negalima pažinti. dų raumenys.
riki m i riivo pra c Įpratę prie to gromulo

kvifJmimS?rihp5 nuo mažens’ amerikiečiai 
TAS KVIEČIŲ DERLIUS, j gumulo ja jį ir užaugę. Y- 
Gautomis Washingtone ži-jpač jį mėgsta paaugusios 

niomis, pereitų metų kviečių merginos. O kad suaugę 
derlius Rusijoj buvęs labai Į daugiau to produkto varto- 
prastas. žemkenčiai kviečiai tu, Wrigley skelbdavo, kad 
beveik visai prapuolę. Dėl čiulpiant jo gumą, viduriai 
to ir parduoti į užsienį nebu- labai gerai virškina.

miestelio, Oklahomos vals- 
z^"tij°s. Tūla Marjorie Long, 

‘16 metųamžiaus mergaitė, 
užgavo andai sau kelią ir po
;o ta vieta ilgai negalėjo už
gyti Ji kreipėsi pas daktarą, 
r tas rado tenai adatą. Pas
kui pradėjo ir daugiau ada- 
ių lysti iš jos kūno. Galų ga
le buvo padaryta jai opera
cija ir akloj žarnoj (apen
dikse) rasta čielos devynios 
adatos. Kaip žinia, adatos 
no kūną keliauja, tokiu bu
du viena iš jų, matyt, buvo 
nuėjus žemyn net iki kelio.

Kaip tos . visos adatos 
mergaitės viduriuose susi
rinko, nežino nei ji pati. Ji 
tik sako, kad ji turinti pa
protį siūdama laikyti nerei
kalingas adatas burnoje. 
Matyt, kad šitokiu budu jos 
ir pateko į jos vidurį. Bet 
keista, kad tai galėjo atsi
tikti jai visai nejaučiant.

Pero vi jo j buvo smarkus 
žemės drebėjimas, kuris pu
sėtinai apardė Limos mies
tą.

LAWRENCE, MASS. 
Mirė Jurgis Černiauckas.
Gruodžio 26 d. sukakęs 57 

metus amžiaus mirė Jurgis 
Černiauckas. Velionis paėjo 
iš Devainiškių kaimo, Alo
vės parapijos. Amerikoje iš
gyveno apie 35 metus. Ve
lionis paliko sūnų Vincą, 3 
mergaites ir žmoną Kleman- 
tiną. Velionis buvo pažan
gių pažiūrų žmogus. Prigu
lėjo prie šv. Lauryno Drau
gystės. Palaidotas tapo ant 
Lietuvių Tautiškų Kapų 
Lawrence, 28 d. gruodžio. 
Visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse ir palydėjime į ka
pus tariame nuoširdų ačiū.

Klemantina Černiauskienė 
ir šeimyna.

Patyręs Vyras Reikalingas 
Prie Krautuvės.

Koris moka sutaisyt sodę, parduot 
kendes ir aiskrimą. Kreipkitės grei
tai ypatiškai ar per laišką. (7) 

JOHN KUČINSKAS
740a WasMngton st. Stoughton, Mass.

Aš Antanas Tuskavičius paeina nuo 
"tumšišbių miestelio, o mano moteris 
/incė R-bikaucMaitž iš Šlaptiberžio 
<aimo, Dotnavos parapijos; 12 metų 
Hivome Rusijoje Ekaterinoslavo gu- 
>3rnijoje, li»10 m. atvažiavom į Ame- 
ikąr..Čionai yra daug draugų ir pa- 
.ystamų, bet negalime susirasti; todėl 
duotni prašome jų atsišaukti. (7)

ANTHONY TUSKY
2003 .Jaekson St., Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Stasio Taraaevi- 
-iaus, paeina iš Onuškio valsčiaus, 
frakų apsk., Jurgionių kaimo, seniau 
tyveno apie Bostonų. Kas žino kur jis 
andasi, malonėkite pranešt arba pats 
ai atsišaukia. Turiu svarbų reikalą.

MALVINA JANKAUSKIENĖ 
1456 Harrod Avė. Bronx,

New York, N. Y

PAJIEŠKOMA į
MUCKIENĖ-Jacevičiuts, Adelė, su 
metų dukterim Erone, seniau gyve- 

įusi 107 So. 3rd st. Brooklyn, N. Y., 
ilusi iš Padauguvio km., Vilkijos v., 

Kauno apskr. Dabar gyvenanti Chi-
ago, IU.

UJKA8EVIČIUS, Julius, seniau gy- 
enęs 100 Johnson st., Bridgeport,

Cor.n.
BILEVICIUS, Mikas, kilęs iš Ry

tos, Amerikon atvykęs prieš karą.
FILIPAVICIENĖ-Savickaitė, Stefą- 

įija, Amerikon atvykusi 1912 ra. ir 
gyvenusi Glers Falls mieste, neva 
mirusi apie 1925 m. Elizabeth, N. J. 
palikdama sūnų Richardą _ ir vyrą 
Praną. Reikalingos tikros žinios. 
JURKONIENĖ-RamanauskaiU, Pal

mira, 1927 metais gyvenusi Livings- 
ton, III.

JANKEVIČIUS, Antanas, kilęs iš 
Paistriečiukų km. Pumpėnų v., Pa
nevėžio apskr., apie 47 m. amžiaus, 
gyvenęs Cleveland, O. ir Pittsburgh, 
Pa.

BUSILAS, Juozas, kilęs iš Maišy
mų km, Rudaminos v., Seinų apskr.. 
seniau gyvenusi DuBois, Pa., vėliau 
apsigyvenęs Mahanoy City, Pa.

ŠAKALINIS, Edvardas, kilęs iš So* 
ginčių km., Kuktiškių v., Utenos apsk. 
dirbęs N. Weymouth, Mass. ir prieš 
10 m. išvykęs į Waterbury, Conn. pas 
seserį Oną Gekienę.

VELYKIS, Adomas, gyvenę 
Isfanrd, N. Y.

t»ANS, Moritz, gimęs 1878 
šio 24 d. Seredžiuje, Kauno apskr., 
dirbęs Karaliaučiuje, ir 1914 m. išvy
kęs Amerikon.

IVANAUSKAS, Juozas, seniau gy
venęs 2560 Pitkin Avė., Brooklyn, N. 
•Y., kilęs iš Paežerio km., Skaudvilės 
v., Tauiagės apskr., turįs brolį Anta
ną-

RUPŠYS, Jonas, iš Oškienų km., 
Kuršėnų valsč., Šiaulių apskr., seniau 
gyvenęs Calle Cuba 87, Havana, Gu
ba. '

JURKŠAITIS, Jurgis, gyvenęs Bo
stone ir Naugatuck, Conn. Ieško tėvai.

Vaitekūnas, jonas, gimęs, i8?4 
m. Norkūnų km., Meškuičių v., Kau
lių apsk., Amerikon išvykęs prieš ka
rą, tėvų vardai Antanas ir Agota Jur
gaitytė.

VALAITIS-Walitus, Petras, Ameri
kon atvykęs 1905 m. ir gyvenąs San 
Fsancisco, Cal., turįs seserį Agotą.

VAIŠVILA, Jonas, pastaruoju 
tu gyvenęs 1541 So. Front 

lladeiphia, Pa.
» VAIčY!

REIKALINGA FARMA
Kas norėtų parduoti, gerom išlygom ’ VAIČYS-Vaičius, Petras, 

praneškite laišku. <8) ĮSpandotų km., šidlavos vM
JOHN LĖKŠTUTIS lapskr., Amerikon atvykęs apie

289 Berry Stn Brooklyn, N. Y. m., turįs seserį Marijonų.
j Ieškomieji arba apie juos ką

Pa

kilęs iš

1910

žinantieji malonėkite atsiliepti į 
CONSULATE GENERAL 

OF LITBUAN1A 
15 Park Row, New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.

PARSIDUODA UKR-FARMA
30 akrų žemės su triobomis. Žemė 

gera, molis su juodžemiu, ganykla 
prie ežeraičio, malkų yra daug, gra
žus sodas įvairių vuogų ir šiaip viso
kių vaisių. Triobos visos geros, stuba 
tik praėjusioj vasaroj statyta, elekt-j
ros žiburiais, prie gero kelio, tik ket-j ----- :----------------------------------------
virtadalis mylios nuo miestelio Hart.' Pajieškau doros moteries nuo 40 iki 
Parduosiu su gyvu ir ne gyvu inven- 50. metų amžiaus, aš esu 00 metų, to
torium, arba be jo, kaip kam paran- fiu. farmą du koterius savo žemės, 
kiau. Aš esu našlė, todėl priversta hėMažai gyvulių—esu pasiturįs. Pir- 
parduot, nes man vienai persunku u- mn-kari pasiskelbus gavau labui link- 
kininkauti. (4) smų laiškų, bet davus man atsakymą

D. ŽUKAUSKIENĖ , daug laiškų sugrįžo. Kurios norėtų ar
iu F. D. 3, Hart, Niek. Iriau susipažinti su manim prašau at- 
---------------------------------------------- rašyt laišką aš duosiu kiekvienai pa

aiškinimą. Bereikalingų laiškų prašau 
neVašyt.

K. R., Crescent Mine, 
Bienfait, Sask. Canada.

NAUJI KALENDORIAI

JONAS KERDIEJUS
632 BROADWAY (naujoj vietoj) Į 

S. BOSTON, MASS^ U. S. A.

vę kas. Keista, betgi, kad pats

18 MĖNESIŲ KALĖJIMO
UŽ VIŠTŲ VOGIMĄ.
Waterbury, Conn.— Ke

lios dienos atgal čia buvo a- 
reštuoti penki jauni vyrai, 
visi broliai, kurie pavogė iš 
apielinkės farmerių ir paplo
vė 120 vištiį Teismas juos 
pasmerkė iki 18 mėnesių ka

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaš'.uoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street, 

CHICAGO, ILL. PAS MUS GAUSITE tikras eur»-v 
piškas plunksnas ir pakus.

