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Jungtinėse Valstijose Tebėra
Dar 10,702,000 Bedarbių.

TAIP SAKO AMERIKOS1-
DARBO FEDERACIJA. I
Jeigu ne NRA, bedarbių j 
šiandien Amerikoj butu 

17.000,000.
Sausio 24 dieną Washing- 

tone susirinks Amerikos u- 
nijų viršininkai, kurie pada
lys pranešimą kaip veikia 
NRA ir duos Kongresui nu
rodymų, kokių reikia Įstaty
mų darbininkų reikalams 
apsaugoti.

Washingtone manoma, 
kad nustačius organizuotam 
darbui savo reikalavimus, 
Kongresan bus Įnešta daug 
svarbių sumanymų darbi
ninkų naudai, nes daugelis 
kongresmanų norės darbi
ninkams prisigerinti.

Unijų viršininkai šitoj 
konferencijoj ruošiasi rei
kalauti griežto darbo valan
dų sutrumpinimo ir algų mi
nimumo pakėlimo. Be to da 
busią reikalaujama, kad tam 
tikru ĮstatymuKongresas už
draustų kompanijoms tver
ti savo unijas, žinomas kaip 
“kompanijų unijos”.

Amerikos Darbo Federa
cija yra pasisamdžius kelia- 
tą universitetų profesorių, 
žymių ekonomistų, kad pa
ruoštų bešališką NRA dar
buotės apžvalgą už unijos 
ribų. Šita apžvalga padės 
konferencijai geriau supra
sti ir įvertinti valdžios ve
damą ekonominę politiką ir 
jos rezultatus.

Dabartiniu laiku unijų va
duose reiškiasi daug nepa
sitenkinimo ir baimės dėl 
esamos ekonominės padė
ties. Nežiūrint to. kad NRA 
vadai giriasi pristatę dar
ban 6,400,000 darbininkų, 
dabartiniu laiku yra d a 10,- 
702,000 bedarbių, kurie ne
gali gauti jokio darbo. Jei
gu ne NRA. tai bedarbių da
bar butų 17,102,000. O per
nai blogiausiu laiku bedar
bių buvo 13,000,000. Tas 
parodo, jog šįmet ekonomi
nė padėtis yra daug aršesnė, 
negu pernai.

Tų 6,400,000 žmonių, ku
riuos NRA aprūpino civili
niais ir kitokiais darbais, 
negalima skaityti prie pasto
viai samdomų darbininkų, 
nes jie pasamdyti tik laiki
nai. dirba nepelningą darbą 
ir alga jiems mokama visuo
menės pinigais. Darbininkai 
negali ramiai į tokią padėtį 
žiūrėti, nes tai nesveika pa
dėtis.

Konferencija todėl reika
laus įvesti visoj pramonėje 
30 valandų darbo sąvaitės, 
kad daugiau darbininkų tu
rėtų samdyti pramonė. Be 
to, turi būt pakeltas atlygi
nimo minimum.

MUSSOLINI MATO 
KARĄ .

Mussolini sako, kad karas 
tarp Rusijos ir Japonijos ne
išvengiamas. Amerika irgi 
busianti įtraukta.

Washingtono žiniomis, 
visų pasaulio valstybių sko
los šiandien siekia 114 bi- 
lionų. dolerių. . Jungtinių 
Valstijų valdžia turi $23,- 
000,000,000 skblų.

šitoj

j Chicagos Pieno Strei
kas Pasibaigė.

Laikraščiai praneša, kad 
farmerių streikas, kuris bu
vo sustabdęs Chicagai pie
ną, jau pasibaigė. Pieno kai
na busianti nustatyta vėliau. 
Streiko metu buvo padalyta 
labuti daug sabotažo. Kelio
se vietose farmeriai buvo su
stabdę traukinius ir sunaiki
no visą pieną. Šalia gelžke- 
lių buvo didžiausios krūvos 
tuščių blėšinių. Traukiniai 
buvo stabdomi visokiais bu
dais, vietomis signalais, o 
vietomis ant bėgių buvo 
kraunami rąstai. Daugybė 
trokų su pienu buvo sudau
žyta arba suvaryta į vande-1 
nį. Buvo numuštas net vie
nas orlaivis, kuris gabeno 
pieną.

30,000 Angliakasių 
Paskelbė Streiką.
Wilkes-Barre, Pa. —Uni- 

ted Anthracite Miners uni
jos suvažiavimas pereitą są
vaitę čia vienbalsiai nutarė 
apskelbti angliakasių strei- 

ir uždaryti visas kietųjų 
anglių kasyklas' Distrikte 
No. 1. Naujosios mainerių 
unijos vadai sakė, kad strei- 
kan išeis 30,000 angliaka
sių.

šitas streikas eina už pri
pažinimą naujos angliaka

sių unijos, kurios tikslas yra 
išstumti iš Pennsylvanijos 
kasyklų senąja United Mine 
Workers uniją. Taigi senoji 
unija šitam streikui yra 
griežtai priešinga.

Štreikieriai jau organi
zuoja pikietus ir saugoja ke
lius, kad skebai neitų dirb
ti. Išrodo, kad bus smarki 
kova.

Popiežiaus Biznis 
Susmuko.

Kapoja savo tarnams 
algas.

Popiežius, kaip tikras dik
tatorius, paskelbė su niekuo 
mesitaręs, kad nuo 1 sausio 
i.vra numušama visiems Vati- 
įkano darbininkams ir tar
nams 15 nuošimčių algų, be 

nemažiau it0’ tarnauto® «meta-

1,000,000 Vokiečių
Busią Sterilizuota.
Hitlerio organas “Volkis- 

cher Beobachter” praneša, i 
ka.d dabartiniu laiku steri-‘] 
lizacijoj Vokietijoj yra nu-i 
matyta daugiau kaip 200,-'' 
000 moterų ir nemažiau J- .. ,
kain 200,000 vvrų. darbo.

Vvrams darįma operaci- , Pnezastis esant, tame, 
ja kaštuosianti no $5,0 mo-!kad ,’jasau 1?1®.k,^ls ska/?' 
terims po $12. Bet valstybei l<'z,a!Pahe“ sver!^° 
tai apsimokėsią, nes sterili- vo. bl?.n.!' Sav0 ™110nus > 
žavus visus ligonius ir silp-l??1 sude^° ! .vl?okia5 speku’ 
papročius, tauta bosianti i Pnslplrko daugybę
sveikesnė ir ligos nesipla- j lr bo,nN’. ku"« ,''erte da’ 
tins.

Vėliau busiąs daromas vi
sos tautos “biologinis cen
zas”, kad susekus ir tuos li
gonius, kurie dabar visuo
menei ir valdžiai nežinomi. 
Tokių busią gal apie 1,000,- 
000. Taigi juos irgi valys.

Hitleris su savo fašistais 
bus sterilizuotas žinoma, tik 
tada, kada jo priešininkai 
paims valdžią.

bar smarkiai nukrito ir ne
neša nei procentų, nei divi
dendų.

Be to, žmonės visur nedir
ba, todėl negali tiek aukauit 
“Dievo garbei”, kiek auko
davo seniau, ir “švento tė
vo” mašna labai, labai susi
traukė.

I

Sunaikino Posto 
Dokumentus.

Senato tyrinėjimų komisi
jai yra pranešta, kda buvęs 
prie Hcoverio pašto virši
ninkas Brown sudeginęs la
bai svarbius dokumentus iš
eidamas iš tarnybos. Tie 
dokumentai butų parodę, 
sakoma, kad dideli pašto 
kontraktai prie Hooverio 
buvo atiduodami artimiems 
rangovams be jokių varžy
tinių. Brown dabar ginasi; 
sako, jokių dokumentų jis 
nenaikinęs. Bet buvusis jo 
stenografas James Maher 
liudija Senato komisijai kad 
Browno sekretoriaus liepia
mas jis sudeginęs daugybę 
dokumentų.
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HITLERIS ILGAI NE- 
VIEŠPATAUSĮĄS.

Vokietijos mokslininkas 
Einšteinas, kurį naciai ap
skelbė “tėvynės išdaviku”, 
pasakė anądien Amerikos 
spaudos reporteriams, kad 
Vokietijos universitetai la
bai daug nukentėtų, jeigu 
nacionalfašistų dūkimas už
sitęstų kokią dešimtį metų. 
“Bet aš nemanau, kad jie 
ilgai išsilaikytų”, pridūrė 
jisai. “Bepročių valdžia ne
gali ilgai laikytis.”

Rusijoj Susekta Nau- Juozas Sereika Hart- 
ja Šnipijada. forde Pateko Bėdon.ja Šnipijada.

Skandalas busiąs lygus gar-
I

Hartford. Conrų— Juozas'
23 metų amžiaus-

Dolerio Verte] Į Bus Nustatyta 
Tarp 50 ir 60 centų.siajai anglų inžinierių bylai. Sereika,

šiomis dienomis Sovie- ‘
Kontrolės] naoonal^0otaSS

Ant Buckingham streeto jis i _____
įvažiavo Į kitą automobiliu. I 
Bijodamas patekti Į polici-i 
jos rankas, jis paliko auto-1 
mobili vidury gatvės ir no
rėjo pasislėpti. Bet greitai 
paeiti vyras negalėjo ir tuoj 
buvo sugautas. Už paėmimą 

, svetimo automobiliaus ir 
važiavimą girtam stovy, tei
smas uždėjo jam $100- pa
baudos ir magaiyčioms pri
dėjo da 60 dienų suspenduo
tos belangės. Apie tai pra
neša “Hartford Dailv Cour
ant”.

tuose tapo iškelta aikštėn 
nauja šnipijada, kuri savo 
pobūdžių labai panaši pa
garsėjusiai anuomet an
glų inžinierių byhai, ir ža
da būti nemažiau sensacin
ga. Šį sykį į skandalą yra 
įvelta Šveicarijos firma 
vardu “Societte Generale 
dės Surveillances”. Tai yra 
tarptautinė organizacija, 
kuri tikrina eksportus iš di
džiųjų pasaulio uostų. Jos 
skyrius Rusijoj veikė jau a- 
pie 10 metų.

Pasirodo. kad slaptoji 
Sovietų policija ' sekė tos 
organizacijos darbuotę jau 
senai ir areštai prasidėjo jau 
pereitą rugsėjo mėnesį. Iki 
šiol yra suimti 6 tos kom
panijos atstovai ir 20 rusų, 
kurie tarnavo jos skyriui. 
Bet visa tai buvo laikoma 
tokioj paslapty, kad niekas 
nežinojo, dėl ko tie žmonės 
buvo suimti ir kas su jais 
daroma. Pasimatyt su jais 
niekam neleido. Rusų spau
doje apie tuos areštus iki 
šiol nebuvo nei žodžio. Tik 
dabar viskas sykiu buvo pa
skelbta. Suimtieji kaltinami 
ekonominiu špionažu.

Jonas Matulis Laimė 
jo Da Vieną Dovaną

Hartfordo dienraštis “Dai- 
iv Courant” praneša, kad 
Jonas Matulis, jaunas lietu
vis. kuris lanko Hartford 
Art School, laimėjo Fox’o 
Spaustuvės paskirtą pirmą 
dovaną už tinkamiausį pie
šinį vietos spaustuvių kalen
doriui. Dovana buvo $25 pi
nigais. Matulis yra minėtoj 
meno mokykloj garbės stu
dentas ir per du pastaruoju 
metu jau yra laimėjęs dova
nas po $100 už gerą darbą 
mokykloje. Jis gyvena po 
numeriu 31 Rhodes st, New 
Britain, Conn.

13,431 BANKAS JAU AP
DRAUDĖ SAVO INDĖ

LIUS.
Washingtono žiniomis, 

ligi 10 sausio jau 13,431 
bankas apdraudė savo indė
lius, iš viso 54,000,000 
skaitų.

są-
Šita apdrauda ga

rantuoja depozitoriams pil
ną- -pinigų išmokėjimą iki 
$2,500. Kol kas bet gi šito
kia apdrauda yra Įvesta tik
tai komerciniams bankams. 
Taupomųjų bankų ji nepa
liečia.

MIRĖ ŽMOGUS, KURIS 
'• CENTAIS UŽMOKĖJO 

$1,000.
Worcestery pereitą sąvai

tę mirė gatvių šlavikas John 
Boyden, kuris pagarsėjo 
tuo, kad bankui pareikala
vus jį atmokėti $1,000 “mor- 
gičiaus” ant namo,, jisai pa
sisamdė troką ir nuvežė tą 
sumą variniais centais. Ban
ko klerkams ėmė kelias va
landas laiko, kol jie tais pe
nais suskaitė 1,000 dolerių.

Konferencija. Šito pareikalavo prezidentas
Pereitą sąvaitę Washing- Rooseveltas ir Kongresas su 

tone susirinko pirmutinė į 
Gimdymo Kontrolės Konfe
rencija, kurios tikslas yra 

i užakcentuoti Amerikos mo
terų reikalavima, kad Kon- 
gresas priimtų gimdymo; 
kontrolės bilių, kuris dabar! 
yra Kongresan Įneštas.

Konferencija buvo sušau- jr 60 centų. Tuo budu dole- 
kta Margaretos Sanger ru-‘ 
pesniu ir joje dalyvauja 
daug- žymių Amerikos mote- 
įų. Tarp jų yra ir pagarsėju
si Amelia Earhart, kuri ne
senai viena pati perskrido 
Atlanto vandenyną.

Įneštas Kongresan gim
dymo kontrolės bilius reika
lauja, kad butų išleistas Įsta
tymas, kuriuo einant, dakta
rai, ligoninės ir kitos svei
katingumo Įstaigos teiktų 
visuomenei informacijų, 
kaip apsisaugoti nuo perdi- 
delių šeimynų.

tuo sutinka.
Ši panedėli prezidentas 

patiekė Kongresui keliūtą 
labai svarbių pasiūlymų. 
Vienas iš svarbiausių, tai. 
dolerio vertės nustatymas. 
Prezidentas siūlo nustatyti 
doleriui aukso vertę tarp 50

SOVIETAI SKOLINGI 
AMERIKAI $523,000,000.

Washingtono žiniomis, 
Rusija skolinga Amerikai 
išviso 623 milionus dolerių, 
neskaitant procentų. Jeigu 
pridėti procentus, tai butų 
da $139,918,590 daugiau. 
Bet Amerika procentų ne
reikalausianti. Washingto- 
ne sakoma, kad šitų skolų 
klausimas turįs būt išrištas 
pirma negu Amerika sutiks 
duoti rusams nauju kreditų. 
Už Murmansko ir Sibiro ek
spedicijas rusai jau neberei- 
kalaują iš Amerikos jokių 
atlyginimų. Neužilgo prasi
dės derybos dėl skolų.

GRAIKIJA VEJA INSUL- 
LĄ LAUKAN.

Graikijos valdžia galų 
gale nutarė Insulląx išvyti iš 
Graikijos ribų. Insullas yra 
Amerikos milionierius, val
dęs dideles elektros korpo
racijas ir apvogęs investo- 
rius pabėgęs užsienin. IŠ 
pradžių graikai buvo jį pri
glaudę, bet Amerikos val
džiai pradėjus protestuoti, 
graikai nutarė jį išvyti.

KINIEČIAI UŽMUŠĖ 
MISIJONIERIŲ.

San Franciscoj gauta 
nių, kad vokiečių katalikų 
misijonierius “tėvas Liudvi
kas”, kurį Kinijos banditai 
buvo pasigavę ir reikalavo 
$50,000 išpirkimo, buvo ga
lų gale užmuštas, nes niekas 
tokios sumos už misionierių 
nenorėjo mokėti.

___________ »
VA1TAVIČIUS GAVO 45 

METUS KALĖJIMO.
Pittsfield, Mass. —Myko

las Vaita vačius, 17 metų 
amžiaus bomas, kuris su vie
nu juodveidžiu andai čia a- 
piplėšė busą ir išgėdino bu
vusią tenai merginą, dabar 
buvo nuteistas kalėjiman 
nuo 33 iki, 45 metų. Jo sėb
ras juodveidis Coles nuteis
tas nuo 60 iki 75 metų kalė
jimo.

ARGENTINOJE IR BRA
ZILIJOJ DIDELI POTVI- 

NIAI.
Andų kalnų ruožte. Ar

gentinoje, pereitą sąvaitę ki
lo dideli potviniai dėl ilgų 
liūčių. Žinios sako, kad pri
gėrė 40 žmonių, o materia
liai nuostoliai sieksią $8,- 
000,000. Patvinusi Mendoza 
upė nunešė tiltus ir išplovė 
gelžkelius. Lietus lijo per 5 
dienas be pertraukos. Nuo 
tų pačių liūčių kilo potviniai 
ir Brazilijoj. Rio de .Janei- 
ro apylinkėse prigėrė 8 žmo
nės.

DA VIENĄ DAVATKĄ 
POPIEŽIUS PAKĖLĖ 

Į ŠVENTUOSIUS.
Pereitą savaitę šeši popie

žiaus žandarai sulipę i šv. 
Petro bažnyčios balkoną 
paskelbė trimitais, kad 
šventųjų šeimyna susilaukė 
naujo nario. Tai buvo fran- 
cuzų davatka vardu Thou- 
ret, kuri gyveno revoliucijos 
laikais. Popiežius dabar Įra
še jos vardą Į šventųjų kata
logą.

X •
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PERNAI AUTOMOBILIAI 
UŽMUŠĖ 29,000 ŽMONIŲ-

Travelers’ Insurahce kom
panijos surinktoji statistika 
parodo, kad per 1933 me
tus Jungtinėse Valstijose 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 29,000 žmonės. Me
tai prieš tai buvo ^užmušta 
29,196. Taigi “derlius” be
veik toks pat '

■

AUSTRIJOS VALDŽIA 
VALOSI NUO NACIŲ.
Austrijos valdžia pereitą 

sąyąitę pradėjo valyt visas 
valstybės įstaigas nuo Hit
lerio fašistų. Nors Austrijos 
diktatorius Dolfuss pats yra 
fašistas, bet su Hitlerio fa
šistais negali , susigyventi, 
nes šie norėtų prijungti Au
striją prie Vokietijos.

REZIGNAVO KUBOS 
PREZIDENTAS.

Perėitą nedėldienį Kubo
je rezignavo^ laikinasai pre
zidentas Grua. Dabar val
džia krypsiansi | kairę. Tuo 
tarpu Havanoj streikuoja 
vandens, elektras ir gazo 
darbininkai.

VISO PASAULIO ŽYDŲ 
KONGRESAS.

Amerikos žydų centro 
komitetas New Yorke iš
siuntinėjo visoms savo orga
nizacijoms paraginimą, kad 
jos ruoštųsi visapasauliniam 
žydų kongresui, kuris turi 
būt sušauktas demokratiniu 
budu ir turi išrinkti tokį or
ganą, kuris turėtų teisę kal
bėti visų pasaulio žydų var
du. '• J

TIES PORTLANDU SU
DUŽO LAIVAS.

Portlan,d, Me.— Pereitos 
nedėlios naktį netoli nuo čia 
sudužo , į uolas Eastem 
Steamship kampanijos pre
kinis laivas “Sagamore”. 
Uola perrėžė jį kaip peiliu. 
Nelaimė įvyko audros metu. 
Žmonės išgelbėti.

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ 
UŽMUŠĖ 6 DARBININ

KUS.
Hertford, N. C.— Pereitą 

sąvaitę įvyko didelis sprogi
mas Eastern Cotton Oil 
kompanijos įmonėj, kuri 
randasi čia vidury miesto. 
Sprogo ant syk 3 katilai, 
užmušdami 6 darbininkus ir 
sužeisdamij. Laimė da, kad 
tai atsitiko vidurnakty, kuo
met'didžiuma naktinių dar
bininkų buvo jau išėję na
mo.

i ris butų pastovus pinigas, 
I turėtų aiškią savo vertę, 
[bet per pus mažesnis, negu 
pirma buvo. Kongresas su 
tuo sutinka. Nors balsavimo 
da nebuvo, bet didžiuma se
natorių ir kongresmanų pa
sisakė už sumanymą.

Šitos dolerio devaliuaci- 
jos tikslas yra, iš vienos pu
sės, palengvinti skolinin
kams atsimokėti savo sko
las, o iš antros pusės — pa
kelti kainas.

Nors doleris ir dabar jau 
nukritęs iki 65 centų, bet pa
kol šita jo vertė nebuvo Įsta
tymu nustatyta, tai ji buvo 
neužtikrinta ir niekas neži
nojo kur ji nusistovės. Atei
ty doleris galėjo kristi da 
daugiau, arba galėjo kilti at
gal. Todėl prekių kainos pa
skutiniais laikais buvo nusi
stovėjusios ir kas prie dole
rio sviravimo jau nesitaikė. 
Visai kas kita bus dabar, 
kuomet galutinai bus jau ži
noma, kad doleris bus vertas 
nemažiau kaip 50 centų ir 
nedaugiau kaip 60 centų.Da- 
bar kainos turės pakilti be
veik dvygubai. Taip bent 
tikisi Rooseveltas su savo 
finansiniais patarėjais. Ir 
reikia pasakyti, kad New 
Yorko biržoje kompanijų 
šėrai ši panedėli jau pašoko 
kaip spiruoklė. Tai rodo, 
kad turės brangti žemė, na
mai ir kiti dalykai.

Kartu su dolerio vertės 
nustatymu, Rooseveltas pra
šo Kongreso nacionalizuoti 
visą šioje šalyje gaminamą 
auksą, paimti daugiau sida
bro pinigams kalti ir Įsteigti 
$2,000.000,000 aukso fondą 
transakcijoms su užsieniais.

.Jeigu Roosevelto planai 
išsipildys ir kainos pakils, 
tai darbininkai nebegalės už 
dabartines algas pragyventi 
ir todėl galima tikėtis dide
lių streikų, ’ reikalaujant di
desnių algų.

BOMBA SUŽEIDĖ 16 
ŽMONIŲ VALGYK

LOJ.
Kentucky valstijoj, Port 

Knox miestely, šio panedė- 
lio rytą vienoj valgykloj 
sprogo nežinia keno padėta 
dinamito bomba. JBuvo su
žeista 16 žmonių.

INDIJOJ SMARKUS ŽE
MĖS DREBĖJIMAS.

Pereitą nedėldienį visoje 
Indijoj drebėjo žemė. Dža- 
malpuro mieste sugriuvo 
gelžkelio stotis ir 300 namų 
buvo sulyginta su žeme. 
Konporos mieste 7,000 na
mų sugriuvo ir kita-tiek su
truko arba apiro. Iš Kalku
tos pranešama, kad žmonių 
žuvo apie 30.

MIRTIES BAUSMĖ 
ŽMOGVAGIUI.

Robert H. Wiles,' kuris
South Carolinoj pavogė 15 
metų amžiaus mokinį in pa
skui ji nužudė, pereitą są
vaitę buvo nuteistas mirti 
elektros kėdėj. ___ t



Antras Puslapis
sa
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“TREČIOJO PERIODO” 
TEORIJA BUVO KLAI

DINGA.
Rusijos bolševikai buvo 

pradėję skelbti “trečiojo pe
riodo“ teoriją, kurią dabar

i

[vadų sistemą: suvažiavimas 
‘skiria “tautos vadą”, šis 
skiria savo organizacijos 
“vadą“,šis gi stato apskričių 
vadukus, o šie valsčių vadu
kus, ir taip tolyn žemyn iki 
paskutinio “dėsiatninko”. 
Eiliniai nariai neturi jokių 
teisių; jie turi tiktai vergų 
pareigas :aklai klausyti “va
dų” ir pildyti jų įsakymus.

