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NRA. ESANTI STAMBAUS 
KAPITALO ĮRANKIS.

JI SLEGIANTI MAŽUO-' 
SIUS BIZNIERIUS.

Todėl senatoriai Nye, Glass 
ir Borah reikalauja grąžinti j 

prieštrustinį įstatymą.
Valdžios opozicija Kong

rese jau pradėjo kritikuoti 
NRA ir kitus Roosevelto 
planus krašto pramonei kel
ti. Republikonų senatoriai 
Nye ir Borah, ir dešiniųjų 
demokratų Glass ėmė smer
kti NRA kaip stambaus ka
pitalo įrankį smulkiems biz-į 
nieriams slėgti ir visuome-| 
nei išnaudoti.

Kaip žinia, pirma Jungti
nėse Valstijose veikė Sher- 
mano įstatymas, kuris drau
dė kompanijoms dėtis Į tru- 
stus ir susitarus kelti pro
duktų kainas.

Dabar gi tas įstatymas su
spenduotas ir pati valdžia 
su NRA pagalba verčia 
kompanijas jungtis įtrustus 
ir kelti produktų kainas, kad 
“pagerinus biznį”. Pavyz
džiui, NRA kodeksais buvo 
pakelta ir suvienodinta kai
na gazolinui, pienui ir ki
toms gyvenimo reikmenims. 
Bet iš to kainų pakėlimo 
naudojasi tik stambusis ka
pitalas. Mažiems biznie
riams naudos iš to nedaug, 
arba ir visai nėra. Pavyz-

Baisus Religinio Fa
natiko Darbas.

j Pakvaišęs nuo tkiėjimo tė- 
j vas pasmaugė savo vaikus, 

kad “išvarius velnią.”
Seattle mieste, Washing- 

tono valstijoj, buvo šiurpu
lingas atsitikimas. Žvejas 
vardu Oskar Hestness per 
dideli tikėjimą išėjo iš pro

nto ir pasmaugė du savo vai- 
I ku, vieną 4 metų amžiaus, 
į kitą 10 metų. Jam pasiro- 
| dė. kad jo vaikus apsėdo 
Švelnias. “Tuomet man pasi
rodė Dievas ir liepė vaikus 
pasmaugti, kad išvarius iš 
jų piktąją dvasią”, paaiški
no policijai Hestness. “Pir
ma aš pasmaugiau Joną. 10 
metų amžiaus, o paskui jau- 

■ nesnijį, ir paguldžiau abu- 
, du greta.”

Dabar Hestness yra kalti
namas pirmo lapisnio žmog
žudyste.

Maskvos Komisaras 
Kalba Apie Karą.
Kalbėdamas komunistų 

partijos suvažiavime Mas
kvoje pereitą sąvaitę komi
saras L. M. Kaganovič pasa
kė: “mes turime būt kiek- 
"iena valandą pasiruošę už
puolimui iš Japonijos pu
sės.”

“Mes karo nenorim”, tę
sė jisai toliau. “Bet santikiai 
Tolimuose Rytuose labai į- 
tempti, ir jeigu Japonijos 
generolai drįs laužtis per 
musų sieną, tai jie pajus 
musų raudonosios armijos 
galybę”.

Baisus Žemės Drebė
jimas Indijoj.

Pereitos sąvaitės pradžio
je Indijoj vėl pasikartojo 
žemės drebėjimas. Šį sykį 

jis buvo toks stiprus, kad 
užmuštų žmonių priskaito- 
ma nemažiau kaip 2,000, o

kelta, bet farmeriai sako, 
kad jie vistiek daugiau už 
savo pieną negauna. O vi
suomenė jau skutama.

Dėl to minėti senatoriai ir 
pakėlė triukšmą. Jie reika
lauja, kad butų padaryta 
vienas iš dviejų: arba prieš- 
trustinis įstatymas turi būti 
grąžintas, kuris draudžia 
trustams kelti kainas, arba 
pati valdžia turi kainas re
guliuoti.

Borah pasakė senate, kad 
jo deska esanti apversta pro
testo telegramomis ir laiš
kais prieš NRA. Smulkus bi
znieriai ir visuomenės vei
kėjai šaukiasi pas jį iš visur 
ir skundžiasi, jis sako, kad 
stambusis kapitalas su NRA 
pagalba baigiąs juos varyti 
iš biznio.

Prezidentas Rooseveltas 
dabar paskyrė Federalę 
Prekybos Komisiją ir Justi
cijos Departamentą teis
mais, į kuriuos nuskriausti 
biznieriai ir šiaip žmonės 
gali kreiptis su savo skun
dais ir reikalauti, kad nepa
lankus jiems NRA patvar
kymai butų pakeisti.

Bet senatorius Borah ir 
kiti opozicininkai tuoj atšo
vė, kad nedidelė iš to bus 
nauda, nes pakol tos įstaigos 
skundus ištirs ir savo spren
dimus padarys, trustai galės 
mažiukus biznierius sutriu
škinti ir visuomenės kišenius 
iškraustyti. Todėl būtinai 
esą reikalinga grąžinti prieš 
trustinį įstatymą.

Amerika Pripažins 
Kubos valdžią.

Kuboje įvyko jau trečias 
perversmas. Nuvertus Ma- 
chado diktatūrą, laikinuoju 
prezidentu buvo pastatytas 
Cespedes. Tas negalėjo vi
siems įtikti ir turėjo pasi
traukti. Po jo atsistojo 
Grau, bet šiomis dienomis 
ir tas turėjo pasitraukti. Da
bar buvo paskirtas Carlos 
Mendieta, kuris “visiems 
patiko”, o ypač Washingto- 
mui, ir todėl šią sąvaitę 
Rooseveltas jau Kubos val
džią pripažins. Tačiau ži
niose tarp eilučių galima iš- 
skaityt, kad Kubos darbi
ninkai dabartiniu preziden
tu nepatenkinti ir Kuboj jau 
prasideda streikai.

000. Daugiausia nukentėjo 
44,000 gyventojų miestas 
Muzafarpuras. Susisiekimas 
su juo tapo visiškai nutrau
ktas ir jokių žinių iš jo ne
galima buvo gaut, todėl val
džia nusiuntė porą orlaivių, 
kad apžiūrėtų kaip tas mie
stas išrodo. Sugryžę lakūnai 
uranešė. kad mieste nesima
to nei vieno sveiko namo, o 
gatvėse matosi pilna negy- 
.vų žmonių. Neradę vietos 
nusileisti, lakūnai pasitenki
no tik tuo, ką matė iš orlai
vių. Jų apskaičiavimu. Mu- 
zafarpuro gatvėse galį būti 
apie 1,000 lavonų. Lakūnai 
apsuko platesnį plotą ir ap
žiurėjo kitus miestus. Visur 
jie matė griuvėsių. Vieto
mis nuo drebėjimo žemė su
truko ir atsivėrė dideli ply
šiai. Kitur gi pakilęs jūrių 
vanduo užliejo didelius plo
tus sausžemio ir pridarė la
bai daug nuostolių.

DAR $1,116,000,000 CIVI- 
LIEMS DARBAMS.

Rooseveltas pareikalavo, 
kad Kongresas paskirtų da 
vieną bilįoną ir 116 milionų 
dolerių civiliems darbams, 
nes pirmiau paskirta suma 
jau baigiasi, o valdžia nori 
tuos darbus išlaikyti iki 1 
gegužės, kad bedarbai turė
tų iš ko gyventi. Prie tų dar
bų yra pristatyta daugiau 
kaip 4,000,000 bedarbių..

KIAUŠINIO VIDURY 
RADO KVOTERĮ.

“Boston Herald” paduo
da iš Truro, Mass., žinią, 
kad tūla Mrs. Ina Snow su
mušė kiaušinį pusryčiams ir j 
rado vidury 
figatų pinigą.

Laivrence’o Lietuvių Francuzijoj Finansi- 
Bažnyčia Vėl Nesu

degė.
Į tris sąvaitę* degė jau 

čiu kartu, bet buvo 
užgesinta.

Lavvrence, Mass. —
reitą sąvaitę čia vėl degė lie- | apie $40,000,000. Pasirodė, 
tuvių šv. Pranciškaus baž-ikad žmonių pinigus prašvil

pė to banko viršininkas Ale
ksandras Stavisky, kuris pa
skui nusišovė. Bet parla
mente iškelta kaltinimas, 
kad Staviskis ne pats nusi
šovė, bet policija jį nužudė, 
kad neišduotų aukštų val
dininkų, kurie kartu su juo 
tuos milionus išvogė.

Dabar vėl Paiyžiuje areš-

mai Skandalai.
Paskutinėmis dienomis 

Prancūzijoj kilo baisių fi- 
-nansinių skandalų. Visų pir- 
!ma Bayonne mieste sugriu- 
ivo bankas Credit Muncipal 

Pe- j kurį buvo sudėta žmonių

nvčia. Tai buvo .jau trečias 
gaisras trijų sąvaičių laiko
tarpy. Išrodo, lyg kas būti
nai norėtų ją sudeginti. Bet 
ji buvo užgesinta ir šį sykį. 
Mat, pasitaikė taip, kad pra
dėjus jai degti, atvažiavo 
miesto darbininkai pelenų 
vežti. Pamatę, kad iš skie
po veržiasi durnai per užpa
kalį, jie išmušė skiepo duris 
ir ugnį užgesino. Skiepas bu
vo jau pilnas durnų ir bažny
čios dženitorius Janulis bu
vo jau apsvaigęs nuo jų ir 
gulėjo parkritęs be žado. Jis 
buvo išneštas kieman ir atsi
gavo. Taigi, jeigu ne tie 
žmonės, tai Janulis butų su
degęs.

Krašto Pajamos
Krito 32 Bilionu.

Štai kaip išrodo depresija 
skaitlinėse: 1929 metais, 
kuomet darbai ir biznis A- 
merikoje ėjo gerai, krašto 
gyventojai turėjo per metus 
$81,000,000,000 pajamų. O 
1932 metais visi krašto dar
bininkai, farmeriai, profe
sionalai, biznieriai ir visi 
kiti paėmė iš viso tik $49,- 
000,000,000. Vadinasi, į tre- 
jis metus krašto pajamos 
susitraukė $32,000,000,000.

SUĖMĖ 5 JAPONUS FO
TOGRAFUOJANT 
AERODROMĄ.

Kearney, N. J.— Pereitą 
sąvaitę čia buvo suimti 5 ja
ponai, kurie kelias dienas 
fotografavo Pulasky Sky- 
way aviacijos lauką ir visą 
apylinkę. Manoma, kad jie 
bus jau nufotografavę ir 
valdžios karo' laivų dirbtu
ves prie Hackensack upės, 
kur dabar yra statomi du 
nauji karo laivai.

ČILI PRISIJUNGĖ VELY
KŲ SALĄ.

Ramiajame Vandenyne 
yra Velykų sala, kurią 1888 
metais užėmė Čili respubli
ka, bet iki šiol jos nuosavybė 
nebuvo oficialiai Čili aktuo
se įrašyta. Dabar šita klaida 
pastebėta ir pereitą sąvaitę 
ši sala buvo oficialiai pri
jungta prie Čili. Ji guli už 
2300 mylių nuo Čili pakraš
čio.

Nepavykęs Kalinių 
Bėgimas.

Arkansų valstijoj pereita 
savaitę nuo darbo kėsinosi 
bėgti kaliniai. Apie 80 ka
linių valė mišką. Staiga du 
kaliniai šoko ant sargo, no
rėdami atimti iš jo ginklų. 
Prasidėjus kovai, kiti kali
niai leidosi bėgt. Užpultas 
sargas pasiliuosavo iš savo 
užpuolikų ir abudu juos nu
šovė. Tuo pačiu laiku kiti 
sargai ėmė šaudyt tuos, ku
rie bėgo, ir tris jų pakirto, 
vieną jų visai užmušdami, o 
du sužeisdami. Tuo budu 
bėgimas buvo sulaikytas.

NORI PRAŠALINTI 
GĖRNATORIŲ.

Montanos valstijos legis- 
laturon įnešta sumanymas, 
kad prašalinti gubernatorių 
Cooney ir valstijos sekreto
rių Mitchellį. Juos kaltina 
tuo, kad $6,000,000 vertės 
valstijos užsakymų atidavė 
savo politiniams sėbrams, 
neskelbdami viešų varžyti
nių.

JAPONIJA PRADEDA 
MEILINTIS AMERIKAI.

APGAILESTAUJA RUSI
JOS KARINGĄ NUSISTA

TYMĄ.
į ■
l Washingtono valdžia tuo 
tarpu reikalauja $380.000,- 

000 karo laivynui.
Japonija turbut pajuto, 

Įa kad tarp Amerikos ir Rusi- 
. jos jos padėtis nelabai stip- 

ri, nes paskutiniu laiku ji 
.. Jos 

vauja apie 1,500 delegatų,'užsienio ministeris Koki Hi-

SUSIRINKO MAINIER1Ų 
KONVENCIJA.

Reikalauja 30 valandų 
darbo sąvaitės.

Indianopolio mieste šią 
sąvaitę susirinko 33-čia 
United Mine Workers uni
jos konvencija, kurioj daly- ‘ pradėjo" lapės’pofitiką’

’ atstovaudami apie 550,000 rota šią sąvaitę pasakė par- 
i^čimču vci LdiVMUic aico- . h .

luotas Civil Servante Banko organizuotų angliakasių. U-Ramente, 
viršininkas Georgės Ale- nijos vice-prezidentas Mur- 
xandre, kaltinamas pavogęs rav perskaitė konvencijai 
$15,000,000.

VELKA AIKŠTĖN HOO- ‘'J?8?'13 pr^de“-
VERIO VALDŽIOS 

ŠMUGELĮ.
Senato tirimo komisija 

dabar tiria pašto departa
mento biznį iš Hooverio lai
kų. Išvilkta aikštėn jau ne
maža šmugelio. Pasirodo, 
kad pašto vežiojimo kontra
ktai buvo duodami tik to
kioms firmoms, kurios turė
jo kokių nors įyšių su pašto 
bosais, ir už tuos kontraktus 
buvo mokama labai riebus 
atlyginimas. Kad tą šmuge
lį paslėpus, dokumentai bu
vo sudeginti.

BOMBA SUARDĖ TRAU
KINĮ.

Jugoslavijoj ši panedėlį 
bomba suardė tarptautinį 
traukinį, ėjusį iš Berlyno į 
Agramą. Manoma, kad 
bombą vežėsi kroatų revo
liucionieriai, kurie norėjo 
išsprogdinti mažosios enten- 
tos kongresą Agrame. Trys 
žmonės buvo užmušti, 12 
sužeista.

HITLERININKAS GAVO 
KALĖJIIMO UŽ AMERI

KIEČIO SUMUŠIMĄ.
Vienas Hitlerio šturmi- 

ninkas Berlyne sumušė žydą 
Ma*ą Schusslerį. Bet sumu
štasis buvo Amerikos pilie
tis ir už jį užsistojo Washin- 
gtonas. Dėlto mušeika buvo 
areštuotas ir pasodintas cy- 
pėn.

SAKO, GELEŽIES DAR
BAI GERĖJA.

Plieno trusto organas “Iron 
Age” sako, kad geležies ir 
plieno fabrikų darbai eina 
geriau negu buvo tikėtasi. 
Dabartiniu laiku dirbama, 
imant bendrai visą šalį, apie 

sidabrini"25Į33 nuošimčių. Elektros ga-
Imyba irgi pakilo.

KARVES GIRDO ALUM.
Topsfield, Mass. — Mrs. 

Shattuck, kuri čia turi dide
lę farmą ir labai gražių gy
vulių, paaiškino, kodėl jos 
karvės, išleistos pąsivaikš-' 
čiot, daužosi kaip girtos. Ji 
sako, kad jos karvės ištikrų- 
jų dažnai būna girtos, nes ji 
girdanti jas alum. Sako, 
žiemos laiku karvės dažnai 
gauna slogų, o alus esąs ge- 
riausis karvėms vaistas nuo 
tokios ligos. Taigi kartas 
nuo karto ji užfundijanti 
joms po viedrą alaus.

ALIEJAUS MAGNATAS 
AREŠTUOTAS.

Tulsos mieste, Oklaho- 
moj, buvo areštuotas pagar
sėjęs aliejaus magnatas 
Harry F. Sinclair. Jis yra 
kaltinamas kartu su 24 ki
tais išeikvojimu, Exchange 
Trust Company banko pini
gų tame mieste. Tas bankas 
dėl to turėjo Nugriūti.

RADO ŽMOGŲ ĮŠALUSĮ 
LEDAN.