Gvarantuojam Patenkinimų. 
Kaldros ir patalai, Materijos šliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIE’S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

56 Chauncey Street, Boston, Mass. 
Kampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

Teisinga Pamoka
Kalą užaugint plaukus be daktaru, 

so ramų vaistais. Prisiųskit 52c. aš 
duosiu pilną pamokinimą. Kiekvienas 
ga’i' ataugi-it gražius plaukus ant 
galvos. (6)

TONY T. AKMAN 
Boa 4, Triadelpfcia, W. Va.

Savi s dykai dasižinosite savu ateiti 
ir kokią laimę turėsite gyvenime. Jei
gu parašysite tuojaus indėdami kė
lias štampas dėl persiuntimo. Adtu- 
■suok.i.e: (9)

PRACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Ave^ Denk.

CHICAGO. ILL.

it

Olandų vyriausvbė prane
šė Jungtinėms Valstijoms,

DETROITO POLICIJA 
BUS INFORMUOJAMA 

PER RADIO/

Wrigley jau kelinti metai Įėjimam Policija prašė švel-
_i------s j—i------- :_xi — •_ nesngg bausmės, sakydama,

kad kaltinamieji priklausą 
“garbingai” šeimynai, ku
rios tėvai esą išvažiavę į Flo
ridą, ir vaikams vogti nerei-

sirgo vidurių nevirškinimu ir 
nuo tos ligos dabar jis mirė. 

Visi laikraščiai pripažjs-
Detroite nutarta visuose ta, jog gamindamas tokį 

kad Olandija, kaipo devynių policijos automobiliuose į-menkniekį Wrigley padarė, 
valstybių susitarimą pasira- taisyti radio imtuvus ir ati- milionus ačiū tiktai tam, kėję, bet jie padarę tai tiktai 
šiuši valstybė, nelaiko reika- daryti naują radio stotį, iš kad jis mokėjo labai gabiai išdykaudami. Bet teisėjas at- 
lingą pasiųsti notą Japonijai kurios bus siunčiamos ži- .savo nmdiikta reklamuoti, sakė■ Tokiems, kurie vairia 
ir Ki -- --- rrs- -, biis siunčiamos ži-savo produktą reklamuoti.

Žinijai Mandžurijos rci- nios vien tik policijos imtu- Be reklamos jis senai jau bu- 
kalu. rvams. tų žuvęs.

sakė: Tokiems, kurie vagia 
be reikalo, as neturiu jokio 
pasigailėjimo. Jie turi būt

South Ashland 
Grūl Inu

Jo>* Martin-Msrtoacvičius 
Lietuvis savininkas 

Lengvą Skanių Užkandžių 
ir Minkštą įsigėrimų 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

“KdeJYte” darbo žaioaią dna- 
gas, patarkit 'škaityt jį kirk- 
vieaaai lietuviui darbininkai.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalkes, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS. 1336 W. 12tk aU 

Los Angeles, Calif.
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Korespondencijos
NORWOOD, MASS.

Apie musų draugijas ir 
veikėjus.

VVORCESTER, MASS.
»/ ——— a-- 9 — *■ ?---• _ Aw orcmier 10 Lmuviy a 

nų Žmonių Prieglaodsi 
teri# jau gautas. Daug 
kių painiavų reikėjo pergy
venti iki minėta draugija 

žodi bimbiniams. Grybas ta-!gavo iš Mass. valstijos čar-

BIMBOS LEKAJVl SOLOMSKVI 
NVSLVOSTE NOSĮ.

PATERSON, N. J.
Nesenai čia buvo ALPI J). 

84 kuopos susirinkimas. Pri
buvo iš Brooklyno Bimbosd a tuos suklvdėlius per “Lai- teri. Valdžia reikalavo viso-

svę” pakritikuoja. Tuomet kiu paaiškinimų. Bet Liepos I l«kajus šolomskas ir pareiš- 
A , į tie vyrai bėga Į -Keleivi'’ ir 22 d., 1931 metų, WoreeateJ^ pirmininkui, kad jis ve-

. Musų SLA. 131 kuopa na- \iedasi socialistais, kad gau- rio Lietuvių Senų. Žmonių!8^ susirinkimą. Bet pirmi- 
rių turi virš 40, o pinigų sa- j_ų vietos save apginti. Bet Dr-ją legalizavo ir nuo to|nIP^as atsakė: Jeigu nori, 
vo reikalams turi i 30 dole-( įaį £įa atvažiavę bimbiniai laiko minėta dr-ja legatizuo-Į^ sėskis ir sėdėk, o jeigu

tų streikų. Komunistai čia 
rengė diskusijas, bet žmonės 
pas juos neina. Vienas ko
munistas du metai atgal čia 
buvo paskirtas deportavi
mui, o dabar įsigavo už po- 
licm&ną ir pasidarė labai iš
tikimas kapitalistų valdžios 
tarnas. Bimbinis.

Kanados Lietuviai
MONTREAL, CANADA. inizacija iš pradžių yra ma-

politikos neliečia, 
jokių ginčų nekyla. P. Babi- 
las, kuris yra socialistiškų 
pažvalgų žmogus, yra labai 
populerus norvvoodiečių tar
pe veikėjas. Man su juo teko 
dirbti vienoj kuopos komisi
joj ir išsikalbėjus apie parti
jas jis pareiškė, kad sociali
stams ir sandariečiams, kai
po demokratiniai nusistačiu- 
siems žmonėms, nereikia 
ginčų kelti tarpe savęs, o 
dirbti bendrai kultūros ir 
apšvietos darbą. Kiek esu 
patyręs, tai ir vietos sanda- 
riečiai tos nuomonės laikosi.

Sausio 17 d. SLA. kuopa 
turėjo surengus vakarienę. 
Nors tikietai buvo po dole
rį, bet rengėjai žmonių skai
čium pilnai patenkinti, ir 
pelno kuopai liko 15 dol. 
Sausio 20 d. kuopa laikė su
sirinkimą ir nutarė: (1) su
rengti paskaitą apie sveika
tų su muzikaliu programų; 
(2) surengti kazvrų (whist) 
vakarą; (3) organizuoti SL 
A. jonuolių kuopą.

Susirinkime daugelis tėvu 
pasižadėjo savus vaikus pri
rašyti, todėl jaunuolių kuo
pa bus sutverta lengvai. ~

Prie progos noriu pada
ryti pastabą Lukšių Juozui, 
kuris “Keleivio” no. 4-tam 
betaisydamas “Laisvėj” ra
šytus nenuosakumus, pats 
juose įsivėlė. O štai jie: (1) 
jei “musų” kunigėli, kaipo 
mažo ūgio žmogų, vadinate 
“nykštuku”, tai kodėl savo 
kamarotui Kručui (apie ku
rį irgi rašote) to vardo pavy- 
dėjote? Juk juodu su 
tuku” vieno ūgio.

(2) Grybą peikt, kad Kin
etiką krapšto iš užpečkio< ir
gi nenuosaku: juk iš tingi 
nio gal padarys veikėją.

(3) Lukšių Juozas rašo, 
kad Keistučio Dr-stės meti
niam susirinkime Grybas 
prastai pasirodė, nes pama
tęs “Pėžos šluotą” ištraukė 
kandidatūrą iš iždininko 
vietos. Kad Grybas nerevo- 
liucijonieriškai pasirodė, tai 
tiesa. Bet Paparklis pirmiau 
ir už Grybą ištraukė kandi
datūrą iš finansų rašt. vie 
tos (matomai, irgi pabūgo 
“šluotos”). Tia kodėl Lukšių 
Juozas šį faktą užtylite? 
“šluota” ir Pakarkliui buvo 
prirengta už pataikavimą 
bimbiniams.

(4) L. Juozas sako, kad 
Grybas jokiam klausime ne
galįs pavaduoti Kručą. Man 
rodos, kad perdaug pasaky
ta apie Kručą, nes jokių dar
bų iš jo pusės čia nesam pa
stebėję.

(5) Lukšių Juozas toj pa
čioj Keistučio Dr-stėj visuo
met eina su bimbiniais, ir jei 
kartais patys bimbiniai ne- 
drysta kokį naudingą sau 
klausimą karštai ginti, tai 
tuomet Luk. Juozas pava
duoja bimbinius.

Žinoma, čia nieko tokio, 
kad pataikauja bimbiniams. 
Bet kur nuosakumas rašyti 
laikraštin nuduodant neva 
socialistą ir bimbinių prieši
ninką?

Bet dalykas ve kame. Luk
šių Juozas ir Kručas pilnai j 
bimbiniams nepritaria, bet! 
bijodami, kad bimbiniai 
juos nepavadintų “darbinin
kų priešais”, “socialfašis- 
tais” ir kitaip, draugijų susi
rinkimuose pataikauja bim
biniams.

Kartais tie vyrai per ne
atsargumą kiek prasikalsta 
—dribteli kokį neatsargų

matyt dr-jos čarteri pas 
užtai ir tams nesipriešina ir gero so- mitetą. Greitu laiku bus

cialistų vardo negina
SLA. Narys, sirinkimas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

kiamas visų dr-jos narių su-1 d raugučiai, aš atvažiavau 
[pas jus parėdkų padarye, o 
[jūsų čėrmanas neduoda mai) 
įkalbėc.

Iš narių pasigirdo balsas: 
ĮO ar tu atsimeni, kaip tu 
[pats per “Laisvę” mus mo-

LIETUVIV DARŽELIS 
CLEVELANDO PARKE.