šitame tautininkų suva
žiavime Smetona pasakė il- 

jgą kalbą, aiškindamas, ko- 
Idėl šitokia tvarka yra “ge- 
Iriausia“. Visų pirma jis. nu- 
j peikė liberalus, demokratus, 
socialistus ir visus kitus, ku- 

įrie stoja už demokratiją ir 
I parlamentarizmą. Marksi- 
Įnis socializmas esąs nege
ras. nes—

“...naikindamas privatinę 
: nuosavybę, jis užslegia as_ 
i mens laisvę, žudo jo iniciatyvą 
1 ūkio ir kultūros
I šia pasireikšti
i žiūrai...”

Taigi išeina,

jungė, o socialistai paliko izo
liuoti.” —
Nėra abejonės, kad pasi

mokinę iš šitos klaidos, se
kančiais rinkimais Ispanijos 
socialistai paims parlamen- 

Stalinas jau gatavas atmes-J? h* vaktžią į savo rankas, 
ti.

Šitos teorijos esmė, ta-- 
riant “Naujienų” žodžiais, 
buvo tokia: ; ,

“pasaulio kapitalizmas įžen
gė į trečiąjį, paskutinį savo 
gyvenimo tarpą. Ekonominis 
krizis, kuris ištiko kapitalistiš
kas šalis, yra neišgydomas. Ji
sai veda kapitalizmą tiesiu ke
liu į pražūtį.

“Kadangi atėjo neišvengia
ma mirties valanda kapitaliz
mui, tai daryti kokių nors 
nuolaidų kapitalizmo tvarkai 
arba kapitalistų klasei nebėra 
prasmės. Rusijoje turi būt tuo- 
jaus įvykinta visiška ‘sociali- 
zacija'. Privatinė nuosavybė ne 

. tik pramonėje ir prekyboj, bet 
taip pat ir žemės ūkyje turi 
būt panaikinta. O tose šalyse, 
kur kapitalizmas dar gyvuoja, 
darbininkų klasė privalo ruoš
tis jį tuoj aus nuversti, šitam 
žygiui atlikti, komunistų parti
jos turi paimti darbininku kla
sės vadovybę i savo rankas.

“Bet kaip ją paimsi, kad vi
sose šalyse, išimant Rusiją, 
darbininkams vadovauja so
cialdemokratai arba darbo par
tijos arba darbininkų unijos? 
Socialdemokratus ir visas ne
komunistiškas darbininkų or
ganizacijas reikia sunaikinti! 
.Jeigu kuria darbininkų orga-Į 
nizaciją negalima sugriauti, tai 
reikia i ja įsiskverbti ir užka
riauti ją iš vidaus.”

Bet praktikoje 
taktika pasirodė 
kams labai kenksminga, nes 
demoralizavo jų eiles ir nai-į 
kino vienybę. Pildydami ši-; 
tokį “ukazą’’, Vokietijos! 
komunistai, pavyzdžiui, da-j 
žnai susidėdavo su hitleri-j 
ninkais, kad nugalėjus so
cialdemokratus. Darbininkų 
klasė tuo budu buvo labai 
susilpninta, o reakcija susti
printa. Paėmę valdžią, hit
lerininkai dabar patiems ko
munistams galvas kapoja.

Pamatęs kuo šitokia ko
munistų politika pasibaigė 
Vokietijoj, Stalinas pradėjo 
jau manyti, kad ir visa teo-, 
rija apie “trečiąjį periodą“ 
buvo klaidinga. “New York 
Times’o“ korespondentui 
Maskvoje jis anądien pasa
kė, kad Rooseveltas tikrai 
išvesiąs Ameriką iš depresi
jos, o su Amerika ir kiti kra
štai atsigausią. Pteiškia, ka
pitalizmas da negrius ir 
“trečiojo periodo“ nebus., , 

Bet mums rodosi, kad šita 
Stalino pranašystė irgi neiš
sipildys.

SMETONA AIŠKINA 
FAŠIZMĄ.

šiomis dienomis Kaune 
buvo tautininkų sąjungos 
suvažiavimas, kuris per
tvarkė jų organizaciją fa
šizmo pamatais, įvesdamas

kūryboje, grę- 
skirtingai pa-

kad Smeto
na stoja už asmens laisvę ir 

[neri, kad žmonės turėtų tei
sę reikšti skirtingas pažiu-Į 

v. ras. priešingas jo pažiūroms.' 
šitokiu Dabar pasiklausykime,! 

daibinin- j;ajp jjs aiįkina fašizmą: '
“Fašizmas tik suvaržo kapi-!

I talizmą, palikdamas privatinę j 
j nuosavybę. Darbo ir kapitalo į 
I santykių sargyboje stovi vals- j 

lybė. Todėl neturi būti nei va
dinamų streikų, nei lokautų. 
Asmens laisvė turi būt sude
rinta su visuomenės laisve. Bet 
asmens kūrybai skiriamas ne 
mažesnis, kartais gal didesnis 
vaidmuo, nekaip kolektyvui, 
nekaip draugijai. Štai kodėl or
ganizacijoms vadovauja laips
niškai vienas žmogus”.

Čia pasakytas grynas ab
surdas. Asmens kūrybai ski
riamas didesnis vaidmuo 
negu kolektyvui, tačiau or
ganizacijai turi vadovauti 
vienas žmogus.

Na, o iš ko gi susideda or
ganizacija? Juk iš asmenų. 

Į Ir joje gali būt daug gabes- 
Inių asmenų, negu iš viršaus 
! paskirtas “vadas”. Kokiu gi 
Ibudu gali iškilti jų kūryba, 
; kaip gali pasireikšti jų vaid- 
imuo, jeigu jie turi klausyti 
tiktai savo “vado”, kuris ga

ili būt visai žioplas?
Toliau Smetona pasako

ja:
“Fašistų organizuotos visuo

menės nariai turi visą laiką ju
dėti ir dirbti jiems pavestą 
darbą... Tokiu budu tautos or
ganizmas darosi gyvas ir vie
ningas. Nebėra priešingumo 
tarp valdžios ir visuomenės,, 
kaip kad jo esti 
tvarkoje”.

Čia jau netik nonsensas, 
bet ir didelis melas. Jeigu 
tarp valdžios ir visuomenės 
prie fašistų nėra jokio prie
šingumo, tai kokiais tikslais 
Lietuvoje buvo uždaryti 
jau du socialdemokratų laik-

į

SOCIALISTAI ISPANIJOJ 
GAVO 2,600,000 BALSŲ-
“Naujienos“ rašto:c*

“Daug rašė kapitalistų ir ko
munistų spauda apie Ispanijos 
atžagareivių pergalę ant socia
listų parlamento rinkimuose. 
Bet ta ‘pergalė’ buvo tokia: 
dešiniosios partijos gavo 
1,400,000 balsų, o šocialistai — 
2,600,000.

“Tačiau su 2,600,000 balsų 
socialistai pravedė j parlamen
tą tik 56 atsrtovus, o konserva
toriams ir atžagareiviams, su
rinkusiems 1,400,000 balsų, te
ko 150 vietų.

“Tai buvo rezultatas keisto 
rinkimų įstatymo, kurį prėmė 
steigiamasis seimas, norėda
ma užtikrinti radikalams ir so
cialistams, pereinamuoju revo- 
liucijos laikotarpiu, daugumą, 

į Išėjo betgi visai ne taip, kaip 
steig. seimo vadai planavo, ka
dangi per rinkimus beveik vi- 
Bos buržuazinės partijos susi-

liberalinej e

raščiai? Dėl ko yra nuolatos eitį. šiuo tikslu ‘Naujienos’ be 
baudžiami liaudininkų ir net 
krikščionių laikraščiai? Ar 
dėl to, kad jie pono Smeto
nos valdžiai nepriešingi?

Stačiai stebėtis reikia, 
kaip žmogus, kuri? nesisar- 
matija vadintis “tautos va
du”, gali viešai kalbėti to
kias nesąmones?

i

KELEIVIS, , SO. BOSTON

Mes Nuoširdžiai Remiam

Boston Emergency Campaign of 1934 
DŽIAUGKIS KAD GALI DUOTI!

“NAUJIENOS” ŠVĘS 20 j ir savo lėšomis prisidėdavo prie 
METŲ JUBILĖJŲ.

Šimet sukanka jau 20 me-' .
tų, kaip Chicagoje, draugui ™}ms draugiškas dienraštis 
Grigaičiui vadovaujant, įsi- gali šiandien svęsti tokias 
kūrė “Naujienos”, kurios iš reiksmmgas sukaktuves, 
pradžių ėjo sąvaitraščiu, o LATVIJOS SOCIALDE- 
paskui virto dienraščiu. Tai MOKRATAI NUGELĖJO

•; FAŠISTUS.
“Lietuvos Žinios“ prane

ša, kad socialdemokratų pa
stangomis Latvijoj buvo už-

jų veikimo“.
“Keleivis” džiaugiasi, kad! J*

buvo pirmutinis lietuvių 
dienraštis Amerikos padan
gėj. Šitą 20 metų jubilėjųN, 
“Naujienos” dabar ruošiasi ( 
tinkamai pažymėti. duotasfašistams mirtinas

Ruosianties-toms sukak- smUgįg Socialdemokratai į- 
tuvems,. N. re^alccija nešė seiman sumanymą, kad 
ko: . ” • -. .Latvijoj butą uždraustos vi-

“Pirmas ‘Naujienų’ numeris gos fašistų organizacijos ir 
pasirodė vasario mėn. 10 ji. jų laikraščiaį. KrikŠČipnių 
1914 metų. Dienraščiu ‘Naujie- atstovai tam priešinosi; Spy
nos’ virto tų pačių metų tufc- rėsi prieš, tai ir vokiški rė- 
piučio (Augusto) mėnesio pir- akcininkai. Tačiau spcialde- 
mose dienose, prasidėjus pa- mokratų argumentai ^)rieš 
šaulio karui. j fašistus buvo tokie ♦stiprus,

“šiemet todėl yra ‘Naujienų’ kad jiems pritarė didelė sei- 
jubiliejaus metai. .^mo didžiuma.

“Per 20 metų savo gyvavimo Socialdemokratas Brune 
daug teko ‘Naujienoms’ gerų ir Kalninš pasakė seime dide- 
blogų laikų, patirti, daug kovų ię kalbą, kaltinančią fašis- 
su visokiais priešais išlaikyti, tus valstybės išdavimu. J1- 
daug įvairiausių kliūčių nuga- sai nurodė, kad fašistai turi 
lėti ir daug darbo atlikti.z susisukę Latvijoj' du lizdu;

“Vyriausias ‘Naujienų’ už- vienas jų vadinasi ‘Terkon- 
davinys buvo teikti teisingų ži- skrušts”, o kitas — “Tėvijas 
nių savo skaitytojams, padėti Sargs” (“Tėvynės Sargas”), 
jiems suprasti kasdieninius j- Juodašimčiai i§ “Tėvynės 
vykius ir susivokti pasaulio Sargo” lizdo viešai jau grą- 
gyvenimo eigoje. Kitas svar-iginę “tautiška revoliucija”, 
bus jų uždavinys buvo remti “ 
žmonių,' ypatingai darbo žmo
nių, pastangas pagerinti savo 
būvį ir kovoti už šviesesnę at-

Socialdemokratai 'todėl 
pastatė seimui 4 reikalavi
mus, būtent:

1. Kad “Tėvijas Sargs”, 
“Perkonskrusts” ir jų lei
džiami laikraščiai, kaip 
priešingi demokratinei res
publikai, turi būt uždaryti.

2. Įsakyti valdžiai šitą nu
tarimą įvykinti per vieną są- 
vaitę.

3. Uždrausti 
lų siekiantiemsI

paliovos skatino darbininkus 
organizuotis ir šviestis, rėmė! 
draugijų parengimus ir įvai-Į 
rias naudingus visuomeninius j 
sumanymus. x
' “Dažnai ir pačios ‘Naujie-' 
nos’ savo iniciatyva keldavo! 
naujus sumanymus, organi-į 
zuodavo ju vykinimui žmones*

panašių tiks- nio Romai? Nusispiaut ant 
žmonėms or 
panašias or

Apie Demokratiją
Ir Jos Priešus.

Nemokėliams ir apie svar
bų dalyką galima niekus 

plepėti.
Demkoratija vienu iŠ pa

grindinių dalykų žmonių 
viešojo gyvenimo tvarkyme 
laiko laisvę. Demokratas 
sako, kad tauta ir jos sukur
ta valstybė gali žengti prie
kin, stiprėti,' kelti žmonių 

■gerbūvį tik tada, kai pilie
čiai turi tam tikras laisves. • 

I .L__ __ r...
kį reikalavimą visų pirma, 
tiesa, labai negudriai bando 

1 atremti tuo, kad laisvės nie
kui- nėra, kad visur veikia 
suvaržymai. Girdi, kultu- 

i ringose visuomenėse negali 
i laisvai, kaip nori apsirengti.1

jau primesti nori laisvės 
priešai. Demoratai nereika
lauja laisvės viešai vidury 
gatvės biaurioti. Tokius rei
kalavimus demokratams ga
li primesti tik labai nerimti 
žmonės ir tik ten, kur tiki
masi daug kvailių esant. Iš 
tikrųjų gi demokratai reika
lauja kiekvienam tik tokios 
laisvės, kuri neįžeidžia kito 
asmens laisvės. Kalbėdami 

Laisvės priešininką?’žto-' aPie laisvČ> demokratai turi
* * galvoj pozitingos (teigia-

nios) visuomeninės veiklos 
laisvės. Demokratai reika
lauja laisvės naudotis visuo
menės veikloje reikalingo
mis priemonėmis.

Pav., demokratai reika- 
! negali laisvai laikytis gat- lauja žodžio, spaudos, sąži- 
• vėj, negali triukšmauti ir t. ***•“ Jahvės. Tačiau jie nerei- 
įt. Girdi, ir patys laisvių rei- ^ąlauja čia visiškos laisvės, 
i kalautojai nevažiuoja gy- Čia j^e pasiduoda bendriems 
Šventi į kokias dykumas, kur gyventojų daugumos nusta- 
Į galėtų visai laisvai gyventi, tyriems įstatymams, pasi- 
i o gyvena ten, kur laisvės riuoda teismui, pagaliau pa- 
j varžomos. . tvs laikosi savo pagi iridinio
Į Žinoma, šitoki išvedžioji- dėsnio neįžeisti kito laisvės, 

• ■ •' - - - . intereso, visuomenės labo.
Demokratai nusikaltimo at
veju be jokių atsikalbinėji- 

tuo 
sauvalę,

, mai taikomi visiškai nesusi- 
‘pratusiems, nieko nei apie 
laisvę, nei apie visuomenini.

! gyvenimą nesuprantamiems pasiduoda teismui, 
žmonėms. Tai yra tik labai atmesdami
negudri demagogija, prieš

i kurią galima butų atsiremti
i panašiu budu. Pav., laisvių įpratimo, ^rodos,
i jieškotojai nevažiuoja asme- 
ininės neribotos laisvės jieš- 
koti į dykumas lygiai dėl toj 

' kaip laisvės priešai nejieško 
tobulos nelaisvės sunkiųjų 
darbų kalėjime. Galima bu- 

, tų ir iš šito šposo daryti to- 
■limesnių jau rimtų išvadų. 
Jei laisvės šalininkai visi iš
važiuotų Į dykumas, tai ką 

. veiktų likę vieni laisvės prie- 

. šai? Vargu jie sueitų į liku
sius tuščius tobulos nelais
vės rumus — kalėjimus, o 
greičiausia bėgtų paskui 
tuos laisvės jieškotojus. Be 

j laisvės jieškotojų, laisvės 
. priešų buvimas neįmano- 
i mas, laisvės priešų buvimas 
į išeina tik iš kitų laisvės var------------------------------------------------------------------------------:

ganizacijas arba leisti raš-!žvmo.
tus.

4. Įsakyti vyriausybei pa
traukti teisman visus “Per-
konskrusto” ir “Tėvijas Sar- _______________
go” vadus bei agentus. ■ kad nereikalauja tokios lai-,KOS priešai.

Seimas priėmė šiuos pun- svės kiekvienam, kokią tuo-. Pai^arPen^rinė tvarka

I

ktus 68 balsų dauguma.
Taigi Latvijoj fašizmui 

sprandas jau nusuktas.

KLERIKALAI BOIKO
TUOJA LIETUVIŲ REI

KALUS.
Chicagos miestas nutarė 

pagerbti žuvusių lietuvių la
kūnų atmintį ir tuo tikslu 
vieną savo gatvę “pakrikšti
jo” jų orlaivio vaizdu: Litu- 
anica Avenue. Chicagos lie- 
viai susirinko *tą gatvę “pri
imti”, padarė iš to tikrą sa
vo šventę, bet lietuviškieji 
kunigai sa savo “Draugu” 
visa tai ciniškai boikotavo. 
“Sandara” dėl to rašo:

“Lietuviuose ka/ kodėl dar 
trūksta sveikos nuovokos. Im- py t

kime. kad ir tokį atsitikimą. 
Pradžioj šių metų Chicagoj į- 
vyko Lituanica Avė. ‘krikštas’. 
Dalyvavo keli tūkstančiai žmo
nių. Visi didžiavosi ir džiaugė
si, kad pagaliau sulaukėm nors 
vienos gatvės, kurios vardas 
skambėtų lietuviškai.

“Bet katalikų dienraštis 
•Draugas’ ir jo redaktorius ne 
tik tose iškilmėse nedalyvavo, 
bet savo puslapiuose atsisakė 
talpinti tų ‘krikštynų’ aprašy
mą.”
Tai ve, kaip mūsiškiems 

klerikalams rupi “tautiški 
reikalai”. Ką reiškia jiems 
“Lituanicos” vardo gatvė, 
ką reiškia Dariaus-Girėno 

'garbė, jeigu iš to nėra biz
nio Romai? Nusispiaut ant 
visko? Ir jie nusispiovė—nu- 
sispiovė į Lituanica avenue!

, jei netvarkos 
j pasidaro, tai tą netvarką pa- 
! daro parlamentarizmo prie- 
'šininkai. Netvarką daro tie 
1 žmonės, kuriems demokra- 
itinės laisvės muša per kiše- 
! nius, kerta mirtiną smūgį jų 
1 privilegijuotai padėčiai, ar-
• ba tie, kurie laisve naudotis 

, ’ nemoka, kuriems prieš jų as-
• meninius įnorius vienintelis 

argumentas yra kumštis, ku
rie dar meškos, tik geleži
nės lazdos klausančios, pri- 

sgimties neišgyveno. Vokie
tijos nacionalfašistams 
demokratinė laisvė buvo 
nepakenčiama, jie buvo di
džiausia prieš demokratinę 
laisvę galybė. Bet kai teis
mas, nelemtai aplinkybėms

(susidėjus, penkis nacional-
• fašistus mirtim nubaudė, 
tai visi jų draugai kaip avi
nai pasidarė.

Komunistai taip pat lais-
• 1 vės pakęsti negali, nes visa

nuožiūrą. ,
Taigi dėl bendro laisvės 

- ginčytis 
* nevertėtų. O jeigu ir ginčy

tis, tai reikėtų rimtai.
Kas nenori laisvės.

Laisvės priešai sako, kad 
politinė laisvė yra didelė ne
gerovė. Balsavimas esąs tik 
laiko gaišinimas, mitinguose 
pakaušius skaidosi, nėra 
pastovios valdžios ir t.t. Iš 
politinės laisvės einąs par
lamentarizmas'esanti blo
giausia valdvmosi forma. 
Antai, sako, Vokietijoj, kai 
buvo parlamentarinė tvar
ka. tai gatvėse piovėsi, šau
dėsi, o kai atsisėdo Hitleris, 
parlamentarizmui galą pa
darė, tai ir tvarka grįžo.

i Paviršutiniškai žiūrint, 
(taip ir atrodo. Bet pažiurė- 

, kim, kas Vokietjioj tas pio-
Demokratai nenori laisvės vynes kėlė. Ogi nacionalis- 

piktiems darbams. ; tai ir komunistai — tie ar- 
Demokratai niekur ir nie- šiauši parlamentarinės, tvar

kos priešai. Dabar, kada • 1 • — • 1 Vt uz- 
_______ ____ _ _! gnlaužta — jie jau savo tik- 

| slo pasiekė. Ko dabar na-
IS SOVIETŲ LAIKRA- i cionalistams triukšmauti, 

SCIŲ. į jei jų siekimas Įvykdytas?
“Lietuvos Žinios“ paduo-, Ir kituose parlamentanniuo- 

da porą įdomių ištraukų iš.se kraštuose, 
Sovietų laikraščių.

“Izviestijos“ rašo: 
“Maskvoje ir kituose pramo-j 

nes centruose beveik visai nėra 
miltų ir kruopų.”

“Večernaija Moskva“ sa-j 
ko:

“Mums pristatė ‘Bokscf pa
pirosų pakelį, kuriame buvo du 
tušti papirosai, o trečias vietoj 
tabako buvo prikimštas špaga
to gabaliukais.”

Prie šitų citatų Kauno 
dienraštis deda šitokių ko
mentarų :

“Miltų ir kuopų ‘beveik vi
sai nėra’ tik darbininkams.

“ ‘Užsienio buržuazijos at
stovai’, visko gali gauti iki va
liai specialiai jiems įsteigtose 
‘Torgsino’ krautuvėse.

‘ Komburžųjams’ taip pat 
ne tiktai ‘miltų ir kruopų’, bet 
ir šampano if ‘Lorigano’ kvė
psiu netrūksta.

“Tik darbininkai ‘antrajai 1 Tucs vlsa 
Petkai' įpusėjus. ruko pa- «„ldr^k 
pĮwao. prikibtus Spasataa-I^ ir^niažį

“ Ttomburtujai’ pakankamai ^ P»*ui ko-
turi U> tabako ir nuolat vai. ™unist.us 

šina juo savo svečius—įvairausv 
plauko užsienio fašistus.” I . Kuitunngas žmogus, ku- 

’ nam rupi visų gerove, nega- 
Kažin, kaip šitus dalykus Ii būti parlamentarinės tvar- 

išaiškins “Laisvas” stabas, kos, demokratinių laisvių 
kuris tikrina, kad Rusijos priešas, nes jomis jis nori ir 
darbininkams nieko nestin- moka tinkamai naudotis. '' 
ga. W \ f t «LU*
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AMALGAMEITŲ SIUVĖJŲ UNIJA 
IR KĄ GERO PADARĖ NRA.

BALTIMORE, MD.
Dabar pas mumis daug 

visokių kalbų, o ypač rūbų 
siuvyklose. Vieni sako, kad 
unija daba1* nieko nereiškia, 
nes Rooseveltas sutrumpi
nęs darbo valandas ir pakė
lęs uždarbį. O kiti gi sako, 
kad NRA nieko gero nepa
darė. Aš manau, kad abi 
nuomonės klaidingos. Be u- 
nijos, NRA nebūtų rubsiu- 
viams daug padėjus; bet 
unija be NRA irgi nebūtų 
galėjus taip greitai ir taip 
daug laimėti — sutrumpinti 
8-nias darbo valandas į są- 
vaitę, tai butų reikėję vesti 
sunkią ir ilgą kovą; o prie 
to da ir užmokestis buvo pa
kelta už sutrumpintą darbo 
laiką.

Jeigu darbininkai butų 
buvę gerai organizuoti, tai 
jie butų galėję d a daugiau 
atsiekti.