-Netoli Norwell miestelio, 
spalgenų laukuose, pereitą 
nedėldienį buvo rastas grio
vy įšalęs į ledą Irtving 
Smith, 57 metų žmogus iš 
Hansono miestelio. Jis bu
vo išėjęs iš namų 12 sausio 
ir prapuolęs be jokios ži
nios.

WORCESTERY UŽMUŠ
TAS RAKETERIS.

Pereitą pėtnyčią Worces- 
tery 4 gengsteriai atvažiavo 
automobilium prie Onorio 
Greco namų ir sušaudė jį 
prie pat jo durų. Greco bu
vo žinomas kaip raketerius.

ŠUO ĮLINDO J “SURPAI- 
PĘ.”

Plymouth, Mass. — Perei
tą sąvaitę vokiškas dachs- 
hundas čia į 1 i n d o į 
“surpaipę” taip giliai, kad 
reikėjo ardyti kanalizaciją 
kad jį išėmus.

iš- štai trokšta gyventi su Ame- 
tiesusį pagelbos ranką pri- rika draugiškai.”

Tik stebėtis reikia, sako 
lis esąs skirtumas tarp 1932 jisai, kad Sovietų Rusija da- 
metų. kuomet maineriai bu- ro Japonijai nepamatuo- 
vo išblaškyti ir persekioja- tų kaltinimų, buk Japonija 
mi, ir šių metų, kuomet ka- norėtų karo. Labai esą ap- 
syklų darbininkai yra orga- gailėtina, kad rusai taip ka- 
nizuoti ir tvirti kaip uola. O .ringai nusistatę prieš Japo- 

Įniją, kuri nieko daugiau ne- 
kad norinti, kaip tik taikos ir ra- 

maineriai jau turi būt vis- mybės su savo kaimynais.
Bet kuomet Japonjos di- 

šitaip muilina
kuo patenkinti ir nieko dau
giau nebereikalauti, jis sa- plomatas 
ko. Da daug mainerių yra be'svietui akis, tai Japonijos ar- 
darbo. Taigi reikia da dau-’ 
giau žmonių. Todėl konven
cija reikalauja 30 valandų 
darbo savaitės- Maineriai 
neprivalą daugiau dirbti 
kaip 5 dienas i sąvaitę ir tik 
6 valandas į dieną, nesuma- 
ninant dabartinio dienos už
darbio.

Reikia pasakyti, kad Kon
gresai! jau yra įneštas bi-
liūs, kuriuo reikalaujama 30 
valandų savaitės ne vien tik 
kasyklose, bet visoj krašto 
pramonėj, nesumažint da
bartinio darbininkų uždar
bio. Jį įnešė šį panedėlį 
kongresmanas Connery.

mija iš naujo veržiasi Kini
jos gilumon, užimdama vis 
daugiau svetimų žemių.

Amerikoje gi beveik kas 
diena areštuojami japonų 
šnipai, kurie fotografuoja 
čia uostus, aviacijos laukus, 
ir kitokias strategijos vie
tas. Ir pereitą sąvaitę kelia- 
tas tokių šnipų buvo suimta 
New Jersey valstijoj- Pas 
juos rasta gelžkelių planų ir 
visokių fotografijų.

Washingtono valdžia, 
matyt, žiuri ką japonai da
ro, o ne ką jie kalba, nes ji 
jau pareikalavo, kad Kong
resas paskirtų $380,000.000 
karo laivynui didinti.

Kuomet japonų diploma
tai kalba apie taiką, tai vi
sas pasaulis tik žiuri ir lau
kia, kada jie pradės karą, ir 
ką jie visų pirma užpuls: 
Ameriką, ar Rusiją.

AUTOMOBILISTAI UŽ 
MOKĖJO $1,180,000.000.

Amerikos automobilistų 
asociacija praneša, kad pe
reitais metais valdžia surin
ko už automobilius $1,180,- 
000,000. Bendrai imant, ko- 
žnas automobilius užmokė
jo po $50.47. Tai yra $12.75 
kiekvienam automobiliui 
daugiau, negu metai prieš 
tai. .

SUMAŽĖJO MILIONIE- 
RIŲ SKAIČIUS.

Pernai mokėti federalinei 
valdžiai mokesčiai parodo, 
kad 1932 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 20 žmonių, 
kurių pajamos tais metais 
siekė $1,000,000 arba dau
giau. Gi 5 metai atgal šito
kių milionierių buvo 513.

Sužeistas daininin
kas Butėnas.

Jam peiliu perplautas 
visas veidas.

Šią sąvaitę atėję iš Lietu
vos laikraščiai praneša, kad 
pasitinkant Naujuosius Me
tus Kaune buvo labai skau
džiai sužalotas dainininkas 
Butėnas. Peiliu jam esąs 
perplautas visas veidas nuo 
smilkinio iki smakro. Prie 
kokių aplinkybių tai įvyko, 
Lietuvos laikraščiai nepasa
ko, bet galima spėti, jog 
svarbiausia to priežastis bu
vo kleboniškoji.”

Butėnas yra gerai
mas Amerikos lietuviams, 
nes ilgus metus čia gyveno ir 
yra dainavęs beveik visose 
kolonijose. Lietuvoje iš pra
džių buvo priimtas valstybės 
operon, bet vėliau buvo at- 
leistas ir paskutiniais lai
kais, kaip mums teko' girdė
ti, dainuodavo Kauno resto
ranuose už “klebonišką”. O 
išsigėręs p. Butėnas mėgda
vo rodyt savo “spėką” ir 
prie žmonių kabinėtis. Tuo 
jis jau pasižymėjo būdamas 
paskutiniais laikais Ame
rikoj. Galimas daiktas, kad 
dėl to jis ir gavo peiliu.

NUKIRTO DA DVI 
GALVAS.

• Dessau mieste, Vokietijoj, 
pereitą sąvaitę hitlerininkai 
nukirto da dviem žmonėm 
galvas. Jiedu buvo nuteisti 
dėl nacių smogiko užmuši
mo.

UGNIS SUNAIKINO
20 AUTOMOBILIŲ.

Danvers, Mass.—Pereitą 
nedėldienį čia buvo didelis 
gaisras, kuris nušlavė kelia- 
tą gyvenamų namų ir Dan
vers Motor Co. garažą su 20 

'naujų autompbUių,
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FEDERAUNES VALDŽIOS
AGENTŪRŲ ŽODYNAS.

AR GALIMA LIETUVIŲ 
VIENYBĖ VIEN LIETU

VYBĖS PAGRINDAIS?
Buržuazinis gaivalas, ku

ris gyvena svetimu prakai
tu, visuomet dengiasi pa
triotizmu. Girdi, mums jo
kios partijos nereikalingos; 
mes privalom laikytis visi 
vienybėj ir remti vieni ki
tus, nes esame vienos tautos 
vaikai. Lietuviai turi vieny
tis vardan lietuvybės.

Bet praktiškame gyveni
me tokios vienybės niekur 
nėra. Kur tik lietuviai susi
spiečia, tenai prasideda ir 
savitarpinė kova, štai, vos 
musų žmonės pradėjo va
žiuoti Argentinon, vos spėjo 
tenai “kojas susišildyt”, tuoj 
pradėjo vaišinti vieni kitus 
“arkliavagiais”, “išsigimė
liais” ir kitokiais epitetais.

Kogi jiems tenai rautis? 
Juk visi jie lietuviai. Kodėl 
gi lietuvybė jų nesuvienija?

Į šiuos klausimus gerai at
sako “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, kuris 173-čiame 
numery rašo:

“Musų gyvenamas laikas y- 
ra toks, jog galvoti apie lietu
vių susikūrimą tik vardan lie
tuvybės jau neįmanomas daly
kas. Lietuvai pasidarius ne
priklausoma valstybe, lietuviai 
labiau ėmė skilti ekonomiškai. 
Senovės Lietuvą sudarė ūkinin
kai ir vienas—kitas iš tų pačių 
ūkininkų išėjęs inteligentas, 
šiandien Lietuvos valstybę su
daro jau kelios klasės, kurios 
tarpusavy kovoja ne dėl lietu
vybės. bet dėl duonos kąsnio.

“Lietuviams išeiviams toji 
lietuvių klasių kova atsiliepia 
ne tiek praktiškame gyvenime, 
kiek idėjų srity.

“Čia, Argentinoje, lietuviai 
išeiviai sudaro vieną darbo 
klasę ir juos visus tikrumoje 
turėtų jungti į vieną vienetą 
lietuvio išeivio darbininko ko
va už būvį, už šviesesnį ryto
jų; bet šita vienybė yra skal
doma idėjomis importuotomis 
iš Lietuvos, dažniausia biznio 
tikslu. '

“Kunigai importavo ir 
paguoja savo klerikalines 
jas, stengdamiesi lietuvių 
vių koloniją paversti ! 
jiems gerų laikų 
demokratų, valdoma Lietuva.

“K. Kliauga užsidėjęs laik
raštinį biznelį iš pradžios bė
rė komunistinias idėjas, už tai 
tikėdamasis centų, bet nesu
laukęs pasuko staiga į Vokieti
ją ir ėmė lietuviams išeiviams 
piršti hitlerišką dievą; vėliau 
apsigalvojęs, kad ne visai gerai 
pataikęs, pasidarė ‘lietuviu— 
tautininku.’ Ir vėl ties K. 
Kliaugos importuota idėja no
rima sudaryti visuomenės gru
pę.

“Iš seniau čia dar gyvuoja 
lietuvių išeivių komunistų gru
pė; vienas-kitas lietuvis anar
chistas ir nepriklausomų, ne
partinių, pažangiųjų grupė. 
Pastarosios tai jau labiau šio 
krašto idėjų ir ekonominės ko
vos už būvį padaras.

“Visi sau gyvuoja ir vieni su 
kitais pešasi, nuolat svajodami 
apie vienybę visų lietuvių ties 
savo peršama grupe.

“Ir niekas negalvoja, kad to
kia vienybė yra visai neįmano
ma ir butų nenatūrali. Ar gi 
galima suvesti į tikrą vienybę 
laisvą progresistą, susipratusį 
lietuvį darbininką su aklu fa
natiku, religinių nesąmonių pa
vergtu? Jog iš jų, ką vienas 
statys, tą kitap griaus. Ar gali 
būti kalba apie vienybę?

“Lietuviui komunistui sap
nuojasi sovietai visame pasau
lyje, o lietuviai tautininkai — 

1 ‘Lietuva nuo Baltijos Hgl Dono 
' Ir Marių Juodųjų’. Ką bendro 

gali turėti tokie žmonės? Kaip

i

juos suvesti vieny be n? Ar gali
ma, ar patvari butu toji vieny
bė?”

Kad tai tiesa, tai negali 
būt jokio ginčo. Patys karš
čiausi lietuvybės apaštalai, 
taip vadinamieji tautinin
kai, daro prieš lietuvius dar
bininkus provokacijas,šmei
žia juos ir skundžia Argen
tinos policijai kaip “bolševi
kus” ir “anarchistus”. Dėl 
tų skundų, kaip laikraščiai 
praneša, Argentinoje buvo 
areštuota apie 200 Rietuvių. 
Tūli jų ir dabar tebesėdi ka
lėjimuose. Dėl tų skundų 
darbdaviai pradėjo lietu
viams ir darbo nebeduoti, 
nes Įsivaizdavo visus juos 
esant “anarchistais”.

Tai ve, kaip pasitarnavo 
lietuviams tie žmonės, kurie 
taip garsiai plepa apie letu- 
vybę.

Tautininkas tautininko 
policijai neskundžia. Komu
nistas komunisto neskun
džia. Bet lietuvis lietuvį ga
tavas suėsti, jeigu jiedu ne 
vienos partijos.

Taigi išvada labai aiški: 
vienybėj gali gyventi tiktai 
partijos žmonės. Tautybės 
pamatais vienybės negali 
būt.

Čia yra tikra fotografija, nuimta laikė mūšio tarp Kinijos komunistų ir generolo čian Kai- 
šeko vadovaujamos nacionalistų kariuomenės. Kareiviai eina atakuoti komunistų pozicijų netoli 
Nanchango. Komunistai iš savo apkasų j juos šaudo. Vaizdely matyt du kareiviai jau užmušti.

Kovai su depresija, fede-jjoms, tokioms kaip bankai, 
ralinė valdžia Įsteigė visą gelžkeliai ir kitos, 
eilę agentūrų. Kiekviena jų į 
turi sau vardą, kuris laikra-i **•*.>, rederal rarm 
ščiuose paprastai yra rašo- i Uredit Corporation. Šitos į- 
mas tik inicialais, pavyz- į tikslas yra suvieny-
džiui, NRA. Kadangi ne vi-Į V organizacijas, kurios teik- 
siems yra žinoma, ką kurie; ^avo fanPorrĮs paskolų, kad 
inicialai reiškia, tai čia kai■ bendromis jėgomis . galėtų 
kuriuos jų paaiškinsime.

AAA reiškia Agricultu- 
ral Adjustment Adminis
tration, kas lietuvių kalboj 
butų: Žemės Ūkiui Tvarky
ti Administracija. Jos tik
slas yra gerinti farmerių 
būvi. Ji siekia to tikslo 
dviem keliais: (1) planuo
jant gamybą taip, kad nebū
tų prigaminta perdaug pro
duktų, ir (2) sudarant pre
kybos sutartis, kad 
produktų kainas.

j teikti farmeriams lengves
nių paskolų.

HOLC — Home Owners 
Loan Corporation, lietuviš
kai: Namų Savininkams
Paskoloms Teikti Korpora
cija. Jos tikslas yra teikti 
neturtingiems namų savi
ninkams miestuose pasko
las, kuomet jų namams 
gręsia pardavimas už “mor- 
?ičius.”

TV A — Tennessee Valey 
Authority, kas reiškia, Ten
nessee Klonio Vyriausybė. 
Jai yra pavesta tinkamai iš
vystyti ir pakinkyti darban 
Museles Shoals vandens jė
gą. Tai yra milžiniškas pro
jektas, kuriuo manoma pa
gaminti pigios elektros gy
ventojams.

PWA — Public Works 
Administration arba Viešų
jų Darbų Administracija, 
kurios galva yra vidaus rei
kalų departamento sekreto
rius (ministeris) Ickes. Šitos 

’ įstaigos tikslas yra sunaudo- 
1 ti Kongreso paskirtus $3,- 

300,000,000 keliams, til- 
’ tams, pigių butų kolonijoms, 
' mokykloms ir kitokiems vie

šiems darbams.

miau išskridęs už musų žuvu
sius lakūnus, amerikietis Jim- 
my Matern. Tačiau dabar nu
sistatęs ‘draugą’ palikti Ame
rikoje ir skristi vienas.

“Be to, Janušauskas numato 
skristi ne iš New Yorko j Kau
ną, bet tiesiog be nusileidimo 
iš Chicagos i Kauną. Tai butų 
rekordinė distancija ir tuo bu- 
du toli užpakaly liktų Lindber- 
gas ir eilė kitų garsių lakūnų.

“Tuo budu kitą vasarą ‘Li- 
tuanica II’ vėl kaukdama skros 
padanges viršum Atlanto, o 
mes vėl eisime aerodroman ir 
nervuodamies lauksime juodo 
taško iš vakarų iki aušros..”

Lietuvos žmonės jau ir pi
nigus renka šitam Janušaus
ko žygiui paremti.

NORĖTŲ KEISTI JANU
ŠAUSKO PAVARDĘ.
“Vienybės” redaktoriui 

nepatinka lakūno Janušaus
ko pavardė, todėl jis siūlo 
ją pakeisti. Sako:

“Jau pačioj pradžioje, mes 
pastebėjome, kad Janušausko 
pavardę reikėtų suprastinti. 
Reikėtų jį vadinti Jonušą. A- 
merikos lietuvių spaudoje jis 
vis dar vadinamas Janušausku,' 
tuo tarpu, kai kurie Lietuvos 
laikraščiai jį jau dabar vadina 
Jonušą”.

pakėlus

— tai Civil
Corps, kas 
užlaikymo 

buvo pavesta prista-

Conser- 
reiškia: 
kadras,

su- 
ži-

k u-

CCC 
vation 
civilių 
kuriam 
tyti 300,000 jaunų vyrų prie
miškų valymo ir sodinimo, 
pelkių sausinimo ir tam pa
našių užsiėmimų. Jiems mo
kama po $30 Į mėnesį. Iš tos 
algos didesnė dalis turi būt 
siunčiama jų namiškiams.