Clevelando (Ohio) mies- 
tovį^ba pavėdavo,‘Keleivio’

buvo jau plačiai rašyta 2-ra- sulyg savo « Pykint? Tu. rėk'
m. -KalJvin” aUtOS skonio'ir Stfliil P®™’ *?<*.'. «“?» į"P C®’

. . .. J ras veržiasi į susirinkimus ir
Taigi kiekviena tauta čia įkalba kuopos nesiklausęs. O 

turės savo mėgiamiausias Į dabar tu nori da ir Vitaitį 
gėles, žolynus, klumbus etc.|Dralenkti, nori mum} kuopos 
Kiekviena tauta gali taipgihusirinkimą vesti. Jukš? Ir 
pasistatyti savo tautos pasi-Į taip patersoniečiai neleido 
žymėjusio vyro paminklą. Įšolomskui mitingo vesti. Nu- 

Clevelando lietuviai gavo įtarta tik duoti jam pusę va 
labai gražų sklypą žemės ir Į landos susirinkimo pabaigo- 
jau nuo pereitų metų ener-| je pakalbėti, šolomskas tuoj 
gingai darbuojasi savo “dar-1 pradėjo plūsti “sklokinin-
želio” įrengimui. Įkus”, o tie pradėjo jam ob

Ministeriui Balučiui esant ptrukcU3 daryti, 
pereitą vasarą Lietuvoje, te-1 Užkurtas šolomskas norė
to išgauti šiam reikalui iri jo bėgti iš salės,, sakydamas, 
Lietuvos Vyriausybės prita-1 kad mes einą prieš darbinin- 
rimas. Atatinkami planai Įkus, neaukaują darbininkų 
Lietuvių Darželio įrengimui Į reikalams, oportunistai, in
tapo pagaminti Kaupe irĮnegatai ir kitokie, 
jau yra persiųsti Cleyelan- Bet M. Ragauskas sulaikė 
dan. Yra gautas taipgi P&si-ĮBimbos lekajų ir sako: pa
žadėjimas^ paruošti šiamhauk šolomskai, nebėk da, 
darželiui žalvarinis Lietuvos I pasikalbėsime.Tu sakai, kad 
atgimimo tėvo Dr. Jono|mes darbininkams neaukau- 
Basanavičiaus, biustas. Į -am ; o taipu musų kuo-

Clevelandiečiai stropiai Į pa per 1931 metus yra paau-
darbuojasi darželio sutvar-Įkavus “Daily Workeriui” 
kymui ir žada turėti jo iškil-|$36, apsigynimui nuo fašistų 
minga atidarymą šį pavasa-|$100. Patersono kaliniams 

$40 ir Patersono streikie-
Lietuvo*

me “Keleivio” numery.
G. J. Kazlauskui.— Ačiū 

už paaiškinimą.
Gyvenančiam tarp lenkų.

—Draugas rašai tiesą, bet 
leistis į polemikas su tokiais 
žmonėmis neužsimoka.

Studentui. — Ačiū už pri
tarimą “Keleivio” pozicijai, 
tečiaus straipsnelio nespaus
dinsime, nes esam tos nuo
monės, kad polemizuoti su 
tokiais žmonėmis neverta.

Jonui Bandoniui. — Ačiū 
už pasveikinimus. Maikio tė
vas taipgi siunčia savo gene
roliška “dėkų”.

Maršalkai. — Jeigu pa
čios draugijos nenori vieny
tis, tai niekas kitas jų nesu
vienys. Jokie patarimai iš 
šalies čia nieko negelbės. 
Naujos draugijos vardą ir 
visus mokesnius geriausia 
gali nustatyti bendra visų 3 
draugijų komisija, i kurią 
kožną draugija gali išrinkti 
po 3 atstovus, o paskui tie 
atstovai tegul raportuoja ko
misijos išdirbtą planą savo 
draugijoms aptarti. Tikybos 
ir politikos klausimai pašai 
pinėse draugijose neturėtų 
būt keliami ir neturėtų kliu 
dyti draugijų susivienijimui. 
Tokie klausimai turi būt pa
likti kožno nario sąžinei; 
kas nori eit išpažintin, tegul 
sau eina; kas nenori, tegul 
neina—tai ne draugijos da 
lykas. Pašalpinės organiza
cijos pareiga yra tik šelp
ti ligonius ir išmokėti po
mirtinę, taip kaip daro vi
sos insurance kompanijos.

Jaunimo Padaužai.— Ko
respondencijos nedėjome, 
nes dalykai joje nušviesti 
neaiškiai.

n.
ė. Įriams $80. O tu, veidmainy, 

sakai, kad mes darbininkam 
nieko neaukaujam. Paro-PITTSBURGH, PA.

Nedorais keliai* ema per vienus metus paau-
mu*ų jauauoin _ Įkavus!

Vieną dieną čia prapuolė! Tuo tarpu prie Ragausko
katalikų tėvų dvi jaunos Į pribėga su kumščia S. Aliu

PER 1931 METUS KAUNE
AREŠTUOTA 947 AS

MENYS.
Per 1931 metus Kaune 

žvalgyba areštavo 947 as
menis. Prie to, žinoma, ne- 
priskaityti paprasti areštai, 
kuriuos Dolicija daro nusi
kaltimo vietoj, be jokio šni
pinėjimo.

GERIAUSIS LOŠIKAS.

M. Dziubanik yra geriausis 
basket ball’o lošikas visame Chi- 
cagos Universitete.

Kas Mums Rašoma.

Atleidžia ateiviu* nuo 
darbo.

Čia yra didelė duonos ke
pykla, kur paprastai dirbda
vo apie 3,000 darbininkų. 
Daugumoje jie buvo ateiviai, 
nes kai darbai geriau eida- 
vodavo, tai vietiniai anglai 
ir franeuzai nenorėdavo ke
pykloje dirbti po 12 ir 14 va
landų į parą, o mokėdavo tik 
$181 sąvaitę.

Bet dabar, kai kitur darbų 
nėra, tai franeuzai su ang
lais pradėjo išmetinėti ke
pyklos savininkams, kam jie 
samdo ateivius, kuomet čia
buviai vaikščioja be darbo. 
Ir savininkai pradėjo atei
vius atleisti. Iš 2,000 dirbu
sių ateivių dabar beliko tik 
6, ir tris iš jų lietuviai. Bet 
ir tiems darbas neužtikrin
tas.

Bosai elgiasi tiesiog juo
kingai. Už savaitės laiko 
pasako, kad dirbi jau pa
skutinę sąvaitę, tai, girdi, 
pasijeiškok sau darbo kitur. 
Tūkstančiai bedarbių vaikš
čioja miesto gatvėmis jieš- 
kodami darbo, kiti jau nuo 
metų laiko, ir niekur darbo 
neranda, o tu, mat, imk į są
vaitę laiko ir susirask sau 
naują darbą.

K. Montrealieti*.

žai veikusi, bet nuo praeitų 
metų gruodžio pradžios yra 
pradėjusi veikti aktyviau ir 
iki š. m. sausio 20 dienos tu
rėjo įplaukų $56.02. Išduota 
bedarbiams pašelpų mažo
mis sumomis $7.00. Vienam 
deportuojamam lietuviui iš
duota pašelpa sumoje $15.80 
ir paskirta $6.20 išrašymui 
laikraščio Liet. Bed. Org. 
vardu. (O koks laikraštis 
tiek kaštuoja? Red.) Ir dar 
25 centai išleista nupirkimui 
sąsiuvinių organizacijos 
raštvedybai. Taigi čia nėra 
okis asmeninis biznis, apie 
turį Jaunuolis kalba. 
W.L.B.O. Reviz. Komisija: 

K. Beniušis,
W. Dlugauskas,
P. Jankauskas.

Iš Mt Carinei, Pa.
Draugas Juozas Valutke- 

vičius iš Mt. Carmel, Pa., ra
šo: Pereitais metais aš dir
bau iš viso tik 22 dienas.Nuo 
to laiko jokio darbo negaliu 
surasti. Net už pinigus čia 
jokio darbelio negausi. Te
čiaus su “Keleiviu” nenoriu 
skirtis. Skaitau jį jau nuo 
1913 metų ir noriu toliau 
skaityt. Todėl prisiunčiu 
Maikio tėvui porą dolerių 
ant batų, tegul keliauja se
nis ir toliaus.

Iš Pitt*burgho, Pa.
_ Sandarietis mums prane-

dyk kitą kuopą,_ kun butų Sandaros kuopų Są-
’ " ’rišio 10 metų sukaktuvėms

paminėti 24 sausio Pittsbur- 
ghe buvo suruošta vakarienė

dukterys, viena 14 metų, ki-|konis. Ragauskas nuvaro jį 
ta 16-kos. Prapuolė be jo-1 atgal. O Šolomskas išbėgęs 
kios žinios ir nebuvoper vi-[gatvėn pradeda gaidžio bal
są naktį. Tėvai manė, kad Įsu šaukti: “Police, police, 
kokie “kidnaperiai” bus. jas|pOiice’...” Susirinko būrys 
pagrobę, todėl davė žinią |vaikų, o šolomskas jiems 
policijai ir detektivams. Bet I aiškina: “Fait agėnst vor- 
detektivai surado jas pasĮker. Go, gedi polys, gedi po- 
tulą italę nakvynamy. Pasi-hySj” Vaikai žiuri i šoloms- 
rodo, kad jas tenai apgyven-hį į. kvatoja.
dino tūlas jaunas italas. De- Į Policija ant Šolomsko 
tektivui jos teisinosi, kad Įšauksmo nepribuvo, tai bim- 
tėvas išvijęs jas is namų, to-[biniai susirinko pas Aliuko- 
de! jaunas italas “susimylė-|nj jr nutarė prašalinti iš kuo- 
jęs” ir pasamdęs joms kam-Įp^ g “sklokininkus”. Apsi 
bari. Parvežtos pas tėvus n^-| valius nuo priešininkų, bim 
mo abidvi išrodė suvargu- |t>iniai nutarė sušaukti kitą 
sios, isblyskusios. I mitingą ir pasikvietus Šo-

Gėda taip elgtis jaunoms Į lomską užleisti jam pirmi- 
mergaitėms. ir da gerų kata-Įninko vietą, nes čia jam bu- 
likų dukterims, kurių tėvai Į vo nedarbininkiškai nubrau- 
priklauso prie šv. Kazimie-Įkta nosis.