Ne sykį siuvėjai buvo ge
rai susiorganizavę, bet vis 
iškrikdavd. Dabar gi atrodo, 
kad laikysis ilgesni laiką 
prie unijos. Jaunos mergi
nos ir senos moteris, o taip
gi seni ir nespartus siuvėjai 
bei prosytojai pirma neuž
dirbdavo daugiau kaip nuo 
$5.00 — $10.00 per savaitę, 
o dabar gauna minimum 
$14.00 per sąvaitę ir dirba 
nedaugiau kaip 36 valandas 
laiko. Prosytojai musų mies
te gauna minimum už 36 va
landas $27. Tai yra dide
lis laimėjimas. Bet ar siuvė
jai mokės palaikyti tą lai
mėjimą, tai klausimas. Siu
vėjai turbut labiausiai sku
bina dirbti; be to, jų darbas 
labai paskii-stvtas Į smulkias 
dalis ir apmokamas atski
rai už kiekvieną dalį. Spar
tus ir jauni užsidirba mini
mum lengvai, bet seni ir ne
spartus neuždirba, ir to
kiems “bosas” turi dadėti. 
Na, žinoma, yra ir tinginių 
arba šelmių, kurie žino, kad 
gaus $14.40, tai tyčia nedir
ba. Su tokiais netik bosams 
yra bėdos, bet ir unija turi 
nesmagumų; nes tokie dar
bininkai kenkia visiems. O 
NRA nesirūpina tuo reikalu. 
Dirbtuvių pirmininkai ir bi
znio agentai turėjo tvarkyti 
dirbtuves. Jeigu nebūtų uni
jos, tai “bosai” butų visus 
senius ir nespartus pavarę, o 
jų vieton butų ėmę kitus, 
nes darbo spėkų niekad ne
stinga. Dabar jau bus biskį 
pakeista ta vadinama mini
mum algų skalė.

Jeigu kurioje dirbtuvėje 
dirba 100 darbininkų, tai 5- 
kius galės laikyti senius ir 
nespartus, ir tokiems mini
mum tik $10.08 į savaitę, o 
prosytojams $18,00. Naujas 
patvarkymas bus naudinge
snis bosams ir patiems se
niams. Seni busime visi, bet 
žinote, kad senas negali su
spėti su jaunu atsilaikyti, to
dėl kontraktoriai šnairuoja, 
kuomet seniai pagamina per 
pusę mažiaus, o mokėti rei
kia lygiai. Užtaigi kovokim, 
kad seneliams butų mokoma 
pensija iš valstijos nors nuo 
60 metų amžiaus.

Lietuviška dirbtuvė.
Musų mieste rūbų siuvimo 

pramonę turi užėmę dau
giausia italai Visose dirb
tuvėse italai turi pasigrobę 
geriausias vietas. Tik Mali
nausko dirbtuvėje nėra nei 
vieno italo formano. čia ir 
darbininkai kone visi lietu
viai. Instruktorius dabar ir
gi lietuvis — Juozas Gutau
skas. Gal koks bimbinis pa- 
aakys; "Tai kokia čia nau
da, kad lietuvis instrukto
rius?” O aš sakau, kad dide- 

*

!ė nauda lietuviams; viena, 
ietuvis gauna neblogai ap
mokamą algą, o kita, darbi- 
tinkams geriaus su lietuviu 
turėti reikalas, negu su ita- 
u. Taigi lietuviai turėtų ko- 
meruoti, kad palaikyti tą 
iirbtuvę; nes daug lietuvių 
pasidaro šiokį tokį pragyve
nimą.

Malinauskas dabar dide- 
ių turtų neuždirba, ale gy
venimą pasidaro. Biznį se
mi laiko, tai ir vaikus galė- 
o leisti aukštesnius mokslus. 
zieną inžinierium išmokino, 

kita gydyto jum, o kitus d a 
’°idžia mokytis. Prieš Kalė- 
1ų šventes nupirko savo 
darbininkams keletą stati
nių alaus ir užkandžių. O 
iarbininkai sumetę po kele- 
La centų prieš Naujus Metus 
nupirko alaus ir užkandžių 
;r pavaišino “bosus.” Prie 
iarbo, žinoma, priseina ir 
usibarti; bet prie vaišiu vėl 

nusitaikome ir vieni kitiems 
'inkim viso labo. Tai tiek a- 
nie tai. Korespondentas.

CHICAGO. ILL.
Lietuvių Aviacijos balius 
puikiai pavyko; atsilankė 

tūkstančiai žmonių.
Am. Lietuvių Trans-At- 

’antinio Skridimo Sąjunga 
buvo surengusi Naujų Metų 
išvakarėse (gr. 31 d.) balių 
>r koncertą Ashland Boule- 
vard Auditcriume. Bilietai 
buvo po doleri, o rezervuo
tos vietos —po du doleriu. 
Publikos prisirinko nepa
prastai daug. Apskaičiuota, 
kad galėjo būti apie 3,000 
žmonių. Tą pati vakarą bu
vo daug privatinių puotų ir 
parengimų, pav., “Margu
tis” turėjo savo parengimą 
Agnieškos salėje; aludžių 
'avininkai irgi visokiais bu
dais vyliojo pas juos sutikti 
Naujus Metus, ir net užkan
džius dykai davė. Nežiūrint 
i visa tai, publika traukė į 
Aviacijos balių.

Žmonių pritarimas ant
ram skridimui nuolat didė
ja ir tą rodo faktai. •
Koncertas ir publikos ūpas.

Kadangi auditorija yra 
didelė, tai visi kampai buvo 
pilni žmonių. Prie baro visą 
’aiką buvo virš 300 žmonių 
—12 kranų nespėjo alų pil
styti. Visi buvo gerame upe 
—linksminosi, šnekučiavo
si, gėrė ir linkėjo laimingų 
metų.

Koncertas buvo trumpas 
—susidėjo iš kalbų, dainų ir 
muzikos. Kalbėjo majoro 
atstovas, aid. J. Egan, ir 
konsulas p. A. Kalvaitis, 
kuris ragino remti kilnų žy
gį—J. Janušausko skridimą 
i Lietuvą. Trumpą, bet mar
gą programą patiekė “Pir
myn” choras, “Gėlių Darže- 
tis”, “Jaunosios Birutės” na
riai, o taipgi solistai: Stasys 
Rimkus, p-nia A. Stepona
vičienė ir kiti. Bet dėl dide
lio publikos bruzdėjimo, sa- 
’ėje buvo sunku girdėti kal
bėtojus. Dauguma norėjo iš
sigerti, mat Naujų Metų iš
vakarės—sutiktuvės.

Beje, apart programo ir 
šokių, ‘ publikai buvo duota 
užkandžiai ir po stiklą alaus 
dykai Šokiai tęsėsi iki 3 vai. 
ryto.

Liks gražaus pelno skridi
mui finansuoti. Koresp.

TAUTINIKU STUDENTAI 
NORI VOLDEMARO.

Teko sužinoti, sako “L 
Žinios”, kad Kauno univer
sitete tautininkai studentai 
reikalauja, kad gražintų 
Voldemarą į profes :>rius.

KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVIU GYVENIMAS
—

Gamina Amuniciją Karo Laivams. tice-pim, v. zub- KAIP GYVENA IR KA VEIKIA
9 ' npir-ic • Tinanoii oak-r R Šen. *

i

štai Amerikos karo laivyno amunicijos dirbtuvė tVashingto- 
ne. K uo metu čia dirbo dieną ir naktį 10,000 darbininku. Pas
kui ji stovėjo ilgai uždaryta, bet šiomis dienomis vėl prasidėjo 
darbai. Ginkluojasi visas pasaulis.

JUBILEJAI, POK1LIAI, NELAIMES 
IR KITI DALYKAI.

CHICAGO, ILL. i jo namo sieną įvažiavo gir-
Chieagos miesteliai taip gj ’

ka>p Lietuvos gina-eia ga- . apgriautas,
h gyvenu visa amžių ir vis- ž b . k if
g^altr“-’ todėl trenksmai ir
Finfeminasi ir šoka, kiti kei-^esis labai juos išgąsdi- 
kia savo likimą ir visą pa-;
sauli. Todėl visko čia niekas! Chicagos priemiesty Ro- 
neaprašys ir neišpasakos. Įselande nepaprastai mirė 
Aš čia paminėsiu nors tuos! AleksisZabora, 50 metų am- 
dalykus, kurie man teko su-fSiaus vyras. Jisai nulipo že- 
žinoti ar girdėti. i myn į skepą ir ilgai negry-

Visų pirma reikia pažy
mėti, kad Chicagos lietuvių; 
dienraštis “Naujienos” ruo-Į 
šiasi jau švęsti savo 20 metų i 
gyvenimo jubilėjų. Tai svar-l 
bus reiškinys musų išeivijos' 
gyvenime. Ta proga z_ 
būti didelės iškilmės, ] . , 
tioms bus renkama net ir 1934 metams. Išrinkti
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_; žo. Kada kiti namiškiai nuė- 
C ■ jo pažiūrėti, ką jis tenai da- 

iro, ji rado jau nebegyvą. 
Pasirodo, jis mirfe staigia 

-1 mirtimi.
! Šiomis dienomis Chica- 

žadaL?°s Lietuvių Draugija rin
ku--kosi naują valdybą šiems 

’ i šie 
veikėjai: Mickevičius, Gal- 
skis, Mankus, Degutis, Kai- 
ris, Mileris ir Milaševičius. 
Chicagos Lietuvių Draugija 
yra viena seniausių ir di
džiausių pašalpinių organi
zacijų musų mieste. Ji turi 
labai daug narių ir turto. 
Vien tik valdybos rinkimuo
se dalvvavo apie 700 narių.

Da viena Įdomi naujiena: 
Chicagoje dabar vieši Afri
koje gimusi ir augusi lietu
vaitė, p-lė Zofija Kuisaitė. 
Jos tėvas turi biznį Pietų 
Afrikoje ir pasiturinčiai gy
vena. Tenai gimusi ir augu
si p-lėKuisaitė užsimanė pa 
matyti Lietuvą. Taigi perei
tais metais ji aplankė Lie
tuvą, o iš tenai atvyko ir A- 
menkon. Dabar ji vieši Chi
cagoje k "vėliau ketina vėl 
grįžti Afrikon.

Tai tiek šiuom tarpu.
Chicagos Ilganosis

“karalaitė”—“Miss Naujie
nos”. Kuo geriausio jiems 
pasisekimo ’

Sandariečių “Sandara” 
irgi turėjo savo jubilėjų. Jis 
buvo pažymėtas tam tikru 
bankietu 14 sausio.

Naujų Metų išvakarėse 
buvo suruoštas bankietas la
kūno Janušausko naudai, 
tiksliau pasakius, jo skridi
mo į Lietuvą naudai. Buvo 
pasamdyta didžiulė Ash- 
lando Audidtorija, kurion 
sutelpa keli tūkstančiai 
žmonių, ir ji prisikimšo pub- 
’ikos beveik sausakimšai. 
Tai parodo, kad musų visuo
menė karštai Janušausko 
žygį remia. Pamatę šitokį 
musų žmonių ūpą, nutilo ir 
klerikalai su fašistais, kurie 
pirma lojo visokiais balsais 
prieš antrąjį skridimą Lie
tuvon.

Sausio 21 d. žinomas vie
tos baritonas Stasys Rimkus 
rengia koncertą Lietuvių 
Auditorijoj.

Sausio 28 d. “Pirmyn” 
choras stato operetę “Agur
kai”. Tai bus St. Agnės au
ditorijoj, Archer ir Rock- 
well gatvių kertėj.

Vytautas Bieliajus, klasi
škų šokių mokytojas, suor
ganizavo “Lietuvių Balietą” 
ir 4 vasario ruošia Hull Hou- 
se teatre šokių vakarą. Tai
gi pamatysime lietuvišką D.~L. K. Gedimino Drau- 
baletą šokant

Kuomet vieni ruošia po- 
kilius ir šokius, tai kiti mu
sų žmonės keliauja į kitą 
pasaulį. Naujų Metų rytą 
važiuodami automobilium 
sunkiai susižeidė Jonas Bi- 
gus ir jo draugas Abrinskis. 
Bigus buvo nugabentas ligo
ninėn ir parvežtas iš tenai 
namo mirė. .

Taip pat Naujų Metų 
naktį nelaimė ištiko ir lietu- 
vį A Kasparą. Nakties laiku kanti: pirmininkas, J. \

WATERBURY, CONN.
Gedimino Draugijos 

pranešimas.
Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino Draugija 
nutarė numažinti įstojimo 
mokestį per pusę. Tas tęsis 
oer 6 mėnesius, nuo sausio 
:ki 1 liepos.

Taigi dabar bus gera pro
ga norintiems įstoti , į šią 
draugiją.

gija yra tvirta, finansiškai 
stovi labai gerai. Turi apie 
septynis tuksiančius dolerių 
savo kasoje, o narių turi a- 
pie du šimtus. Ji taipgi yra 
dalininkė Lietuvių Laisvu 
Kaniniu.

Drau- 
rė- *•'

- 

• •

gija yra 
mė lietuvių ta 
mą.

Gedimino D 
dyba yra šiems metams se-

riekus; finansų sekr. S. Sen
kus; iždininkas, J. Sabas; 
protokolų sekr., G. J. Kaz
lauskas. Ligonių prižiūrė
tojai: J. Statkevieius ir K. 
Asevicivs.

Duoklerininkiai: J. česy- 
nas ii' T. Visockis.

Maršalka, Juozas Laz- 
dauskas. Knygų rokuoto jai, 
J. Dehmks. ir K. Asevičius. 
Kaso? plebėjai, J. Deliniks 
ir T. M tas.

D. L. K. Gedimino Drau
gijos protokolų sekretorius 

G. J. Kazlauskas.
\ i

it/n ” Petras Miko- 
lainis.

Sausio 7 dieną Brooklyne 
mirė Petras Mikolainis, vie
nas senesniųjų lietuvių inte
ligentų -Jungtim Valstijose. 
Daugelio dabartinių musų 
veikėjų da nebuvo Ameri
koje, kaip P. Mikolainis re
dagavo “Vienybę Lietuv
ninkų” Plymouthe, Pennsyl- 
vanijoj, ir vedė sunkią kovą 
su klerikalizmu.

Būdamas Lietuvoje Pet
ras Mikolainis buvo knyg
nešių organizatorium ir per 
jį perėjo labai daug knygų 
iš Prūsų Į Lietuvą tais lai
kais, kada musų spauda Lie
tuvoje buvo uždrausta.

Amerikoje velionis taip
gi prisidėjo prie musų lite
ratūros platinimo. Jisai 
daug veikė Tėvynės Mylėto
jų Draugijoj, kuri yra išlei
dusi nemaža knygų, ir pats 
savo liesomis nemaža bro
šiūrėlių išleido—daugiausia 
laisvamaniško turinio.

Mirė Petras Mikolainis 
da nesenas, nes vos 65 metų 
amžiaus, tačiau sveikatoj 
buvo jau labai pašlijęs. Prie 
to,-be abejonės, daug prisi
dėjo gyvenimo vargai. Jau 
nuo trijų metų jis buvo pu
siau suparaližiuotas.

Amerikon jis atvyko 1896 
metais. Buvo gimęs 1868 
metais, Aižiškių kaime. 
Paliko žmoną Jievą, dakta
rą sūnų MindaugĮ ir dukterį 
Aldoną.

Kiti mirę lietuviai.
Brooklyne mirė Andrius 

Martilis, 48 metų amžiaus 
vyras.

Wanamie, Pa., mirė Ro
žė Krušinskienė, palikda
ma vyrą Joną ir dvi suaugu- 
iais dukteris.

Plymouthe, Pa., mirė 
Tuozas Stamaitis, 35 metų 
Te tu vis, palikdamas žmonę 
ir porą vaikučių našlaičiais.

Duryea, Pa., mirė Marti
nas. Vaškaitis.

Kingstone, Pa., atsiskyrė 
iu šiuo pasauliu Morta Pa- 
nenkeyičienė, susilaukusi 
60 metų amžiaus. Paliko 
vyrą ir 8 vaikus.

Chicagoj keletas sąvaičių 
atgal dingo žinomas lietu
viams Vincas Brusokas. se
nas artistas. Dabar policija 
~ado jo lavoną ežere. Kaip 
iis prigėrė, niekas nežino.

Be to, Chicagoj mirė šie 
žinomesni lietuviai: Anta
nas ir Mateušas Kriaučiūnai, 
Petras Jurgėlas, Vladas Šur
na, Mateušas Gudavičius, 
Kazys Geryba, Mykolas Ru- 
levičius ir Jonas Kužas.

Norwoode, netoli Bosto
no; mirė Antano Neviacko 
žmona. South Bostone mi
rė Mikas Kirkutis.

v —

$112374,892 PAŠTO 
DEFICITO.

Pašto departamentas pra
neša turėjęs $112,374,892 
deficito 1933 metais. Metai 
atgal, prie Hooverio val
džios, deficito buvo $205,- 
550,611. Paštas samdo 235,- 
537 žmones.

LAWRENCE, MASS.
Nors nekurtose dirbtuvėse 

iau ir prieš Naujus Metus 
larbai pradėjo eiti menkyn, 
bet po Naujų Metų dar la
biau pradeda sustoti. Apie 
metus laiko čia dirbo neblo- 
tiausia.

Praėjus draugijose komi
tetų rinkimams, didžium? 
komitetų palieka vis tie pa
tys, kaipo geri darbuotojai 
Didžiausia organizacija čio
nai — tai Lietuvių Ukėsu 
Kliubas. Jo komitetą sudaro 
ne asmenys: prez. Antanas 
^alskis, kuris Kliube dirbs 
mie desėtką metų, o pirmi- 
tinkauia apie 4 metai. Fin 
ekr. M. Stakionis (skloki- 

ninkas) darbuojasi Kliube 
iau apie 12-13 metų; pir- 
miaus pakol buvo bimbinė4 
partijoj, darbavosi mažiau, 
bet dabar yra geras ir rim
bas darbuotojas organizac 
iose. Prot. rast.
(sklokininkas) 
žmogus. Kasierius A. Pilve- 
’is (neprigulmingos parapi
jos narys), geras darbuoto
jas, į komitetą dar pirmu 
kartu išrinktas.

Kliubas 'turėjo gražų va
karą Naujiems Metams pasi
tikti. Palskis pasakė trumpą 
orakalbėlę, o “Lyros” cho
ras gražiai sudainavo. Pals- 
kių Rūta pašoko klasišką 
šokį, Olga Večkiutė su Bu- 
drevičiute paskambino pia
nu duetą; Ona Kirmeliutė 
oadainavo, o jos sesutė B. 
nianu pritarė. Dainavo 
Liaudies ir P. Marijos 'cho
rai, L. Pajerskiutė šoko kle- 
tišką šoki, gi P. Stakioniutė 
paskambino ant mandali- 
nos. Gerai buvo suvaidintas 
“Užkerėtas Jackus” ir “Žy
das ir Dzūkas”.

Vakarui vadovavo M. Sta
kionis ir J. Budrevičius. Vi
skas buvo surengta gerai ir 
tvarkingai. Žmonių buvo a- 
pie 600; pelno liks irgi ge
rai. Nuo 12 vai. nakties iki 3 
vai. tęsėsi šokiai.

Jau keletas metų kaip čia 
oyvuoja Lietuvių Duonos 
Kepimo Korporacija ir ge- 
”ai stovi, šįmet i komitetą 
išrinkta pirm. A. Palskis, 
sekr. A. Dzenetlauskas, prot. 
°ekr. S. Džiovalas, kasierius 
M. Bulota.

Lietuvos Sūnų Draugija 
gyvuoja jau nuo 1900 m. Tai 
vra laisva nuo visokių prie
vartų organizacija. Jos šių 
metų komitetan išrinkta 
pirm. M. Stakionis (jeigu 
neklystu, iau 14 metai), fin. 
sekr. J. Muliolis, prot. sekr. 
V. Kralikauskas, kasierium 
T. Veskelionis.

Motinos Dievo Aušros 
Vartų Draugija turi gerą 
•skaičių narių ir pinigų. Ko- 
mitetan išrinkta: pirm. J. 
Peslikas, fin. sekr. A. Yuk- 
na, pret. sekr. M. Kirmel, 
kasierium B. Čiurlionis.

SLA. 41 kp. gerai gyvuo
ja ir po komunistų suskaldy
mo gerai pakylo. Teisybę 
sakant, mes lawrenciečiai 
neturėjom su jais jokio susi
kirtimo, nes jie prie musų 
kuopos neprklausė; jeigu 
vienas-kitas ir buvo, bet po
litikos nevarinėjo.

Sandarieeių kuopa visuo
met buvo silpna, bet pasku
tiniuoju laiku dar silpnesnė 
pasidarė.

Sklokininkų taipgi randa
mi apie pusantro tuzino; nors 
dideliu veikimu nepasižymi, 
bet išvalios darbuojasi, kaip 
kada prakalbas surengia.

Komunistai vis dar juda, 
bet, kaip girdėt, nei vienas 
partijai nepriklauso. Kada 
surengia kokį parengimą,

1“

A. Večkys 
irgi rimtas

Trečias Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

LAWRENCE’O LIETUVIAI
tai vis į skylę sulenda, nors 
giriasi, kad “uždirbo”. Kaip 
surengia prakalbas, tai žmo'- 
nių atsilanko vos apie 25. 
Paskutinių prakalbų “gar
siajam” savo Mileriui jau 
nenorėjo nei atidaryt dėl 
mažo žmonių atsilankymo. 
Bimbininkai jau tiek nu- 
’mukę Lawrence, kaip nie
kad jokia partija nebuvo 
nusmukus. Jie dabar “pasi
žymi” tiktai skandaliukais, 
'tai. Kr—kas vasaros laiku 
’^eža mergas “uogaut”. R— 
čius nutvertas pas gaspadi- 
•■e kambary, kuomet gaspa- 
4orius dirbo naktimis, ir nu
gabentas ant “šliubo” gavo 
30 dienų “atlaidų”. D—do- 
nis nutvertas pas gyvanašlę, 
tulpu nučiaužė žemyn, bet 

'varkos sargai sučiuno ji ir 
nuvežė ant “šliubo”. Tas 
“šliubas” ir “greikai” kašta
vo $50. šar—čius buvo pri
pratęs prie lenkiškų ponių: 
os, mat. meilesnės už lietu

ves, tai kad pabučiavo, net 
^goninėj vyrukas atsidūrė. 
Tai vis bimbinių prietikiai. 
Butų gerai, kad kaip "Biu
ras” rašo apie socialistus, 
parašytų ir apie bimbukų 
darbus.

J. G. Lawrencietis.

GARDNER. MASS.
Per Kalėdas policmanai are

štavo girtus piliečius, o 
piliečiai girtus policmanus.

Nors darbai pas mus eina 
labai blogai, o prieš Kalė
das ii- visai užsidarė, tačiau 
žmonės to nežiūri ir skubi
nasi pragerti paskutini cen
tą. Per Kalėdas ir Naujus 
Metus čia buvo didžiausis 
žmonių užimąs. Gardnerio 
belangės buvo tiek prikimš
tos girtų, kad daugiau jau 
nebuvo vietos. Policmanai 
areštavo girtus žmones, o 
žmonės areštavo girtus po
licmanus.

Vieną iŠsigėrusį pilieti 
norėjo suimti policmanas, 
kuris pats buvo girtesnis už 
ji. Pilietis nubėgo pas poli- 
cijo šefą ir pranešė, kad 
nrie jo buvo prisikabinęs 
tirtas policmanas. ir norėjęs 
areštuoti, bet jis nesidavęs. 
Šefas nuvyko su tuo piliečiu 
i tą vietą ir rado girtą 
“tvarkdarį”, šefas ten pat 
nuplėšė nuo girto policmano 
visas bletas ir liepė eit da 
daugiau pasigerti.

Bedarbis.

GARDNER, MASS.
Burdingierius pabėgo be 

kelinių.
Per Naujus Metus, nak

ties laiku iš čia išdūmė vie
nas šaunus burdingierius. 
Pabėgo beveik nuogas, be 
švarko, be kepurės, be keli
nių, tik apatiniais baltiniais, 
ir iki šiol niekas nežino, kur 
jis dingo. Jo šeimininkė la
bai susirupinus, kad su juo 
neatsitiktų kas bloga. Jo žy
mės tokios: 45 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 3 colių ūgio, 
ant kaklo turi gūželį, tankiai 
mirksi akimis, plaukai švie
sus ii’ tų nedaug. Jo vardo ir 
pavardės pirmos raidės yra 
A. Š. Jeigu kas nurodys, kur 
jis randasi, tam bus paskir
ta dovana. O jeigu jis neat
siras, tai "Keleivy” bus dau
giai! apie jį. Jo draugas.