NRA — National Recove- 
ry Administration, kas reiš
kia, Krašto Atstatymo Ad
ministracija. Jos viršininkas 
yra gen. Johnsonas. Šitos a- 
genturos tikslas yra tam tik
rais kodeksais sutrumpinti 
darbo dieną ir pakelti dar
bininkams atlyginimą, kad 
tuo’ budu padidinus jų per
kamąją galią, kad jie galė
tų daugiau pirkti ir stimu
liuoti bizni.

Felicijos Bortkevi- 
čienės 60 Metų Su

kaktuvės.
Šiomis dienomis Felicija 

Bortkevičienė, valstiečių ir 
liaudininkų veikėja, šventė 
savo 60 metų amžiaus 
kaktuves. Ta proga “L. 
nios” rašo:

/
Nedaug tėra žmonių,

rie yra taip nuoširdžiai ger
biami kaip F. Bortkevičienė. 
F. Bortkevičienė tą garbę y- 
ra nusipelniusi savo dar
bais, jų taurumu, kilnumu ir 
vertingumu, o ne autorekla- 
ma.

Tikrai, F. Bortkevičienė 
Lietuvos šaliai ir jos žmo
nėms yra nepaprastai daug 
nudirbusi. Neapsiimame 
šiandie ne tiktai nušviesti, 
bet ir suminėti visų jos di
džių ir mažų darbų — tam 
reikia tomų,—bet, kukliai 
minėdami 60 metų jos am
žiaus sukaktuves, norim pa
tiekti vieną kitą ryškesnį 
faktą.

Felicija gimė 1873 me
tais Linkuvos dvare, Kreke
navos vai., Panevėžio apskr. 
buvusio dvarininko Povic- 
kio šeimoje. Tačiau tėvu 
dvaras po 1863 metų sukili
mo jau buvo konfiskuotas ir 

! Povickiams teko verstis vien 
savo darbu. Felicijos senelis 
turėjo ties Biržais Pašarauk- 
štės dvarą, kurį ir konfiska
vo. Tėvas jos Linkuvos dva
rą jau nuomavo. *

------- , --------- , o---- 13-kos metų Felicija įsto- 
daugiau skaitytojų. Gyviau-!jo 4-on Kauno gimnazijos 
šia sav'o vajų iki šiol vedėiklasėn, ir čia jau besiruoš- 
“Naujoji Gadynė”. Bet, ma-‘dama ją baigti nepakėlė tos 
tyt, jis nekažin kaip jai se-' neteisybės, kuri slėgė ne ru- 
kasi, nes ji rašo:---------------- sus, ne pravoslavus, 1889

“Nesakome: ‘Karaul!’ Bet m. per egzaminus ji drauge 
negalime nei pasigirti. Pereitą su kitomis gimnazistėmis 
sąvaitę įtraukėme vajun tik 12 pasipriešino eiti cerkvėn. 
naujų draugų, arbrįjiskį dau- Tai buvo didelio skandalo 
giau kaip 70 iš viso. Tai visai diena, nes kaip gi galima 
nepakankamas skaičius. Iki šiol buvo pasipriešinti caro au- 
reikėjo ne mažiau 
vajininkų.”

Ruošiasi vajui 
vis”. Šių metų 
musų laikraščiui sukaks jau

bus jubilėjinis vajus. Tun- w
me jau daug laiškų nuo - -
draugų, kurie apsiima -* 
vajininkais. jGrLQ

Musų vajus tęsis iki 1934 aarDą’ 
metų pabaigos ir mes tiki- 1899 m. ištekėjo" už inž. 
mes į tą laiką padidinti “Ke- J. Bortkevičiaus ir galutinai 
leivio” skaitytojų šeimyną pasinėrė visuomeninin poli- 
dvygubai. Į darbą kviesime tinin bei kulturinin lietuvių 
visus savo draugus. Neužil-1 darban. Apsigyvenus Vfl- 
go jau pradėsime.

PUODAS KATILĄ 
VANOJA.

Kuomet toks tokį peikia, 
tai lietuviai- sako: “katilas 
puodą vanoja”.Reiškia, pats 
būdamas suodinas, iš kito 
reikalauja švaros.

Lygiai taip yra su kleri
kalais. štai, “Draugas” 

^merkia komunistus, kad jie 
tarnauja Maskvai. Girdi:

“Viso pasaulio komunistų 
judėjimo centras yra Maskvo-! 
je. Iš ten visų kraštų komuni
stai gauna nurodymus savo vei
kimui. Jungtinių Valstybių ko
munistai taip pat ne savo ini
ciatyva veikia. Jie irgi gauna 
visas instrukcijas iš Sovietų 
Rusijos.

“Šiomis dienomis susekta, 
kad šio krašto komunistai ga
vo įsakymą iš visų jėgų kovoti 
Prezidento Roosevellto planą 
(NRA), kuriuo gaivinama kra
što gerovė. Įsakyta tą planą 

- kritikuoti iš pačių pagrindų, 
skleisti juo nepasitikėjimą, 
bauginti žmones aukštais tak
sais. nauju karu etc.”

Ar komunistai iš tiesų tokį 
įsakymą gavo, ar ne, mes ti
krai nežinome; taip pat ne
žino ir “Draugas”. Bet jeigu 
toks įsakymas ir tikrai butų, 
tai visgi ne “Draugui” jį 
kritikuoti, nes “Draugo” 
kompanija šituo žvilgsniu 
nedaug nuo komunistų ski
riasi. Kaip komunistams di
ktuoja Maskva, taip “Drau
go” kunigams diktuoja Ro
ma.

“Draugas” gali argumen
tuoti, kad Roma nekursto 
savo kunigų prieš Ameri
kos valdžią. Bet tegul tik 
policija pradeda areštuoti ir 
mušti kunigus, kaip ji areš
tuoja ir muša komunistus, 
Roma pakels didesnį triukš
mą prieš Amerikos valdžią, 
negu Maskva kelia. Juk visi 
da atsimena, ką Romos ka
talikų kunigai darė Meksi
koj, kuomet nauja respubli
kos konstitucija tenai už
draudė jiems politikuoti. 
Kunigai'griebėsi už ginklo, 
pakėlė kruviną revoliuciją, 
net patį Meksikos preziden
tą nušovė. Ir visa tai buvo 
daroma Romai diriguojant

Kokią tuomet teisę kuni
gai turi kritikuoti komunis
tus, kad šiems diriguoją Ma
skva? Slapta politika ir in
trigomis kunigai nuo komu- 
nistų netik neatsilieka, bet 
toli juos pralenkia.

I

I

pro- 
ide- 
išei- 

senų, 
krikščionių

ni ums gi rodosi, kad Ja
nušausko pavardė yra priva
tus jo dalykas ir niekas ne
gali jos pakeisti, jeigu jis 
pats jos nekeičia. Jeigu mes 
priešingi Hitleriui, kuris 
smurtu nori žmones sterili
zuoti, tai kaip mes galime 
prievarta daryti operacijas 
žmonių pavardėms?

KAUNO LAIKRAŠČIAI 
APIE JANUŠAUSKĄ.
Kauno laikraščiai kas sy

kis pradeda vis daugiau do
mėtis apie Janušausko ruo
šiamą skridimą per vande
nyną. “Dienos Naujienos” 
rašo:

“Darius ir Girėnas paliko te
stamentą aplaistytą krauju. 
Jis trumpas: vykdykite žygi i- 
ki galo!

“Ir štai girdime, kad garbin
gąjį testamentą panoro įvyk
dyti kitas Amerikos lietuvis, 
lakūnas Janušauskas.

“Tiesą pasakius, žuvusius 
Darių ir Girėną mes plačiau 
apkalbėjom tik po mirties. Iki 
to akto, platesnė visuomenė ne 
perdaug ką težinojo.

“Janušauskas yra senas ‘oro 
vilkas’ ir turi didelio prityrimo 
kelionėse po padanges. Jis sa-i 
vo lakūno karjeroje jau yra iS- 
buvęs ore 5,000 valandų ir nu
skridęs per pusę milijono kilo
metrų. Bet įdomiausias daly
kas, kas jį išskiria iš kitų oro 
vilkų’, tai tas, kad jis per to
kius ilgus skridimus nėra turė
jęs nė vienos avarijos.

“Iki savo sumanymo, Janu
šauskas tarnavo vienoje Ame
rikos oro susisiekimo linijoje 
lakunu. Šitoje linijoje kaip tik 
teko jam skraidyti per vande
nis. Janušauskas šitoje susisie
kimo linijoje skaitėsi vienas iš 
geriausiųjų lakūnų ir buvo la
bai puikiai apmokamas, nes 
kompanijos vadovybė tik jam 
patikėdavo pačių turtingiausių 
keliauninkų gyvybes, kai jie 
panorėdavo keliauti padangių 
keliais.
“Tačiau pasiryžęs 'įvykdyti 

savo draugų testamentą, nežiū
rėdamas nei viliojančio atlygi
nimo nei kitų savo asmeniškų 
dalykų, jis pasitraukė iš tos 
tarnybos, kad visu atsidėjimu 
galėtų prisiruošti didžiajai ir 
lemiamai kelionei.

"Pirmiau Janušauskas buvo 
nutaręs skristi per Atlantą 
‘dviese*? t. y. su kitu dirbtinu 
lakunu—robotu, kaip kad skri
do aplink pasauli, dieną pir-

JUBILĖJINIS “SANDA
ROS” NUMERIS.

Švęsdama savo 20 metų 
sukaktuves,, “Sandara” iš
ėjo padidinta, šešių lapų, ir 
įdėjo žymesniųjų sandarie- 
čių atvaizdus. Paveikslais 
jubilėjinis numeris gana 
margas, tačiau turiniu silp
nokas. Jeigu ne acto; Bago- 
čiaus straipsnis, kuriuo nu
šviečiama Amerikos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo istori
ja, jubilėjiniame “Sanda
ros” numery nebūtų nieko į- 
domaus.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” 
VAJUS NEKAIP SEKASI.

Beveik visi Amerikos lie
tuvių laikraščiai dabartiniu 
laiku yra užsiėmę vajais. Tų 
vajų tikslas, žinoma, gauti

FERA — FederaI Emer- 
gency Relief Administra- 
tion. Šitos šelpimo agentū
ros tikslas yra sunaudoti 
$500,000,000, kuriuos Kon
gresas yra paskyręs bedar
bių maistui ir pastogei. Už 
tuos pinigus, pavyzdžiui, ši 
agentūra pirko kiaules, 
kviečius, ir dalijo tą maistą 
miestams, kad šie išdalytų 
bedarbiams.

RFC — Reconstruction 
Finance Corporation. Šita 
finansų korporacija biznio 
atstatymui buvo Įkurta d a 
prie Hooverio. Ji skolino 
pinigus daugiausia stam
bioms kapitalistų korporaci

FDIC — FederaI Deposit 
Insurance Carporation, tai 
draudimo agentūra, kurioj 
bankai gali apdrausti savo 
indėlius iki $2,500 kiekvie
nam indėlininkui.

Yra da S AB — Science 
Advisory Board. Tai taryba, 
kuri duoda valdžios depar
tamentams reikalingų jiems 
mokslinių žinių ir patarimų. 
Jai vadovauja žinomas fizi
kas Kari T. Compton.

Pagaliau yra CSB — Cen
trai Statistical Board, cen- 
tralinė statistikos taryba, 
kuri rūpinasi visokių 
tiku rinkimu.

statis-

FLIS.

DIR-“STEBUKLINGAS 
ŽAS” — APGAVIKŲ 

IŠMISLAS.

trijų šimtų toritetui?! Bet faktas įvyko, 
ir Felicija Povickaitė bu
vo pašalinta iš gimnazijos.

F. P. gimnaziją teko baig
ti Vilniuje. Po to Varšuvoje 

* t mokslus, 
studijuodama istoriją, lite- 

buti ratur3 kalbas. Betjr čia 
rusų reakcija sutrukdė jos

ir “Kelei- 
pabaigoje

l

l

kui”; slaptai gabenti sure
daguotą medžiagą užsienin; 
platinti atgabentą literatūrą 
pavestame jai Vilniaus ra
jone. Taip pradėtas s'pandos 
darbas, ją paėmė visam gy
venimui. Vėliau jai teko or
ganizuoti “L. Ūkininką”, ir 
įkurti “L. Žinias”, ir dauge
lį kitų leidinių.

Kai 1906 metais mirė jos 
vyras, ji persikėlė Į “Lietu
vos Ūkininko” butą ir tenai 
nedideliame kambarėly ap
sigyveno. Ta vieta tuoj pasi
darė, visų Lietuvos revoliu
cionierių centras. Buvojo te
nai Kapsukas, buvojo Smol- 
skis ir kiti tų laikų kovotojai 
prieš caro valdžią.

Didysis Vilniaus Seimas, 
1905 m. revoliucija ir visos 
su ja surištos kovos už Lie
tuvos laisvę ir liaudies tei
ses vyko gyviausiai jai daly
vaujant

F. Bortkevičienė niekuo
met nebuvo siaurai partinių 
pažiūrų asmuo. Ji augina ir 
globoja visą kairiąją pažan
giąją Lietuvą. Ir už tai ir 
pirmiau ir dabar visų pažan
giųjų srovių ir krypčių žmo
nės ir ypač jaunimas gerbia

. niuj, tuojau įėjo į aktingųjų 
Į lietuvių burelj, kuris kovojo 
už lietuvybę ir užsitarnavo 
vyrų pasitikėjimą, kad buvo 
viena aktingiausių slaptųjų 
pasitarimų dalyvė.

i Lietuvių spaudos jiraudi- 
fmo laikais F. Bortkevičienė 
! pradėjo dirbti spaudos dar-
1 bą visa plačia jo prasme. Jai 
buvo pavesta sekti rusų ir 
lenkų spaudą ir tiekti me-,„w .. ..—-----— _

Idžiagą “Varpui” ir “Ukinin-lir mylf F. Bortkevičienę. 1

Federalinė Prekybos Ko
misija, kuri veda kovą su vi
sokiais apgavingais biz
niais, šiomis dienomis įsakė 
sustabdyti skelbimą spaudo
je taip vadinamojo “Stebu
klingojo Diržo.” kuris buk 
tai sebuklingai gydąs viso
kias ligas. Jį pardavinėjo 
gana didelė kompanija po 
visą kraštą.

Šita kompanija turi savo 
ofisus New Yorke, Philadel- 
phijoj,Clevelande, Detroite, 
Chicagoj ir kituose dide
liuose miestuose. Ji skelbė 
šitą diržą laikraščiuose, da
lino apie jį knygutes, kur 
telpa daug liudymų apie jo 
“stebuklingumą”, ir garsi
no jį net per 19 radio stočių. 
Ji surinko daugybę pinigų 
iš kvailių, kurie tiki “stebu
klams.”

Valdžios ekspertai tą dir
žą išegzaminavo ir atrado, 
kad jis “stebuklingas” tiktai 
vienu žvilgsniu, būtent tuo, 
kad nešė kompanijai dide
lius pinigus. Bet kai dėl jo 
“gydomosios galios,” tai jis 
tikra apgavyste.

Taigi niekad stebuklams 
netikėkit, nes visi stebuklai 
yra apgavystė. Tikrų stebu
klų niekad nebuvo ir nega
li būt FLIS.
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NEfSILElSKIME ROMOS TRVSTO 
AGENTŲ.

HAVERHILL, MASS.
Haverhillis iki šiol buvo 

vienatinė didesnė kolonija, 
kuri neturėjo lietuvio kuni
go nei parapijos. Ir pasek
mės to buvo labai gražios. 
Vietoj statyt bažnyčią ir už
rašyt ją airišių vyskupui, lie
tuviai išsistatė. puikų namą 
su sale, įtaisė kempę vasaros 
piknikams, ir gyveno visi su
tikime, nebuvo nei “bedie
vių,” nei “šventakuprių,” 
nei kitokių, o buvo tik lietu
viai. Nebuvo tarp mus pešty
nių nei piktumų, nes nebuvo 
kas mus supiudytų.

Bet Romos trustui senai 
jau varvėjo seilės žiūrint į 
gražų musų būreli, kurio nie
kas neišnaudojo. Taigi šio
mis dienomis “čiutabakių” 
bosas atsiuntė čionai kuni
gėlį F. E. Norbutą ir davė 
jam bažnyčią, kad trauktų 
tenai lietuvius ir kolektuotų 
dolerius. Jeigu mes jį pri
imsime, tai vėliau, žinoma 
turėsime užmokėti ir už tą 
bažnyčią, ir kclektoms nie
kad nebus galo, skolos mu
sų augs, nes Romos trustui 
reikia baisiai daug pinigų 
užlaikyti savo juodą Inter
nacionalą.