^>LMD. svetainėj. Buvę gražių 
dainų, muzikos ir prakalbų. 
Dalyvavo visi sandariečių 
veikėjai, kaip seni taip ir 
jaunimas. Buvę ir šiaip sve
čių nemaža.

Iš Carlton City, Mass.
Čia yra dvi audeklinės, 

kurios dirba pilną laiką, tik 
mokestis labai nukapota. 0- 
ras dar vis šiltas ir tarp lau
žų dažnai randam gyvačių. 
Lietuvį Vladą Didžiulį, ku
ris dirbo pas farmerį E. Rob- 

_ binsą netoli nuo šio kaime- 
kita H°’ ištiko nelaimė: nuo žan- 

■ do atsiskyrė pusė lupos. Su 
gydytojo pagalba gal ir pa
sveiks, bet ženklas bus jau 
iki mirties. Daugiau lietuvių 
šioje apielinkėje nėra. V. D.

ro parapijos. Darbai pas mus eina labai 
prastai. Daug žmonių vaikš- ■ 
čioja be darbo da nuo perei-,

Strėndieglis?—5/5 jums
pagelbės

Sloan’s sveikas kaištis kaitant 
kanĄ kaip saulės šviesa. Tuoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai i j vartoja dcl reumatiškv 
skaudėjimu. Gauk šviežią bonką 
šiądien—35 centai.

Aštrus ”rannatiskys” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali pasu- 
iudinti be skausmo. Koks neti- 
ketas laimikas yra Sloan’s Lini- 
mc-nt!

SLOAN’S Liniment

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių radio valanda. I
Sausio 17 d. pas mus buvo 

J “Kauno” duonos kepyklos 
suruošta radio valanda. Bu
vo pranešta, kad “Kauno” 
duoną vartojo savo bedarbių 
armijai kun. Cox. Be to da 
buvo gražus programas. Lie
tuvių jaunuolių orkestrą iš 
North Side puikiai pagriežė, 
o dainininkas Sadauskas 
gražiai padainavo. P. Dargis 

[pasakė gerą prakalbą. Gerai 
(taipgi kalbėjo P. Mažiukna, 
[kuris ragino lietuvius biznie- 
rius remti lietuvių radio va
landą. Tą dieną radio valan 

[da priklausė “Kauno” •kepy- 
Iklai.

Laukiam ir daugiau tokių 
(valandų. P. Raiau*kienė.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rąšies smulkias pssi- 
garsinimus, kaip tai: pajiežkoji- 
mns apsivedimų, įvairius praneši
mas, pardavimas, pirkimas, skai
tome po 3c. až žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškejimos giminią arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ko
ne tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
rajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpiu t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELSIVIB 
2*3 BROAOWAT.

SO. BOSTON, MA88.

KAIP “DRAUGAS”DRAU-
GUI “AFIDEIVITĄ” 

SIUNTĖ.

Mums gyvenant Lietuvoj, 
da 27 metais, vienas musų 
draugų išvažiavo į Kanadą. 
Tais laikais da buvo leng
viau gauti darbas ir pasida
ryt neblogas pragyvenimas, 
aigi buvo kas parašyt ir į 
Lietuvą namiškiams bei 
draugams. Todėl ir aš suma
niau vykt į šitą “laimės ša- 

Ir proga buvo gera, nes 
jeras draugas jau gyvena 
Kanadoj, rašo laiškus į Lie
tuvą, taigi jis duos patarimą 
apie kelionę, o gal da ir afi- 
devitą išpirks. Taigi atsisė
dęs sukreveizojau jam laiš
ką ir užsiminiau apie afidei- 
vitą. Praslinkus nekuriam 
laikui, gaunu atsakymą, kad 
jis sutinka man afideivitą iš
pirkti, tik reikalinga jam 
mano tėvo ir tėvo tėvo met
rikos, o afideivitas į Montr- 
ealą kainuosiąs apie 30 dole
rių. Aš apskaičiavau, kad 
čia nedidelė suma pinigų, o 
man jau bus žinoma, kur ir 
pas ką važiuoti. Tuo tarpu 
gaunu ir kitą laišką nuo 
draugo W. Sako, afideivitą 
jau išpirkęs už 30 dolerių, ir 
tegul aš atiduodu tuos 30 
dolerių jo žmonai Lietuvoje. 
Tiesa, Kanadoj 30 dolerių 
nedidelė suma, bet Lietuvoj 
300 litų. Bet ką gi darysi, 
reikia sumokėti, nes gausiu 
afideivitą ir galėsiu važiuot. 
Bet praslinko 27-ti metai, 
prasidėjo ir 28-ti, o nuo 
mano draugo nieko negirdėt 

nei laiškų, nei afideivito.
Atėjus 1928 metų pavasa

riui nuvažiavau į Kauną pas 
agentą pasiteiraut apie ke
lionę į Kanadą. Agentas sa
ko, jeigu turi pinigų, tai gali 
ir šiandie išvažiuot.

Pamaniau pats sau: išsi- 
pirksiu laivakortę, susirink
siu dokumentus, o gal į tą 
laiką gausiu nuo draugo lai
šką su afideivitų. Ir kaip tik 
taip įvyko. Gaunu žinią nuo 
agento, kad už trijų dienų 
bučiau su reikalingais doku
mentais, ir galėsiu išvažiuot. 
Gi nuo draugo W. S. gavau 
ir laišką tuo pačiu laiku. Na, 
sakau, visgi jis tą afideivitą 
prisiuntė. Ir rupi greitai pa
žiūrėti, kaip čia tas afideivi
tas išrodo už 300 litų. Ogi 
randu atvirutę su laivo pa
veikslėliu ir pažymėta, kad 
kas per musų agentūrą per
ka laivakortes, tas plauks 
ant šitokio laivo. Reiškia, už 
300 litu mano “draugas” pa-

WINNIPEG, CANADA.
Atsakymą* “Jaunuoliui”
“Keleivio” 2-tram nume

ry tūlas “Jaunuolis” savo 
korespondencijoj, “Chuli 
ganiškas literatuminkų ei 
gesys”, tarp kitko palietė ir 
Winnipego Lietuvių Bedar
bių Organizaciją. Labai gai
la, kad musų išeivijoj ran
dasi tokių asmenų, kurie dėl 
savo asmeniškų nesusipra
timų stengiasi net organiza
cijas šmeižti. Ir mes, Winne- 
pego lietuviai, savo tarpe to
kį asmenį turim, tūlą “Jau
nuolį”. Kad nebūtų visuo
menė klaidinama, mes, Win- 
nipego Liet. Bedarbių Or
ganizacijos Revizijos Ko
misijos nariai, skaitome rei
kalingu atsakyti “Jaunuo
liui” į jo užmetimus Liet 
Bed. Organizacijai. Būtent:
“Jaunuolis” rašo, kad Win- 
nipege L.B. Org. yra sutver
ta “literatuminkų” pastan
gomis, kokiems tai politi 
niams tikslams, kad Win- 
nipege Lietuvių Bedarbių 
Organizacija renka aukas 
šelpimui lietuvių bedarbių 
bet nei vienas bedarbis tų pi 
nigų nematęs, reiškia, nega
vęs. Tie “Jaunuolio” žodžiai 
neatatinka tikrenybei. Nes 
tikrenybėje DLB. Org. su
organizavimas ir jos veiki
mas yra šioks: Praeitų 
(1931) metų vasarą, laike 
Winnipego Liet. Darb. Pa- 
selpinės draugijos mėnesi
nio susirinkimo buvo pa
reikštos mintys, kad reikia 
sutverti Liet. Bedarbių Or
ganizaciją Winnipege. Vė
liaus (liepos 21 d.) tų pa 
čių draugų iniciatyva tapo 
sušauktas visuomeninis lie 
tuvių bedarbių susirinkimas 
kuriame liko išrinkta valdy
ba ir aptarta veikimo pla 
nas. šitame bedarbių susi 
rinkime dalyvavo ir “Litera
tūros” ir “Kultūros” draugi 
jos, kad pareiškus užuojau
tą kuriamajai Liet Będ. Or
ganizacijai, su pasižadėjimu 
reikalui esant jai pagelbėti, darė man “mielaširdystę” ir 
Tas visiems Winnipego lie-[prisiuntė laivų agentūros 
tuviams yra gerai žinoma, [skelbimosi atvirurę.
Dabar ir “Jaunuoliui” galės ’ Išvažiavau į Kanadą Ir 
būti aišku, kad Liet. Bed. Į1931 m. atvykau į Montrea- 
Org. ne “literatuminkai” su
tvėrė, bet patys bedarbiai.

lą. Susitikau ir savo “drau
gą” W., bet jis manęs jau 
“nepažįsta” ir apie “afidei
vitą” nieko “nežino.” 

Patartina Montrealo lie

Prasidėjus žiemos sezonui, 
buvo suruošta keletas vaka
rų ir gauta keletas dolerių 
pelno bedarbių naudai [tuviams, kurie draugaujate 

Revizijos komisijos nariai su W., kad jis ir jums tokių 
patikrinę minimos organiza- /‘afideivitų” neišpirktų, 
ei jos knygas rado, kad orga-

ji i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
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NE POTERIAI SVARBU, ŠIAULIŲ “PONIOS” NUO-

Kinijos “New Yorkas”, Kario įsilaužė Japonai.

BET LAIKRAŠČIAI.
Seniau kunigas kalėdoda

mas, kiek pamenu, visų pir
ma klausinėdavo poterių. 
Bet dabar apie poterius ne
beprisimena, o klausinėja 
kokius laikraščius skaito.