BEDARBIS NUSIŠOVĖ.
Kaune iš brauningo nusi

šovė jaunas pil. Kipleris. ku
ris l&bgi vargingai gyveno 
ir neturėjo darbo. Neturėda
mas išeities išbristi iš skolų 
ir pragyventi ir nusižudęs.
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KELEIVIS. SO. BOSTONV«

VISKO PO BISKĮ
«

st skynų veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Ketvirtas Puslapis

Kviečiai iš 5,000 metų 
grabo.

Indijoj, Mohendžo Daro 
apylinkėj, nesenai buvo at
kastas senovės kapas, pada
rytas tarp 3,000 ir 4,000 me
tų prieš Kristų. Matyt, tenai 
buvo palaidotas kuris nors 

į Indijos valdovas, nes kapas 
gerai išmūrytas ir sudėti ja
me daiktai gerai ligi šiol iš
silaikę. Įdomiausis dalykas 
buvo rastos tenai kviečių 
varpos, kurių grudai dabar 
pasėti sudygo, išaugo ir iš
leido naujas varpas. Bet 
kviečiai yra kitokie, negu 
mūsiškiai; iš varpos išeina 
nedidelės šakutės, ant kurių 
būna iki devynų grudų. Ka
dangi tokių šakučių varpa 
.turi daug, tai tie kviečiai la
bai derlingi ir S. P. G. mo
kykla Indijoj mėgins juos 
daugint. Apie tai praneša 
“London Times.”
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kuri nebijo nei ugnies, nei 
vandens, nepraleidžia nei 
garso, nei karščio ir labai 
lengvutė. Ji parsiduoda tri
juose pavidaluose: (1) kaip 
plasteris sienoms ir luboms 
tinkuoti, (2) kaip plytos ir
(3) kaip lentos bei plokštės. _ 

Iki šiol Amerika pirkda-1
i i >1

onas, tai tūkstantis mįlionų. 
Milžiniška suma. Bet, anot 
Brisbane’©, Jfeigu Amerika 
galėjo sukišti europiečiams 
10 bilionų dolerių, ir 20 bi- HHĮH
lionų dolerių svetimam ka- vo reikalingą sau potašių • 
rui, tai kodėl ji negalėtų iš- daugiausia iš Vokietijos. Da- 
mesti keliolikos bilionų 
viems reikalams

- “Ėst—Ėst—Ėst”

Prohibiciją panaikinus, 
merikon buvo atvežta 
Monteflaskonos, nuo 1__
no ežero, šviesiai geltono

sa- bar gi potašius Amerikoje 
'gaunamas kaip pašalinis 
produktas gaminant cemen
te.

. | Jodina (iodas) pirma bu- 
.5 vo gaunama iš nitrato kaA-

Bolza-i?y.k^ Ciįėj. Dabar gi ji ga-
I

vyno, ąnt kurio bonkų figų- f ; • • ••’
Ir o *4- _ * *'

minama Ts sūrymų, gauna
mų aliejaus šaltiniuose Cali-

DIETOS KITĖJIMAS.

Arba dietos įtaka žmogaus
>, ♦ sveikatai.

Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

*
*

Wa-

—Labas vakaras, tėve! 
Kodėl toks apsiniaukęs šian
dien?

—Nefylinu, Maike...
—Ką tai reiškia?
—Nežinau, Maike, gal 

gumbas pasikėlė, o gal šiaip 
koks kirminas neduoda pa- 
kajaus.

—Gal naminės perdaug 
patraukei?

—Nebūk durnas, Maike. 
Argi nuo naminės žmones 
serga* Serga tik tada, kada 
naminės neturi. Tas pats il
su manim, vaike: pakol tu
rėjau lašų ant trejų devvne- 
rių užsipylęs, tai jokia kva- 
raba neėmė, o dabar trys 
šimtai dieglių po krutinę du
ria.

—Tai blogas ženklas, tė
ve. Nueik pas daktarą.

—O ką jis man duos?
—.Jis niekuo tau neduos, 

tėve, bet galės ligą išvalyti. 
O kitaip galėsi numirt.

—Ar žinai, Maike, kad 
nuo smerties daktaro nėra? 
Jeigu mano liga nesmertel- 
na, tai ji pereis ir be dakta
ro: o jeigu ji smertelna, tai 
jau daktaras nieko nema
tys. Tada jau reikia kuni
go. kad duotų paskutinį pa
tepimą.

—O kam tas "patepi-j 
mas?”

—Ar tai tu, Maike, da ne
žinai, kam reikalingas krik- 

paskutinis patepi-

6. Stoka atatinkamos dakta
riškos pagelbos kaimuose;

7. Baimė skausmo iš kūdikio 
pusės, verčianti slėptis su dant- 
gėla.

Daugelis dantų gedimo prie
žasčių dar kol kas nesurasta; 
ta kryptim daroma moksliniai 
tyrinėjimai. Gal būt ateity bus 
galima daugiau pasakyti apie 
dantų gedimo pamatines prieža
stis. Betgi kiek iki šiol žinome, 
tai maisto sąstatas yra svar
biausia dantų sveikatos ar gedi
mo priežasčia. Todėl ir smar
kiausia kova prieš dantų gedi
mą turi būti vedama maisto sri
ty. Pataisę savo dietą mes gali
me daug, labai daug, savo dan
tim pagelbėti, tuo išvengdami 
nereikalingos dantgėlos ir lėšų. 
Žinoma, nelaikąs dantis maistu 
taisyti tada, kada .jau jie išpu
vę. Sakoma, kad deramai išru- 
tuloti stiprius ir sveikus dantis, 
reikia pradėti tai prieš dvi gen- 
tkartės. Bet pradėjus net su nė
ščia motina daug galima atsiek
ti. Pirmieji, laikiniai, kūdikio 
dantys pradeda rutulotis jam e- 
sant dar motinos yščiuje: apie 
trečią ar ketvirtą nėštumo mė
nesi. Pabaigoj nėštumo jau ir 
antrųjų dantų gemalai pasiro
do, nors jie nedygsta iki šešių 
metų po gimimo. Kūdikis sau 
dantim mineralines medžiagas, 
fosforą, sierą, kalcijų ir kitas, 
gauna i< motinos kraujo. I’o gi
mimo. .jisai savo kūno ir dantų 
tvėrimo medžiagas gauna iš 
motinos pieno, ar bent jas turė
tų gauti. Jeigu gi motinos mais
tas toksai, kad tu tveriamų me
džiagų nėra pakankamai jos 
krua.juje ar piene, tai nuo to tu- 
•i nukentėti jos kūdikis. Jo dan
tys bus silpni ir jisai negalės 
deramai grumtis su gyvenimo 
kovom. Geriausias nėščiai ar 
žindančiai motinai maistas, tai 
pakankamai sviesto, Smetonos, 
sūrio, kuodaugiausiai žalio pie- 
io, kiaušinių, vaisių, daržovių 
(žalių ir virtų). Duonos neper- 
daugiausia ir tai tik čielo grūdo, 
ne pikliavotos (ruginės ar kvie
tinės). geriausiai padžiovintos. 
Jeigu pusryčiam valgoma kokių 
nors vasarojų, tai reikia žiūrėti, 
kad jie butų ne numalti. kaip 
pav., ryžiai ar kiti. Be to. ne
reikia užmiršti išgert porą stik
linių vandens prieš kiekvieną 
valgi. Negerti kavos, arbatos 
ar kakao; nevalgyti jokio pre- 
zervuoto valgio iš skardinių ir 
vengti perviršio mėsos.

Tai visas “sekretas” 
maisto! Kaip matote, 
maistas nėra brangesnis,
sugadintas maistas. Reikia tik
tai pažinti maistą ir atsisakyti » 
nuo amžiais Įsigyvenusio, pase
nusio ir netikusios dietos papro
čio, o imtis to, ką modemiška- 
?ai dietetikos mokslas mums 
teikia. Pastatę naująją kartą 
sveikais pamatais, mes laipsniš
kai prieisime prie to, kad žmo
nės bus stipresni, jei ne taip 
greitai pasiduos ligų įtakai, jų 
amžius pailgės, jų gyvenimas 
bus linksmesnis; jie bus geresni 
piliečiai šalies ir pasaulio, bus 
geresni kovotojai už savo ir vi
suomenės rytojų.

Kaip kas gali paklausti, kaip 
visa tai atsiekti; kaip galima į- 
sigyti visos tos gyvenimo reika
lingos Įmonės, kad šaly tiek 
daug vargo, nedatekliaus, tam
sybės? šio rašinio tikslas buvo 
nurodyti, kaip reikia, gyventi 
ir maitintis mokslo nurodytu 
budu, kad buvus sveikesnių ir 
ilgiau gyvenus. Kada darbinin
kų didžiuma supras, kaip jie tu
ri gyventijcad ir jie yra žmonės, 
jie nesitenkins vargo gyvenimu. 
Jie, per savo politines ir ekono
mines organizacijas, susikurs 
tokią visuomenės tvarką, kurioj 
galės žmoniškai gyventi.

4

Nacionaliame Muziej uj e 
shingtcne, D. C., yra surinkta 
keletas šimtų kaukuolių indijo- 
nu, gyvenusių prieš du ar tris 
šimtus metų. Tų kaukuolių sa
vininkai gyveno išsiskirstę po 
visą šiaurės ir pietų Ameriką. 
Visame kalbamame kelių šimtų 
kaukuolių rinkiny yra tiktai 
vienas supuvęs dantis. Stefans- 
sonas atrado Islandijos (Ice- 
land) kapinėse 96 kaukuoles, 
kurių savaninkai ten tapo palai
doti tarp devinto ir trylikto šim
tmečių. Visame tame rinkiny 
nėra nei vieno supuvusio dančio. 
Tos kaukuoles dabar randasi 
Harvardo Universiteto Peabody 
Muziejuj. «

Islandiečiai, kaip ir kiti šiaurės 
gyventojai, mėgsta pamėgdžioti 
savo kulturingesnius brolius iš 
Europos ir Amerikos dietos sri
ty. To delei, dabartinė islandie- 
čių naujoji karta turi ne mažiau 
šgedusių dantų, kaip baltieji. 
Dantų gedimas eina ranka ran
kon su “civilizacija”, ypatingai 
tai tiesa kalbant apie “civilizuo
tą” dietą.

Ne tik “civilizuota” dieta turi 
■takos i dantų sveikatą ar jų re
guliari išaugimą, bet tos Įtakos 
turėjo ir senesnių laikų dieta. 
Dr. Milo Hellman išstudijavo 
108 kaukuoles indusų. australie
čių. Amerikos indijonų ir eski- 
mosų. šių keturių skirtingų ra
sių žmonės maitinosi ir skirtin
gu maistu: indusai kaip ir kiti 
’ytiečiai, daugiausiai angliavan- 
džiais (ryžiais ir kitais vasaro
tais bei šiaip augmenim), aus. 
traliečiai šaknimis ir vaisiais, 
Amerikos indijonai mišria , 
ta, o eskimosai daugiausiai 1 
timais—proteidais (mėsa, 
vim).

Iš kalbamo 108 kaukuolių 
kinio, indusų buvo 43 nuoš. 
gedusiais dantim, australiečių 
36 nuoš., Amerikos indijonų 32 
nuoš., o eskimosų tik 12.5 nuoš. 
Kitaip sakant, eskimosai. min
tą daugiausiai mėsa, turi ma
žiau išgedusių dantų, negu indu
li, misdami angliavandžiais — 
įkrobylais. Bet dantų tiesumo, 
jų reguliarumo srity, jau pasė
kos suvis kitokios: eskimosai 
turi 50 nuoš. kreivų dantų, indu
sai 32 nuoš.. australiečiaiS nuoš., 
y Amerikos indijonai 7 nuoš.

Aigipto turčiai žiloj senovei, 
dar piramidų statymo laikais, 
jau turėjo išgedusių dantų, nes 
jie mėgo lepintis saldintais val
giais. Gi to pat periodo vergai, 
kurie buvo šeriami rupiu, papra- 
s|ux valgiu—turėjo gana sveikus 
dantis. Mechaniškas maisto 
kramtymas dantim yra ne ma
žiau reikalingas,kaip paties mai
sto cheminis sąstatas.

Iš čia privestų davinių bei fa
ktu mes matome, kad svarbiau- 
sios gedimo priežastys yra seka
mos:

1. Netikęs maistas, kuris ne
duoda dantim deramai išsiman- 
kštinti j Į kramtant ir kuris ne
turi savy reikiamų mineralų, 
vitaminų ir kitų maistingų sub
stancijų; ' t

2. Silpnas dantų atsilaikymas 
pieš ligas, dėl jų netobulo išsi- 
rutujojimo (išsivystymo) pirma 
ir po gimimo.

3. Paveldėjimas silpnų dantų 
dėl to, kad motina, būdama nėš
čia ar žindydama kūdikį maiti
nosi netikusiu maistu.

4. Apsileidimas ir neprižiurė- 
jimas dantų delei nesupratimo 
svarbos to darbo;

5. Stoka lėšų jų pasitaisymui
(biednuomenei); i

ruoja tris kart pakartotas lo- 
tiniškas žodis: “Ėst— Ėst— 
Ėst” Pradėta teirautis, ką 
tai reiškia, ir sužinota įdomi 
isterija. Pasirodo, kad seno
vėje vienas dievobaimingas 
vokiečių vyskupas mėgdavo 
keliauti iš vienos bažnyčios 
į kitą, o da labiau mėgdavo 
gerti. Keliaudamas jisai na
kvodavo tiktai tokiose vie
tose, kur būdavo gero vyno. 
Tuo tikslu jisai pirma savęs 
’šsiųsdavo ištikimą savo tar
ną. kad jis sustotų kiekvie
nam traktieriuje ir paragau
tų tenai vyno. Radęs gero 
vyno, tarnas turėdavo para
dyti prie karčemos durų, iš 
auko pusės, lotinišką žodį 
‘ėst”, kas reiškia, “yra”. 
Bet prie vienos karčiamos 
vyskupas rado savo tarno 
parašyta net tris kartus: 
“Ėst, ėst, ėst.” Tai reiškė, 
kad vynas buvo pašėlusiai 
geras. Ir vyskupas sustojęs 
tenai tiek jo gėrė, kad ant 

‘ y to j aus jį rado nebegyvą.
Kaip vyskupą palaidojo, 

jo tarnas ir ant jo kapo už
rašė epitafija su trimis 
“ėst:”

“Ėst propter nimium ‘ėst.’ 
' Dominus meus mortuus ėst”.

Tas reiškia: “Taip'yra 
, nuo perdaug ‘yra’. Mano po

nas yra nebegyvas.”
Taigi tiys f “ėst” reiškia 

gerą vyną. Ant konjako ma- 
i ždaug" tą patį reiškia trys 

kryželiai arba trys žvaigž- 
• dutės.

i
Pirma iš Amerikos puši

nių skujų buvo gaminama 
terpentiną, kuri buvo siun
čiama Vokietijon, o iš tenai 
grįždavo dirbtinio kamparo 
pavidale. Dabar sintetiškas 
kamparas yra daromas jau 
Amerikoje, ir Amerika ne
perka daugiau nei dirbtinio 
kamparo iš Vokietijos, nei 
natūralinio kamparo iš Ja
ponijos.

Etylius arba javu spiritas 
yra padaromas sintetiškai 
be jokių javų ir atsieina pi
giau, negu spiritas daromas 
iš pigiausio moleso.

Iš sardinkų pradėta dary
ti aliejus, kuriame yra labai 
daug “A” ir “D” vitaminų ir 
nuo kurio labai greitai auga 
viščiukai.

Tai tik keletas “depresijos 
vaikų’-’, iš kurių kapitalas 
daro naujus milionus.

t

Lempa, kuri duoda saulės 
šviesą.

Amerikos fizikų suvažia
vime andai Cincinnati uni
versiteto mokslininkai de
monstravo naują elektros 
lempą, kuri duoda beveik 
tokią pat šviesą, kaip saulė 
Ją išradę Cincinnati univer
siteto profesoriai Balinkir 
ir D. A. Wells, pridėdami 
truputį rubidijumo prie gy
vojo sidabro ir įvesdami t< 
mišinį į lempos knatą. Gyv
sidabris duoda žalsvą švie
są, o rubidijumo metalas— 
raudoną. Kada tų dviejų, 
spalvų šviesos susimaišo, ta: 
gaunasi saulės skaidrumas. 
Tokias lempas galima busią 
vartoti ir namuose. Nors jos 
truputį daugiau kaštuoja 
bet dešimtį kaitų ilgiau lai
ko. Rubijumas yra labai 
retas ir brangus metalas,vie
na drachma kaštuoja $5.00, 
bet jo labai mažai reikia.*

link man kvoterį ant ugadų.
—O ką pirksi, tėve?
—Nupirksiu snapso 

liekarstvų.
—Nesakyk, tėve, “dėl 

karstvų". Sakyk. “ 
tams“.

—Okei. Maike. man rei
kia vaistams šnapso. Noriu 
nuspakajyt kirminą.

—Bet tu vaistams netiki, 
tėve. Sakai, jeigu lemta mir
ti. tai vaistai -nieko negel
bės: o jeigu lemta gyventi, 
tai pasveiksi ir be vaistų. 
Kam tuomet eikvoti pinigus 
degtinei?

—Na. tai ką? Neskolinsi?
— Ne, tėve. 
-Kodėl?
—Neturiu.
—Tai pasakyk, Maike. 

kokiu spasabu aš galiu pa
sveikti?

—Sukalbėk rožančių, tė
ve. Juk tu tiki stebuklams. 
Gal panelė švenčiausia tave 
pagydys... Arba nueik pas 
kleboną ir paprašyk, kad jis 
atlaikytų mišias. Tegul lie
pia davatkoms apeiti keliais 
tris kartus aplink bažnyčią 

įvo sveikatą, o gal tada tas 
jvo sveikatą, .o gal tada tas 
i kirminas pastips.
• —Dac inaf, Maike! Juokų
iš manės nedalyk! Gudbai.

—Lik sveikas, tėve!

dėl

i

f

ščioniui 
mas?

—Ne,
—Na,

♦

lie- 
vais-

Fašizmas Padary
siąs Galą Pabaltės 

Valstybėms.
ve
di-

Bilionai prieš depresiją.
Rooseveltas ketina kas 

mėnesi išleisti bilioną dole
rių kovai su depresija. Bili-

Emma Goldman At
važiuoja Amerikon.
Emma Goldman, kitąsyk 

pagarsėjusi visame pasauly 
anarchiste, kuri 1919 metais 
buvo deportuota iš Ameri
kos į Rusiją, dabar vėl gavo

nežinau.
tai kaip tu patek

tum į dangaus karalystę be 
paskutinio patepimo?
—Gerai, tėve,o kaip tu ma- leidimą atvykti į Jungtines 

nai patekti į dangaus kąra- Valstijas trims mėnesiams 
lystę gavęs tokį “patepi- savo gimines aplankyti. Ji 
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ma?” Ar nenuslystum kur 
pakalnėn pateptomis kojo
mis?

—Maike, nedaryk fonių 
iš švenčiausių sakramentų. 
Ligonio patepimas į amžiną, 
kelionę, tai yra paskutinis 
sakramentas, Maike. Pirmu 
kartu žmogų patepa, kaip jis 
gimsta, antru kartu kaip že- 
nijasi, o paskutiniu kartu 
kaip miršta. Ar dabar su
pranti?

—Tėve, tu neatsakei į 
mano klausimą. Aš norėjau 
žinoti, kaip tu pateptais pa
dais į dangų lipsi?

—Ne tavo bizhis, .Maike, 
kaip aš lipsiu!

—Tėve, j 
nervuotis. Tas parodo, kad 
pas tave nėra daugiau argu
mentų. Taigi daugiau apie 
tai nekalbėsime.

■ —Olrait, Maike, pasko

prižadėjo jokios agitacijos 
čia nevaryti. Dabar ji yra 
ištekėjusi už Anglijos pilie
čio, angliakasio James Col- 
tono, ir tokiu vardu Ameri
kon atvažiuoja. Ji dabar yra 
Anglijos pilietė. Iš Rusijos 
ji senai jau pabėgo.

RUSIJA RUOŠIA 500,000 
LAKŪNŲ.

Maskvos žiniomis, 500,000 
jaunuolių Sovietų Rusijoje 
mokinama aviacijos, kad 
reikalui esant galėtų ginti 
savo šalį nuo užpuolimo.

jau tu pradedi 1

ORLAIVIO KATAS
TROFA.

Prancūzijoj šį panedėlį 
nukrito liepsnodamas ir su
dužo didelis orlaivis su 10 
žmonių. Visi žuvo. Orlaivis 
grįžo iš francuzų Indo-Kini- 
jos.

KĄ NRA NUVEIKĖ PER 6 MENESIUS
Krašto pramonei kelti ad-stangoms, apie 4,000,000 

ministracija (NRA) prade-' darbininkų buvo grąžinta 
da naujuosius metus prira-'prie pelningo darbo. Šitą 
siusi daugybę kodeksų A- parodo vėliausios apytikrios 
menkos pramonei. Iš 24,- žinios. Pagrindinis atlygini- 
000,000 šios šalies darbinin- mas buvo pakeltas dirbtuvė- 
ku, tarp 18 ir 20 milionų jų se, krautuvėse ir kasyklose, 
lirba jau tu kodeksų nusta-, Pridėjus prie to darbo va
lytomis sąlygomis. Tas su- landų sutrumpinimą, darbo 
mažina kenksmingą verslui'sąlygos darbininkams žy- 
kompeticiją. Ligi šio mene- miai pagerėjo.
?io pabaigos valdžia tikisi į- 
vesti kodeksus jau visai pra
monei.

Taigi užbrėžtas .krašto 
pramonės savivaldybei pla
nas buvo išpildytas beveik į 
3 mėnesuis po to, kaip 16 
birželio prezidentas Roose
veltas pasirašė Krašto Pra
monei Gaivinti Aktą 
(NIRA);

Pirmutinės viešos dery
bos dėl pirmutinio kodekso 
prasidėjo 27 birželio. Tai 
buvo medvilnės audimo pra
monės kodeksas. Nuo to lai
ko prezidentas užgyrė ko
deksus 181 pramonės šakai. 
Tas apima visas pagrindines 
gamybos grupes. .

Kuomet derybos dėl tų 
kodeksų buvo vedamos su 
itskiromis pramonės grupė
mis, 24 liepos prezidentas 
pasišauk ė viso krašto darb
davių atstovus pasirašyti su 
juo laikinąją sutartį, nusta
tant visiems maždaug vieno
dą darbo valandų maksimu
mą ir darbininkų algų mini
mumą. šita sutartis, pava
dinta “blanket c(xie”, veikė 
igi buvo pasirašyti pastovus 
kodeksai su kožna pramone 
jkyrium.

Ačiū šitoms valdžios pa-* naują sta

Pradėjus rašyti kodeksus, 
įvairiuose miestuose susida
rė 7,000 su viršum vietinių 
komitetų su 1,500,000 narių, 
kurie ėmė agituoti už NRA 
ir spirti darbdavius rašytis 
prie “Mėlynojo Aro”. Tai 
buvo didžiausia savanorių 
organizacija valdžiai remti 
nuo karo laikų.
National Recovery Administra- 

tion, Foręign Lang. Division.

Mokslas Rodo Savo 
“Depresijos Vaikus”

Šiomis dienomis New 
Yorke įvyko Amerikos che
mikų suvažiavimas, kur kar
tu buvo įtaisyta ir cheminių 
išradimų paroda. Joje buvo 
išstatyta apie 800 įvairių da
lykų, kurie buvo išrasti jau 
po 1930 metų, taigi depresi
jos laikais, dėl to jie ir pava
dinta “depresijos vaikais”.