Prieš kunigėli Norbutą a- 
smeniškai aš nieko neturiu. 
Jis gali būt mandagus ir 
gerų norų vaikinukas. Da
lykas tame, kad ir jis nežino 
suktų Romos trusto planų ir 
tikslu. Jis nežino, kad Ro- 
mos trustas naudoja ji kaip 
Įrankį lietuviams išnaudoti. 
Kaip kareivis patekęs armi- 
jon neturi savo valios ir turi 
šauti net savo tėvą, jeigu 
viršininkas jan? paliepia 
taip ir eilinis kunigas pate
kęs Į Romos trusto machinp 
turi klausyti geležinės disci
plinos ir daryti taip, kaip 
Juodasai Internacionalas 
diktuoja. Mums gaila, kad 
kunigėlis Norbutas pateko i 
tą klastingą žmonijos mul
kintojų organizaciją, bet tai 
nereiškia, kad mes turime 
jam atidaryti jam savo na
mus ir kišenius. Jeigu jis a- 
teitų pas mus savystoviaį, 
kaip asmuo, aš pats pirmu
tinis paduočiau jam ranka 
ir pasakyčiau: “Welcome!” 
Bet negalima to pasakyti, 
kada jis ateina pas mus ne 
kaip Norbutas, o kaip agen
tas organizacijos, kurios tik
slas yra iščiulpti iš mus pas
kutinius centus ir išsiųsti 
juos į Romą.

Reikia neužmiršti, kad ši
ta organizacija yra padariu
si musų tautai labai daug 
skriaudų. Ji buvo tvirčiau- 
sis ramstis baudžiavos, kuo
met klebonai jodinėjo musų 
tėvų nugaromis ir prie dar
bo mušdavo juos lazdomis. 
Negana to, šita organizaci
ja buvo veikliausis lenkini
mo agentas Lietuvoje. Pa
taikaudami dvarininkams, 
kunigai net bažnyčioje var
tojo lenkų kalbą,platino len
kiškas maldaknyges ir kar
tais prieidavo net prie tokios 
begėdystės, kad nesisarma- 
tijo tvirtint, jog “Dievas lie
tuviškai poterių nesupran
ta.”

Kuomet 1905 metais soci
aldemokratų sušauktas Lie
tuvių Seimas Vilniuje nuta
rė vyti iš Lietuvos caro urė- 
dninkus, tai Romos katalikų 
kunigai “visomis keturio
mis” stojo ginti caro val
džią. Kun. Dambrauskas 
nuolatos rašydavo savb 
“Draugijoj,” kad caras yn 
Lietuvos šeimininkas, o lie
tuviai tik jo kampininkai, 
kitaip sakant, tik “caro bur- 
dingieriai”,ir, kaip tokie, ne
turi teisės prieš savo “bur-

dingbosį” priešintis.Pralotaš 
Antanavičius buvo išleidęs 
.visai Lietuvai atsišaukimą, 
:ad katalikai muštų revoliu
cionierius ir gintų caro val- 
ižią, nes toji valdžia esanti 
‘nuo Dievo.” Vėliau kun. 
Laukaitis Durnoje oficialiai 
visų Lietuvos kunigų vardu 
lareiškė, kad revoliucijos 
metu jie (kunigai) uoliai 
padėjo caro žandarams lie- 
uvius malšinti.

O kada pagaliau 1917 m. 
sukilę žmonės tą “Dievo pa
statytą” valdžią nuvertė ir 
Lietuva tapo laisva, tai vys
kupas Karevičius buvo nu
važiavęs Berlynan prašyti 
Kaizerio junkerių, kad jie 
orijungtų musų tėvynę prie 
Vokietijos. Galų gale kuni
gėliai pasikvietė kaizerio 
generolą Urachą i Lietuvos 
tarytus, kad tik surišus mu- 
ų šalį tvirtesniais ryšiais su 

kaizerio imperija.
O ant pat galo kaip lenku 

banditai su Želigovskiu 
priešaky užpuolė Lietuvą ir 
pagrobė Vilnių, tai šitą raz- 
bajų palaimino pats katali
kų bažnyčios galva — Ro
mos popiežius.

Tai ve, ką parodo istori
jos faktai! Juodas Romos 
Internacionalas visuomet 
buvo lietuvių reikalams 
priešingas, visuomet rėmė 
mirtinus musų priešus. Toks 
iis buvo praeity, ir toks te
bėra šiandien. Ir savo baž- 
lyčias jis mums stato ir ku
nigus skiria ne musų naudai, 
bet musų išnaudojimui. Tai
gi budėkime, broliai ir sese
rys, kad Romos Trustas mus 
nepasižabotų nors čia, Ha- 
verhillyje. Galėjome gy
venti be jo iki šiol, galėsime 
:r toliau.

Eks - Klierikas.

Los Angeles Priemiestis Potvinio Metu

Nuo 
vaizdelis 
matosi vos tik viršutiniai namų aukštai.

il«rų liuėių Califomijoj šiomis dienomis kilo potvinis, per kuri žuvo apie 
parodo, kaip išrodė to potvinio metu Los Angeles miesto pakraštis.

50 žmonių, šis
Iš įm> vandens

■ ti kun. Kazėnas.
Parapijonai nerasdami nie

kur teisybės, nei pas kunigus 
nei pas vyskupus, buvo pri
versti organizuoti tautišką 
parapija, kurioje galėtų būti 
patys šeimininkai. Taigi 

i “nežalezninkus” išperėjo 
: ne biznieriai, bet kun. Ka
zėnas su vyskupais.

Bet yra jr daugiau tų tru- 
i kūmų pas biznierius, sako 
“Draugo” šventablyvas “pi- 
scrius”. Esą katalikai biz
nieriai eina į “nežaleznin- 
kų”vestuves, krikštynas, ant

PITTSBURGIEČIŲ KONCERTĖLIS 
IR “DIDVYRIS” Iš CLEVELANDO.

DETROIT, MICH.
LSS. 116 kuopa paaukavo 
$10 Janušausko skridimui.

Nesenai ivyko LSS. 116 
kp. susirinkmas pas drgs. 
strazdus, 7445 Prairie Avė. 
Tvarkos vedėju buvo išrin
ktas C. Česonis. Protokolas 
buvo priimtas kaip užrašy
tas.

Prie LSS. 116 kp. prisira
šė keturi nauji nariai: B. 
Keblaitienė, J. Keblaitis, 
S. Dermaitienė ir J. Paukas.

Buvo tartasi ką nors su
rengti, bet atidėta ant to
liau ; prieita ir prie J. Janu
šausko ruošiamo skridimo. 
Nutarta paaukuoti $10,00 iš 
LSS. 116 kp. iždo Į Trans- 
Atlantinio skridimo fondą.

Vienbalsiai nutarta, kad 
LSS. 116 kp. valdyba pasi
liktų ta pati: sekretorius, V. 
Gumbris; organizatorius, C. 
Česonis, ir iždininkas P. Sa- 
dula.

Kitas susirinkimas nutar
ta laikyti pas drgs. Keblai- 
čius, 3822 E St, 28 sausio, 
trečiu valandą po pietų.

F. Budvidienė.

PITTSBURGH, PA.
Ko Pittsburgho kunigams

trūksta?
Kunigų “Drauge,” Pitts

burgho žinių skyriuje, teko 
pastebėti rašinį antgalviu: 
‘Ko mums trūksta”. Tūlas 

prabaštėlis, prisidengęs sla-Į 
py varde “Pittsburghietis,” į 
špasakoja tenai visus kata-! 
ikų biznierių ir veikėjų tru- > 

kumus. Matyt, kunigai ima 
pavyzdi iš bolševikų ir daro; 
‘savikritiką”. Kaip bolševi
kų “savikritikoj” yra kriti- 
-.uojamas veikimas ir maže* > “bezaležninku” ir laisvama
:iant didžiu/ komisaru, 
taip ir Draugo rašytojas ■ ■’
kritikuoja savo biznierius ir 
mažesnius veikėjus, bet ne
liečia kunigų. Mat, jei yra 
kas negera, tai ne didžiųjų 
kaltė, bet mažųjų.

Pasak tą kunigų “Draugo” 
dvasišką rašytoją, tai Pitts
burgho katalikų veikime ir 
pas katalikus biznierius, yra 
labai daug trukumų. Ir ne
tik trukumų, bet tiesiog “di
delis skaudulys, votis ir ša
šai” ant katalikiško kūno. 
Tai Pittsburgho “nežalež- 
ninkai”. O kas kaįtas, kad 
Pittsburghe atsirado “neža- 
ležninkai”? “Draugo” rašy
tojas sako, kad kalti katali
kai biznieriai. Girdi:

“Yra Įsigalėjęs lokaliz- 
mas, ar parapijizmas, ar le- 
pšizmas — tinginizmas, ar 
kokis kitas izmas. Už savo 
‘kromelio’ ribų nebandom 
išeiti ir savo veikimą prap
lėsti. Ko ištikrujų mums 
trūksta?”

Jei kas iš katalikų ginčy
tų, kad nieko netrūksta, tai 
štai ir faktai: -

“Jei viskas pas mus tvar
koj, tai kokiems galams tie 
musų nežaležninkai buvo 
reikalingi? Kas juos išperė
jo? Jie teršia Pittsburgho 
orą labiau už tuos garsius 
musų durnus.”

Dėl “nežalezninkų” atsi
radimo esą kalti katalikai 
biznieriai. Nes: “Nėra pas
laptis, kad pirmieji nežalez- 
ninkų gimdytojai ir krikšto 
tėvai buvo musų biznieriai.”

DELHI, ONTAR1O.
įsikūrė palaipinės draugi

jos skyrius.
Sausio 13 d. čia buvo i- 

kurtas Sūnų ir Dukterų Pa- 
šelpinės Draugijos skyrius. 
Darbas buvo atliktas dėka 
centro valdybai iš Toronto. 
Bet darbas buvo nelengvas, 
nes žmonės atsikalbinėja. 
Yra tačiau vilties, kad drau
gijos skyrius augs, nes lie
tuvių čia atsiranda vis dau
giau. Matyt, kad tabako 
farmose darbas musų žmo
nėms patinka geriau, negu 
miestuose bedarbė.

Striukis.

PRAŠO PAŽĮSTAMŲ IR 
GIMINIŲ PAGALBOS.
Mus prašo pranešti, kad 

Scrantone jau 12 metų serga 
Juozas Seilius ir jam labai 
'•eikalinga pagalba. Jis yra 
kilęs iš rutrišių kaimo, Bal
bieriškio parapijos, Ma- 
riampolės apskrities. Jis 
prašo, kad jo pažįstami ir 
giminės pagelbėtų jam, nu
siųstų pinigų ar neužrašytų 
“Keleivi”, jis guli lovo
ir jam labai nuobodu. Jis 
bus labai dėkingas už kiek
vieną paramą. Jo adresas: 
J. Seilius, 1735 McDonough 
avė., Scraftton, Pa.

Tuo tarpu visi senesni pitts- 
burghieciai žino, kad “ne- 
zaležninkus” “išperėjo” nie
kas kitas, kaip tik kun. Ka
zėnas. Kuomet šv. Kazimie
ro parapijos parapijonai rei
kalavo atskaitų iš kun. Ka- 
aėno, Kazėnas užsispyrė ne
tik nesiskaityti su parapijo
ms reikalavimu, bet ėmė kei
kti juos iš sakyklos kaip 
maištininkus ir uždarė baž
nytinės svetąi turis. Pas
kui ės bažny
čioj, paskui tąsymasis po 
kriminalius teismus su para- 
pijonais. Teisme parapijo
nai buvo išteisinti ir pusę 
teismo lėšų turėjo uŽmokė-

Katalikai biznieriai remia 
“nežalezninkus” ir ant “ne- 
žalezninkų” kapinių drožia 
prakalbas, ir vieni tai darą 
iš “kvailumo”, o kiti iš “go
dumo.”

O didžiausias “trukumas” 
pas katalikus esąs tame, kad 
Pittsburgho lietuviai mažai 
teskaitą kunigų laikraščių; 
daugiausią skaitą “laisva
manių” “Naujienas,” “Ke
leivi” ir “Tėvynę”.

Bet kodėl Pittsburgho lie
tuviai daugiausia skaito mi
nėtus laikraščius? aš pak 
lausiu gudraus kunigėlio. O 
gi dėl to, kad tie laikraščiai 
yra daug geresni už kunigu 
laikraščius. Jie rūpinasi 
žmonių reikalais ir nebijo 
pasakyti teisybės, nežiūrint 
ar ji kam patiks, ar ne. Tuo 
tarpu kunigų gi laikraščiai 
rūpinasi vien tik kunigų ir 
davatkų bizniu. Žmonėms 
jie neįdomus ir jie jų nes
kaito. Ant galo tasai praba- 
štėlis pataria katalikams bi
znieriams dirbti vienybėje 
su kunigais, tai busią išven
gta daugelio klaidų. > >.

Žinoma, kunigams gal ir 
butų gerai, jei katalikai biz
nieriai palaikytų vienybę su 
kunigais ir nepaisytų kitokio 
isitikinimo žmonių. Bet 
klausimas, kaip tuomet 
tiems biznieriams butų su 
bizniu? Juk kunigai yra la
bai prasti kostumeriai: jie 
daugiau nori gauti iš biznie
rių, negu jiems duoti. Tai 
kaip tie biznieriai galėtų 
gyventi susidėję su kuni
gais?

Katalikai biznieriai eina 
j “nezalešninkų” ir “laisva
manių” krikštynas, vestu-

BROOKLYNIEČIŲ 
ŽINIAI.

Sausio 26 d. 7:30 valandą 
i vakare Įvyks LSS. 19 kuopos 
susirinkimas, Į kurį yra 
kviečiami visi nariai, nes y- 
ra svarbių reikalų. Vienas iš 
tų yra ^vakarienės rengimas. 
Reikia nustatyti jai dieną, 
kad butų galima paskelbti 
spaudoje visuomenės žiniai.

Mitingas Įvyks L. P. Kliu- 
bo name, 80 Union avė., 
knygyno kambary.

Org. J. Šniras.

LAWRENCE, MASS. 
Tėvų žiniai.

L. U. Kliubo direktoriai 
nutarė organizuoti Lietuvių 
kalbos ir rašybos pamokas 
ria gimusiam jaunimui. To
dėl, kurie nori leisti savo 
vaikus šiton mokyklėlėn, 
prašomi kreiptis pas A. Pal- 
skį ir A. Pilvelį ir pas juos 
užsiregistruoti.

Sekr. A Večkys.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

S. S. PITTSBURGH, PA.
Sausio 7 d. buvo tautiškos 

bažnyčios svietainėje vaka
rienė ir koncertas. Kaip te
ko patirti, tai šio vakaro su
rengimu daugiausiai pasi
darbavo Moterų Kliubas va
dovaujant p.. P. Rajauskie- 
nei ir p. P. Pivariunui. Pel
nas ėjo parapijos naudai. 
Publikos galėjo būti apie 
pusantro šimto, nors Įžanga 
buvo tik 50 centų.

Koncertinę programos da
lį išpildė cleveland iečiai, 
būtent: sesutės Salasevičiu- 
tės, broliai Luizai ir Elena 
Grigiutė. Iš pittsburghiečių 
buvo tik sesutės Rajauskai- 
tės, Pauliukonio orkestrą, ir 
Blumberio akordinų orkes
tras. Muzikalė programa bu
vo gana gera, tik svetainė 
nelabai tikus koncertui.

Kalbėtojais buvo: p. P. 
Pivaronas, kaipo vakaro ve
dėjas; tautiškos parapijos 
klebonas kun. X. Žukauskas, 
p. J. Jarus iš Clevelando ir 
“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpavičius, taip pat cleve- 
landietis, kuris buvo reko
menduotas kaip “rašyto
jas, didelis patrijotas ir ‘di
dvyris’ iš Clevelando." P-lė 
Zona Rajauskaitė deklama
vo eiles apie tą “didvyri” iš 
Clevelando. Karpavičius to
se eilėse garbinamas kaipo 
“didvyris” ir kaipo “lietu
vių tautos išganytojas”. Ar 
tas eiles parašė apie save 
pats p. Karpavičius, ar Ra- 
jauskienė, negaliu pasakyti. 
Žmonės turėjo iš jų gardaus 
juoko, nes Karpavičius išro
do vos trijų sprindžių vy
rukas, taigi daugiau panašus 
i nykštuką, negu i didvyrį. 
“Dabar tai jau žinosim, kaip 
Clevelando ‘tautos didvy
ris’ išrodo,” kalbėjo publi
ka.