Neseniai kunigas kalėdo
damas Naujamiesčio mieste
lyje irgi klausinėjo kiekvie
name kieme apie laikraščius. 
Jei gauna atsakymą, kad 
skaito “Musų laikraštį”,— 
viskas gerai. Bet jei pasisa
ko, kad skaito kitokios kryp
ties, o ypač pažangesniuo
sius, tai jau blogai... Tuomet 
ima visus peikti, o savo gir
ti ir piršti. Kur randa vienas 
bobas, žinoma, jam pavyks
ta įpiršti, bet pasiūlius vy
rams, gauna įvairių atsaky
mų.

Daugumas stebisi, kad ku
nigas ne poterių klausinėja, 
nežiūri kad jo “avys” butų 
tinkamai pasiruošę “aname 
pasaulyje amžinąjį rojų” į- 
sigyti, bet daugiau rūpinasi 
šiuo gyvenimu.

KAUNO 
SALY.”

Kai kurios Šiaulių “po
nios”, nepatenkintos nuo
bodžiu šio miesto gyvenimu, 
susitarė nuvažiuoti Kaunan 
ir aplankyti pagarsėjusį 
“Versalio” kotelį. Pradėjo 
prašyt savo vyrų pinigų, me- 
luodamos, kad važiuosian
čios į kaimą savo giminių 
aplankyti Pinigų gavusios, 
drožė tiesiai į Kauno “Ver
salį”. Čia pilna karininkų ir 
kitokių “aukštų ponų”. Su 
tais “ponais” jos tuojaus ir
susipažino.Ypač vienai šiau-l į. 
ietei pasitaikė elegantiškas į 
.rantas. Jis su ja visą vakarą į 
romansavo. Paskui priėjo- 
kitas toks jau frantas ir pa-Į 
kvietė ją šokti. Ji sutiko ir , 
idama su juo šokti padavė

TIKIAI VER-

savo krepšį su pinigais pa
laikyti pirmajam frantui.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėj šita paveikslėlio pusėj parodyta Šanchajaus miesto gatvė. Šanchajus yra vadinamas Kinijos “Xew 
Yorkas", nes jis yra didžiaueis ir svarbiausis tos šalies uostas ir turi apie 1.600,000 gyventoji}. Per jį eina visa 
Kinijos prekyba su plačiuoju pasauliu, todėl čia suplaukia visą kraštų laivai ir beveik visos didžiosios pasaulio 
valstybės čia turi užėmusios sau patinkamą miesto dalį, kurios sudėtos krūvon sudaro taip vadinamąjį “Tarptau
tinį Kvartalą’’, čia šitie atėjūnai turi įsitaisę savo teismus, policiją, paštą ir kitas įstaigas, ir jaučiasi kaip na
mie. Todėl kai dabar japonai Šanchajų užpuolė ir pradėjo jį bombarduot, tai baltveidžiai labai nusigando ir 
pradėjo šauktis Į sava valdžias, kad juos gelbėtą. Amerika, Anglija ir kitos šalys jau įsakė savo karo laivams 
greitai plaukti į Šanchajų-

Kai paskui sugrįžo atgal, jau SUIMTAS DAILININKAS 
to franto nebuvo. Nei franto, TARABILDĄ
nei jos pinigų. _____ Kaune areštuotas “trečia

“VIS TA PRAKEIKTA 
PYPKĖ”.

Akmenės valsč. Kontau- 
čių km. sudegė B. Norvaišo 
daržinė. Gaisras kilo iš pa
ties Norvaišo pypkės, kurs 
ją degančią paliko daržinė
je. Dabar Norvaišas vaikšto 
apie degėsius ir kartoja: 
“Vis ta prakeikta pypkelė”.

MERGINA APVOGĖ 
VYRĄ

Radviliškio gyventoja A. 
-girtaudama su vienu vyru 
įgelžkelio stoty ištraukė jam 
iš kišeniaus 300 litų. Ap- 
vogtasai pakėlė triukšmą, 
policija jo “draugę” iškrėtė 
ir pavogtus pinigus rado.Va
gilė areštuota.

KALĖJIMO VALDININ
KAS VAGIS.

Vienam aukštam kalėjimo 
valdininkui Kauno kalėjimo 
tarnautojai iškėlė bylą už 
vogimą valstybės turto ir 

' naudojimo jo saviems reika
lams. Eina tardymas.

DĖL MERGINOS NUSIŠO- LOVOJE NUŽUDYTA MO- 
‘ VĖ PUSKARININKIS. TERIS.

____________ ____ Radviliškio valsčiuje, Ku-: Batakių valsč. Baltiškės
Sugrįžo “ponia” iš Kauno frontininkas” ir “Vilties” d- ;tiškių kaime mirė Ona Lun- kaime rasta nužudyta Agota 

nosį nuleidus, o kai apie tą jos narys Petras Tarabilda. skaitė, į kurią buvo įsimylė- Į Serapinienė. Jai buvo suriš-

MIŠKE RADO PASIKO
RUSĮ ŽMOGŲ.

Mumšelio miške uk. Ur
bonas kirsdamas medžius 
rado ant šakos pasikorusį 
apipuvusį žmogų. Urbonas 
pripažino, kad tai yra 1929 
m. dingusio jo brolio lavo
nas. Tais metais jo brolis bū
damas girtas užmušė ukin. 
J. Traškų ir bijodamas bau
smės kažkur prapuolė. Ka
dangi nusikaltėlis pasikorė 
tankumyne, tai jo niekas ne
galėjo rasti

BANKROTAVO JAVŲ 
PIRKLYS.

Ariogaloj bankrotavo 
stambus javų pirklys Gh. B. 
Jo bankrotas palietė kelis 
prekybininkus, nes jie buvo 
indorsavę jo vekselius.

PEŠTYNĖSE NUDURTAS
VIENAS PEŠTUKAS.
Pakrojaus m. keli vyrukai 

smarkiai įsigėrę pradėjo pe
štis. Peilio smugiu vietoje 
nudurtas Juozas Valteris.

ATE1NANČIAIS METAIS
NEBUSIĄ NEI DARBO, 

NEI DUONOS.
Prieš kurį laiką Nauja

miesčio dvare buvo kūlimas. 
Sušvilpus sirenai, darbinin
kų prisirinko kiek tik reikia. 
Dirbo nuo tamsos lig tamsos 
už 2—3 litus. Ir tai darbinin
kai džiaugėsi, kad gauna 
nors tiek uždirbti.

Dabar jau kuris laikas ei
na prašyti uždirbtų tų kelių 
centų, bet vis negauna. Kuo
met pono paprašo, tai pir
mas atsakymas: neturiu. O 
kai paklausia, kada turėsi: 
—nežinau. Kad butų ką kal
bėti, kad darbininkas prašy
damas žiuri į akis, tai jis ima 
pasakoti apie ateinančius 
metus. Esą, ateinančiais me
tais nebus nei darbo nei duo
nos ir tp.__________ i
VAKARUŠKUOSE NUŠO

VĖ ŽMOGŲ.
Viename miestely šau-

Įvykį sužinojo jos vyras, tai Kauno karo komendantas 
namie pasidarė tikra “vai- be jokio teismo nubaudė 

P. Tarabildą 3 mėn. kalėji
mo arba 3000 lit Tarabilda, 
neturėdamas tiek pinigų už
mokėti, bausmę atliksiąs ka
lėjime.

įa.

MOTERIS TURI 3 VAI
KUS, BET VALDŽIA NE 

PRIPAŽjSTA JOS MO
TINA.

Eržvilkio valsčiuje, Sen- 
lirvinių kaime, gyveno ma
lūnininkas Skrupskis. Dar

KAUNE DAUG BEDAR
BIŲ.

• - j-j-- i -i Jau pinna Kaune buvo
Dnes didįjį karą, vos tik tūkstančiai žmonių be jokio 
skurpskiui vedus, jo jaunu- darbo, o dabar bedarbių 
tė_ ir gražute žmonelė suma- sjęaičius da daugiau padidė- 
nė jį palikti. Ir ji pabėgo nuo. j0< nes fabrikai pradėjo dau- 
įo. Tada jis, ilgėdamasis gjau žmonių atleisti, trum- 
moters, o vedybų aktu bu- pjnti darbo dienas ir mažinti 
damas priristas prie savo atlyginimą.
pabėgusios žmonos, susitarė,
?u kita mergina gyventi be, KLAIPĖDOS UOSTUI 
sliubo. Skrupskis su ja, fak-Į PADARYTA 30,000 LITŲ 
tinai ją laikydamas savo an- NUOSTOLIŲ,
trąja žmona, laimingai gy-( Per Kalėdas siautusi Bal- 
veno ir net tns kūdikius su-tjjos juroj audra pridarė 
sigyveno Tik visi tie kudi-! Klaipėdos uostui 30,000 litu 
kiai, kad išvengus nemalo- ; nuostolių.
numų, metrikų knygose bu-j ~ _ _________
vo užrašyti pirmosios žmon. j NUTRAUKĖ DARBININ- 
vardu. Jis, bežemis, parce- KUI KOJĄ

liai surengė vakaruškas ir liuojant dvarus, gavo žemės, Radvilišky Glezerio odų
atėjo šokti ginkluoti revol 
vėliais. Vakaruškose be
veik visi buvo girti ir tuo
jaus kilo muštynės. Mieste
lio “gengė” su savo vadu 
Gedvilą norėjo išperti šau
liams kailį. Šaulys vardu 
Motuzas išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyt. Vienas 
šūvis pataikė Gedvilai į ko
ją ir beveik visai ją nutrau
kė. Kadangi nebuvo kam 
kraują sustabdyt, tai nuo di
delio kraujapludžio peršau
tas Gedvilą mirė. Šaulys 
Motuzas dabar areštuotas.

sklypą. Bet šit dabar, jam dirbtuvėje padieniui darbi- 
paciam mirus, įstatymai jo ’ nįnkui Pr. Maslauskui trans- 
antrosios žmonos, tų trijų misijos volas nutraukė koją.
kūdikių motinos, motina ir 
Skruspkio žmona nepripa
žįsta ir nori iš jos atimti gau
tąjį žemės sklypą.