Vienas medžio pulpės fa
brikantas rodė, ką chemija 
gali padaryti iš eglės me
džio. Ji padaro iš jo popie- 
rą, dirbtinį šilkų, siulus, 
dirbtinę odą ir padus čeve- 
rykams.

Ki “

Maskvos “Izviestijų” 
daktorius Radek parašė 
deli straipsni apie Pabaltės 
valstybių likimą, taigi ir a- 
pie Lietuvos ateitį.

Jisai pažymi, kad tų val
stybių buržuazija, atsistoju
si prie valdžios vairo, pra
dėjo linkti fašizmo pusėn. 
Bet mažutėse valstybėlėse 
fašistams sunku išsilaikyti, 
nes žmonės jiems priešingi, 
todėl visokiems “tautos va
dukams” tenka jieškoti už
uojautos kurioj nors dides
nėj valsytbėj. Kadangi Pa
baltės fašistų vuodegos ne
gali tokios paramos rasti 
Sovietų Rusijoj, tai tenka 
jieškoti talkos prieš savo 
žmones pas Hitlerį. Bet čia 
jiems yra didelis pavojus 
nes Hitleris, kaip didelis 
tautininkas, gali mažučius 
Pabaltės valsytbių tautinin
kelius lengvai praryti.

Cituodamas visą eilę vo
kiečių organų, Radekas nu
stato, kad vokiečių fašistų j- 
sistiprinimas remiasi šiais 
samprotavimais: Pabaltijo 
valstybės ekonomiškai pri
klauso nuo Vokietijos, jos 
gausiančios vokiečių rinkas 
jei sudarysiančios fašistines 
vvriauybes ir sutiksiančios 
viena ar kita forma susi
jungti su trečiąją imperija.

Tą dieną, kai fašizmas įsi
galės Pabaltijos valstybėse, 
tų valsybių nepriklausomy
bė pasibaigsianti. Jos bu
siančios sujungtos vokiečių 
imperializmo, kuris padary
siąs iš ju “placdarmą” prieš 
SSSR. Taline ir Rygoje įvy
kę atsitikimai esą tarptauti
nio pobūdžio įvykiai, su ku
rių pagelba vokiečių impe
rializmas mėginąs parengti 
dirvą eiti pirmyn Hinden- 
burgo ir Ludendorfo keliu. 
Sovietų viešoji nuomonė su- 
dideliu dėmesiu žiūrinti į 
tuos įvykius.

die- 
bal- 
žu-

rin- 
iš-

gero 
tasai 
negu

•arodė

Kinijoj vėl prasidėjo su
kilimai ir miestų plėšimai. 
Šiomis dienomis būrys gink
luotų sukilėlių buvo užpuo
lęs Peipiną, buvusių Kinijos 
karalių sostinę, bet kariuo
menė juos atmušė.

____________________________
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Viešųjų Darbų Darbininkai Aid Mississippi.

PIRMIEJI ŽYGIAI ANTRAM 
LIETUVIŲ SKRIDIMUI REMTI.

 - I-I-I

Lakūno Janušausko - Ja- Į)vį Stalino ŠatinUl- 
nušo sumanymas pabaigti j. 7 ,
Dariaus ir Girėno žygį, Lie-Į trupes.
tuvoje sukėlė didelio susido-. Viena stoja už karą 8U japo. 
mėjimo. Lietuvo:? v įsuomenė naįę, kita bijosi Vokietijos.

pasiruošti į .

da rašo, kad Stalino šalinin
kai pasidalino į dvi grupes. 
Vienos grupės priekyje sto
vi Vorošilovas. kuris stovi 
už nenusileidimą japonų 
reikalavimams ir karo akci
ją prieš Japoniją. Kitai gru
pei vadovauja Molotovas ir 
Kaganovičius, kurie siūlo vi
są dėmesį atkreipti i grę
siantį pavoju iš hitleriškos 
Vokietijos. Jie nurodo, kad 
Japonijos pavojus nesąs 
toks rimtas, nes su Japonija 
karas galįs tęstis ilgus metus Bet vos tik 1,800,000 sugrįžo 

pramonen. <■
Amerikos Darbo Federa

cijos centro ofisas Washing- 
tone išleido 1933 metų ap
žvalgą, kurioj sakoma, jog 
ačiū NRA pastangoms, pe
reitais metais 6,400,000 
žmonių buvę pristatyta prie 
darbo. Bet iš tos apžvalgos 
matyt, kad pramonė nedaug 
pagerėjo, nes prie įvairių in
dustrijos darbų sugrįžo vos 
tik 1,800,000 žmonių, o liku
sius 4,600,000 valdžia pri
statė prie taip vadinamų 
“civilinių” darbų, kaip miš
kų valymas, balų sausini
mas, uodų naikinimas ir t.t. 

ADF. apžvalga sako, kad 
bizniui atsigriebti trukdanti 
infliacijos baimė. 'Imant 
bendrai, darbininkų atlygi
nimas prie NRA pakilęs 51 2 
centų į valandą, bet jeigu 
paimti domėn, kad dabar 
darbininkai dirba trumpes
nes valandas ir kad doleris 

, dabar mažiau nuperka, tai 
Japonai Nusigando dabar i’e sauna mažiau, ne- 

4 > gu pirma.Astronomų. į _________
r Vasario 15 dieną bus sau- 443 ŪKININKAI ATVY- 
lės užtemimas, kuris maty- 
sis geriausia iš Orluko salos, Į 
kuri priklauso Japonijai.To-' 
dėl į tą salą vyksta įvairių 
šalių astronomai, tarp kurių 
bus Amerikos, Kanados, 
Vokietijos ir Sovietų Rusi
jos mokslininkų. Daugelis jų 
jau atvyko Japonijon su fo
tografiniais aparatais ir ruo
šiasi savo ekspedicijai. Su
žinoję apie tai Japonijos 
imperialistai nusigando,kad 
tie mokslininkai nepastebė
tų statomų minėtoj saloj 
fortifikacijų ir kitokių karo 
pasiruošimų, kurie dabar ka.
daromi Japonijoj. Kad iš- ---------------
vengus to pavojaus, japonų ANTRO CUKRAUS FAB- 
karo laivyno rrnjiiisterija nu- RIKO DABAR NESTATYS 
tarė paimti visus tuos astro- ’ Baigus cukraus fabrikui 
nomus savo žinion, susodin- kampaniją ir pradėjus suda
ri juos į seną karo laivą, nu- rinėti su augintojais sutartis 
vežti juos ton salon ir pas- ateinantiems metams, pra- 
kui vėl atgal parvežti, taip dėjo kilti kalbos apie reika- 
kad jie negautų progos nie- lą statyti antrą cukraus fab- 
kur į šalį nukrypti ir karo riką. Mums tenka patirti, 
slaptybių pamatyti kad antrojo cukraus fabriko

------------ — Įstatymo klausimas šiuo me- 
Krikičionys išmokino -j japo- neturi pamato.

nūs plėšrumo.
Sakydamas andai prakal- 

hn Ancrliins Dnrhn Partiins

tuvoje sukėlė didelio susido-. Viena stoja už karą $u japo.

Dariu ir Girėną _________ _
skatino tik moraliai, o apie ! i Francuzų socialistų spau- 
materialę paramą nė negal
vojo. Jiems tragingai žuvus, 
buvo pajaustas lyg sąžinės 
graužimas.Dabar,nors Ame
rikos lietuviai į Lietuvos vi
suomenę dar nesikreipė, bet 
Lietuvos visuomenė jau pati 
pradėjo reikšti norą prisidė
ti prie to didelio sumanymo 
įgyvendinimo.

Pirmąjį žygį šioje srityje 
padarė “Pienocentro” tar
nautojai. Jie patys savo ini
ciatyva surinko apie 400 lt. 
“Lituanicos II” skridimui. . - .
Ju pėdomis pasekė Kauno,11’ Japonam nepavyksią kir- 
naštininkų būrelis, kuris s? Sovietams lemiamo smu- 
šeiminiško vakarėlio pelną, !^lo-_ ^el Sovietai ir neteksią 
112 lt. sumoje, paskyrė tam [Tolimuose Rytuose tentori- 
pačizm tikslui. " įjos dalies, tai tas esą maž-

Kiek Lietuvos visuomenė i možis. Kas kitaesąsvokie- 
dabar domisi antruoju lietu- pavojus. Čia po kelių 
vių skridimu per Atlanto |(lleml karas galįs būti per- 
vandenvna, galime suprasti, keltas į Sovietu teritoriją ir 
kad ir iš to, štai, pavyzdžio. K1, raudonoji armija pralai- 
šiomis dienomis atėjo į vie- keletą mūšių, vokiečiai 
na redakcija paprastas dar- pasieks Sovietų Rusijos šir- . • . . . ■ _ j (\ -------- °-----x..—i- c.

prašyda-'padės įsikurti Rusijoj rusiš-

šiomis dienomis atėjo i vie-

bininkas ir atnešė visą savo 
sąvaitės uŽUarbį, ] 
mas pasiųsti jį lakūnui Ja- 
nušaukui. Redakcija patar
nauti mielai sutiko ir apie to 
darbininko gražų pasiryži
mą pažymėjo laikrašty. Se
kančiomis dienomis į redak
ciją atėjo daugiau žmonių, 
atnešdami kas 5 litus, kas 10 
litu ir pasižadėdami vėliau 
aukoti tam tikslui nors tiek, 
kiek leis sąlygos.

Antrajam lietuviu skridi
mui paremti specialaus ko
miteto Lietuvoje nėra. Grei
čiausia ksridimu pradės rū
pintis Lietuvos Aero Klu
bas, kuris jau užmezgė ry
šius su komitetu Amerikoje, 
kol kas norėdamas tik išaiš
kinti skridimo paruošimo 
eigą ir kitus su tuo surištus 
klausimus. • Stbs.

mes keletą mušiu, vokiečiai

dį, nuvers Sovietų tvarką ir

t

kam fašizmui. Pats Stalinas 
kol kas tuo klausimu savo 
žodžio nėra taręs, bet kaip 
girdėti, jis taip pat yra šali
ninkas neaštrinti santykių 
su Vokietija. Esamomis ži
niomis, Sovietų spaudai jau 
duotas tam tikras nurody
mas pakeisti aštrų toną, ku
riuo paskutiniuoju laiku lai
kraščiai rašydavo apie Vo
kietija ir jos tvarka.

‘“L. Ž.”

da-

Minia Išdaužė 
Nudistus.

Kovelio mieste, kuris 
bar yra prijungtas prie Len
kijos, įsikūrė “šokančių e- 
vangelistų” draugija, kurios 
nariai per religines savo ap
eigas nusirengdavo ir nuogi 
šokdavo masinančius šo
kius. Gyventojai pasipikti
no, kad nudistai išsirengę 
naktimis kelia orgijas ir va
dina tai “Dievo garbinimu”. 
Taigi vieną naktį pereitą są
vaitę minia žmonių apsupo 
nudistų “pamaldas”, išdau
žė langus ir pradėjo vaiky
tis miesto gatvėmis nuogus 
“maldininkus”, vyrus ir mo
telis.. Nudistus turėjo gelbėt 
policija. Jų šokių salė buvo 
beveik visiškai sugriauta.

I

Biu- 
savo v • • siais

Vaizdelis parodo darbininkus prie viešųjų darbų ant Mississippi upės. Armijos, inžinieriams 
vadovaujant, darbininkai dirba ant upės “matracus” kokretui lieti. (

■į"' ■
. , ■ j

1

6,400,000 Žmonių per- Uždraudė Parapijo
nai Gavo Darbo. ■ nams Girtuokliaut.

Wilkes Barre, Pa. — Lie
tuvių katalikų šv. Traicės 
pai-apijos klebonas kun. Mi
liauskas pasakė per pamok
slą, kad nuo Naujų Metų 
parapijų salėse negalima 
bus pardavinėti jokių svai
ginamų gėrimų, nes vysku
pas uždraudė. Suprantama, 
uždraudė ne dėl to, kad no
rėtų katalikus į blaivybę at
vesti, bet dėl to, kad gėri
mams pardavinėti dabar 
reikia imti laisnius, o be 
laisnių nevalia bizni dary
ti. Vyskupas, matyt, nenori 
laisnių pirkti, todėl nori su
stabdyt gėrimus.

Bet klausimas, ką dabar 
katalikai darys su savo sa- 
liunu įrengimais? Pavyz
džiui, lenkų katalikų para
pijos mokykloj šalia bažny
čios yra įtaisytas baras 40 
pėdų ilgio, kaip didžiausia
me saliune. Nejaugi jie tą 
bara dabąr draskys 
pos?/

Parapijonas

ir ka-

R.K A.

NRA.

RĖTI VAIDINIMO.
Gruodžio 17 d. į Šiaulius 

atvyko didelė ūkininkų eks
kursija iš Padubysio vals
čiaus keletos kaimų, viso 
443 ūkininkai pasižiūrėti 
Šiauliuose jiems surengto 
Valstybės teatre specialaus 
spektaklio—“Naujųjų žmo
nių”. Ūkininkai atvyko ve
žimais, norėjo čia Šiauliuose 
surengti organizuotą ūkišką 
eiseną, bet nebuvo duotas 
leidimas. Ūkininkų ūpas ir 
nuotaika labai demokratiš-

Penktas Puslapi?

TRUMPOS ŽINIOS PAJ1ESK0JMAI.
AusU’ijos’TŪSte Bregen-

z e per Naujuosius Metus jis gyveno Detroit, Mich. Taipgi Da
rumuose Stenick, jis gyveno Bo-

- j- . , stone. Kas žino kur jie randasi, pra-bOIIlba, nuo kurios išbil’ėjo šau pranešti jų adresų; busiu aide- 
180 langų. Visame mieste ,iai da“n^IKE posius (3) 
kilo sumišimas. Manoma,' p o. Boi 1721. Teįiunde, eolo, 
kad tai buvo fašistų darbas.;

Admirolo Byrdo ekspedi- 
.cija jau pasiekė tos vietos, 
nuo kurios toliau į pietus 
plaukti nebegali, nes ledai 
neleidžia. B y r d a s turi 
lėktuvą ir nuo laivo buvo 

i oru nuskridęs 150 mylių Į 
pietus. Iki žemės ašigalio da 

iyra 700 mvliu.
1 *
1 Buvusis Berlyno burmis
tras Gustavas Boess, kurį fa-, 

išistai buvo areštavę kaltin-- Rua dc M<x*a 424» 
dami“miesto pinigų išeikvo-' < ».->;•

’jimu,” jau paleistas iš kalė- 
jjimo, nes fašistų kaltinimas kaimo, žižmaiių valsčiaus, Trakų ap? 

MAISTAS VĖL ATPIGO, pasirodė be pagrindo.

sprogo valdžios

180 langų. Visame mieste 1131

Pajieškau mano baimink os Cecilijos 
Baranauskaitės, mes kartu važiavom 
į Suvienytas Valstijas 1904 metais. Ji 
paeina iš Alytaus apskričio, Kroke- 
laukio valse., ir parapijos, Varnagirių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti, jos pačios 
arba jos broliai, arba kurie žinot kur 
ji randasi, malonėkit pranešti. (4) 

J G. M A LIKS K Y, Poland. Oliio.

Kazimieras Seris pajieškau Alekso 
Sėrio. turiu iabai svarbų reikalą. Kas 
žino, kur jis gyvena, prašau pranešti 
jo adresą, aiba pats lai atsišaukia.

! (MARLES SERIS
j 30 1 W. Boueh St , Paulsboro, N. J. 

I

Statistikos biuras Wa- 
shingtone sako, kad gruo
džio mėnesy valgomųjų dai
ktų kainos nukrito apie 2 
nuošimčiu. Dabar maisto 
kainos tik truputį aukštes
nės kaip buvo prieš kara. j 
Jeigu paimti 1913 metų kai-1 
nas kaip 100 vienetų, 
dabar jos yra 105'•_> viene- 
tų-
SUGRĄŽINKITE JAUNY

STĖS DIENAS.
NUGA-TONE yra pastebėtinas 

vaistas dėl ligonių ir silpnų žmonių. 
Po to kaip jus iį vartosite vieną są- 
zaitę, jus pastebėsite abelną pagerė
jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jus 
atgausite savo normalią sveikatą ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtiną istorija kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
noterų ir vyru atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda
mas visose vaistiin-ėiose. Žiūrėkit'’, 
tad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne
imkite pavaduotojų, nes jie yra be
vertės.

STREIKAS PRIEŠ
■ * r

Laikraščiai praneša, kajd- 
1,000,000 tarnautojų ir virė
jų Amerikos viešbučiuose y-, 
ra nutaręs apskelbti 24 va-Į 
landų protesto streiką, jeigu 
Rooseveltas pasirašys juos j 
liečianti NRA kodeksą.

DAIN1NINKĖ NUSIŠOVĖ.
St. Louise pereitą sąvaitę 

nusišovė Marie Louisie Mi
lano, 52 metų amžiaus mo
teris, kuri savo laiku buvo 
žymi koncertų dainininkė.

t
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Brolis Antanas, jieško sesers BRO
NĖS DUTKA1TĖS, prašau atsiliept. 

ANTANAS DUTKUS (4) 
' , Sao Paulo, Brazil.

' Pajieškau brolio Jono Kraučiuno, 
su viršum 30 metų kaip Amerikoje, 
iš Lietuvos paeina iš Grebliaučiškių

y skričio, Vilniaus gub. Sesuo Marjona 
J*® Kraučiuniutė, jx> vymo Glaveckienė, 

j norėčiau labai susirast. Prašau atsi- 
I liept, arba kurių žinot kur jis randa- 
I si, malonėkit pranešti. Pirm 20 metų 

Francuzija atmetė vokie-' Jis ... „,5)
cių įeikalavimą, kad jiems 'Ji Congress avė. Vaterbury, Conn. 
butų leista ginkluotis. Bet‘ ~ 
jie ginkluojasi ir be leidimo.'

Radio T ’
. ■ ingtone siūlo uždaryti tas 

. lal j įadio stotis, per kurias yra

REIKALINGAS VYRAS DIRBT 
ANT FARMOS. Pusamžis žmogus, 
kuris mylėtų dirbt ant mažos far- 
nos, lai atsišaukia tuojaus. Darba - 
pskritą meta. Mrs. Slavinskas, P. O. 

3<ox 27. Danielson, Conn. (3)

LIETUVOJE 25 hektarai žemės su 
naujomis triobomis, mainysiu ant 
namo arba farmos Amerikoje. Kreip
kitės pas:

LEONAR1) NIEDVARAS,
Com 1107 C.C.C.-V.C. E. Barre, Vt.

Arba nas: KAZ. SALAčKA, 
2136 W 24 St, Chicago, III.

Nuo Sustingusių Sąnarių
C Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-ExpeHeriu. Įtrinkite 
užtenkamai l*ain-Expellerio ir apriškitr 
Ganelin u bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Rain Erpelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Fain Evpelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti 
kokių greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėje karna ir 70c.—- 
skirtingo didumo boti kute s.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkij.

išsėdėjo 9 mėnesius.

Liudvikas Jievutis, pajieškau drau
go Jono Sutkaiėio, pirmiau mudu 
dirbova Rytpiusiuo.se prie gelžkelio,

Komisija Wash- Pas^u' Vestfaluose pas ūkininką. Ro- 
. „ " . dos 1922 m. aš gyvenau Berlyne, o

skelbiami stiprus gėrimai, 
nes tokie skelbimai girdisi 
“sausose” valstijose. Bet ar 
gali kas nuo skelbimų pasi
gerti?

Mokytas teisėjas Kansas 
valstijoj nuteisė žuliką Ro
naldą Finney sunkių darbų 
kalėjimai! nemažiau 31 me
tų ir nedaugiau 635 
Ar tai ne kvailystė?

.o 
Sutkaitis dirbo pas Kordą prie auto
mobilių. Prašau atsisaukt. (4)

L -JIEVUTIS
Pilviškiai j Gabiškę Lithuania.

APSIVEDIMAI.

Į

Pajieškau merginos ar našlės be 
vaikų, apsi vedimui. Gali būt farmer- 
ka arba šiaip moteris palanki į biz
ni, ne senesnė 37 metų ir kad turėtų 
nois kiek turto; aš esu 38 mteų, pa
siturintis, neblogai atrodau,, nerūkau 
ir rimtai užsilaikau. Kuri mylėtų 
švarų ir rimtą gyvenimą, prašau at
siliepti.

PETRAS PRONCKUS
253 Broadw;iy, So Boston, Mass.

I PAIN-EXPELLER

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NUOJOSOKIŲ U- 
b«’ Anglijos Darbo Partijos j (JĮJ GYDUOLĖS 
vadas George LansburV pa-’ Y w

- - • - - •• -'gydančiu 4oi.iv krautuvė ir
IŠDIRBYSTĖ ličtuvišku vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vio Nemallmo. Nenoro Valgyti. Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthmaj, Peršalimo, Skau
smo po Krutinę. Reumatizmo, Plau
kti. Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Neryje—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo. Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų

Čionai j”s galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate, žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Paaiunčiam 
per paštų visur,

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Draggista 

108 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

sakė, kad Japonija skerdžia 
ir plėšia Kinijos gyventojus 
begėdiškiausiu budu. Bet 
japonų daug kaltinti nega
lima, jis sako,nes šito plėš
rumo «juos išmokino - krik
ščioniškos tautos. Pasauli
nis karas buvo geriausia ja
ponams pamoka, kuomet 
krikščionys, jų bažnyčioms 
armijas laiminant, žudė ir 
plėšė vieni kitus. ■ ”

Numato Geresnius 
LaikusVisam 

. Pasauly.
Tarptautinis Darbo 

ras prie Tautų Lygos 
aplinkraštv sako, kacL
metais reikia tikėtis geres
nių laikų visam pasauly, nes 
paskutiniais laikais visur 
pradėjo mažėti nedarbas. 
Palyginimas paskutinių tri
jų mėnesių su panašiu laiko
tarpiu metai atgal parodo, 
kad padėtis yra pagerėjusi 
trylikoj valstybių, būtent: 
Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoj, Čilėj, Vokietijoj, An
glijoj, Vengrijoj, Australi
joj, Belgijoj, Suomijoj, Ju-, Kauną atvažiavo naujas A- 
goslavijoj, Rumunijoj, Da- menkos pasiuntinys Lietu- 
nijoj ir Airijoj. I vai McMurray.

Gruodžio 18 d. vakare j

Kuboje paskelbti 
parlamento rinkimai, 
įvyks 22 gegužės dieną.

K N Y G 0Š~ŪŽ ~ 
PUSĘ KAINOS

J. K mito Eilės. 191 pusi, didelio 
formato ................................. $1 00

Deklamacijos — Eilės ir Dainos,
96 puslapių ............................. 25c

Pasakų Knyga ............................. 25c
Sapnų Išguldymas, 96 pusi........25c
Lošimas Kazyroms. apsisaugojimas

nuo šulerių, kad neapjrautų . . 25c 
Imant visas sykiu, tik $1.00.
Kurie nenorit Sapnų Knygutes, ar

ba Kazyrų, tiems prisiųsiu kitokias 
knygas. Siųskit pinigus per Money 
Orderį arba pašto ženkleliais po 3c.

P. MIKALAUSKAS (-)
248 W. Fourth St. So. Boston, Mass. 

_ X X X p! SftČS'4
t DARIUS - GIRĖNAS 
J Žuvusių Lakūnų Paveikslas 
^Sieniniai Kalendoriai 1931

Vienas 25 Centai
JONAS KERUI ĖJUS
652 East Broad»ay 
South Boston, Mass.

i
II 

metų. I

/Žurnalas IŠMINTIS 
liauji Pamokins ir Palinksmins Visus 
kurie Jei dar neskaitai, tuojau užsisakyk! 

Kopija 15 c. Metam $1.50; Kanadoj $2
Išmintis Publishing Co.