Iš kalbėtojų kalbų teko 
patirti, kad šis koncertas bu
vo surengtas ir svečiai iš 
Clevelando atvažiavo tikslu 
parinkti “Dirvai” prenume
ratų. Buvo varoma agitaci
ja už “Dirvą” kaip už viena
tinį ir geriausi tautišką lai
kraštį, kuris esąs tikrai lie
tuviškas,“šimtaprocentinis”. 
Kiti laikraščiai tai, mat< jau 
ne tokie geri. Ypač p. Piva
ronas nesigailėjo kitiems 
’aikraščiams pipirų, o “Dir
vą” begirdamas ir skaityda
mas beveik pabučiavo, kai
po “tautišką brostvą”. Žino
ma, “pagal Jurgi ir kepurė,” 
o pagal skaitytoją ir laikra- 
štys. Ponui Pivaronui “Dir
va” gera gazieta, o man bu
tų pažeminimas toki šlamš
tą skaityt.

ves ir vakarienes ne dėl ko- «niaudot iu kios ten meilės “nežaleznin- ‘JU
kams” 
niams,” 1 
nio sumetimais. Taip kaip 
ir patys prabaštėliai keikia 
“nezaležninkus ne dėl ko 
kito, kaip tik dėl konkuren
cijos kunigiškam bizny. Juk 
konfliktas eina ne dėl tiky- e. 
bos, nes ir vieni ir kiti jus 
nrbfntt u p»tt.Djevs, tįb-

teismo lėšų turėjo užmokė-1

Teisybė* Mylėtojui. —At
sakymo Vijokliui nespaus
dinsime, nes tai privatinis 
kelių žmonių dalykas, vi
suomenei neįdomus ir prie 
te jau pusėtinai pasenęs. 
Prašytume verčiau parašyti 
ką nors iš visuomenės gyve
nimo. Už prenumeratą ačiū,

J. Stevensonui.— Straips
ni apie viščiukų auginimą 
gavom, bus geras.

Darbininkui iš Duąuesne, 
Pa.—Ačiū už bet

Pašalinkite Pavojin 
Kogulius gu 

Creomuhion.

NUMATOMAS KABINETAN.

Dabar noriu pasakyti ke
letą žodžių apie to “didvy
rio” iš Clevelando kalbą. 
Kadangi jis pats pasisakė 
pradėdamas kalbėti, kad 
jis esąs ne oratorius, ne kal
bėtojas, tai p. Karpavičiaus 
oratoriškų gabumų aš ir ne
kritikuosiu, tik panagrinėsiu 
jo logiką.

Pradėdamas kalbėti Kar
pavičius pareiškė, kad jis 
ir jo draugai yra tautininkai 
ir neskelbiu jokių “izmų”, 
bet vien tik “lietuvystės e- 
vengeliją.” Taigi ir pradėjo 
vartoti atvejų atvejais: “bu
kim letuviais, bukim lietu- 
vias.” Išrodytų, lyg p. Kar- 
oavičius kalbėtų kokiems 
lenkams ar žydams, norėda
mas juos padaryti lietu
viais.

Toliau jis pradėjo smerk
ti pirmuosius Amerikos lie
tuvius, kad jie nieko gero 
nenuveikę, tik partijas or
ganizavę ir viską griovę. 
Girdi, tik tautininkai dabar 
uradėjo dirbti tikrą lietuvi
šką darbą. Ir parodė to 
“darbo” pasekmes. “Štai.” 
girdi, “šie jaunuoliai iš Cle
velando, kurie dalyvauja 
šiame programe, yra geri 
lietuviai ir gražiai lietuviš
kai kalba. Jie yra vyčių kuo
pos narei.”

Kame čia tautininkų nuo
pelnas, kad šie jaunuoliai 
gražiai lietuviškai kalba? 
Aš nesuprantu. Man rodos, 
nuopelnas ir garbė čia prik
lauso tų jaunuolių tėvams ir 
patiems jaunuoliams, o ne 
tautininkams. Juk tautinin
kai jų neauklėjo ir nemoki
no. Pagaliau, ir patys tauti
ninkai ne visi moka lietuviš
kai.

Reikia da pažymėti ir tai, 
kad statydamas tuos jau
nuolius lietuvybės pavyz
džiu, Karpavičius sumušė 
savo “lietuvystės evangeli
ją.’ Pirma jisai išniekino lie
tuvių organizacijas, kad jos 
nieko gera nenuveikia, tik 
griauja, o dabar jau sako, 
kad vyčiai, kurie priklauso 
organizacijai, yra geri lietu
viai.

Aš pripažįstu, kad Cleve
lando vyčiai yra daug gere
sni lietuviai, negu Clevelan
do “didvyris” Karpavičius, 
nes tie jaunuoliai rėmė ir 
Clevelando Lietuvių Avia
cijos Dieną, o Karpavičius 
ją boikotavo ir kaip Įmany
damas jai kenkė.

Tai ve, kaip praktikoj iš
rodo ta “lietuvybės evange
lija”, kurią skelbia trijų 
sprindžių “didvyris” Kar
pavičius.

Dabar kas - link p. Kar
pavičiaus sapaliojimo, kad 
pirmieji Amerikos lietuviai 
nieko gera nenuveikė, tik 
griovę viską. Jei taip plepė
tų paprastas tautininkų Rau
tas, nereiktų kreipti į tai dė
mesio; bet kada tokias ne
sąmones pasakoja “didvy
ris” iš Clevelando, tai reikia 
jo paklausti: iš kur atsirado 
tie laikraščiai, tos organiza
cijos, parapijos, lietuviškos 
svetainės, bažnyčios? Juk 
tai nuopelnas pirmųjų Ame
rikos lietuvių.

O ką davė Amerikos lie
tuviams dabartinei “šimta
procentiniai” tautininkai, 
kurie valdo “Dirvą” ir val
dė “Vienybė”?Apart šmeiž
tų ir nesvarių intrigų—nie
ko.

Na, ir tokie žmogiukai tu- • W • V j 1 • . •«

Martin J. Conboy, New Yor- 
ko demokratų politikierius, yra 
numatomas kaip kandidatas į 
valstybė* ©mėjus Wa*hin<to- ri drąsos pliaukšti, kad tik 
ne, nes dabartinis Justicijo* De- jie vieni esą lietuvių tautos 
parlamento galva Cummings U
paskirtas į Filipinus genend-gv- okdariai, daugiau
bematorium. nieko. Reporteri*.



NUTUKIMAS.

Kokios

naujie- 
sviete’

biesą, kad tokius

kad karvė 
nesulyg Dievo iš-

šį skynij veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

KELEIVIS, SO. BOSTON
f 
I 
I

Ketvirtas Puslapis

—

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

STERILIZUOT NETINKAMUO
SIUS, AR NESTERILIZUOT?

Garantuos Pinigų 
Saugumą Bankuose

t

t

9

legul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve! 
naujienos pas tave?

—Kokios čia bus 
nos, Maike. šiame 
Kur tik pažiūrėsi, visur iš
tvirkimas. Pirma tik žmonės 
ištvirkdavo, o dabar jau ir 
gyvuliai pradėjo tvirkti.

—Nekalbėk niekų, tėve.
—Jeigu nevieriji, Maike, 

tai galim subečyt. Tu statyk 
dolerį, ir aš statysiu doleri, 
o tada žiūrėsime, keno tei
sybė.

Tokios teisybės, kuri 
visiems butų teisybė, pasau
ly beveik nėra. tėve. Šitas 
dėsnis tinka netik žmonėms, 
bet ir gyvuliams. Pavyz
džiui, paplauti pelę, katei 
išrodo visai teisingas dar
bas. Bet pelė kitaip apie tai 
mano.

—Maike. nepasakok man 
savo mandrikulų, ale klau
syk ką aš tau pasakysiu. Be- 
vandravodamas po baltąjį 
svietą aš išėjau anądien ant 
farmų. Prieinu prie vienos 
fanuos, ogi žiuriu, karvės 
zylioja. Na, sakau, kas čia 
tokie d o prajovai? Lietuvoj 
galvijai zylioja tik vasaros 
karščiuose, kada sparvos 
kanda, o čia jos vuodegas 
užrietusios laksto po sniegą! 
Aš jau daug svieto matęs, 
ale tokių zbitkų da neteko 
matyt. Taigi susiradau jau
ną farmerką ir klausiu, ar 
čia kokia tautiška šventė, ar 
šiaip kokia linksmybė, kad 
tos karvės laksto kaip dur
nos. O farmerka sako, kad 
čia nėra jokia šventė anei 
balius, ale ji davusi joms po 
viedrą alaus, _ tai ir pakėlė 
vuodegas. Sako, žiemos lai
ku karvės pagauna šaltį, 
taip kaip žmogus, ir tada 
neduoda pieno. >Ale kaip 
atsigeria alaus, tai vėl pie
nas atsiranda. Na, tai kaip 
tu, Maike, rokuoji, ar čia nė
ra ištvirkimas? Aš, būda
mas vyčių vaisko generolas, 
nevisada gaunu išsigerti, o 
ant farmų karvės alų geria! 
'Tuk tai išema, Maike, kad 
karvė turi geresnį gyveni
mą, negu žmogus, kuris yra 
sutvertas pagal Dievo ap- 
veizdą.

—Žmonių yra visokių, 
tėve. Yra tokių, kurie never
ti geros karvės.

— Nebliuznyk, 
Žmogus turi dusią.

—O ką tu žinai, tėve, kad 
karvė dusios neturi?

—Galvijas, vaike, negali 
turėt dusią, nes ne pagal 

JĮĮievo abrozdą sutvertas.

Maike.

Tiktai žmogus yra padabnas 
Į poną Dievą.

—Bet kaip tu gali žinoti, 
tėve, tokį dalyką? Juk Die
vo tu niekur nematei. Jo ne
matė nei vienas kunigas, nei 
vienas popiežius. Tai kaipgi 
tu gali tvirtinti, 
sutverta 
vaizda?

—Ar tu pasiutai, Maike, 
ar kokį 
dalykus šneki? Žegnokis’..

—Nebijok, tėve, čia vel
nių nėra.

—Bet kaip tu gali lyginti 
karvę prie žmogaus?

—Aš tokio palyginimo vi
sai nedarau, tėve. Aš tik sa
kau, kad karvė turi tokią pat 
teisę gyventi ir alų gerti, 
kaip ir žmogus. Ir aš taip 
pat netvirtinu, kad ji turi 
dūšią. Gali turėti, ir gali ne
turėti. Tas pats ir su žmo
gum, tėve. Vieni sako, kad 
jis turi dusią, kiti sako, kad 
neturi. Nei vieni, nei kiti sa
vo tvirtinimų negali fak
tais įrodyt, žnoma, ko nėra, 
to įrodyt ir negalima. Taigi 
dusios Įrodymo pareiga čia 
išpuola tiems, kurie tvirtina, 
kad ji yra.

—Gana, Maike, aš bijau
si, kad tu neišvestum manęs 
s kelio.

Nuo 1 sausiai ienos Jung
tinėse Valstijose pradėjo 
veikti įstatymas, kuriuo yra 
garantuojamas pinigų sau
gumas bankuose. Tik gaila, 

(kad tas įstatymas nėra pri
valomas visiems bankams. 
Tuo tarpu jis yra įtaikomas 
tik taip vadinapiiems ko
merciniams bankams. Tau
pomųjų bankų jis neliečia. 
Bet ir komerciniams ban- 1 
kams jis privalomas tik 
tiems, kurie priklauso Fede- 
ralinei Bankų Sistemai. ; 
Tuose bankuose padėti žmo
nių pinigai yra garantuoja
mi iki $2,500 sumos.

Iš visų federalinių bankų 
tiktai vienas nesutiko pasi
duoti šitam apdraudos įsta
tymui—tai First National 
Bank iš Englevvood, III. Jis 
aiškinasi, kad jis gerai sto- . 
vįs ir jam nesą jokio reikalo 
mokėti apdraudos mokestį.

Tačiau valdžios agentai 
Washingtone sako, kad jei
gu ligi 1 liepos tas bankas 
nepasiduos apdraudos įsta
tymui, tai jis bus išmestas iš 
Federalinės Bankų Siste
mos. Negana to, jam gali 
būt paskirtas ,resyveris ar 
konservatorius.

Nors kol kas šitas apdrau
dos įstatymas yra privalo
mas vien federaliniams ban
kams, tačiau kiti bankai prie 
jo irgi gali prigulėt, jeigu jie 

; nori. Federalinės valdžios y- 
. ra sudarytas aparatas, kurk 
1 vadinasi “Federal Deposit 
. Insurance Corporation”, lie- 
i tuviškai— “Federalinė In

dėlių Apdraudos Korpora
cija”. Kiekvienas bankas, 
kuris nori apdrausti savo in
dėlininkų pinigus iki $2,500. 
turi mokėti tai korporacijai 
tam tikrą mokestį, ir jeigu 
jam prisieitų užsidaryti, tai 
toji korporacija paims į sa
vo rankas visą jo turtą ir iš
mokės depozitoriams visus 
pinigus iki $2,500.

Washingtono žinios sako, 
kad prie tos korporacijos 
prisirašę jau apie 7,000 ir 
nefederalinių bankų.

Nuo 1 liepos bankų ap- 
drauda Busianti daugiau iš
plėsta. Busianti įvesta ap- 
drauda ir taupmenų (sav- 
ings) bankams. Tam tikslui 
busianti įkurta atskira drau
dimo korporacija. Dabar 
taupmenų bankai tokios ap
draudos d a neturi.

Kaip sterilizacija atsiliepia btiniu maistu maitinamų ir 
i Iirttni <rvvf»niTn> ? t. t.

Iš istorijos žinome, kad šį i 
uždavinį sprendė senovės 
Sparta, Graikija, kad apie 
tai jau rašė Platonas * savo 
“Respublikoje*’.

Modernišką eugeniką su
kūrė anglas Galionas, maž
daug apie 1865 metus. Eu
genikai nesvarbu akių ir 
liaukų spalvos, galvos for
ma, bet svarbu galvos turi
nys.

Kai kas mano, kad daug 
gali nulemti gyventojų gau
sumas. Tačiau svarbiau ko
kybė. Taigi, reikia kontro- 
lioti, regulioti žmonių dau
ginimąsi.

Antra eugenikos priemo
nė—atranka. Dabar veik jo
kios atrankos nėra; veneri
kai, alkogolikai, proto atsi
likėliai etc. visi tuokias ir 
veisias niekeno nekliudomi. 

Atranka reikia taip vyk
dyt:

1) atrankos Idėjas popu
liarinti, 2) steigti jungtuvių 
patarimų punktus, 3)sveika
tą tikrinti prieš jungtuves.
4) uždrausti tuoktis asme- 
įims, kurie serga aukšto lai
psnio nervų ir proto ligomis.
5) tinkamai sutvarkyti sek
sualinį auklėjimą ir t. t.

Socialinės priemonės: 
l) motinystės ir kūdikystės 
draudimas, 2) butų refor
ma, 3) liaudies maitinimo 
’eforma, 4) socialinis drau
dimas, 5) socialinė globa 
(sveikatos globojimo cen
trai), 6) darbo apsauga, 7) 
kova su prafesionaliniais 
kenksmingumais (chroniš
kais organizmo nuodijimais 
□ramonės srityje), 8) vaikų 
iarbo apsauga.

Kova su socialinėmis li
gomis: Veneros ligomis, al
koholiu, tuberkuliozu, ve
nų, trachoma.

Šios ligos turi didelės rei
kšmės paveldėjimo atžvil
giu. Veneros ligomis dau
giausia apsikrečia girti, o al- 
hogolis daugiausia pagami
na prostitučių. Kriminalinė 
'statistika rodo, kad dau
giausia dorovei ir 
tvarkai nusikalsta 
būdami girti.

Sterilizacija yra 
ma priemonė, tuo tarpu kai 
aukščiau minėtos priemonės 
yra teigiamos..

Lytinio gyvenimo sterili
zacija nesutrikdo. Sterili
zuotas vyras ar materis turi 
tuos pačius pajautimus ir 
galią kaip ir pirma, tik ne
gali turėt vaikų.

Europoj pirmi sterilizaci- 
i ją įvedė šveicarai (Vaud 
l kantone).
i Dabar sterilizacijos įsta

tymas paskelbtas ir Vokie
tijoj. Kadangi sterilizacija 

; bus privaloma (tam tikram 
, teismui nusprendus), tai ji 
Vokietijoj palies apie 1,000- 

. 000 žmonių.
Išvados.