Ligonis nugabentas Šiaulių 
ligoninėn.

jęs puskarininkis J. Matu-;tos rankos ir kojos ir pa
kas. Jai mirus, jisai nusišo-guldyta lovoje. Iš burnos, 
vė. : matyt buvo išbėgę daug

kraujo. Sekančiame kamba- 
ry rasta atplėšta dėžutę, bet 
nieko nepaimta, jei bent tik 
pinigai. Piktadaris įlindo 
pro langą.

PETRULIO BYLĄ
Petrulis buvo finansų mi

nisteris prie krikščionių de
mokratų valdžios. Dabar 
jam keliama byla už valsty
bės pinigų išvogimą. Kalti
namas aktas jau perduotas 
vyriausiam tribunolui.

Netrukus busią svarstoma 
kada bylą paskirti. Kalba
ma, kad paskirs gegužės 
mėn. Byla sudarytų 3 tomus. 
Buk liudininkų surašyta 71, 
jų tarpe prof. Voldemaras,

IŠVILIOJO RAKTUS IR 
APVOGĖ NAMĄ

Šiauliuose išėjus mokyt. 
Galvanienei darban ir pali
kus namie 4 metų dukrelę, 
atėjo du vaikai, kurie išvi
liojo iš mergaitės raktus, 
įėjo vidun ir surinkę vertes-
nius daiktus išėjo. 

dr; Karvelis, Starkus, Bliu-į Policija išaiškino, kad vo- 
džius, konsulas Naftalis, Ka- gė Klemas Druceika 11 met.
roblis, doc. Rimka, Stiklio- 
rius, Kraus, prof. Jurgutis, 
gyd. Alekna, valst kontro-

Krikščiunas 16 m. Kaip vė
liau paaiškėjo, abu jie Gal-Į 
vanienės bute išgėrė butelį'

lierius Matulaitis, M. Yčas ir Į vyno ir galvom sukantis nu- 
kiti keli ekspertai. Byla bu-Įėjo pas Poviliauskienę, kuri 
sianti sprendžiama apie po-Juos priglaudė ir davė per- 
rą sąvaičių. 'nakvoti.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

IŠ*

Štai Yra Jūsų Darbas,
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kadi 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei- » 
kūme. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, , 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų | 
sveikais. . j

Visuomet turėkite po ranka bonkų’to gar
saus linimento ------- ------- --------- '

t- PAIN-EXPEtL’ER*s-*
Ireg. J. V. Pat Biure. ~

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPEL- 
LERIS’ yra pigiausia “darbo apsaugos” forma. Ą.
Kaina 35c. ir 76c. • • • •

* Tikrasis tari INKARO vaisbažeokli.

BE REIKALO PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Kapčiamiestis. Neseniai 
jaunuol. Šarkauskas iš Grie- 
kovo km. susikūrė ugnį ties 
valdišku mišku. Nuėjęs į mi
šką traukė iš žemės senus a- 
pipuvusius kelmus. Staiga jį 
užpuolė eigulys Barkaus
kas ir šovė tiesiai Šarkaus- 
kui į galvą. Šarkauską nuve
žė į Lazdijų ligoninę, o eigu
lį į Alytaus kalėjimą.

UŽDARĖ 3 DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ ORGANI

ZACIJAS.
Kaune šiomis dienomis 

Smetonos valdžia uždarė 3 
profesines darbininkų są
jungas, kurios buvo didžiau
sios visoj Lietuvoje. Viena 
jų buvo prekybos tarnautojų 
sąjunga, kuriai priklausė a- 
pie 700 narių. Antra buvo 
maisto darbininkų sąjunga, 
turėjusi 800 narių. Trečia gi, 
tai “Adatos” sąjunga, ku
riai priklausė apie 800 viso
kios rūšies siuvėjų, mezgė
jų ir audėjų.

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie yra

stiprus".
“Mano inkstai buvo tiek silpni, kač 

aš per 5 ar 6 metus turėdavau kel
tis keiis sykius kiekvieną naktį", ra
šo p D. Bartkus, Pittsburgh, Pa.: 
‘‘Praradimas miego padarė mane silp
na ir nervuotą. Aš turėjau skilvio pa- 
įrimą ir skausmus mano viduriuose. 
Jokie vaistai man nepagelbėjo iki aš 
pradėjau imti Nuga-Tone. Aš turėjau 
silpnus inkstus. Dabar jie yra stiprus 
ir mano sveikata puiki."

Nuga-Tone priduoda naują stipru
mą organams. Jis sustabdo kelimąsi 
naktimis ir pc ėmimo tik kelias dienas 
jus pastebėsit didelį jūsų sveikatos 
pagerėjimą. Nuga-Tone yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptie- 

kininkas neturi jo. paprašykit ji už
sakyti iš savo urmininko. Persitikrin- 
kit, kad jus gaunate Nuga-Tone. Ima- 
tacijos yra be vertės.

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

Sekti tą tokį įvairu ir tokį 
gausą šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik bi

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova. P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ar.t. Tulys ir kit. 
Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

DRAUGAI:—

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

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

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” ADM.

253 Broadway, So. Boston, Mase.

formuotų, bet ir pats kartu eitų . apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- • Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir jį ugdydamas. į jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviaiį geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną tokį tobulą in-įjo, kaip “Kultūra.”
formatorių apie visus mokslo ir i 
literatūros

. į Kultūra” savo išvaizda ir su- 
naujuosius laimėj:- j tvarkymu yra visai modemiška

KERŠINDAMAS ŽMOGUI,
NUKAPOJO ŽĄSIMS 

SNAPUS.
Telšių valsčiuje, Lauki

ninkų kaime, du ūkininkai 
kerštavo vienas kitam. Vie
nas jų susivarė savo kaimy
no žąsis į savo tvartą ir kir
viu nukapojo joms snapus. 
Tai ve, kokių žmonių šven
toj Lietuvoj da yra.

RAITAS ANT KIAULĖS.
Akmenės m. gyventojui 

Bemotavičiui iš, nakties din
go 17 pūdų kiaulė. Kadangi 
tą naktį buvo pasnigę, tai 
aiškiai matėsi, kad vagis ant 
kiauėls išjojo raitas.

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN ~ EUROPA
Paikas geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN J LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitę išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinamais Laivais. 
Užsisakykite vietas pas vietinius agentas, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
252 Bovlston Street Boston

mus, apie visas žmonijos pro-1 jr pr;iygsta geriausiems tos ru- į 
greso pastangas ir užkariavi
mus,'— tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu-

šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji: 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja: 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra: 

liarus moKslo, visuomenės ir Ii-. žodžio prasme kultūra.
teraturos žurnalas. Be to, ji yra į .......... . . !
gausiai ir puikiai iliustruotas i Amerikiečiai daugiausia skai- 
žumalas, išeinantis kas mėnesį Įto angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo jturėtu’ pagaliau, sužinoti, kad
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” į “Kultura” Plačiai rašo ir aPie! 
komplektas sudaro apie 800 pus- \ Amerikos gyvenimą. Tikrai kul-i 
lapių didžiulę paveiksluotą kny- S turingas lietuvis negali jokiu 
gą. Nežiūrint savo populiariš- : ’5U^U apsieiti
kūmo, t y. suprantamumo “Kul- j “Kultura,’

‘Kultūros.” 
tas toks vertingas

turą” vis dėlto yra tikrai rimtas > žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur-trikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. ' o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai \ kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso- Aušros aL 15, Šiauliai. Lithuania

»•:: * ♦ 

ii 
ii
ii*«♦♦į

*1
j♦♦♦♦♦

• ♦
u 
♦ ♦

!ii

♦♦. ♦ 
Ii

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

*
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Naujas vajus ui panailrim-

Šios sąvaitės pradžioj pas

No. 5, Vasario S <L 1932 m.
gydytojų adresaiPIN1GA1

Turėtų būti jūsų pačių priežiūroje
Bostone pradėjo naujas

vajus pnes mirties bausmę. U U jie netik kad nenote jokio pelno,
Pradėta reikalauti lcaH Mas. *** daro nuosto!i prijodami d*«K rraueutreiKaiaua, Kaa Mas- rūpesčio, (2) vagys gsH »«mti, ir (3) 
sacnusetts valstijoj butų pa- Ugnis sudeginti Saugiausi* vieta yra 
naikinu elektros kėdė ir di- ten Aur. S?7ngs~ w aa U* nę didelę dalf savo pinigų, t y. pirmi

mortgičiai nt Real Estete. Patys 
galite įdėti savo pinigus į pirmus 
mortgičius ant namų, kurie bus pačių 
priežiūroje ir kontrolėje, taipgi pilnai 
apsaugoti nuo sudegimo.

Del susidariusių aplinkybių iš prie
žasties uždarymo nekuriu Bankų, mes 
turime geriausių progų įveatinti ma
žas ir dideles sumas ant gerų nuo
šimčių ant pirmų ir antrų mortgičių. 
Tad. naudokitės progų. Pilniausios in
formacijos veltui. Klauskite advokato 
Gailiaus žemiaus paduotu adresu.

Mes taipgi turime didelj pasjrinki- 
mų pirkimui ir mainams namų, far- 
mų ir įvairių biznių:

FARMA, 27 akrai geros žemės, ar
ti miesto, naujas 6-rumų namas su 
vonia ir elektros šviesom, puiki bar- 
nė, garadžius ir vištminkai. Parsiduo
da pigiai arba galimu mainyti ant 
narnų Bostone

KITA 23 akrai žemės tik 16 mylių 
nuo Bostono, prie pat ežero, yra kar
vė, arklys, 2 kiaulės, 100 vištų, 7 žą
sys, 8 antys Kaina $2£60.
..SOUTH BOSTONE, namas 2-jų 
šeimynų su naujausio* mados įtaisy
mais, karšto vandens ėHuma ant pla
čios gatvės arti Broadvay. Kaina tik 
54,500; $500 įmokėti ir lengvos išly
gos.