315 E St.. SO. BOSTON. MASS.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokiu rusiu ir visokia 
na. Biznieriams padarom su jų 
sinimais ir pigiai. Kurie norėtų 
duot pavieniais, geros išlygos,
siunčiu i namus ant pareikalavimo(-) 

Z. (ULEVIČIUS
189 Hartford Avenue 
Ne« Britain. Conn.
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Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (5)

PRACTICAL SALES C0MPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHTCAGO. TLL

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAVVRENCE, MASS.
ŠVARI 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alus—Gardus Užkandžiai. 
.Paranki vieta smagiai praleisti 

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

ITALIONIŠKI AK0RDI0NAI
Jvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
M es ir pataisome. 
I mam vartotus a- 
kordion.!® kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. U žganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono lekcijos. 
II ALI A N ACCORDION CO. 

1014 Bb>» ’ iand Avė. F41, Chicago

4for į
FREE A
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“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 

• jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 

a kas iš ko daryt.

Be to, kaip visuomet, yra, 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — kaip kam 
parankiau.

Adresuokit: “Keleivis”, 
253 Broadvay, South Bos
ton, Mass.

I

z

/

KELEIVIS >
South Boston, Mass.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų ryšiu eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIM1N1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai greitinsią ir turtingiausia eilių kayga lietuviu kalboje.
KAINA TIK 114)0. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo kaygya< minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs Ū knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Meney Orderiu". Popttrinnur galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai .užrašyt savo ir “Keleivio’’ ad
resų ir aepamiršt. prilipint už Se. markę.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

I

Rytpiusiuo.se


No. 3, Sausio 17 <L 1934 m.Sežtaą Puslapis

at-2.

Ačiū

♦

už 
pa- 
pa-Atvažiavus aną vakarą Hitleriui Į koncertą Berlyne, Hitlerk 

gvardiečiai sustoję su trimitais jam suteikė pasveikinimą. Prie 
trimitų buvo pritaisytos juodos skaros su giltinės galva, o apa
čioje padėtas parašas: “Adolf Hitler-Standarte”, kas reiškia, 
Hitlerio vėliava."

Magdei bernas nepatiko.
• Tarė: “Velnias tu, ne ponas, 
Kad nutrintas tau žiponas.
Dolerių daugiau man duokle, 
O jei ne, velniop važiuokle.” 
Povilas gi iš patyko, 
Mat suprato jau dalyką, 
Sako: “Kur brangute gauti, 
Jai be darbo reik badauti?” 
Bet Magdė net piestu stoja,. 
Lietuvon važiuot galvoja.

Atsišaukimas i Miko 
Petrausko Draugus

KELEIVIS, BOSTOhL

Giltinė - Hitlerizmo Ženklas. JACKAUS DVIDARZDIIO

Ekstrą Telegramos
Y REDAKCIJOS

. ATSAKYMAI.

Praeitų metų gale, Lietu- dai, brošiūrėlės, nuotikiai, 
voje, iškilmingai buvo Uni- žodžiu kas tik galima sąri- 
versiteto salėje minėtos 60 švje su M. Petrausko veiki- 
metų Miko Petrausko gimi- mu prisiminti—prašau jų 

, mo jubilėjus. Amerikoje tuo nepašikštėti prisiųsti. Kurie 
reikalu kol kas nieko nebu- nenorės su turimąją medžia- 
vo daroma. Kadangi savo ga pas save atsiskirti, tiems 
profesionališko veikimo be- visą grąžinsiu pilnoje tvar- 
veik visą laiką praleido A- koje. O kurie galės me- 
merikos lietuvių tarpe, vos džiagą palikti, tas. viskas 
tik trejetą paskutiniųjų me- bus sukoncentruota į.ben- 
tų kaip pasitraukė iš veiki- drą mano lietuvių muzikos 
mo, tat labai svarbu yra jo istorijos archivą, • kurį čia 
veikimo laikotarpį Ameriko- būnant pasisekė vien tik iš 
je smulkiausiai ištirti, kad i Amerikos lietuvių muzikos 
būt galima apie tai išleisti,veikimo padidinti beveik 
atatinkamą veikalą—studi-įiki 500 vierietų, kuris bus 
ją. Svetimtaučiai savo kul- Lietuvoje sukrautas saugio- 
turos veikėjus tinkamai Į-ije ir garbingoje vietoje, 
vertina, neatsilikime ir mes. greičiausiai Vytauto Didžio

jo Univeraiteto knygyne.
Todėl meldžiu nepasigai-* 

lėti parašymui reikalingų ži
nių keliolikos minučių to 
žmogaus naudai-pagarbai, 
kuris beveik 30 metų nesi-j 
gailėjo praleisti sunkias ir. 
linksmas valandas tarpe Ju- Į 
su gerbiamieji Amerikos lie- T J I Zj1U1U» , JL>tl lllicotc,
tuvTia1’ .... • . , ''savo kambary nusišovė lie-Uz prisiuntimą viso.to kas^ Leonag Visockis Nusi_ 
ką galės minėtu reikalu, i ei- j §ovjmo priežastis nežinoma, 
skiu savo giliausią padėką, j Visockis, pagal kaimynu pa- 

Juozas Žilevičius,! . •• . *•
Laisvas Menininkas. 
Medžiagą meldžiu siųsti! 

iki kovo mėnesio:
M r. J. Žilevičius, 166 Park 

PI., Elizabeth, N. J.

I
Nebetoli tas laikas kai su-į 

eis 30 metų, kada Mikas Pe
trauskas pirmą kartą atvyko 
i šią šalį ir pradėjo skleisti 
lietuviškąją muzikos kultū
ra,kuri čia buvo labai men
koje padėtyje. Jis pirmuti
nis pradėjo rengti viešus 
koncertus supažindindamas 
tautiečius su lietuviškos mu
zikos menu. Pirmieji jo va
karai buvo rengiami saliu- 
nuose. Lietuviai neturėjo 
dar tuolaik savų svetainių 
ir nebuvo pratę lankytis Į 
koncertus grynosios lietuvi
škos meninės muzikos, nes 
ir Lietuvoje tokių koncertų 
dar tuomet mažai tebuvo.

Laike koncertų saliunuo- 
se buvo varomas savasis bi
znis su stikliukais, neatsižiu- 
rint visai Į tai, kad saliune 
tuo metu dainininkas dai
nuoja meninius veikalus. 
Tokiame laikotarpyje M. 
Petrauskas pradėjo veikti 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Šiandien kas kita. Prie to, 
kad dabar lietuviai lanko 
koncertus, jais moka gėrė
tis ir atrasti juose naudos, 
daug prisidėjo M. Petrausko 
veikimas. Įvairiais budais 
savųjų tarpe.

Jo veikimas pasireiškė 
koncertuose, choru organi
zavime, parengime operečių 
vaidybai, steigime muzikos 
mokyklų, raštais spaudoje 
ir tp. Žodžiu, M. Petrauskas 
muzikos srityje veikė viso
mis savo pajėgomis. Kas 
nežino jojo operečių! “Bi
rutės”, “ ” 
ne”, “ 
“Užburtas 
“Lietuvių 
“Šventosios Naktys”, “Kan
klių” sąsiuvinių ir kitų?

Nei vienas iš lietuvių mu
zikų nėra išleidęs tiek daug 
visokių veikalų — veikalė
lių kiek yra išleidęs M. Pet
rauskas. To gali atsiekt vien 
tiktai didelės energijos 
žmogus. Už tai nerasime A- 
merikoje nei vienos koloni
jos, ar ji butų maža ar dide
lė, kad M. Petrausko solo 
ar choru nebūtų buvusios 
seniau dainuojamos arba 

vdabar. Kadangi tas žmogus 
ant kiek buvo energingas 
darbuotėje, ant tiek jis buvo 
kuklus garsintis apie savo 
darbus spaudoje, tat sunku 
yra laikraščiuose rasti paka
nkamai tiek medžiagos, kad 
butų galima jojo veikimą 
tinkamai ir teisingai nušvie
sti.

Todėl ir kreipiuosi į M. 
Petrausko artimuosius drau
gus, pažįstamus, prietelius, 
vienminčius, buvusius jojo 
mokinius, chorų dalyvius, 
vaidinusius jo pastatymuo
se vaidylas ir bendrai į vi
sus geros valios lietuvius, 
muzikos mėgėjus, suteikt? 
man žinių apie jojo darbuo
tę. Svarbu prisiminimai,

Apvesdinkite ir ma- 
ConsiliumFacultatis”, 

Kunigaikštis”, 
Milionierius”,

Iš Pietų Amerikos.
Argentinoje nusižudė 

Leonas Visockis.
Kaip praneša “Argenti

nos Žinios”, Berisso mieste,

žiaus. Nusišovimo priežastk 
buvusi nepagydoma liga 
Velionis jau daug laiko ta Ii 
ga sirgęs. Vaikai nors jai 
suaugę, bet tėvo visai ne 
žiūrėję, kas ir privedė prit 
nusižudymo nusišaunant.

No. 1.
Giesmė apie Magdę 

ir Povilą.
(Iš Kanadiečių Kantičkos.)

Lietuvoje daug mergrfią, 
Kaip girioj Hekną liepelių; 
Kožna gauna sau vaikiną, 
Jei nieks biznio negadina. 
Bet pas vieną tėvą seną 
Magdė sau rainiai gyveno; 
Dar, matyt, jauną metelių. 
Bet suknia jau iki kelių. 
Itai, svajoja kartą vieną. 
Begriebdama lankoj šieną: 
‘Visos myli, visos turi, 
D į mane nieks nežiūri. 
Na, ir aš prie darbo stosiu, 
Jaunus bernus paviliosiu, 
Turiu veidą kaip gėlelės, 
Prie to šilko dvi suknelės. 
Nors berneliai visi tvirti,

- Bet nestengs man atsispirti: 
Sužavėsiu juos akelėm, 
Priviliosiu juos suknelėm. 
Gražų berną sau nutversiu, 
Ir jaunistos meilę gersiu.”

Kaip tik tarė, taip ir stojos: 
Magdė bernus sau viliojos, 
rr daugybę jų mylėjo, 
Bet naudos mažai turėjo. 
Nei saldainių, nei pyrago— 
‘Oi, gyvent Lietuvoj bloga, 
nusigavus berną savo, 
Tuoj karštai jį pabučiavo; 
Sako: “Mielas mano vyre. 
Nežinai ko sviete yra!
štai, klausyk, kad ir Kanada 
Musų žmones laimėn veda. 
Kas tiktai ten nuvažiuoja, 
Tuoj iš karto ponu stoja. 
Tad važiuokim į Kanadą, 
Kuri mus į laimę veda”.

Bernas dar murmėt norėjo. 
Bet Magdė bumą uždėjo. 
B vėliau puse balselio 
Sako: “Važiuokim Magdelė. 
Tavo akys prasitrinę, 
Tai važiuok tu pirmutinė, 
9 vėliau ir aš važiuoju, 
'r dokumentus storoju.”

Extra Telegramos No.
Povilas šu Magde savo, 
Stotin vergdamas važiavo: 
Mano miela, Magdelytė, 
Nors laiškelį parašykie. 
Atsimink, kad aš čia vienas 
Pasilikęs kenčiu dienas. 
Kai važiuosi per Atlantą, 
Ar ant upės kokios kranto. 
Atsimink, kad vandenėlis 
Tikros mano ašarėlės. 
Tu tik viena vienintelė 
Palaikiai man gyvastėlę’ 
Jei ne tujai, aš numirčiau, 
Tokio skausmo nepakelčiau.”

,,

* Visiems, kurie prisiųdami 
redakcijai rankraščius ne
paduoda savo pavardės ir 
adreso, atsakymo redakcija 
negali duoti ir tokie raštai, 
jeigu nesvarbaus turinio, 
būna naikinami.

A. Gudauskui.— Tai tas 
pats asmuo, ką buvo Argen- 
tinoj.Bet ar jis tenai skundė 
valdžiai socialistus ir komu
nistus, mums neteko girdė
ti. Vistiek bukit su juo 
sargus.

A. Pudimui.
laišką ir pastabas. Tas 
klausimas Mizarai buvo 
rašytas juokais ir, mums ro
dos, kitaip negalima buvo jį 
suprasti. O kai dėl žinių iš 
Bridgeporto, tai jos butų la
bai pageidaujamos. Jeigu 
laikas draugui leidžia, pra
šome rašinėt.

Nik. Dailidai. —Tamstos 
pranešimas apie Philadel- 
phijos Lietuvių Muz. Namo 
B-vės ir Gedimino Kliubo 
bankietą pasiekė mus tik 26 
gruodžio, kada “Keleivis” 
jau ėjo i spaudą, todėl Įdėti 
nebegalėjome.

L. Christinui.—“National 
Farm News” ir “Wisconsin 
Agriculturist & Farmer” ga
vome—ačiū.

Tėvynės mylėtojui.—Ačiū 
už eilutes, bet laįkraštin ne
dėsime.

Chicagiečiui.— Labai a- 
čiu už iškarpas iš “Chicago 
Tribūne” ir kitas žinias.

Darbininkui su „pakelta” 
alga. — Tamsta klausi, kur 
ir kokiam darbininkui val- 

, džia pakėlė algą? Pati val
džia, žinoma, algų niekam 
nepakėlė, bet ji nustatė

• NRA kodeksais algų mini
mumą, kuris privertė fabri
kantus pakelti daugeliui 
darbininkų algas. Audimo, 
siuvimo ir kitose pramonėse 
pirma tuksiančiai darbinin
kų negaudavo $5 Į sąvaitę

, —tiek atlyginimas už darbą 
buvo numuštas. Dabar gi jie 
gauna jau nemažiau kaip 
$11, $12 ir $13 į sąvaitę. 
Taigi algos pakilo ne vie
nam, ’ bet tūkstančiams, ir 
pakilo jos po visą šalį. Ne
pakilo tiktai tų algos, kurie 
uždirbdavo apie $20 ar dau
giau Į sąvaitę.

Pilipui III-čiajam. — Dėl 
vietos stokos negalėjome 
tamstos korespondencijos į- 
dėti. Bet užtai telpa kita ko
respondencija iš Chicagos, 
kur p. Rimkaus konceras y- 
ra minimas.

F. Wallace. — Ačiū už at
sakymą. Vėliau parašysime.

Pranui Vileikiui. —“Įspū
džius iš Lietuvos” gavome, 
bet da nespėjome peržiūrė
ti.

Paulius verkė ir kalbėjo, 
Kai Į stotį ją lydėjo.
Bet Magdelė nors ne tokia. 
Irgi buvo didžiam strioke. 
Girdi Povilo verkimą 
Ir pati net verkti ima: 
“Ką dabar aš padarysiu ? 
Šifkortės nebegrąžysiu.

■ Be dolerių ir Kanadoj
Sunku mums gyventi-zgadoj”. 
Apkabina, pabučiuoja 
Ir į Lietuvą važiuoja.

iTreinas švilpia, ratai ūžia, 
^Veža Povilo meilužę.
Greit išnykę laimė jojo. 
Jis gi likęs tik vaitojo.
O policininkas storas
Sako: “Aš čia gaspadorius; 
Kokio velnio raudi, rėki.
Marš, greičiau, iš stoties bėki.”

<
Prie gelžkelio dirba daug 

lietuvių.
Pro Cubatao miestelį Bra

zilijoj dabar yra tiesiamas 
gelžkelis iš Santos į Sac 
Paulo. Prie šio darbo šiuc 
laiku dirba keli šimtai lietu
vių, kurie tarp savęs gra
žiai sugyvena ir daugeli.' 
skaito lietuviškus laikraš
čius. Gyvena lietuviai dide
sniais būreliais.

sakojimą, tą visą dieną gir
tavęs. Namo grįžęs tiek 
girtas, kad vos pajėgė savo 
duris atsirakinti. Paskiau jo 
kambaryje buvo girdėti bil
desys; bet paklaustas atsa
kė, kad jo kambaryje nieko 
ypatnigo nesama. Apie de
šimtą valandą atėjęs jo 
draugas, rado duris iš vi
daus užremtas. Atvykusi po
licija išaiškino, kad durys 
-pinta užstatytos, o pats la
vonas rastas lovoje su per
šauta galva.Ant krutinės gu
lėjo revolveris. Jokio laiško 
nepaliko. Visas jo nežudo
mas turtas randasi šeiminin-. 
ko priežiūroje.

Leonas Visockis yra kilęs 
iš Sakių kaimo, Kulių vals
čiaus, Kretingos apskrities. 
Buvo 35 metų amžiaus-. Lie
tuvoje turi tėvus ir brolį. Iš 
Lietuvos išvažiavo 1923 m. 

i i Urugvajų, o iš ten į Argen
tiną 1924 metų pabaigoje. ;tai”'ai’ba popas 7 

Palaidojo Berisso Lietu-* --------------
.. ----- -------------- -- _c---- (vių Tautininkų Sąjunga, ku- Suėmė didelę plėšikų gaują,
kimą atsiliepęs lokomotyvo -j nenorėjo, kad policija lie- i 
kaukimas ir kai kas pamatęs tuvio lavoną sudegintų. Pa-! 
vilkus pradėjęs iš revolve- laidotas La Platos kapinėse. į 
rio šaudyti. ------------ —

Tai trukę kurį laiką ir vii- Lietuviai pradeda apsigy-
kai stovėję vietoje. Bet ka
dangi niekas jų nesirūpino 
atakuoti, vilkai pradėjo ar
tintis visai prie traukinio.'.

Kaip Vilkai Trauki-'
niu Atvažiavo 

Miestan.
Tikras atsitikimas, bet 
skamba kaip pasaka.

Šiomis dienomis Rumu
nijoj Įvyko tragikomiškas 
nuotykis, kuris greit aplėkė 
viso pasaulio spaudą. Vie-į 
nas rumunų ekspresas, kuris i 
važiavęs iš Hisinavos į Bu-! 
kareštą, įstrigo Į sniego pus-1 
nis. Ekspreso keleiviai ne
spėjo išlipti apsidairyt, kaip 
pastebėjo, jog iš netolimo 
miško į traukinį artinasi di
džiulė vilkų banda. Iš pra
džių vilkų banda sustojusi 
gana atokiai nuo traukinio 
ir pradėjusi kaukti. Į šį kau-

venti Rio de Janeiro 
mieste.

Iki šiol, nuvykę Brazili- 
Važavusieji keleiviai išsi- Jon .^tuviai spiesdavosi 
gando. Kai kurie iš jų per- baugiausia apie Sao Paulo

v acviiuo ui camztuvnu" . • ta i i t «

mi šiam reikalui “šaulių 11 aPieSaoPaulosunkubu- 
kuopą.” Bet su menkais re
volveriais prieš gausingą

Argentinoj areštavo 300 
komunistų.

Reakcija Argentinoje vis 
dar tebesiaūčia. Štai, šiomis 
dienomis Buenos Aires mie
ste’įvyko ukrainiečių komu
nistų vakaras. Vėliau atvy
kusi policija aršetavo visus 
salione esančius žmones, ku
rių buvo virš 300 ir išvežė Į 
Vilią Devoto kalėjimą. Kaip 
rodos, komunistų vakarą po
licijai įskundė savi “patrio-

Kaip tik tarė, taip nutiko: 
Magdė pamario atvyko, 
Paskui didin laivan sėdo 
r atvyko Į Kanadą.
3 Kanadoj berno savo 
Laukė, ’laukė—netvažiavo.

4
Ir nuėjo, nusvyravo 
Povilas į butą savo. 
Visur bloga, visur bėda 
Povilui ant sprando sėda. 
Jis palikęs vargšas vienas 
Vis galvojo naktis, dienas: 
“Kad turėčiau sparnus aro, 
Nereikt freito. nereikt karo; 
Ir kiekvieną ankstų rytą 
Gaučiau Magdę pamatyti. 
Jos veidelius išbučiuočiau, 
Ir už klaidas dovanočiau.
Vėl būt linksma, vėl būt gera 
Taip, kaip meilėj gyvent dera. 
Vėl Magdutė, vėl žvaigždelė, 
Sugryštų ant gero kelio.”

i
Jis sapnuoja kartą vieną: 
Magdė grėbia lankoj šieną. 
Jis pribėgęs ją bučiuoja. 
Jai už klaidas dovanoja. 
Bet Magdė jam ausis tašo, 
Dolerių daugiau -vis prašo. 
Jis gi dolerių neturi 
Ir verkštendams į ją žiuri. 
“Ei, Magdutė, ei žvaigždele, 
Gryšk prie pirmo meilės kelio. 
Vėl gyvensime kaip rojuj, 
Dolerius palik rytojuj!”

Bet Magdė jam galvą tašo, 
Daugiau dolerių vis prašo; 
Gąsdina, kad gaus turtingą, 
Kuriam, dolerių nestinga: 
“Man nereikia tokio krieno, 
Bus man dolerių, kaip šieno!” 
Povilui Magdė burnojo 
Ir į žandus delnais tvtojo. 
Ji mergina užsispyrus, 
Doleriuotus myli vyrus. 
Savo buvusį vaikiną 
Ji dabar o kojų mina: 
"Eik šalin, tavęs nereikia!” 
Muša, varo, visaip keikia, 
O paskui bėga į šalį.

‘Trauk velniai,” Magdė galvoja, 
Ir į mainas išvažiuoja.
‘O, tokio puikaus dalyko 
Niekas niekur'neužtiko! 
Daugel vyrų—mergų maža, 
Tai varysiu biznį gražų.
3us ten dolerių, kaip sienos

3emą gausiu ten ne vieną”. 
Kaip tik manė taip nutiko, 
Magdė mainose paliko. 
Linksma buvo, balius ruošė, 
diedais aukso save puošė. 
Bet nubodo jai tos dienos, 
Nors ir dolerių kaip šieno. 
‘Reik važiuoti į Torontą, 
susirasti gražų frentą, 
Prie savęs prisivilioti.
!r jo vieno žmona stoti. ' 
Nusibodo man maskoliai, 
Trauk devyni juos paraKai.”

Štai išaušta graži diena, 
Tau Magdė Toronte yiena, 
Gatvėmis tik špaciruoja, 
O vaikinai ją daboja: 
“Po velnių, nebloga boba, 
Reik pagaut į savo globą.” 
Bet Magdė vaikinus gaudo 
Ir akimis aplink šaudo.

Vienas Paulius, jaunas vyras, 
Gal dar meilėj neprityręs, 
Magdės akys jį kankino, 
Lig, kad bangos vandenyno. 
Ir štai kartą atsitiko, 
Bute su Magde paliko. 
Ir Magdė neapsigavo: 
Vėl bernelį gražų gavo; 
Linksmai lošė, koketavo. 
Vėliau lupas jo bučiavo. 
Gėrė laimę iš jo viena. > 
Lauke švietė mėnesiena. 
Ir nuo tos ramios naktelės 
Juodu linksmi lig žvaigždelės. 
Nieks, rodą, jųjų neatskirtų. 
Jei reikt skirtis, abu mirtų.