Dr. Epšteinas daro tokias 
išvadas: eugenika tik tada 

! turės pasisekimo, kada indi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS.

•Joniškėlis. — Valdaikių 
kaimo ūkininko Janeliuno 
vaikai — vienas septynių, 
antras astuonių metų,—vie
ni būdami namie atrado tė
vo medžioklinį šautuvą ir 
ėmė juo žaisti. Vyresnysis 
vaikas šovė jaunesniamjam 
j kaktą ir vietoj nušovė.

Panašus atsitikimas įvy
ko ir Gustonių kaime. Giri
ninkas N., eidamas medžio
ti, užėjo pas ūkininką Fe
liksą Mikoliūną ir per neat
sargumą, bežaisdamas su 
šautuvu, peršovė ūkininkui 
Mikoliūnui petį. Sunkiai su
žeistą ūkininką išvežė į 
Šiaulius gydyti.

Staunohių kaime, netoli 
Panevėžio, kubile prigėrė 
Kripaitienės vienerių metų 
dukrelė. Motina išėjo gyvu
lių šerti ir paliko gličioj 
mergaitę vieną. Sugrįžusi iš 
tvarto, motina rado savo kū
dikį kubile jau nebegyvą.

VOKIETIJOJ PADIDĖJO 
BEDARBIŲ ARMIJA.

Vėliausiomis žiniomis, be
darbių skaičius Vokietijoje 
gruodžio mėnesy pakilo

_____

Rašo Dr. T. Dundulis,
Gydytoj as-Chirurgas, 

Chicago, III.
* '

Perdaug nutukimas dažniau
siai paeina nuo nesąlygingo (be 
proporcijos) maisto naudojimo 
ir energijos eikvojimo. Kita, 
antraeilė nutukimo priežastis 
paeina nuo organiškų (organų) 
ligų, arba abiejų padėčių kom
binacijos. Jeigu pergausus nu
tukimas paeina nuo organiškos 
ligos, reikalinga gydymas vais
tais arba operacija. Jeigu paei
na nuo netvarkingo maisto, pir
miausia reikia patirti, kad ne
apsilenkus su bei kokia organų 
liga. Nesirandant jokios orga
niškos ligos, gydymo būdą pri- 
seina vartoti tam tikrais val
giais pagal nustatytą kiekybę. 
Taip pat reikalingas prisilaiky
mas hygienos taisyklių sulig nu
žiūrėto reikalo ir saiko. Valgyti 
visai mažai, arba badauti, yra 
kenksminga sveikatai. Pavyz
džiui: nuolatos badaujantis
žmogus nusilpnės ir pripuolamai 
pradės sirgti, iš ko gali susida- 
ryti gana rimto pobūdžio liga. 
Prisilaikyti nuolatos alkanam 
■rgi nusibosta. O čia kaip tyčia, 
alkano žmogaus apetitas kur

Šeimininkėms
Patarimai.

į lytinį gyvenimą?
.3Įvedus.Vokietijoj sterfli- 

, Racijos įstatymą ir pradėjus 
.rĮnenormalius žmones sterili

zuoti prievarta, šituo klau
simu susidomėjo visas pa
saulis.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad sterilizacija ne Hitlerio 
išradimas. Vadinamas euge
nikos mokslas, kuris rūpina
si žmonių veislės pagerini
mu. senai jau siūlo netinka
muosius žmones sterilizuo
ti, kad jie negadintų veislės. 
Tuo budu norima patobulin
ti žmoniją.

Šiomis dienomis šiuo klau
simu Kauno socialdemokra- 
tės surengė viešą paskaitą, 
kurią skaitė Kauno gydyto
jas d-ras Epšteinas.

Prelegentas pirmiausia 
pabrėžė, kad žmogaus svei
katos reikšmė kaip indivi
dualiu, taip valstybės ar tau
tos atžvilgiais yra labai di
delė. Sveikas žmogus pats 
maitinasi - ir išlaiko savo 
šeimą, gali būt naudingas, 
kelti kultūrą, didinti valsty
bės turtus.

Liguistas žmogus ne tik 
nieko neduoda, bet verčia 
visuomenę, kad jį išlaikytų. 
Bepročių, išsigimėlių ir kali
niu išlaikymas visuomenę 
gula sunkia našta.

Ir dažnai koks pamišėlis 
usichiatrinėj geriau gyvena, 
negu kuris darbininkas dir
bąs fabrike.

Kaip atrodo nenormaliųjų 
pasaulis.

Dr. Epšteinas patiekė la
bai įdomios statistikos apie 
fiziniai ar psichiniai defek- 
tingus žmones. Lietuvoj iš 
1,000 gyventojų yra mini- 
mum 2 psichiniai nesveiki 
ir 5 silpnapročiai iš prigim
ties. Tokių žmonių pas mus 
priskaitoma apie 15,000.

Remiantis 1923 m. visuo
tinio gyventojų surašinėji
mo daviniais yra: šlubų 
7,623 žm., kurčių 3,554, 
nebylių 3,223, aklų abiem a- 
kim 3.129, kuprotų 2,056. 
paraližuotų 1,000, be abiejų 
rankų 124, be abiejų kojų 
448, be vienos rankos 2,091, 
be vienos kojos 1,499.

Kitur, pav., Anglijoj iš 
1.000 gyventojų bepročių 3, 
silpnapročių 8. Vokietijoj 
tas pats procentas kaip ir 
Anglijoj. Be to, Vokietijoj 
1929 m. visose nervų ir pro
to ligų ligoninėse buvo 300,- 
000 ligonių, kurie išgulėjo 
103 mil. dienų. Pagal Grote- 
ną, Vokietijoje iš 100,00( 
gyventojų yra 400 bepročių 
ir idiotų, 150 epileptikų, 20C 
alkoholikų, 30 nebylių kur
čių, 500 tuberkuliozikų; A- 
merikoje tais pačiais metais 
special. ligoninėse buvo lai
koma psichinių ligonių 397,- 
407 bepročiai. Bendrai, civi
lizuotam pasauly išl,000 gy
ventojų yra: 2—4 proto li
goniai ir 5—10 silpnapročių 
iš prigimties.

Kriminalinių nusikaltėlių________ _____7________
visam pasauly daugėja. Pav. vidualinė higiena apims pla- 
1,882 m. Vokietijoj suaugu- ” * * ’ * ’
šių nusikaltėlių buvo 329,- 
968, vaikų 12—18 metų 30,- 
719; 1923, m. suaugusių jau

i 733,232, vaikų 83,591, o da
bar suaugusiu apie 1 milio-

I nas, vaikų apie T00,000.
Paveldėjimo mokslo pasie

ktus rezultatus norima pri
taikinti eugenikai arba ra
sės higienai.

’C

viešajai 
žmonės

neigia-

Ar Žinote, Kad—
Vabzdžiai visuomet yra 

sutverti išvirkščiai, tai yra 
jų grobias ir raumenys ran
dasi iš lauko, o dirksniai ir 
kraujas viduje, tuo tarpu 
kaip žmogaus ir kitų pien- 
žindžių gyvūnų raumenys 
ir nervai būna iš lauko, o 
kaulai viduje.

kas padidėja ir nejučiomis žmo
gus suvalgo daugiau, negu pir
ma. Naudojimas maisto ir ener
gijos eikvojimas pas žmogų turi 
turėti lygsvarą, arba nustačius 
reikalingą saiką, būtinai reikia 
nustatyti valgio kiekybę ir ko
kybę sulig fiziochemijcs taisyk
lėmis. Tiktai tokiu budu bus ga
lima palaikyti nutukusio žmo
gaus organzimo fiziologinės 
veikmės norma. Ir tiktai toks 
būdas yra tinkamas ir atsakan
tis sveikatai. Sumažinti nutuki
mą perdaug staiga yra taip pat 
pavojinga sveikatai.

įvairių rusių budai, garsinami 
suliesėjimui, kurie neprisilaiko 
aukščiau minėtų principų, yra 
apgavingi. Vaistai, kurie trum
pu laiku žymiai sumažina svorį, 
kenksmingi sveikatai. įvairus 
vaistai dėl trinimo į odą, arba 
dėjimo į vandenį, yra pirmos 
fušies apgavystė. Taip pat nei 
jokie elekrikiniai kratytojai ne
gelbės. Iškratytas žmogus dar 
daugiau nori valgyti ir dar dau
giau sunaudoja jam nenaudin
gu valgių. Garsinimai įvairių 
specialiai pagamintų neva dėl 
suliesėjimo valgių, taip pat ne
turi tuo atžvilgiu jokios vertės. 
Daugelis jų yra prirengti iš tų 
pačių paprastų valgomųjų pro
duktų tik tam, kad už juos dau
giau užmokėti. Retkarčiais pasi
taiko ir tokių atsitikimų, kad 
viduriuose auga augimas (tu- 
mor) ir žmogus mano, kad jo 
viduriai didėja dėl nutukimo. 
Šiame atsitikime yra gana rimto 
pavojaus. Tokio nutukimo jokie 
vaistai nei valgis nesulaikys iki 
auginius nebus išimtas iš vidu
rių operacijos budu.

Kaip jau- pradžioje minėjau, 
nutukimas galima sumažinti 
tam tikru gydymo budu. Bet 
atsakantis gydymo būdas rei
kalauja supratimo, arba žinoji
mo valgių ir vaistų įtekmes ir 
veikmės ant žmogaus organų. 
Taigi, daugiau atsargumo gy- 
danties nuo nutukimo.

Keptas zuikis.
Zuikį nulupti, išvalyti ir 

užpilti virintu ataušusių ac
tu. Nestiprų actą užvirinti su 
pipirais, svogūnais, morko
mis, lauro lapais, petruško- 
nsi ir kitais prieskoniais. Ši
to acto į indą pripilti tiek, 
kad zuikis butų apsemtas 
bevek iki pusės. Zuikį tame 
acte mirkyti 2 paras, du kart 
per dieną apsverčiant, kad 
ygiai įsisunktų actas. Išė
mus iš acto, zuikį reikia iš 
paviršiaus nusausinti nuo 
acto ir tankiai prišpykuoti, 
t. y., į zuikio mėsas giliai ir 
tankiai prikaišioti pailgu la- 

Isinų gabelėlių (juostelių), 
pasūdyti, iš viršaus apdėti 
oiaustytų riekutėmis morkų, 
petruškų, svogūnų, pipirų, 
aurų lapų, taip pat uždėti 
sviesto gabaliukų ir kepti 
karštoj krosnyje arba du- 
kofkėje. Kepant zuikį, iš vir
šaus dažnai laistyti tirpintu 
sviestu ir pasigaminusiu nuo 
kepimo skystimu. Kepti a- 
pie pusantros valarydos.

Prie zuikio tinka burokė- 
,ių košelė, svogūnų padažas, 
rauginti burkai, keptos bul
vės. ir kt.

Silkės su svogūnais.
Silkes mirkyti 36 vai. kei- 

ęiąnt- vandenį. Išmirkytas 
silkes reikia nulupti ir išva
lyti. Supiaustyti svogūnus ir 
pakepti alyvoje ant skaura- 
dos (petelnės) iki svogūnai 
bus minkšti (tik nesukepin- 
ti). Silkes sudėti ant lėkš
tės, supiaustyti šmoteliais ir 
Užpilti ant jų pakeptus dar 
karštus svogūnus. Valgyti su 
bulvėmis.
H 

I ■

kės gerai išmirkyti, nuva
lyti, išimti kaulus ir labai 
smulkiai sukapoti arba su
malti. Sugnisti 12 virtų bul
vių, pridėti paspirgintų svo
gūnų, maltų pipirų, 1 kiau
šinį: viskąi gerai sumaišyti 
ir daryti kotlietus. Pavarty
ti miltuose ir kepti. Prie jų 
duodami grybų ar krienų 
padažai

Pastaba.

štai, vienas iš keleto desėtku 
laiškų, kuriuos gauname nuo 
įkaitytųjų. Tie laiškai yra įvai
rus — su klausiniais ir padėka 
arba vien padėkos laiškai. Am. 
Liet. Daktarų draugija api- 
brangina tuos laiškus, nes iš tų 
laiškų galime spręsti, kad visuo
menė musų darbą Įvertina, tat 
ir mums yra daug linksmiau 
dirbti, kuomet žinome, kad kas 
nebūt naudojas musų darbo vai
siais. Taigi, Apšvietos Komisi
ja prie progos nori paačiuoti 
tiems, kurie prisiuntė Apšv. Ko
misijos raštininkui laiškus iš
reikšdami savo mintis apie tę
siamą darbą.

Red. Komisija.

»
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Califomijos mokslininkai 
suskaitė daugiau kaip 300 

'rūšių piktžolių, kurios buvo 
šiokiu ar tokiu bud u atga
bentos iš kitur.

Ledynus mokslininkai 
skirsto j “gyvuosius” ir “mi
rusius”, atsižiūrint į tai, ar 
jie da tebeauga, ar jau tirp- 

'_ - - " - ■ - -

Chicagos miestas užlaiko

čiąsias mases, L y. kai žmo
nės mokės ir supras kaip Ii- gį^ 
gų, užsikrėtimų saugotis..

Savo paskaitą dr. Epštei- l. w ......
nas baigė šiais Forelio žo- 14 ooo mokytojų, kuriems 
dziais: “Kiekvienas sveikas ]abai dažnai neturi gko al. 
žmogus visuomenei dąu- užmokėti.
giau duoda negu iš jos gau
na ir yra brangenybė; nes
veikas žmogus — visuome
nei nieko neduoda arba la- 

Kas turi nipintis žmonių bai mažai duoda ir ’daug iš 
nenormalumais? visuomenės gauna, ir ekono-

Gamta savaime su nenor- mijos atžvilgiu yra defici- 
malumais kovoja: kovoj už tas”. Mes turim stengtis, kad 
būvį silpnesnieji žūva, dau- tokių ‘^deficitų” butų kuo ku per Thames 
giau miršta naujagimių dir- mažiausia. _ _____ [

Senovės Babilionijoj rau
ginti šiksnosparnisr buvo 
madoje kaip didelis skan- 
skonis.

Londone pastaruoju lai
ku per Thames upę buvo 
pastatyti trįs dideli tiltai.

Ik A f . ..

■ Silkės kotletai.• 5 . r.

2 dideles ar 3 mažas sil-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos sekretoriui
Dr. J. Bložių i.

Gyvendamas tolimoj Vakarų 
Kanadoj, skaitydamas Ameri
kos laikraščių straipsnius, labai 
didžiai įvertinu straipsnius ra
šytus Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos.

Nes jie daug duoda žinių iŠ 
medicinos mokslo apie ligas, 
kaip nuo jų apsisaugoti ir stoti 
į kovą už gyvybę. Su pradžia 
naujų metų, linkiu geros dar
buotės Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijai ir tęsti toliau 
kulturinį darbą Amerikos lietu
vių spaudoje, rašant straipsnius 
“Sveikata” — “Buk sveikas”

Aš šiuos straipsnius didžiai į- 
vertinu ir galiu drąsiai sakyti iš 
visų metų lak raže u numerių esu 
kiekvieną perskaitęs 
Skyriuje.” '

Linkiu garbingos 
Amerikos Lietuvių 
Draugijai.

Su pagarba, 
St. Aleliunas,

“Sveikatos

darbuotės 
Daktaru

I

i

■>
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Įvairios Žinios.
Gaisras Bolševikų

Žvalgyboj.“
Varšuvoje anądien gauta 

žinių, kad GPU tęentralinėj 
(bolševikų žvalgyboj): Jr 
“Lubiankos” kalėjime, Ma-

*

i

Fašistai Nukirto
Lubbei Galvą.

Pereitą sąvaitę Leipcige 
hitlerininkai nukirto Olan
dijos komunistui Martinui 
Van der Lubbei galvą už 
Reichstago sudeginimą, ku- skVoje. buvęs didelis gais
ri jie patys padegė. Galvai ras. Ugnis sunaikinusi mil- 
kirsti buvo pastatyta gilioti- žiniškus 8 aukštų namus, su 
na. Budelis buvo apsirengęs kuriais žuvę daug kalinių, 
frakų, su baltom pirštinėm sargų ir ugniagesių. Gaisro 

metu įvykusios ekspliozijos, 
nes sprogęs ginklų ir amu
nicijos sandėlvs. Pranešime 
nurodoma, kad gaisras Įvy- 
kęs sąryšy su “valymų”, ku
rį Akulovas darąs žvalgybos

ir šilkiniu cilinderiu. Vals
tybės gynėjas Werner atve
dė pasmerktąjį komunistą ir 
perduodamas jį budeliui ta
rė: “Aš atiduodu tave bude
liui!” Budelis Goebler uždė
jo jam savo leteną ant peties organizacijoj, 
ir užvedė laiptais ant pada
rytos platformos, kur stovė
jo mašina galvoms kapoti. 
Lubbe tuoj buvo ant jos pa
guldytas ir pririštas. Budelis 
tada paspaudė mygtuką ir 
sunkus peilis nukrito že
myn, o Lubbes galva nusiri
to į pastatytą apačioje pin
tinę su piuvėnomis. Budelis slėpti savo “darbelių” pėd- 
da sušuko: sakus ir nenaudingus doku-

Teisingumas padary- mentus.
! Gaisras kilęs anksti rytą, 
bet išsiplėtė tik apie pietus. 
Buvę iššaukti visi Maskvos 
ugniagesiai ir milicija.