3-JV ŠEIMYNŲ namas 11-rumų su 
elektras šviesoms, skalbynėms ir di
leliu jardu Kaina $1000. Rendos $36. 
per mėnesį, Nepraleiskite auksinę 
progų. Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie (5)
3OSTON REALTY TRUST 

J. BALl'šAlTIS, Agentas 
Telefonas 2732

317 E STREET. 80. BOSTON

EASY WASHER
SKALBIMUI MAUNU

A.J.West,M.D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CH1BUBGA8

džiausi prasikaltėliai butų 
baudžiami tiktai kalėjimą 
Sakoma, kad mirties baus-

Kaip saugotis nuo plaučių Miestas nekels nei balių, 
nei koncertų.

Bostono majoras Curley ____
mus staiga atšalo oras." To- paskelbė, kad šiais 1932 me-. ^ėTISSaSram^nri dėl daktarai isDėia žmones, tais Bostono parkuose nebus panaikinimui pritariąs

Uždegūno arba pneumosi- guiį v nnestonrtefe jokn! SHflS? dSbflLi
JOS. Šita liga gaunama dau- atvykstantiems sve- Vi . reikalauia naskir-
giausia nuo peršalimo. .< Ji ciams, nes nėra pinigų to- *. JJa™~4^ja paskir
eali išsivvstvt iš Daurastos kiems dalykams. Tokie kon- “ komisiją be apgali įssivysiyr is paprastos j mokėjimo, kad šitą klausi-
!^OS;v vr U<\n?OS’ Seita™ mtotri S30 000 m« apsvarstytų, o kitas bi-
kulio (kokliušo) ir net iš pa- sieulam miestui SdU.UUU. . rre>kalauia Danaikinti
prasto nuvaromo Kada tik kuriuos turėdavo sumokėti re*Kaiauja panaiKinti 
prasto nuvargimo. ivaaa uk vi<nki»k moke«- mirties bausmę tiesiai, be jo-zmogaus kūnas būna nųsilp- pineeiai visokiais mohes-
nėjęs, visada yra pavojus čiais. \ ieną tokių balių ma- i<o:niSnoV
gauti pneumoniją. Greičiau- ipras pernai buvo iškėlęs ir J *•________
šia ja apserga maži vaikai ir lietuviams, kai prof. Biržis- _ __i_> . ■seni žmonės, ir dažniau vy- ka lankėsi Bostone. Buvo Dem°™a\mdary'
rai netru motervs .pakviesta i viešbutį apie oOA: Q -• ■ŽVmpęnin Hptin4n «r«irinkn Bostono “Herald IRSO.

Pirmutmrai pneumonijos žymesnių lietuvių, susirinko R d užsjdariusie« bankai
ženklai vra tokie- stalelis majoro artimieji pohtikie- ujimaizenaiai yra toKie staigus j miestui aal Massaehusetts valstijoj yra
skausmas šone, astrus kęsu- na.1 Praarė miestui gai
lvs. karštis ir šalti šiurpu- apie $200 nuostolių, zmo- 
liai, sunkus alsavimas ir kar- ■ ma. tokios vaisęs yra geras 
tais kraujo pasirodymas daiktas tiems, kurie jomis 
spiaudanL Bendrai imant., naudojasi, bet bloga, kad ki- 
iš 100 susirgimų, apie 70jti turi už jas mokėti.

KAINA NUPIGINTA!

(Biskį daugiau iasaat ant išmekėjiaių)

glTAS $68.50 EASY 
WASH E R yra nupi- 

ffintM ild $5950—$10 pi
giau negu bent kada buvo 
už bile EASY Wa«her. Jus 
sutaupysite $10 ir gausite 

skalbuuui —retiną,
EASY netik išlaikė

Eaay ypatybę, bet padarė 
ir nupigino

ligonių turi progos pasveik
ti, bet 30 visada numiršta. 

Vaistų nuo pneumonijos
Rado paslėptų ginklų.

Lynno policija rado vie- 
medicinos mokslas da nesu- nuošė namuose tarp lubų pa
rado, bet ligoniui daug gali tslėptus šešis armijos kulkas- 
padėti tinkama priežiūra. Ivkidžius ir tris automatikus. 
Jam reikalingas lertgvas -Gretimuose namuose rasta 
maistas, daug vandens gįeFft, 'du greit šaujami karabinai, 
grynas oras ir vėsus kamba-f Manoma. kad tai bus tie 
rys, naudaugiau kaip 60 ginklai, kurie tūlas laikas at

tikrai melžiama karvė de
mokratų politikieriams. Sa
ko, "betvarkydami” 11 už
darytų bankų dešimtis de
mokratų per 9 mėnesius pa
siėmė už savo “darbą” ly
giai $13,000.

Tai ve, kur eina žmonių 
pinigai, kuomet bankas sto
vi uždarytas.

South

Nuo 2 iki 4 d^ aoo 7 iki 8
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefoua* Talbot 0847

MEDICINOS DAKTABAB

C. J. Mikokitb
nuo Ž fld 4 po 
mo 7 iki 8 

l«7 SUMMER STBEKKi 
LAW>KNCE,

TeL Porter 3789

Dr.John Repshis
(BEPftYB)

LIETUVIS GYDYTOM*
Valandas: 2-4 ir 7-R

nuo 10 iki 12 ryta.
278 HARVARD ST.
(kampa* lamam st.)

CAMHUDGI, maro. ✓

laipsnių, ir gydymas okšigė- 
~ nu. Oksigenas nėra vaistas, 

bet prailgina gyvenimą ir 
padeda ligoniui atsigriebti.
Bet oksigeną gali pritaikyti 
tiktai daktaras. Todėl pasi
rodžius pneumonijos ženk
lams, greitai reikia kviesti 
gydytoją.

Brocktone nukapojo batoha- 
vipii 15 nuoš. atlyginimo.

State Board of Arbitra- 
tion pranešė Brocktono bat
siuvių unijoms, kad darbi
ninkų algos turi būt nuka
potos 15 nuošimčių. Fabri
kantai siūlė darbininkams 
priimti 10 nuošimčių numa
žinimą, bet darbininkai su 
tuo nesutiko ir pavedė šitą 
klausimą išrišti valdžios ar- 
bitracijos komisijai. Taigi 
šita komisija ir pasitarnavo 
fabrikantams; ji nukirto 
darbininkams daugiau ; da, 
negu patys fabrikantai norė
jo. Tai ve, ką reiškia, kada 
valdžioje sėdi kapitalistų 
reikalų gynėjai!

Federal National 
žada greitai atsidaryti. :"

, Užsidariusio Federal Na
tional Banko viršininkai pe
reitą sąvaitę buvo sušaukę 
depozitorių mitingą East 
Bostone, nes bankas turėjo 
savo skyrių ir tenai. Susirin
ko Eatst Bostono High 
Schoolės salėje apie I,IQO 
žmonių, kurie atstovavo apie 
$4,000,000. Daugiausia buvo 
italų, ir beveik visi jie suti
ko užrašyti 25 nuoš. savo In
dėlių j naują banko kapita
lą. Viršininkai tikrino, kad 
bankas greit atsidarysiąs. Šį 
panedėlj toks pat mitingas 
puvo Mattapane.

gal buvo išvogti 
arsenalo.

iš Lvnno

! T
Bostone 
gatvės.

South Bostone pradėjo 
eksplioduoti gatvės. Staiga 
pasigirsta smarkus trenks
mas ir dideli geležiniai vo
kai, kuriais yra uždengti vi-

B , ,. . . - sokie buktai, lekia į orą ir
Bedarbiai ture* šluoti paskui su didžiausiu sunku-

, . ?*,**' .. mu krinta žemėn. Vienas
Bedarbiai, kurie gauna is toks atsitikimas buvo aną- 

miesto siokios-tokios para- djen anj Broadway, o kitas 
mos, dabar turės užtai šluoti ant Sixth streeta Sakoma, 
gatves. Į pietus nuo Massa- kad Į_je sprogimai pasidaro 
chusetts avė. dabar kas die- nuo susikaupusių dujų po
ną šluojamos visos gatvės gatviniuose tuneliuose.
ir skverai. Dirba iš viso 500 
bedarbių. Kai bus sniego, tai 
jie ir sniegą valys.

Statybos darbdaviai pa
siūlė darbininkų unijoms ge
ruoju priimti algų sumažini
mą. Dailydės jau priėmė to
kį sumažinimą, bet kiti a- 
matninkai gauna dar po $1.- 
50 į valandą.

Nepaprastas “atradimas”.
Kapitalistų laikraščiai 

Bostone paskelbė anądien 
dideliais antgalviais prane
šimą. kad kokia ten dyka
duonė išskaitliavo, _ jog šei
myna susidedanti iš 5 žmo
nių gali pragyventi sąvaitę 
už $7.86. Žinoma, kad gali! 

'Juk tūkstančiai šeimynų da-
1 VCTTIVAC D AM A V bar gyvena negaudamos nei 
Lili I U VI/m Blzli AI. vieno dolerio i sąvaitę. Bet 

Mes priimam LIETUVOS i kas gi nori tokio šuniško gy- 
BOKŲ kuponus už pilnus .venimo?
pinigus. 

Perkam LIETUVOS BO- Pereitos subatos naktį Bo-
NUS ir mokam pagal dienos stono gengsteriai vėl pradė- 
kursą. į jo šaudytis. šaudėsi greitai

Šiandien mokam 70 d ole- važiuodami automobiliais, 
rių už $100.00 ir 35 dolerius Batalija prasidėjo West 
uz $50.00. Siųskite Lietuvos Roxbury ir nuaidėjo {Brook- 
Bonus registruotame laiške, line- viso buvo paleista a- 
o tuojau gausite Bankos če- pie 20 šūvių tarp dviejų au- 
hL jtomobilių. Ar buvo kas su-

Musų krautuvė atdara ir, žeistas, policija negalėjo su- 
vakararis iki 9 valandai. . sekti.