I Taip gyveno ilgą h&ą, 
Ji viliojo berną ■ -J

I Bet ant galo šio dalyko,

I

Rosario mieste, Argenti
noje, senai jau siautė gauja 
plėšikų, bet iki šiol negali
ma buvo jos susekti. Paga
liau šiomis (i ienomis polici
jai pasisekė šios bandos liz
das užklupti ir plėšikus are
štuoti. Laike areštavimo į-i 
vyko smarkus susišaudymas 
Plėšikų vadui Rąmon Gre- 

igorio buvo pavykę net pa
bėgti, kurs bebėgdamas no
rėjo priversti išlipti 21 ke
leivį iš autobuso ir tuo auto
busu -pats pabėgti, bet čia 
buvo policijos užkluptas ir 
vietoje nušautas. Per susi
šaudymą buvo nušauti 3 
žmonės ir 8 sužeisti.—-—---------------—

f

bėgo vagonus organizuoja- mies% ’kai užėjo kryzė

2 vp gauti darbas, musų emi- 
■grantai, ypač šaunesnieji, 

vilku bandį nakties metu Padėjo važiuoti 1 Brazili- 
butų buvę neprotinga ifeto-1 -’0s. sostlnę .?!° d.e JaneI™' *■ C A C? ; l oi r\1H l/iniK’lOO nt* ffl_

Vilkai visiškai prisiartinę , . . , OArk AAA ,
nrie vagonų ir pradėję dras-'turl,aP‘e 1^,000 gyvento-, 
kyti langus ir duris ku.om«‘

Visame traukiny kilusi tik apie 505,000 galvų. Ka.p 
panika. Bet ekspreso vedė-|v,e.?af’(,talP ,r kitas ”ie^s 
ias buvęs apsukrus vyrukas. 1, t anto pa rasty, bet

Tai yra puikiausias ir di
džiausi? Brazilijos miestas,

t

panika. Bet ekspreso vedė-

Jis iššokęs iš traukinio i ki
tą pusę, kur nebuvę vilkų,- 
atidaręs vieną krovinių va-

Rio dę Janeiro truputį aukš
čiau į šiaurę, taigi arčiau 
prie ekvatoriaus ir todėl tu-

Son£!" “nį k,imat<*’ negUSao Paulo.
Apsigyvenę Rio de Janei

ro mieste lietuviai gavo jau 
darbus ir pradeda ruošti va- 

ikarėlius. Prieš Kalėdas jie 

do.
Visi vilkai liko uždarame 

vagone. Kai ryto metą buvcL -
atkastas kelias ir ekspresas ’D ........................ .... . iatvyko Bukareštan, Atida-!Br“a,’?J n^*1‘Ve Bron,m 
riue vilkų vagono duris pa- Kavahaoska^

i,„j to t m j r

daiktus laukan ir iš restora
no sandėlio sunešė? visą mė
są.

Netrukus vilkai mėsą su
uodė it visi susikraustė į va-

tnėra, todėl nėra kam musų 
fžmonelius supiudyt ir jie 
įgyvena gražiam sutikime.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams p ai pa s, varinuis boi
lerius surotuoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi- 
sokį darbp darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
, 13 Whitney 9L, W«reeater, Man.
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plakatai, programos, išduo-;sirod«, kad 18 vilku buvo Lapkričio 17 d' Vilią Re
tieji diplomai apie muzikos gyvi, 0 septyni buvo jų pa- loj nusišovė Ii ” 1
studijavimą pas jį, atvaiz- čių sudraskyti į gabanuktB.! Kavaliauskas,

lietuvis Broni
KO mdfn oi uo metų ai

t
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Vienas Tikras Budas 
Prašalint Kosulius ir 

Šalčius.
Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 

priveda prie pavojingų nesmagumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomulsion, tai švelninantis Kreoso- 
tas kuris yra priiranas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusią pferę ir 
sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas 
yra pripažintas aukštu medicinos au
toritetą kaipo vienas iš geriaasiai 
gydančių vaistų nuo neat leidžiaaųj 
kosulių ir kitokia gerkite * 
Creomulsion sudėtinė 1 
Kreosotą, turi ir kitų gy 
mostų kurie palengvina ir 
nuodytas 
nimą ir

ją, atakuoja tas vietas kur ligt auoi- 
rtovėjus ir sulaiko gemalų augimų.

ChBOMuteion yra garantuotos »ž- 
gaušdmantis gydymas neatMdšūaa- 
čhi kosulių ir šalčių, bronchitnrio du
sulio. broachitb ir kitokia k^paąja- 
mų organų ligų, ir yta febai geras 
atgaivinti sistemų po šalčio ar fht 
Pinto— amnvflvs ioigU koSUiYS ST kdiu uteisondįS; «- 
paiengvės po vartojimo, kaip numig
ta. Paklauskito pas savo apookitdnkų.

%

ele- 
už- 

,J ta erzi- 
kUomet Kreosotas 
persigeria j krau- 

kur liga anai-

(Adr.)
i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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(Nuo musų korespondentų ir i* Lietuvos Laikraščių.) I

APIE KĄ DABAR LIETUVOJE 
KALBAMA. -

„ *

Lietuvoj tuo tarpu yra a-į imti. Nieko nelaukdami, jie. 
pie daug ką kalbėti. Plačiai girininką paėmė, 
yra aptariamas Amerikos prievarta į vežimą ir palei- 
suartėjimas su Sovietų Rusi
ja, nemažiau toli siekianti 
vokiečių politika ir visokie 
kiti tarptautinio pobūdžio 
reiškiniai. Kartu duoda šiek 
tiek kalbų ir vietiniai įvy- 
kai, kai kada juokingi, kai 
kada liūdni. Kauną tuo tar
pu prilinksmino prisikėlęs 
numirėlis. Numirė, matote, 
prieš keletą dienų toksai ne
žymus miestietis. Giminės jį 
apverkė, pasidalino jo turtą, 
iškėlė laidotuves ir nuvežė 
kaip paprastai, į bažnyčią, 
kad per naktį velniai išlak
stytų. Padėjo jį ant katafal
ko, žvakėmis apstatė ir pali
ko. Zakristijonas vakare ap
žiurėjo bažnyčią, nieko įtar
tino nepastebėjo, užrakino 
ir nuėjo sau miegoti.

Kaune naktimis bažnyčias 
saugo sargai, kad neįsi- 
briautų vagys. Toks vienas 
sargas saugojo ir tą bažny
čią, kurioj gulėjo minimas 
numirėlis. Pasistatęs apyka
klę, kad nelandžiotų taip po 
kūną vėjas, jis vaikštinėjo 
kurį laiką aplink bažnyčią 
ir staiga sustojo. Bažnyčioje 
kažkas sušlamėjo.

—Matyt, pelės daužosi, 
—šyptelėjo senis, ir padau
žęs į šonus sušalusias ran
kas, vėl pradėjo žingsniuoti 
tai pirmyn, tai atgal. Be
žingsniuojant. jo prityrusi 
ausis vėl išgirdo bažnyčioje 
šlamėjimą. Šį_ kartą senis 
stabtelėjo ir įsiklausė. Baž
nyčioje kažkas krebždėjo 
vis garsiau ir garsiau.

—Nejaugi tas vėpla za
kristijonas butų palikes baž
nyčioj šunį,—pagalvojo se
nis ir žvilgterėjo pro rakto 
skylutę vidun. Kai pažiurė
jo, tai taip ir sustyro—blan
kioj žvakių šviesoj aiškiai 
matėsi beslankiojančio žmo
gaus siluetas.

—Numirėlis prisikėlė! — 
staiga dingtelėjo seniui. Ir 
daugiau nieko nelaukda
mas, pasileido į kleboniją, 
sukėlė žmones, kurie nema
žiau persigando, kaip ir jis 
pats.

Galų gale kažkas atsigo
do pašaukt policiją. Polici
jai atvykus, zakristijonas at
sargiai atrakino duris ir įlei
do visus vidun. Visi sužiuro, 
bet bažnyčioje nepastebėjo 
nei gyvos dvasios. Tačiau 
beeinant pažiūrėti, ar numi
rėlis tebeguli karste, iš už. 
kampo pakilo sena senutė ir 
pradėjo bartis:

—Jus tokie ir šitokie. Už
ėjau vakare pasimelsti ir. 
truputį užsnudau. Šis vėpla, 
zakristijonas, nepabudino ir 
užrakino vieną su numirėliu.

—O tai ko vaikščiojai po 
bažnyčią, nesišaukdama pa
galbos?—užsipuolė zakris
tijonas.

—O ką gi prisišauksi? 
Maniau prabūti naktį. Dide
lis čia daiktas? Tik suša
lau... Sušalusi, pradėjau vai
kščioti, kad nors kiek apsi- 
trankyčiau.

Išgirdę tokią istoriją, visi 
nusispiovė ir, palikę numi
rėlį išėjo kas sau.

Nemažai žmonės juokėsi 
ir iš ūkininkų, kurių 200 pa
teko į teismą už pasiprieši
nimą “valdžiai”.

Rodos, dar pereitais me
tais į Gudelių valsčių atvyko 
girininkas patikrinti priva
čių miškų. Yra, mat, Lietu
voj toks įstatymas, kuriame 
numatoma privačių miškų 
priežiūra. Ūkininkai, to ne- 
suprasdanaį ^ -pamanė, kad 
girininkas nori jų miškus at- laipsnių žemiau zero.

f *

pasodino gaidai.

do.—Važiuok, sako, savo 
keliu ir į musų nuosavybę 
nosies nekišk.

Girininkas nuvažiavo, bet 
už pasipriešinimą“valdžiai” 
200 ūkininkų iškėlė bylą. Šią 
bylą šiomis dienomis spren- 
lė teismas. Ūkininkai Į teis
mą vyko kas pėsti, kas va
liuoti, kas raiti, lyg į kokius 
atlaidus. Prisirinko jų pilnas 
miestelis.

Teisėjas apklausinėjo kal
tinamuosius, apklausinėjo 
ir nusijuokė:—Tai už ką gi 
jus tą girininką aplamdėte?

Ūkininkai teisinosi, sakė
si nežinoję, ko girininkas iš 
jų norėjęs, nes paklaustas 
jis nieko jiems nepasakė. 
Teisėjas vis tik ūkininkus 
oripažino kaltais ir visus nu
baudė po 10 litų arba po 2 
raras arešto.

Ūkininkai nustebo. Jie 
pasitarė čia pat su teisėju ir 
nutarė bylos į aukštesnę in
stanciją nebekalbėti, o pa
rašyti Smetonai prašymą, 
kad šią bausmę dovanotų.

Šiaip, Lietuvoj dabar 
daug kalba apie ekonomi
nius sunkumus, apie nepa
prastus šalčius, kurie kartais 
siekia net 23 laipsnius Celsi
jaus, apie numatomus pasi
keitimus vyriausybės tarpe 
:r apie šiaip visokius rupes
nius.

RąžSiįninkas Ric- Astuonių 
kus Pasikaręs Vil

niaus Krašte.
Tuo pačiu laiku, .žmones 

matė jį kunigo rūbuose apie 
Tauragę. - j

Apie rązbaininką Rickų 
Lietuvoje eina keisčiausi!'

Nesenai skaitėme laikraš
čiuose, kad plėšikas Riekus 
sukasi apie Šiaulius, Biržus 
ir Rokiškį. Pastaruoju laiku 
pasklido žinią, kad Riekus 
persimetęs okupuoton. Lie
tuvon ir ten kažkur miške 
pasikoręs.

Tuo pačiu laiku žmonės 
pradėjo kalbėti, kad Riekus 
bastosi apie Taurage. Vieni į 
matę, ir pažinę, kacf Riekus 
apsitaisęs kunigiškais rūbais 
plentu nuėjęs Pagėgių link.

Po to į p-lės D. siuvyklą 
dienos, metu atėjo nematy
tas vyriškis. Pradžioje jis 
nėjo Į kambarį, o tik, prie 
lango atsistojęs, kvietė išei
ti laukan vieną siuvyklos 
mokinę, norįs svarbų reika
lą pasakyti. Mokinė nedrį
so eiti laukan ir išsigandus 
išbėgo į kitą kambarį. Tada 
jis, įėjęs į siuvyklą, paklausė 
kur ponas. Siuvėja p-lė D. 
atsakė, kad čia jokio pono 
nėra, o tik vienos moterys. 
Visą laiką bailiai žvalgėsi 
po kambarį ir grasinančiai 
klausęs, kodėl čia negalima 
užeiti. Išeidamas pagrąsi- 
no: “Pažiūrėsim, kai mes 
daugiau ateisim, ar bus ga
lima užeiti ar ne”. Siuvyklos 
mokinės pasakoja, kad 
jis buvęs panašus į Rickų.

Ar tikrai tai Riekus buvo 
ar ne, negalima nieko tikro 
pasakyti.

KELElVlSr _ SQ. BOSTON

Metų Amžiaus Pianistė. JI LIETUVOS DVARIN1N-
KAI.

Buvusių Lietuvos dvari
ninkų dabar Lietuvoje yra 
tik liekanos. Daugumas ' jų

O Poslapis

Išgamai
Chropowickui Atly

gina Vž Dvarą.
Raseinių apskrity, šimkai-

gyvena užsieny, daugiausia cu2 valsčiuje, prieš karą gy- 
Lėnkijoj. Ir kai atlyginimus lenkas dvarininkas
gauna už nusavintus dvarus, ChropowickL Jis turėjo te- 
ių įgaliotiniai pinigus siun- nai dyarą Paimtuwy.
čia į Lenkiją, Angliją, Fran-1 Kai po revoliucijos tarpe 
euziją, net Sovietus, t. y. Lietuvos ir Lenkijos prasi- 

• ten, kur buvusios didybės dėjo kovos, Chropovvickis 
gyvena. i perėjo lenkų pusėn ir įstojęs

i Sovietuose gyvenantiems JŲ. kariuomenėn kovojo
tbuv. Lietuvos dvarininkams prieš Lietuvą.
sunkiau pinigus perduoti,' Dėl šitos jo išdavystės 
nes valiutos kaip išvežimas, Lietuvos valdžia jo dvarą 
taip ir įvežimas griežtai tuomet konfiskavo ir išdali- 

; kontroliuojama, tai pinigai jo žmonėms,
i
i

Rūta Slenčinskaitė, 8 metų amžiaus lenkaitė, visus stebina 
savo nepaprastais gabumais piano muzikoj. Ji esanti pirmutinė 
tokia virtuoso nuo Mozarto laikų. Ji gyvena su savo tėvais 
San Franciscojv Net garsusis lenkų Paderewskis negalįs su ja 
susilyginti. • ‘ <

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS B—VĖS 

’ BYLOS.
Žymiai nusmukusi Ameri- : 

kos lietuvių prekybos bend
rovė turi nemaža skolų, o 
:aip pat bylų. (Šios bendro
vės pradžia buvo So. Bosto
no “Darbininko” pastogėje, 
kur žmonės ją praminė “la
šinių bendrovė”.—Ręd.)

Šiomis dienomis minima 
bendrovė turėjo bylą su 
Tarptautiniu Banku. Savo 
laiku ji užtraukė paskolą iš 
Tarptautinio banko,— apie 
400,000 litų. Iš pradžių tie 
pinigai buvo gauti kaip pa
skola, o paskui už tą sumą 
Tarptautinis Bankas pirko 
akcijų. Akcijoms smukus, 
Tarptautinis Bankas parei
kalavo pinigus atgal, 'skai
tydamas, kad tie pinigai 
duoti kaip paskola.

Kauno Apygardos Teis
mas bylos nagrinėjimą ati
dėjo, nes truko davinių by
los aiškumui. Tačiau dauge
lis lietuvių amerikiečių dėl 
tes bylos nepatenkinti ir 
duoda atskirus skundus, į- 
rodinėdami visokias apga
vystes... Laukiama, kad ši 
byla bus gana sensacinga.

TELŠIŲ KALĖJIMO PRI
ŽIŪRĖTOJO BYLA.

Prieš kurį laiką Telšių ka-. 
Įėjimo prižiūrėtojas Budrys 
revolverio šuviu mirtinai su
žeidė p-lę Kazlauskaitę. .'

Šiomis dienomis Šiaulių 
apyg. teismo išvažiuojamo
ji sesija Telšiuos šią bylą 
sprendė ir Budrį nubaudė 1 
metais papr. kalėjimo, bet 
lygtinai jį nuo bausmės at
leido. Tragedija įvyko dėl 
meilės dalykų.

LIETUVOJ 23 LAIPSNIAI 
ŠALČIO.

Prieš Kalėdas Lietuvoje 
buvo labai dideli šalčiai.

' Šalčiausia vieta buvo apie 
Alytų, kur Celsijaus termo
metras rodė 23 laipsnius 
šalčio. Sulyg Amerikoje 
vartojonto Fahrenheito ter
mometro tai reiškia apie 10i

KĄ DIRBS KAUNO BE
DARBIAI.

Miesto savivaldybė suda
rė tokį viešųjų darbų pla
ną:

1) bus praplatintas Auš
ros takas, iki 8 mtr. pločio, 
išlygintas tako profilis ir 
apvelenuoti tako krantai;

2) ties, statomąja Alekso
te mokykla bus nukastas bu- 
vusis tvirtovės pylimas ir iš
lyginta aikštė. Žemės darbų 
ten bus per 8,000 kub. mtr. 
Darbas jau dirbamas;

3) bus baigta tiesti Sme
tonos g. VI forte;

4) bus baigtas dirbti Ale
ksoto keltuvui kelias;

Vykdant šiuos darbus, 
gaus darbo apie 500 žmonių.

PRALOTO OLŠAUSKO 
PALIKIMĄ PARDUODA 

IŠ VARŽYTYNIŲ.
Kretingos teismo antsto

lis kovo 15 d. skelbia varžy
tynes Kosto Olšausko nekil
nojamam turtui parduoti, I 
būtent, Darbėnų v. parduo-i 
damasLaukžemės dvaras į- 
keistas Rusų Bajorų žemės 
bankui už skolą 74,000 rusų 
rublių. Turtas parduodamas 
mažamečio Antano Ustja- 
nausko, Vinco Bružo ir Lau
kininkystės ir pramonės b- 
vės Klaipėdoje 12,247 lt. 30 
et. ieškiniams su % ir Rt. iš
laidoms sumokėti.

Parduodamasis turtas į- 
kainuotaį; 99,650 lt. Nuo 
tos sumos ir varžytynės pra
sidės.

Anot tos pasakos, “kuni
go naudą visi velniai gau
do.” *

r

SUDEGĖ JUODUPĖS GE
LUMBĖS FABRIKAS.
Rokiškio apskr. žodelių 

km. sudegė buvęs Oskaro 
Trejaus Juodupės gelumbės 
fabrikas su trijų aukštų me
diniu namu. Nuostolių pri- 
skaitoma ligi 100,000 lt.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

— ............................. .. ■ -— ■ ■ ............

UŽMUŠĖ POLICIJOS 
VACHMISTRĄ—6 METAI 

KALĖJIMO.
Praėjusią vasarą Vilijam

polėje'pil. Valaškevičius įsi
gėręs pradėjo triukšmauti. 
Vilijampolės policijos vach
mistras Juozas Naujikas Va- 
laškevičių norėjo sulaikyti 
ir'nugabenti policijos nuo- 
vadon, bet tuo momentu su 
Valaškevičium ėjus p-lė Ci- 
bulytė iš kažkur ištraukus 
akmenį, kurį Valaškevičius 
oaleido vachmistrui į galvą. 
Vachmistras Naujikas sun
kiai buvo sužeistas ir nuga
bentas ligoninėn. Sužaloji
mas galvos kiaušo buvo toks 
smarkus, kad kraujas įsilie-, 
jo į smegenis ir į ketvirtą 
dieną-Naujikas mirė. Valaš
kevičius su Cibulyte pa
traukti teisman kaltinamai
siais. Kauno apyg. teismas 
Valaškevičių nubaudė 6 me
tus sunk.darbų kalėjimo.

PER 10 VAGONU MĖSOS 
į SSSR.

Prasidėjo mėsos eksportas 
iš Lietuvos Į Rusiją.Jau išve
žta per 10 vagonų. Be to, dar
kai kuriose stotyse buvo ke
letas vagonų kraunamų.

“TELEGRAMA” SU RE
VOLVERIU.

Aną dieną N. Radviliš
kio v. Biržų apskr., Leitiš- 
kių km. pas pasiturinčius u- 
kininkus Kirkilus atėjo plė
šikai. Vienas plėšikas beldės 
į duris ir sakės esąs pašti
ninkas, siūlė telegrama. Kir- 
kilienė išmušė langą jr pra
dėjo šaukti pagalbos." Tada 
plėšikas išmušė antrą langą 
ir įkišęs ranką vidun, iš re
volverio pradėjo šaudyti. 
Kirkilienei pasisekė pro kitą 
langą iššokti ir nubėgti pas 
kaimynus. Plėšikai nieko ne 
gavę pabėgo.

ŠVEDŲ FIRMOS LIETU
VOJE NORI PASTATYTI 
TEKSTILĖS FABRIKĄ.

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad švedų firmos Lie
tuvoje nori pastatyti didelį 
tekstilės fabriką. _ Jei toks 
fabrikas butų pastatytas, tai 
esą butų itin išplėsta skalbi
nių s pramonė, nes ligšiol 
Lietuvoje marškiniams me
džiaga visai negaminama.

CUKRAUS FABRIKAS 
JAU PABAIGĖ DARBĄ.
Cukraus fabrikas šių me

tų cukrinių runkelių derlių 
jau perdirbo ir gruodžio 4 
d. galutinai sustojo. K viso 
fabrikas cukrinių runkelių 
šiemet buvo priėmęs 51 tuk.' 
tonų.

Chropowickis 
siunčiami aplinkiniais ke- Lietuvon negryžo ir iki šiol 
liais. 1 gyvena Lenkijoj. Tačiau gir-

-------------- dėdamas, kad dabartinė 
Lietuvos “tautiška” valdžia 
dvarininkams labai miela- 
širdinga ir už nusavintas že
mes atlygina, Chropovvickis 
'galiojo vieną savo agentą, 
kad pareikalautų atlygini
mo ir už jo dvarą, kuris bu
vo konfiskuotas dėl jo išda
vystės.

Tautininkų valdžia iš 
Hiadžių nežinojo ką daryti. 
Bet vėliau nutarė: Chropo- 
wickis yra geras žmogus, a- 
oie jo tarnavimą lenkų ka
riuomenėj nėra ant dangaus 
narašyta, taigi aiškių įrody
mų mes neturim ir už kon
fiskuota jo dvarą reikia at- 
’yginti. .

Atlygina pinigais ir miš
ku. O Chrouovvickis vis da 
®ėdi pas Pilsudskį.

KAUNUI “IŠRINKTAS” 
NAUJAS BURMISTRAS.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad prieš Kalėdas Kau
no miesto valdyba “rinko” 
naują miesto burmistrą. Bet 
kandidatas buvęs tik vienas 
Antanas Merkys, kurį pa
statė tautininkai. Žinoma, 
jis turėjo būt išrinktas, nes 
daugiau nebuvo už ką bal
suoti.

Kaip galima iš vieno kan
didato daiyti “rinkimus”, 
mums Amerikoje nesupran
tama. Kada politikieriai čia 
vienam nedideliam miesčiu- 
ky pastatė rinkimams tik 
vieną asmenį ir nedavė 
žmonėms daugiau kandida
tų nominuoti, tai žmonės su
daužė balsavimo urnas ir su
degino visas blankas.

VALGOMŲJŲ daiktų 
KAINOS DZŪKIJOJ.
Prieš Kalėdas šįmet Mer

ky nė j buvo didelis turgus. 
Dzūkai privežė visokių val
gomųjų daiktų parduot. Jų 
kainos buvo tokios:

Centneris rugių, 6 — litai. 
Centneris reiškia 100 svarų.

Centneris miežių, 6 lt.
Višta, 40 centų iki 1 lt. 
žąsis, 2—3 litai.
Kalakutas, 2—3 litai. 
Vežimas malkų, 3 litai.

LIETUVOJE NORI STA
TYTI CEMENTO FABRI 

KĄ.
Viena užsienio firma ati

tinkamoms įstaigoms parei
škė norą Lietuvoje statyti 
cemento fabriką. Cementui 
gaminti medžiagos Lietuvo
je esą pakankamai. Daly
kas tiriamas.

PAVOGĖ 3000 LITU.
Šiauliuos vagys pavogė iš 

traktieriaus savininko Sa
vicko 3000 litų.