Sovietų laikraščiams už
drausta apie tai rašyti. Reu- 
terio iš Maskvos korespon-J 
dentas šį faktą patvirtina, 
bet sako, kad Varšuvos pra
nešimas perdėtas, 

i degęs tik kaž koks

KELEIVIS, SO. BOSTON

Celofanu Pasipuošusios Meksikos Merginos

žnb iir

Penkta* Puslapis

Šis “valymas” jau pašali
nęs iš GPŪ 10 jos narių, jie 
areštuoti ir kaltinami išeik
vojimais ir kitais nusikalti
mais. Tuoj po gaisro pada
lytas tardymas išaiškinęs, 
kad gaisras kiląs iš padegi
mo, kurį padarė GPU ben
dradarbiai norėdami pa-

Meksikoje pradėtas vartoti celofanas moterų drapanoms, štai šešios meksikietės pasipuošu
sios celofano šlėbėmis. Celofanas yra permatoma medžiaga, panaši i minkštą stiklą. Amerikoje 
ji vartojama tik prekėms vynioti. Kadangi ji permatoma, tai tokia drapana persišviečia, ir po 
ja reikia dėti kitokios materijos, kad kūnas nesimatytu.

Estų Fašistai Varto
sią Smurtą.

Rygos “Jaunukas Žinąs” 
daug rašo apie estų “laisvės 
kovotojų” (fašistų) kongre
są Taline.

Laikraštininku i savo kon-I *■ *

gresą estų fašistai visai ne
įsileido. Jų, fašistų, vadas 
Sirk kongrese visų bjauriau
siais žodžiais iškoneveikęs 
dabartinę vyriausybę ir sa
kęs, kad “laisvės kovotojai” 
savo norus pravesią smurtu, 

j Sirko kalbai konrgesas 
pritaręs.

Era su- * kad kongrese
" «’ ‘. ' dalyvavę daug visokiu tam- nauiai • ■- bJ jėgų.

Į Estų fašistai patys netiki, 
j . r • o • m - kad jiems p<i»i>envŲ Anglai Svarsto Sterv valdžią legaliu keliu.

i i

tas!”
Nugalabyto komunisto 

kūnas buvo įmestas į juodą 
grabą. Jo giminės ir Olan
dijos valdžia reikalavo, kad 
kūnas butų atiduotas par
vežt Olandijon. bet nežiū
rint tų reikalavimų, nacio- 
nalfašistai užkasė jį nežy
mioj vietoj Leipcigo kapinė
se.

Tą pačią dieną buvo nu- •'■tatomas GPU namas, 
kirsta galva ir Rudolfui Lin-J 
dau, kuris 1931 metais nušo
vė policijos inspektorių Per- 
ske. j

Trylika galvų hitlerinin
kai jau pirm to buvo nukir
tę politiniams savo prieši
ninkams. Nuo to laiko, kaip 
Hitleris atsistojo prie val
džios, Vokietijoj pasmerkta 
mirion jau 52 žmonės, dau
giausia vis už politiką. ,

Dabartiniu laiku Vokieti- 'rodys jos raportas. Jeigu ra
jos kalėjimuose sėdi 36 dar- portas pasirodys sterilizaci- 
bininkai laukdami budelio jai palankus, tai ministeris 
kirvio. paduos tą klausimą parla

mentui apsvarstyt. Bet par
lamente jaučiama didelė o- 
pozicija sterilizacijai.

J Anglijoje silpnapročiu 
iškaičius gana didelis ir jis 
kas sykis vis didėja. Dvide
šimts metų atgal kožnam 
1,000 gyventojų buvo 4 silp
napročiai, o dabar jau 8. Iš 
kiekvienų keturių piktada
rių Anglijoj trys skaitomi 
silpnapročiai. Dabartiniu 
laiku Anglijoj priskąitoma 
iš viso 340,000 silpnapročių. 
Sterilizacijos šalininkai sa
ko. kad tokie žmonės nepri- 

J valo veistis, nes ir jų vdikai 
’ bus silpnapročiai. Bet prie

šininkai argumentuoja, kad 
niekas da nėra įrodęs,,; jog 
vaikai paveldi savo 7 tėvų 
proto ypatybes. Teorijų apie 
tai esą visokių, bet aiškių 
faktų nesą.

lizaciją.
Anglijos sveikatos minis- 

teris pereitais metais pasky
rė komisiją, kad išstudijuo
tų silpnapročių sterilizaci
jos klausimą ir apie patirtus
faktus duotų raportą. Dabar ^aikotuoti visus tuos laikra-

COT’A /■Irivhn xn«o •.......... _ - . - - - ____šita komisija savo darbą yra 
į jau baigusi ir greitai pasi-

Stalinas Su Bullitt’u 
Kalbasi Turkiškai, | 

šiomis dienomis iš Mas
kvos sugryžo Amerikos am
basadorius Bullitt, todėl lai
kraščių reporteriai apspito 
jį klausinėti, kaip jam pati
ko Maskva, kaip jis buvo te
nai priimtas ir Lt. Bullittas 
atsakė, kad jis daug Mas
kvos da nematęs, o bolševi
kų valdžia priėmusi jį labai 
nuoširdžiai. Su Litvinovu ji
sai kalbėjęs angliškai, o su 
Stalinu—turkiškai. Stalinas 
yra armėnas, augęs tarp tur
kų, todėl turkiškai jis kalba 
gerai; bet kur Bullittas iš
moko turkiškai, jis nepaaiš
kino.

1935 Metų Automobi-

Chicagos Dženito- ; PAJIEŠKOJIMAI 
riai Pakele Kovą. ------

______ 1 Pajieškau draugo Frano Sąreikio, 
Chicagoje yra labai daug

dženitorių”, lietuviškai sa- saukti; kurie žino kur jis randasi, 
, . -i r . t: malonėkit pranešt jo adresa. (5)kant, namų prižiūrėtojų. Jie r c&arles kolitą 
turi gana didelę organizaci-: R 4> Black Creek. Wis-
ją savo reikalams ginti. Bet 
paskutiniais laikais jų unijos \°1Yn'SK.A1 pašomi atsisaukt pas 
viršininkai pasidarė tikri 
parazitai.Su nariais visai ne-1 
siskaito, ima sau dideles ai-: 
gas, visaip sauvaliauja, o 
jeigu kurie nariai pradeda 
protestuoti, tai tokius nu
baudžia arba ir visai iš uni
jos prašalina, žodžiu, Įsivy
ravo tikras gengsterizmas. j -

Dženitoriai nebegalėjo to-1 
liau tokios padėties kęsti ir 
nutarė pakelti kovą prieš į- 
sivyravusią 
tatura. Jie išgavo iš teismo ?u viržum 30 metų kaip Amerikoje, 
indzionksmą, kuruo Chica- kaimo, žižmanų valsčiaus. Traką ap^

Stephen, Konstancija ar Liudvika 

brolį, kuris gyvena sekančiu adresu: 
FRANK NOVITSKI (6j 

P. O. Box 17, Sagota, Mich.

Pajieškau mano kaiminkos Cieilijo$ 
Baranauskaitės, mes kartu važiavom 
j Suvienytas Valstijas 1904 metais. Ji 
paeina iš Alytaus apskričio, Kroke- 
laukio vaisė., ir parapijos, Varnagirhp 
kaimo .Meldžiu atsišaukti, jos pačios 
arba jos broliai, arba kurie žinot kur 
ji randasi, malonėkit praneštu

J (i. MALINSKY, Poland. Ohio.

Brolis Antanas, įieško sesers BRO
NĖS DUTKAITĖŠ, prašau atsiliept: 

ANTANAS LIUTKUS (4) 
Rua de Mooca 124, Sao Paulo, BraziL

Vokiečių Karo Je^iHITLERIS siunčia lie-,,vyvv! TUVON kTIII Ič AŠVAI.
Londono “Times’o” kores

pondentas rašo iš Paryžiaus 
įdomių dalykų apie vokiečių 
karo jėgas. Patirtomis jo ži
niomis, dabar kiekvienas 
vokiečių batalionas turįs an- 
titankišką sekciją. Divizijoj 
automatinių ginklų skaičius 
padidintas nuo 163,163 iki 
243,243. Kavalerija esanti 
žymiai motorizuota ir 
Reichsvehro skaičius padi
dintas iki 165,000 žmonių, i 
Tai esą pirmos rūšies kad- 
rai. Policija įminti 100,000 vienminčius 
žmonių. Ji organizuota grie-1 _________
žtais kanškais pagrindais. Į DOLERIS NUKRITO IKI 
Naeionalfasistai ir plien- rcMTn
salnnai sudarą milijoną ■ 
žmonių, į kurių apmokymą Pareikalavus Rooseveltui, 
negalima žiūrėti pro pirš-į^ad dolerio vertė butų nu- 
tus. Turint galvoje tas visas statyta tarp 50 ir 60 centų, 
pajėgas, prie kurių reikia ^į panedėlį doleris nukrito 
pridėti senuosius reichs- ’ Jau 61c.

TUVON KULKASVAI- 
D2IUS.

Rv<>m< “Socialdemakrats”Rygos 
rašo:

“Iš visai patikimų šalti
nių mus informuoja, kad 
naktį iš 28 į 29 lapkričio 
Lietuvos pasienio policija 
Rusnės pasienio punkte su
čiupo 5 kulkasvaidžius, ku- 

Irie nelegaliai buvo siunčia
mi iš Vokietijos Lietuvos 
hitlerininkams”.

Vadinasi, vokiški fašistai 
ruošiasi prieš lietuviškus sa-

kad jiems pasisektų įgyti
• Jie 

visas viltis deda į gen. Lar- 
ko išrinkimą pVezidentu. ____ ________

Fašistai jau pradėję smar- wehro kareivius, susidaro iš’ 
kią agitaciją visame krašte, viso 1,34a,000 žmonių, 
ir ypač kariuomenėj.

“Laisvės kovotojų” kon
gresas priėmęs rezoliuciją

pagrindais. iDQLERIS NUKRITO IKI
61 CENTO.

j kurių apmokymą ■ Pareikalavus Rooseveltui,

VII Sininkų dlk-^ Pajieškau brolio Jono Krauėiuno, 

“ - — - iš Lietuvos paeina iš Grebliaučiškių

go Flat JanitOPS Unijos 1 lo- Vilniaus gub. Sesuo Marjona
kalo Viršininkams. uždeda- norėčiau labai susirast. Prašau atsi- 
mas apvnasris ir jie dabar lliepn\irbaLhU,‘.e ži4?1 vur jio<.randf- 
negali narių nei spenduoti, jis gyveno chicagoje. o,
nei kitokiu budu persekioti'. ;)1 conn.

Be to, dženitoriai yra pa- —
•____ ...i_____ t_________ • I 1o (1 vnk o fo T ovvino ir Liudvikas Jievutis, pajieškau- drau- bi.rainaę autoKaią ne\visą n J()U(> Sutkai< io. pirmiau mudu, 

dirltova Rytprūsiuose prie gelžkelio, 
i j>askui Vestfaluose pas ūkininką. Ko- 

". dus 1022 m. aš gyvenau Berlyne, o 
' Sutkaitis dirbo pas Fordą prie auto

mobilių Prašau atsisaukt. 14).
L. JIEVUTIS

Pilviškiai į Gabiškę I.ithuania.

užvedę bylą prieš viršinin
kus, kurie suktybėmis išė-' 
mė iš unijos jų posmertines 
dar jiems gyviems esant.

Šito, žinoma, da neužten
ka. Dženitoriai turėtų susi
tarti ir išsirinkti naują uni
jos valdybą, o senuosius vir
šininkus išmesti kaip suk
čius ir unijos ėdikus.

REIKALINGAS VYRAS ir MOTE
RIS ant ūkės, pas lietuvį, karves pa
melžti. Pageidauiama. kad abudu ge
rai mokėtų melžti Atsišaukit šiuom 
antrašu:

K. PETRULEVICH
R. F. D 1, Augusta, N

Pajieškau Urano Zeketo, paeina iš 
INilasų kaimo. Gasčiunų vaisė., Šiau
lių apsk. Girdėjau kad atvyko į Cone, 
valstija Kas žino kur jis randasi, 
prašau pranešti jo adresą, busiu la
bai dėkingas. (54

EDV. JANUŠAUSKAS
2 Io3 S. l'ront St., I’hiladelphia, Pa.

į 
j. !

Pajieškau dėdės Aleksandro She- 
rio; kas žino kur jis randasi prašau 
pranešti jo adresą, už ką busiu labai 
dėkingas. (51

CHAS SIIERIS
301 W Bouck St, Paulsl>oro, N. J.

ščius, kurie “blogai atsilie
pia apie juos”. ,

Visa estų spauda smerkia 
estų fašistus ir vadina juos 
partiškiaūsiais iš visų parti
jų. Be to, ši partija neturin
ti garbingų žmonių, o turinti 
didelių egoistų, savanau
džių ir visokių padugnių. Jų 
kova esanti negarbinga de
magogija ir lįitų žmonių ir 
partijų juodinimas savo as
meniškai naudai.

kuriu dar reikia 
1,300,000 bu v. karo dalyvių 
ir jaunų darbo stovyklų VV- 
ra.
FORDAS PRANAŠAUJA 
DIDELIO AUTOMOBILIŲ 

BIZNIO.
Fordo sūnūs tldsel sako, 

kad biznio prospektai išro
do “labai, labai geri.” Jis 
tikisi, kad automobilių ga
myba šįmet pakilsianti 75 
nuošimčius.

KNYGOS Už
PUSĘ KAINOS

J. K mito Eilės. J91 pusi, didelio 
formato ..................;............. $1.03

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

P*s*ką Knyga .............................. 2V
S*nnų Išruldymas. 96 pusi........25c
Lošimus Kazyronts, apsisaugojimas

nuo šuleriu, kad neapgautą .. 25c 
Imant visas sykiu, lik $1.00.
Kurie nenorit Sapnu Knygutės, ar

ba Kazyru. tiems prisiųsiu kitokias 
knygas. Siųskit pinigus per Money 
OnJerį arba pašto ženkleliais po 3e.

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

Žurnalas IŠMINTIS 
Pamokins ir Palinksmins Visus 
Jei dar neskaitai, tuojau užsisakyk! 
Kopija 15c. Metam $1.50; Kanadoj $2

Išmintis Publishing Co.
315 E St.. SO. BOSTON. MASS.

«p™ NUO VISOKIŲ Ll- nndeti c
' GŲ GYDUOLES.
.GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTI VĖ IR 
: IŠDIRBI STĖ lietuvišky vokišku gy. 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vio N'emalimo. Nenoro Valgyti. Strė
nų ir I’ečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma). Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 

j Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
rniečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- 

! mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitu ligų.

1 čionai jus galite gauti ir tokių gy- 
duolių. kokių kitur negaunate, žolės 

. ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados .šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunėiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANK AL CO. 
AVholesale Botanic Druggist* 

108 W. BR0ADWAY 
ROUTH BOSTON. MASS

JEI PATRUKUS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo, ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams

Parankumą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Riee, 70 N Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios nietodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikyto ją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos ? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Riee, 
Ine., 70 N. Main Street, Adams, N. Y 
įė -a' •
f DARIUS - GIRĖNAS l a . .rŽuvusių Lakūnų Paveikslas * 
^Sieniniai Kalendoriai 1934 m.*
X ’X x X k 
S

Vienas 25 Centai 
JONAS KERDIEJIS 
652 Kast Broadway 
South Boston. Mass.

APSIVEDIMAI
‘ Pajieškau apsivedimui vyro; aš esu 
■ pasiturinti ir norėčiau, kad vyras bu
tų pasiturintis, nuo 30 iki 50 metų. 
Esu 3,5 metų, Amerikos pilietė, kalbu 
4 kalbas, gimusi Lietuvoje., gerai at
rodau, be vaikų. Prašau susipažinti.