Pereito nedėldienio vaka 
ą Lietuvių Salėj buvo pir
mutinis masinis bedarbiams' 
leipti mitingas, kurį sušaukė 
kelių draugijų sudarytas ko
mitetas. Kalbėtojai paaiški
no, dėl ko kįla nedarbas ir 
kaip reikia nuo jo gintis. 
“Keleivio” redaktorius pra
nešė, kad “Keleivis” rems 
bedarbių šelpimą visomis iš
galėmis. .

Ant laiptų prie policijos 
nuovados Cambndge’uje 
buvo palikti da kūdikiai, 
berniukas ir mergaitė. Poli
cija atidavė jtrae vaikų prie- 
glaudon ir jieško motinos. 
Vaikų drapanaitėse rasta 
skalbyklos ženklas “0-33”. 
Pagal šitą ženklą susekta, 
kad tos drapanaitės buvo 
skalbiamos New Bedforde, 
Reiškia, iš tenai tori būt ir 
tie vaikai.

MžasimUDUs

UKVK aras

Naujas Grožis Išveizdoje ir 
Spalvoje

Standard Eaay Gear Case 
General Eletric Motorai 
Vba Porcelaainė Kubilo Rūšies

įtalpa
Naujas EASY Trintu va*

I'

DR. J.MARCUS
1S MASKVOS IR KAUNO 

•lapt* ir
ir vyrų. krauju if <

iri
' i-

SSl Bauover St,
Tel Uapitol 2257 
Valaudoa: Nuo » ryt* iki S 
Nedėliomis: iki 4 vaL p*

LUETUVTS

OPTOMETRISTAS

L //

DR. J. LAND21U5SEYII0UR
UKTUVM C7DTTUJAŠ IR 

Gydo aštria* ir kroniškoa liga* vyrų. 
aparatų ištyrimui vidurių ir 
rnų. ir sptaudaloa savo laboratorijoj 
gyvenantiems. 15 metų praktikes

OTm* vateodoa: 2—4 p. p; 7—SJS 
4M KAST BMOADWAY

Vartoja X.Ray

Patjiteui Yra Diėefia

Tel E BL 271X Dr.
GMutm-Cnrį

Policija prieš bedarbius.
Prie pono. councilmano 

Down’o namų Roxbury pe
reitą sąvaitę bedarbių dele
gacija reikalavo darbo.arba 
pašalpos po $15 į sąvaitę, su 
$3 pridėčku kožnam vaikui. 
Delegacija nurodė, kad-Bo
stone dabar yra 100,000 be
darbių ir jiems reikalinga 
skubi pagalba. Nežinoda
mas, ką bedarbiams 
ti, ponas Down pasišaukė 
policiją. -K.!

r
Parduodam laivakortes ir į

Kurie norite pasveikti be daktaro---J IjietUVą, Lenkiją IT Lat- važiuokit į Floridų. Serganti reuma-
vįįa ;t:zmn arba užsisenėjosiu šalčiu, pa-

■ . . . » , i buvus ten kokį laikų pasveiksite. AšNuo dabar ant ceverykų, pargryiau iš ten, bet vasario 9 d. vėl 
skrybėlių, marškiniu ir kai- važiuoju automobilium. Už 3 dienų 

m .. įbusite Floridoje. Kurie norėtumėtOrų nUmUSam 10 nuošimti. Įvažiuoti sykiu, klauskite telefonu ar- 
‘ Malonėkit mus nepamiršt.'ba yoatiškai. j. jonuskis, m Wa*er
AMERICAN DRY GOODS,St stw,*ht«"’ Ma”- TeL ___

STORE
P. BARTKE\TČIUS, Sav.,

678 No. Main Street,
Mostelio, Mass.

FLORIDON!

ką lapelių
Maldeno poliemanams a- 

nądien buvo duotas įsaky
mas areštuoti kiekvieną 
ir visus asmens, kas tik 
platins geltonos spalvos la
pelius. Tie lapeliai esą išleis
ti komunistų partijos ir dar
bininkai juose raginami gin
ti Sovietų Rusiją nuo Ame
rikos imperialistų pasikėsi
nimo. Miku redakcijai nete
ko tų lapelių matyt

Per 30 metų praktikos, 
rūmri m* SALCVO.

Nors «ankiaumai stogą butų 
teiks stebėtinų palengvini m Į 

Niekados nelaukite kol šalti 
paguldys į lovų. Tada gaR bu .

-----  P^ute kad
reiškia sloga, tuojau:

Varmus ir nurodymų kaip vartoti. 
muro* už $1.9*. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAU8KA8
APTTEKORIUS

373 BROADWAY SO.

J"

BOSTON, MASS.

Dr.G.L

Jei Nori Nupentyt į 
Ar Pataisyt Namą;

KLAUSKITE kainos6^' S* -----* —f--- «■rCsKlB Ia pOpiPil OOJro.
darbų h- pigiai.

ta>. JUOZAS TAMOŠAITIS 
|l Ticknor SU So. Boston,

Tel. So. Boston 1396-M.

LAIKRODININKAS
' P. VALUKONIS

rintai

UETVVISKA
BVCERNS

PUL PA KLIOKI US 
14 Geriausiam Stovy Stalų, ant 

Broadway. Savininkas turi kitų biz
nį. Klauskite: 395 Broadway skiepe.

(5)

Plaukdamas iš Bostono į 
New Yorką su 200 pasažie- 
rių garlaivis “Robert E. 
Lee” nakties laiku susikūlė 
ant jūrių su kitu laivu, kiris 
vežė Bokonan gazoliną. Iš 
žmonių niekas nenukentėjo.

R. M. ŽIDUUNAS
Brukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos. Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.! 
Už cash ir credit. Atlieku ir taisymo

darbus gerai, greit ir nebrangiai. 
Abudu vienam store:

315 E St. Prie Broadvay, So.

Visokį tavorų pa 
pupai ir gerų.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARI 

881 BROADWAT, 90. B08T<MI.|

Raakro HekpUi
Lietuviai: Karie norite pamokini 
savo berniuktm ar mergaites moži 
kos, pradėkite leisti dabar, 
nu savo studijoj, taipgi einu 
namus. Namie esu koži^ dte« 
nuo P iki 3 pu pietų. (->

VALENT. PALTANATKIUT* 
912 E. Broodvay. 9.

A. L. KAPOČIUS

ir |

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS

DIDELE PROGA 
PRALOBTI!

50 kunigų sumažino tau 
algas.

Bostono “American - sg 
ko, kad Bostono apielinReje 
daugiau kaip 50 protestonų' 
kunigų liuosu noru surrmži- 
no sau algas.

Laikrodžio*,
ir tt. Darbas nžtik- 

geraa ir teisinga lesia*. 
M9 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.

BXTBA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Juoų Senas Aptiekorlus M 
vidtoj per pastaruosius 88 
ir nėra sųryšy su bile kita 
Visados šviežios Šaknys H

vos ir

SO BOSTONE (City Point) par
siduoda kampinis, 5 šeimynų mū
rinis namas su krautuve. Kiekvienai 
šeimynai po 4 romus. Iš lauko ir 
vidaus gražiai ištaisytas. Vieta la
bai tinkama bizniui, ypač barber- 
nei ar Hardware storai. Aplinkui 
plačiai gyvena pasiturintieji lietu
viai ir amerikiečiai. Juros ir mau
dynės čia pat Oras tinkamas svei
katai.

, DAUGI
ir kana

BURTON FURI 
COAL CO.tenisų

T«L

DAUGIAU MLUMOS
ir

BayVieir Motor

MT* ALIEJUS
’ Už 
GALLONA

HOUiTEHOLD RANGE OI L CO. 
134 Gold Street. So. Boston

F. Putamkas. S*. Boston 3168

galima gaut paa
DAV1D CABITT

REG. APTIEKORIU8 
Visados pasirengęs jum:

100 SALEM STREHT 
BOSTON, MASE.

Telef Riehmond 1888 
a»iis<a atdara nuo 8 II

iki 10 vskero.

BOSTON, MASS. (Dorchesterio 
distrikte) pigiai porsidnoda didelis, 
modemiškai įrengtus, murfr.is gara
džius. Randasi ant Adelės gatvės. 
Vieta tirštai apj
lietuviais ir an
narna apie 60 aa 
šieji čia pat ir sutaisomi. Be to per
duodama daug gsamBao ir kitų au
tomobiliam reikmenų. Bisnia išdirb
tas. Kaina tik $20^000; įneit $3,000, 
kiti lengvom sąlygom išmokėti. Tai
gi pirkusis, įnešę* tik mažų sumų 
pinigu. gauna sau nuolatinį darbų 
su gera alga ir sOugtai mvestma 
savo pinigus.

Visas informacija gausite 
A. J. Kl PSČIOeflse,

332 W. Broadvay, Su. I

ADVOKATAS
J.B.GAUDS

NAUJA UETUVISKA
APTIEKA

▼MNOD
Aukščiau minėtas biznis čia bū

tinai reikalingas, taigi geriausia 
proga pirkti dabar. Kaina labai 
nužeminta, tik $13,500, nes namas 
turi būt tuojaus parduotas. Per
kant įnešti tik $2,000, o kiti leng
vom sąlygom išsimokėti. Reiškia, 
pirkėjas tuojau gauna nuolatinę ir 
pelningų darbų. Del informacijų 
Kreipkitės pas

GERIAUSI UETUTIAI 
MECHANKAL

A. J. KUPSTĮ
332 W. Broadvay, S*. Boston, Mass.