Greičiausia Kelione į Lietuva 
BREMEN • EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivaisriai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaha- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka. K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”/

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

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

_ ...... “Kultūra,” tas toks vertinga*
tora” via dėlto yra tikrai rimta* j žurnalas, visiems metams Ame- 
rAoksliŠkas ir literatūriškas žur-jrikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
aala*. to Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-į

“Kultūroj” rašo paty* žy-1 giau negalima nė norėti. UŽaa- 
miausiaji Lietuvos mokslininkai, kymus reiki* siųsti šitokiu ad- 
Ir rašytojai. Užtenka paminėt remi: “Kititsros” žurnalas, 

. tik tokius vardu* kaip: profeao- ' AnSros nt 15, Šiauliai. Lithaania

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

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų 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 in
formuotų, bet ir pats kartu eitį 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji-i 
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra, 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
Žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t y. suprantamumo “Kul-

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTES Iš $170.50
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daU{r,au

Taipgi nuolatiniai išplaukimai žinomais kabinimais laivais. 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
—— 252 BOYLSTON STREET, BOSTON
------------------------------------------------ ■ ' ■ ..l» ........- »»!- ........ ■ —--------- -------- - —----- —

Galit pamatyt visą 
Lietuvą nuuž

* /
\ Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
' Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 

tori net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdaras. Ją Skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, ra nuoMrdUais Lietuvos fanonš- 
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos ore bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėm* bei drsugam* kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik >2. Pinigus eiąskit money order’iu 
arba regfetnntMto laike.

Adresuokite: /

SM

WL MARGIRIS,
3325 S. HAL3TED ST. CHICAGO, ILL
....................

I «



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
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No. 3, Sausio J. 7 d., 1934 m.

Blinstrubas siuto $1,000 do
vanų už šmeižikų nurodymą

Atšaukus prohibicijos į- 
statyiną, daugelis buvusių 
saHunininkų gryžo į alkoho
linių gėrimų biznį. Vienas iš 

Kaip tas “Jėzus” tamsuo- ^ų buvo South Bostono lie-

į GYDYTOJŲ ADRESAImokyklą ir stebuklams neti
ki. Jie aiškino tėvui, kad 
tas jo “stebukladaris” turi 
būt apgavikas, nes stebuklų 
niekad pasauly nebuvo ir 
negali būt. Bet fanatikas tė- 

buvusis “Jėzaus Nazarie->vas heklaisSi 
čio” mokinys ir “Kristaus i. - . ... . .
kareivis”, papasakojo teis- Nazutl niulkmo, geriausia 
me, kaip jis išmokėjęs tam Pai..0^0 paties Nazuti pasa- 
“Jėzui” kelis šimtus dolerių teisme. u
už “stebuklingą” žmonos . : “ T.

gydymą, ir dabar savo žmo
nos jau “nebematąs”.

Nazuti yra nedidelio ūgio 
žmogutis ir tamsus, karštas 
katalikas. Todėl jis labai 
karštai tiki “Dievo galybei” 
ir “stebuklams”. O “Naza
rietis” sakėsi netiktai savo 
“galybę” semiąs iš Dievo, 
bet pats esąs Dievas. Ir juo 
daugiau jam užmokėsi, tuo 
didesnė darosi jo “dieviš

koji galybė”, tuo didesnius 
“stebuklus” jis darąs. Todėl 
Nazuti pinigų jam ir nesi
gailėjo. Pirmu kartu užmo
kėjo $2. Antru kartu vėl $2. 

į Paskui pasiskolino $200 ir 
! visus padavė “Jėzui Naza
riečiui”.

Nazuti vaikai lanko .iau

Vietines Žinios
KAIP “JĖZUS NAZARIE

TIS” DARĖ BOSTONE 
“STEBUKLUS”.

Pereitą sąvaitę mes jau 
rašėm, kad Bostono apygar
dos teismas pasmerkė kalė- 
jiman “Jėzų Nazarieti” už 
vogimą pinigų.

Dabar paduosime smul- • 
kesnių žinių apie tai, kaip 
tas naujas “mesijošius” pa
teko belangėm

Tikras jo vardas ir pa
vardė buvo Nicola Colange- 
lo. Prie vagystės jis, žino
ma. neprisipažino. Ir, ištik- 
rųjų, jis nevogė. Jis tik ėmė 
pinigus už “stebuklų” da
rymą, už “gydymą” ligonių 
“Dievo galybe”. Bet teismo 
akimis žiūrint, kas ima už 
tokius dalykus pinigus, tas 
yra apgavikas ir vagis. Ir 
todėl “Jėzus Nazarietis” da
bar sėdi už grotų.

Tūlas Nicholas Nazuti,

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
NUŠAUTĄ LIETUVĮ

Harvardo studentai prieš ŠOKIAI!
fašizmą. jgg SLA. kuopa rengia

Pereitą nedėldienį vokie- Lietuvių M. Žinyčios svetai- 
čių liuteronų kirchėj, netoli nėj, subatoje, 
Harvard , skvero, kalbėjo 20 d. 1934 m. 7:30 vai. va 
Hitlerio konsulas baronas kare. __________
Kurt von Tippelskirch. Ba- -tiems šokėjams, kurie gra-! 
žnyčion f“—OA "* • - •
Harvardo universiteto stu- ir suktinį. Kviečia ateiti 
dentų ir pradėjo šaukti, “ša- 
lin Hitlerio agentus”, “ša- ----------------------------------
lin fašizmą!” Negalėdamas J. G. PETRAUSKAS 
susivokti, kas čia darosi, fa
šistas Tipplekirch išsižiojo 
ir žiuri. Tuo tarpu studentai 
atsistoję tarp žmonių pradė- 
po rėžti savo prakalbas, aš
triai smerkdami fašistų dik
tatūrą ir terorą. Kunigo pa-' 
šaukta policija studentus 
ntimalšino, bet pakol ji pri
buvo, tapo pasakytos trįs 
karštos prakalbos prieš fa
šizmą.

Prasidėjo $4,500,000 fondo 
vajus.

vŠį panedėlį Bostone prasi
dėjo visuotinė pinigų rink
liava badaujantiems žmo- 

įnėms šelpti. Valdžiai ir biz- 
į nieriams pritariant, šitą va-

'Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Jnman st. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Jan.-Sausio 
.uJ

Dovanos bus duotos,

įsiveržė apie 30 žiausiai pašoks klumpakojį 
universiteto stu- ir «ulrtini K vi a į

188 S LA. kuopos valdyba.!
I

viams gerai žinomas p. 
Blinstrubas, kuris da prieš 
karą su savo tėvu ir broliu 
buvo įsigijęs nabašninko 
Lazauko ir Juodeikos užei
gą prie Broadway ir D gat
vių kertės. Profcibicijai užė
jus, tenai buvo įtaisytas res
toranas, o dabar ir alkoholi
niai gėrimai parduodami. 
Vieta yra ištaisyta gražiai, 
švariai užlaikoma, ir biznis 
n. Blinstrubui “ eina gerai. 
Tur būt iš pavydo, kažin kas 
oradėio skleisti paskalus, 
buk Blinstrubas savo resto
rane “pardavinėja munšai- 
ną”, ir buk “valdžios ins- 
uektoriu jis buvęs už tai are
štuotas”. Todėl p. Blins
trubas prašo viešai paskelb
ti per “Keleivį”, kad jis ski
ria $1,000 dovanų tam, kas 
duos nurodymų, kuriais pa
siremiant tų paskalų sklei-j jį’veda’ 110 įvairių 'Tabda-

—Aš,—sako Nazuti,—se
nai jau girdėjau, kad yra 

. “Jėzus Nazarietis”, kuris 
gydo ligonius ir kitokius ste
buklus daro. Žmonės patarė 
man nusivesti pas jį savo 
pačią. Sako, jeigu ji serga, 
jis išgydys. Aš nuėjau pas 
jį. Jis mane pasitiko ii* pasi
sakė esąs Jėzus Nazarietis. 
Sako: “Aš gimiau 2.000 me
tų atgal ir gyyvenu iki šiol.” 
Pasisakė, kad savo galybę 
gaunąs iš Dievo. Visi, kas 
tenai buvo, bučiavo jam 
rankas. Juk jis yra pats Die
vas.

Tai buvo pirmutinis 
Nazuti pasimatymas su “Na
zariečiu”. Antru kartu jis 
iau nusivedė pas jį savo 
žmoną. “Jėzus” apžiurėjo 
moterį ir sako: “Jai reika
lingas masažas”. Nusivedė 
ja i kita kambari, užsidarė 
duris ir pradėjo “masa
žuok”

—Mane paliko už durų,— 
sako Nazuti.—Masažas tę
sėsi apie pusvalandi. Pas
kui abudu išėjo. Nazarietis 
man paaiškino, kad jai rei
kalingos dvi operacijos. 
Girdi, “Jeigu nuvežti ja li
goninėn, tai tau kaštuos 
400 dolerių ir ji galės da nu
mirt nuo tų operacijų, o aš 
galiu išgydyt ją Dievo galy
be ir masažais, be jokio 
skausmo. Aš esu Dievas ir 
kas man tiki, tas bus šven
tas, o jeigu tu netikėsi, tai 
busi sunaikintas”. Aš jam 
pasakiau, kad aš neturiu pi
nigų. Sakau, pafiksyk mano 
pačią be pinigų, o aš užmo
kėsiu vėliau. Jis man pasa
kė, kad jis padarys džiabą 
all right.

Ir taip Nazuti vadžiojo 
savo pačią pas “Jėzų Naza
rieti” ant “masažų” gana il
gą laiką. Bet vieną sykį 
“stebukladaris” p a s i ėmė 
moterį ir nusivežęs ją į savo 
apartamentą išbuvo su ja 
visą naktį.

“Nuo to laiko”, sako Na
zuti, “aš savo pačios jau ne
bematau. Kaip tik aš su ja 
susitinku, mano galva tuoj 
atsisuka nuo jos į kitą pu
sę”.

_  ______ • Sakoma, kad tas “Jėzus 
manas pašaukė vežimą ir' Nazarietis” turėjęs iš viso ___ 1_____ 1_ _1__ lt_ z - ._ ' nmo 1 fYA

usi lietuvi, lai praneša “Ke
leivio” redakcijai, paduo
dant jo pilną vardą ir pa
vardę, kur gyveno ir 1.1.

Pelenuose prie jo rastas lai
krodėlis, Kanados pusdole- 

ris. dainų knyga ir kitų 
daiktų.

Mes jau rašėme “Kelei
vy”, kad Minnesotos valsti
joj, Pine apskrity, buvo ras
tas sušaudytas ir apdegęs 
žmogus, prie kurio buvo lie
tuviškų dainų knvga ir lietu
viškai rašytas laiškelis, ku
rio didesnė dalis buvo nude
gusi. Taigi aišku, kad žuvęs 
žmogus buvo lietuvis.

“Keleivio” redakcija 
stengiasi išaiškinti, kas jis 
buvo. Iš Minnesotos valdžios 
organų mes gavome šitokių 
papildomų žinių:

Žuvusio žmogaus amžius 
galėjo būt tarp 25 ir 35 me
tų. Jo ūgis—5 pėdos ir 10 
ar 11 colių. Svoris — 160 iki 
165 svarų. Plaukai rusvos 
spalvos, iš priešakio truputį 
nuplikęs. Jis turėjo rudas 
(khaki) kelines, ant kurių 
buvo užmautos juodos su 
baltais dryželiais kelinės; 
turėjo juodą skurinį žakietą 
su blanketo pamušalu ir juo
das skurines ušmalas (mit- 
tens); buvo apsimovęs 
dviem porom pančekų ir 
dviem eilėm apatinių. Pele
nuose aplink lavoną rasta 
šie daiktai: dvi tajeių val- 
vių kepuraitės (valve caps), 
Įrankis tajeių spaudimui 
mėginti, keli piuklukai, ap
skritas tekilukas, ilga bado
moji adata, perlinės marški
niu rankovių sagutės, du si
dabriniai šaukštai, dainų ir 
lošimu knyga-lietuvių kal
boj, Elgin firmos 17 akme
nų laikrodėlis Nr. 28275650, 
viršelių numeris 7654459, 
skustuvas ir Kanados pus- 
doleris.

Kūnas buvo rastas 29 
gruodžio gulint pelkėse, ne
toli Brook Parko, Pine 
kauntėj. Manoma, kad jis 
buvo jau išgulėjęs tenai ne
gyvas kokį mėnesį, o gal ir 
daugiau. Kūnas labai apde
gęs ir iš nuimtų fotografijų 
negalima nieko pažinti.

Buvo teirautasi Elgin 
• Watch Co. firmoj, Elgin. 

III., ar jie neturi rekordų, 
kam buvo parduotas jų laik
rodėlis su tokiais numeriais, 
bet jie negalėjo to susekti.

Sprendžiant iš to, kad 
prie lavono buvo rastas Ka- 
n?/dos pinigas, galima ma
nyti, kad šitas lietuvis buvo 
nuvykęs Minnesoton iš Ka
nados. Gali būt, kad tai bu
vo toks bedarbis. Įdomu ta- vęs Lawrence, Mass, Į Hart- 
čiau, kas galėjo jį sušaudyt? fordą atvažiavo darbo jieš- 
Jo kūne rasta apie 5 žaizdas kodamas apie metai atgal, 
nuo kulipkų. . - Ar jis turėjo šeimynos, kol

Jei kas žino kur prapuo- kas nesužinota.

i

I)u Lietuviai Užsi
nuodijo Degtine.

Stasys Lanskis Hartforde 
mirė, o Kostas Keršulis 

sunkiai susirgo.
Pereitą sąvaitę Hartforde 

užsinuodijo degtine du lie
tuviai, Stasys Lanskis ir Ko
stas Keršulis. “The Daily 
Courant” aprašo šitą Įvyki 
taip:

ž\pie 7 vai. utarninko rytą 
pas LanskĮ užėjo Antanas 
Ambra pakviesti ji kartu ei
ti darban, nes, kaip bedar
biai abudu dirbo prie CWA 
darbų. Lanskis pasiūlė Am
brai paimti burną degtinės, 
bet Ambra atsisakė. Tuomet 
Lanskis prisipylė sau ir Ker- 
šuliui. Kaip tik jiedu tą deg
tinę išgėrė, Lanskis tuoj pra
dėjo baisiai drebėti ir sus
muko.

Keriulis su Ambra išbėgo 
laukan pagalbos jieškoti ir 
parsivedė policmaną. Tuo 
tarpu ir Keršulis pradėjo 
raitytis nuo skausmų. Polic-' 

nugabeno abudu ligoninėn.'apie 100 pasekėjų, kurie va- 
Bevažiuojant Lanskis jau dinosi “Kristaus kareiviais”, 
mirė, bet Keršulis buvo'at-j Vyrai jam mokėdavę pini- 
gaivintas ir jau sveiksta. Jis 0 .Ps JŲ moterims dary- 
sako, kad toji degtinė buvu- davęs “masažus”^ 
si nupirkta pas tūlą moterį

Taisau senus ir parduodu naujus 
Laikrodėlius ir Budintojus.

Reikale galiu ateit i namus. 
453a BROADVVAY 

'SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas, So. Boston 2029-W

(8)

dėjus galima bus suimti ir 
pasodinti kalėjiman, kaipo 
šmeižikus.

Taigi, jeigu žinot, kas to
kius paskalus skleidžia, pra- 
neškit apie tai pačiam p. 
Blinstrubui arba jo advoka
tui p. Bagočiui. Galėsit gau
ti $1,000. Reporteris.

Didelės vagystes CWA dar
bus organizuojant.

Žiemai užėjus, Civilinių 
Darbų Administracija 
(CWA) paskyrė miestams 
milionus dolerių, kad orga
nizuotų vadinamus civili
nius darbus bedarbiams, 

i Gavę tiek pinigų, politikie
riai tųojaus pradėjo vogti. 
Išėjo j aikštę, kad suvogta 
iau ape pusė pinigų. Kilo 
skandalas. Brocktono, Med- 
fordo ir kitų miestų darbus 
federalinė valdžia buvo su
stabdžius ir tūkstančiai be
darbių buvo atleista.Bet da
bar vėl priima juos atgal. 
Pasirodo, kad už tuos dar
bus politikieriai ima kyšius: 
kas sąvaitė bedarbiai turi 
atiduoti jiems pusę savo al
gos. Bostone esą da didesnių 
suktybių ir vagysčių negu 
Brocktone ar Medforde.

■ ■ ’ ' i Visi “stebuklai” yra ap-
ant Ward streeto. Valdžios gavite, risi “stebuklada- 
daktaras ją išanalizavo ir,’'įai” yra apgavikai, tik ne 
medžio alkoholio joje nera-zV^ Pe patenka į Bostono

Apiplėšė Strand restoraną.
Pereitą sąvaitę South Bo

stone vagys įsilaužė j lietu
višką Strand Cafe restoraną, 
pavalgė, išsigėrė, paskui iš- 
rito laukan seifą, kuriame 
buvo $400, ir įkėlę jį 
kan nusivežė. Žmonės 
tai matę, bet nežinojo, 
tai vagys.

tro- 
visa 
kad

ringų organizacijų, kurios 
sakosi turinčios surašiusios 
200,000 žmonių, kuriems 
reikalinga skubi pagalba. 
Todėl norima sukelti $4,- 
500,000 fondą, kad nors per 
žiemos šalčius butų galima 
duoti tiems vargšams maisto 
ir kuro.

Miške nusišovė žmogus.
Paxotno miške, apie my

lia nuo vieškelio, pereitą 
nedėldienį buvo rastas apie 
50 metų amžiaus nusišovęs 
žmogus. Kulipka buvo per
ėjus per galvą ir netoli gu
lėjo numestas revolveris. 
Policija mano, kad jis bus 
nusišovęs pats.

JOSEPH MARTIN
LAISNIUOTI

Karpenteriai ir Pentoriai. 
Taisome namus iš iauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjimo. 
Darbas garantuojamas visuomet.

396 SEAVER STREET 
DORCJTESTER, MASS. 

Tel. Talbot 3763.

co.

MĖSOS IR GĖRIMAI.
Musų krautuvėj’ galite gauti ge

riausios rųšies mėsų ir
VISOKIU STIPRIU 
NAUJU GĖRIMU-

Kainos pas mus pigesnės negu pas 
svetimtaučius. Orderius pristatome i 
namus.

WM. A. YANUSS
134 Sixth St., Cor. D„

So. Boston, Mass.

(-)

Petras Ketvirtis
Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitus 
auksinius daiktus. Mainau, perdarau 

iš senų laikrodžių j naujus. 
TURIU GERIAUSIOS RŲšlES 

OIL BURNER1US. PATYS 
ĮTAISOME. .

PARDUODU RADIOS penkių ge
riausių kompanijų. Duodu ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
Bostono.

326 BROADM AY
Tel. 1618-W SO. BOSTON. MASS.

PARKWAY AUTO I
SERVICE
and FILLING STATION I 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- Į 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- | 
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.
<--------------------------- ---------------

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHlkURGAS 

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Iclefonas: Chelsea 1105

DR. G. L. K1LL0RY
I
I

.1,

60 Scol'av Sąnare. Room 22 
BOSTON Telef. Lafa.vettc 2371 

arba Sonierset 20I4-J
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

Nervų Ligų.
Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėlior.i, nuo 1<> ryt. iki 1

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje visiems geriausias patarna
vimas ir teisingas patarimas. Vai
stus nusiunčiam ir per paštą. Taip 
pat galima gaut Degtinės ir Vyno

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

Kampas Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

i A. J.NAMAKSY !
• Real Estate & Insurance { 
j 366 VV. BR0ADWAY. Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.
| Office Telephone
» So. Boston 3357 ----------------- ,
| Residence: 251 Chestnut Avenue f
I Jamaica Plain, Mass. [

I i i
Res. Telephdn<' j

Jamaica 2031-M J

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

} PIGIAI IR BESKAUSMŲ

$1

į
i

Tel. So. Boston 26S9.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS BEMISTAS

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

NEDĖL1OMIS; 
iki 1 v. po pietų 

tik •usitarue.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
BKOADVVAY, tarp C ir D »t. 

SO. BOSTON, MASS.
251

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS
i

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.
J. L. P Aš AK ARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mui.

do. Sako, joje turėjo būti 
kitokių nuodų, bet daugiau 
analizių nebus daroma, nes 
tai brangiai kaštuoja.Jis pa
darė rapoitą, kad Lanskis 
mirė nuo alkoholizmo, ir tuo 
viskas užbaigta.

Keršulis yra vedęs, turi 
žmoną Marcelę ir ketvertą 
vaikų, bet su jais negyveno. 
Nesenąi jis buvo areštuotas 
ir sėdėjo mėnesį kalėjime 
dėl šeimynos neužlaikymo. 
Dabar jis buvo be darbo ir 
gyveno prisiglaudęs prie 
Lanskio, kuris turėjo pasi
samdęs kambarėlį nakvy
nei. Nors Keršulis buvo savo 
žmoną ir vaikus pametęs, 
tačiau kai jį dabar ištiko ne
laimė, moteris atėjo ligoni
nėn jį aplankyt. Galimas 
daiktas, kad pasveikęs jis 
prie jos sugrįš.

Lanskis seniau yra gyva-

teismo rankąs. /
Dabar tas apgavikas atsi

sėdo už tai kalėjimam

Rado užmuštą “grand 
džiurininką”.

Pereitą nedėldirieį Lynne 
gengsteriai užmušė J. M. 
Twomey, 60 metų amžiaus 
“grand džiurininką”, kuris 
kartu su kitais šuolininkais 
apkaltino du Lynno gengs- 
teriu pirmo laipsnio žmog
žudystėj dėl užpuolimo ant 
Paramount teatro. Pereitą 
nedėldienį Twomey buvo 

nuvykęs pas savo seserį į| 
svečius ir apie pusę po dė- 
vynių išėjo namo. Už pusės 
valandos jis buvo rastas ga
tvėj jau suskaldyta galva 
nebegyvas. '

Gavo $3,500,000 užsakymų 
batams.* ■ . - '

. Šiomis dienomis. Bostone 
atidaryta batų paroda Stat- 
lerio Hotely. Fabrikantai 
džiaugiasi, kad toj parodoj 
jie gavę $3.500,000. Bet tie 
užsakymai butų atėję ir be 
parodos. Žmonės perka če-j 
verykus ne dėl to, kad ren
giamos parodos, bet dėl to, 
kad nenori vaikščiot basi.

000O0Q00SOQ0000000O90QQ0Q

> NAUJA PUIKI

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRA-BORIUS-UN'DERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

. 258 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas :
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 4110 

--------------------------------•-----

t

Roxburyje per Naujus 
Metus 3 banditai* užpuolė 
valgomųjų daiktų parduotu
vę, kurios buvo 4 šeimynos 
nariai, apiplėšė visus ir pa
bėgo su $50. g

VALGYKLA
BROADWAY CAFETERI A
P. MOLIS IR JURGIS MASILIONIS 

\ --------------- Savininkai. ---------------
VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.
GERAS ALUS IR KITI GĖRIMAI.

Viskas įrengta modemiškai. 
Kaina prieinama. Prašome užeit.

ith Bos.5

t 1 plomba
• 1' ištraukimas
J 1 kartą nuval. dantų
• "Bridge Darbas arba
t Auksinė Viršūnė, po
• Puikios, naturališkai
| išrodančios platės ......... $ 1 () 
{ Hecolitc platės nesulaužomos $25 
t Visoks darbas gvarantuotas ir
• gali būt padarytas į 24 valandas
• ...... . .............. ~
t
I
I

29•/, TREMOM' ST. ir 
333' Massachusetts Avė. 

(netoli nuo Hutnington avė.) 
BOSTON Tel. Capitol 9967 
D R. S. I). I’ L T Z M A N

t
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ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provag. 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, moterų ir vaikų. Vartoja N-Rav 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 ĖAST BROADMAY SOUTH BOSTON, MASS.

X

aas--

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE
' ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 46 šaunių romancų, 468 

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio“' knygyne. Kaina $L50.

KELEIVIS
253 Broadvay So. Boston, Mass.