MARY MELANA
116 S<>. Olive »t. Los Angeles; Calif.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokių rusių ir visokia 
pa. Biznieriams padarom su jų 
sinkliais ir pigiai. Kurie norėtų 
duot pavieniais, geros išlygos._
siunčiu į namus ant pareikalavimo^-)

Z. (ULEVIČIUS
189 Hartford Avenue 

New Britain, Conn.

k al
ga r- 
pa«-
Tri-

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
S V A R I

Linu VISK A UŽEIGA
Skanus Alus—Gardys Užkandžisi.
Paranki vieta smagiai praleisti 1 

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Ask for
FREE
CaioJog

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

Djrkiail
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

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

PRACTlCAL SALES COMPAN Y 
1219 N. Irving Avė.. l)e«k. K, 

CHTCAGO. ILK

įvairių rosią. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotas *- 
kordionus kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. U žganėdlni- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Bb<« ’-land Avė. F41, Chicsgo

liai Išrodys Visai ž,AUR1Di'!??^I>YST£
--------- , Vengrų

Jau šiais metais automo- šeimynoj čia pereitu sąvaitę 
biliai nepanašus | pernykš- i vyko šiurpulinga trągedija. 
čius, o ateinančiais metais Vengras vardu Mihall Mis-

Kitaip Dayton, Ohio. . 4-

skirtumas busiąs da griež- cerio nušovė 70 metų am- 
tesnisL Bęiggs Manufactu- žiaus Ernyesą ir jo žmoną, 

mobiliams liemenis, jau turi kui sudaužė jiems galvas re- 
išstačiusi New Yorke atei- volveriu, ant galo paėmė 
nantiems metams projek- peilį ir abudu seniu suftiėsi- 

tuojamus modelius. Motoras nėjo. ^'Areštuotas jisai prie 
yra paslėptas karo užpaka- kaltės šaltai prisipažinę ir 
ly, o “lyčnas” tajeris pritai- sako nužudęs savo šeiniinin- 
sytas priešaky, visai prie- kus dėl to, kad jie norėję jį 
šingai dabartinei konstrukr nunuodyk ,:(Jl
ei jai. Priešakinis langas iš-! ------------^rn
sikiša kaip kulipkos smail- APIPLĖŠĖ BANKĄ. t 
galis. Palaipčių prie auto- East Chicagoj šį panedėlį 
mobilio šonų visai nėra. 4 banditai užpuolė First Na- 
Priešais šoferį yra lyg ir tional Banką ir pagrobę 
submarino periskopas, per $20,000 pabėgo. Polieija 
kurį aiškiai matosi visas ke- juos vijosi per žmonių minią 

„lias užpakaly. ir šaudė, bet nepataikė.

rintę Co., kuri gamina auto- pas kuriuos jis gyvenor pas-

VISŲ ŽINIAI.
.Už visokios rųšics smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip ta>: pa j ieško
jimus apsivedimą. įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir irt pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimą. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 5Oc.

Už p«j ieškoji mus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie tart užsiprenumeravę laikraštį, 
už paj ieškoji mos giminią ir drau
gą skaitome tik po 1e už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padlryma* klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
ąąi^ir-t;PFtei«Hti feiogrąfiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilpt ą. 
reikia pasiusti karta ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

‘ SOUTH BOSTON, MASS.

l

t

“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 
kas iš ko daryt.

• •

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

K

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

Adresuokit: 
253 Eroadvay, 
ton, Mass.

kaip kam

“Keleivi*”, 
South Bos-

I

KELEIVIS
253 Br,o<dway South Boston, Mass.

'J. ji

K

r

I

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Papueėta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusL didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dddamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINISKDS IR 0ARB1NINKI1KOS. 

Tai gražiausia ir turtinsianti* eilių knyga lietuvių kaltoje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* turėtą papuošti save knygyną minėta knyga.

.. ,. Pinigus geriausia
siųsti tiesiog pupra- 

«avo ir “Keleivio” ad-

2 Kiekvieass nusipirkęs t*
S siųst “Muney Orderiu”.
g stam konvurte. bet reikia, alttiai užraki 

re«< ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BRQAOWAY. . SO. BOSTON, MASS.

parazitai.Su


i

šeštas Puslapis
, rirrti nu ■ iri i iir

* ■»

K KELEIVIS, SO. BOSTON i s=
No. 4, Sausio 24 d., 1934 m.

Rezoliucija S. L. A.
Pildomajai Tarybai. l

1 O-tas Apskritis protestuo
ja dėl SLA. 60 kuopos teisiu 

neigimo. •
Šių metų 14 sausio So. . 

Milwaukee mieste, Wiscon- 
sino valstijoj, Įvyko SLA. 
10 apskričio metinis suva
žiavimas, kuris išsirinko 
naują apskričio valdybą ir 
atlikęs kitus reikalus svars
tė Įvykusi konfliktą tarpe 
Pildomosios Tarybos ii- 60 
kuopos iš Grand Rapids, 
Mich.

K. Braze šiuo klausimu 
pridavė ir suvažiavimas pri
ėmė sekamą rezoliuciją:

“Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 10-to Apskričio 
kuopų rinkti atstovai meti
niame suvažiavime, Įvyku
siame šių metų 14 sausio, 
Polonia Hali, 1401 Milvvau- 
kee avė., So. Milwaukee, 
Wis., svarstydami SLA. labo 
reikalus, pakėlė klausimą 
dėl Pildomos Tarybos tari
mo, padalyto 1933 metų 7, 
8, 9 ir 10 gruodžio suvažia
vime Centro Raštinėj, lie
čiančio SLA. 60 kuopą iš 
Grand Rapids, Mich.
“Iš protokolo pasirodo,kad 

Pildomoji Taryba vienbal
siai nutarė pavesti prez. S. 
Gegužiui, jeigu butų reika
las, suspenduoti virš minėtą 

f kuopą ir jos narius vien už
tai, kad ši kuopa, kaip ma
tyt iš protokolo, pavarė seną 
savo finansų sekretorių p. 
A. J. Bernoto asmeny, o jo 
vieton išsirinko kitą savo 
narį, p. J. Smilgių, kuris ėjo 
ir eina finansų sekretoriaus 
pareigas, renka narių duok
les ir siunčia jas Į centrą. 
Centras visą laiką mokes
čius iš jo priimdavo, tik šia
me paskutiniame savo susi
rinkime Pildomoji Taryba 
nutarė tas duokles sugrąžint 
atgal ir iš karto suspenduoti 
visą kuopą.

“1. Todėl mes, šio suvažia
vimo delegatai, atstovauda
mi 6 kuopas, patyrę toki 
SLA. Pildomosios Tarybos 
elgėsi, peikiam visą P. T. už 
spendavimą narių ir spen- 
d avimą 60 kp. Iš protokolo 
matos, kad patariama SLA. 
60 kuopą perorganizuoti, tai 
yra išrinkti naują kuopos 
valdybą iš tų narių, kurie 
mokėjo duokles senam sek
retoriui. Mums rodos, kad 
tai nepamatuotas reikalavi
mas, nes virš minėta kuopa 
turi išsirinkus naują sekre
torių, J. Smilgių, per kuri ji 
mokėjo duokles ir siuntė Į 
centrą, o centras jas ėmė 
kaip iš teisėto sekretoriaus, 
tik dabar Pildomoji Taiyba 
nutarė sugrąžinti mokesčius 
atgal, visus užsimokėjusius 
suspendavo ir liepia iš nau
jo užsimokėti, kaip iš nau
jo Įstojant Į SLA., tik tada 
jie galėsią tapti pilnais na
riais. Tuo budu P. T. pasta
tė virš 65 narių, kurie mokė
jo per daugelį metų mokes
čius ir jau yra seno am
žiaus, Į padėti, kad jeigu iš
tiktų ligos ar mirties nelai
mė, jie negalėtų gauti pašal
pos nei pomirtinės. Kas at
sakytų už jųjų skriaudas?

“2. Kaip sekretorius ir pre
zidentas aiškina, naujas S. 
L. A. 60 kp. sekretorius J. 
Smilgius buvo “neteieėtai” 
išrinktas ir centro nebuvo 
užtvirtintas. Kada ir kokių 
kuopų sekretoriai yra gavo 
nuo centro sekretoriaus ar 
prezidento paliudijimus, 
kad jie yra centro patvir
tinti? Kodėl tolų kuopų se
kretoriams nunešus narių 
juokies buvo reikalaujama 
antru kartu mokėti mokės-f 
tis ir centras neatsakė už rikei, kuris šiomis dienomis at. 
žuvusius pinigus? Kodėl vykz W*shingt«naB.

JACKAUS DVIRARZDUO

Ekstra Telegramos
apie Magdę 
Povite*

(Iš Kanadiečių Kaatičkee.)

(PABAMA)
K ‘ '

Gretimume kambariuose 
Ilsias žmonės patuku®*, 
O už lango mėnuo šaipas, 
Ir be lapų liepos kraipos. 
Mat huq Povilą rėkimo 
Visas liepas juokas ima. 
Ir pabudęs šeiminiakas 
Klauso: Naujas dainiai akas, 
Ten už sienos kalba, šnera: 
Apie Magdės meilę gerų. 
Apie skausmų iškentėtų. 
Apie meilę išmylėtų. 
‘Na, tai Povilas tas musu 
Jau ne’tsigina gal blusą. 
Turbut baisiai jį apnyko,” 
Girdis balsas šeimininko.
Bet žmona ankščiau patyrė, 
Kad Magdė i Pauliu spyrė. 
“Jis neturi valios savo, 
Tad naktiimis vaitot gavo.” 
‘Bet ko stena, ko vaitoja. 
Trankos, daužos ir klajoja? 
Gal nuodų kokių nutvėrė?” 
Tarė bobai šeimininkas,' 
Nors ne jo buvo dalykas. 
‘Tiesa, viso gali būti; 
Baila jaunam vyrui žūti.” 
r tuojau iš lovos lipa 

, Pažiūrėt, kas atsitiko.
Vienoj rankoj kelnes laiko, 
Kita—duris daryt taiko; 
) pradaręs iš patyk>, 
Greit suprato vargšo^ bylą: 
‘Povile, ne vyras butum, 
Tei be Magdės meilės žutum! 
fra juk daugiau mergiočių. 
?ali gauti jų ligi sočiai.” 
Povilas visas drebėjo, 
Tartum epušė nuo vėjo. 
4nt grindų sulinkęs tupi, 
Tam tik Magdės meilė rupi. 
Xšaros per veidą rieda: 
‘Oi, dieduli, bėda. bėda”. 
‘Kas čia velnias tau per bėda, 
Negi blusos kaili ėda! 
3ik greičiau ir gulk į lovą, 
r užbaigta bus ta kova.” 
Senis berną taip mokino, 
Kuri .sapnas dar kankino. 
‘Bet, diedyte, oi, kaip bloga 
Man vienam čionai po stogu! 
Verkiu naktį, mąstau dieną 
sietis—tik Magdė viena ! 
J, kad butų čia Magdelė, 
Kuri šviečia mano kelią, 
Niekas daugiau nerūpėtų, 
Jei tik Magdė man žibėtų. 
Ii gyvenimas, ji laimė... 
Uu, diedyte, krečia baimė! 
<aip atsimenu aš mielą, 
Tirpsta kūnas, stingsta siela. 
‘Na gana, gana murmėti;” 
Senis pradeda kalbėti. 
‘Gulk į lova, užsiklokie 
r ramiai vienas drypsokie! 

ITei trankysies kailin gausi 
r mergas sapnuot paliausi.” 
’ovils gulti negalėjo 
r Į dėdę vis kalbėjo, 
<aip jam bloga, kaip jam sunku, 
<ad dėdė duotų ratunką. 

Smilgiui, ir pinigai buvo pa- 3et senis tik nusispjovė
.‘I r atgal į butų movė.

‘Lai velniai tokį bernioką, 
Kiek visiems pridaro strioko’ 
r prie bobos nužygiavo 

Vėl į šiltą lovų savo... 
Magdė Lietuvoj iš naujo 
Gaudė bernus karšto kraujo. 
Vienam bučkį, kitam rankų, 
Trečiam žodžio beužtenka. 
‘Na, ne kokis čia dalykas, 
Kad kiekvienas bernas plikas.”. 
Visas skurdas, visos bėdos 
Ir ant Magdės sprandą sėdos.

Extra telegramos No. 3.
Bėga dienos, laikas bėga, 
Žmonės velka jau sermėgų. 
Nes jau medžių lapai krinta, 
Ir saulelė nebešventa. 
Ūkana, tai debesuota, 
Dengė melsvų dangaus plotų. 
Vienų naktį Švilpė vejas 
(r po sodžius sukinėjos. 
Blogas vėjas, blogas oras, 
Magdę gryžti ima noras. 
Tik Kanadon gaut leidimų 
Labai sunku, baimė ima. 
“Nieko Povilas berniokas,” 
Ima Magdę didis strickas. 

i“Jis taip myli, jei negryšiu, 
Aš jam protų sumaišysiu.”

centras reikalauja, kad kuo
jos užsistatytų kaucijas už 
avo vii-šininkus, jeigu cent- 
as pasitiki savo patvirtin- 
:iems sekretoriams ir tik 
nuo tokių priima mokes- 
•ius? Centras turėtų ir kau
cijas užstatyti, ir užmokėti 
kaipo už savo įgaliotinius. 
Kodėl tūlos SLA. kuopps 
lariai 
3ittsburghe galėjo dalyvaut 
:aipo teisėti nariai, kuomet 
’ų mokesčiai buvo gal net už 
kelioliką mėnesių į centrą 
nemokėti, truko net $1400? 
Dabartinės P. T. nariai pa
arė suteikti jiems teises da- 

’yvauti ir dalyvavo kaipo 
delegatai. Juk buvo 

konstitucijos, laužy- 
Bet kada SLA. 60-ta 
pavarė seną sekreto-

SLA. 37-lam Seime

:eisėti 
aiškus 
mas. 
kuopa 
rių už negerą elgėsi ir išrin
ko naują, tai ta pati Pildo
moji Taiyba 'spenduoja už- 
uai visą kuopą! Jeigu dabar 
pasidarys kaip 60 kuopos 
nariams, jieškantiems savo 
teisių, taip ir visai SLA. or
ganizacijai iškasčių, tai kas 
turės jas užmokėti, jeigu ne 
mes, SLA. nariai ir narės, 
kurie priklausom prie SLA.?

“3. Mes, šio suvažiavime 
dalyviai, pageidaujam, kad 
prez. S. Gegužis ir sekreto
rius M. J. Vinikas tuo jaus 
atitaisytų padarytą skriaudą 
virš minėtos kuopos na
riams, atšaukdami suspen
davimą ir grąžindami teises 
ir apsaugą visiems nariams 
Prez. Gegužis aiškina, kad 
ceismas pripažino seną virš 
minėtos kuopos sekretorių 
teisėtų sekretorium. Bet tas 
nereiškia, kad nariai po teis
mo negalėjo tęisėtu budu 
prašalinti tą sekretorių (A. 
J. Bernotą) ir Išrinkti nau
ją (J. Smilgių), kaip kad 
60 kp. ir padarė.

“Jeigu priimti pinigai iš 
naujo sekretoriaus buvo kvi
tuojami centre, o tik dabar 
grąžinami ir kuopa spen- 
eluojama, tai aišku, jog tas 
daroma ne SLA. labui ir 
brolybei, kaip musų Įstatai 
ant pirmo puslapio, Skyrius 
1, sako: “SLA. tikslas suvie
nyti Įbrolišką sąryšį visus a 
biejų lyčių lietuvius, neatsi
žvelgiant i jų tikėjimiškus 
ar politinius Įsitikinimus.” 
Todėl mes reikalaujam, kac1 
SLA. Pildomoji Taryba se
kančiam suvažiavime atšau
ktų savo tarimą link SLA. 
60-tos kuopos, ir grąžintų 
visas teises visiems tos kuo
pos nariams-ėms, kurie bu
vo Užmokėję duokles save 
išrinktam sekretoriui J.

siųsti centran ir priimti cen 
tre.

“SLA. Amerikoje
10-to Aps. Valdyba.”

ISPANIJOS ATSTOVAS.

Jum Fra&ceeee Cardenaa, 
naujas Ispanijos atstovas Ame*
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Bet Magdelė negalvoja; 
Nors ir du šimtu kainuoja, 
Agentui ant stalo deda, 
Kad tik leistų vėl Kanadon. 
šis truputį pagalvoja, 
O paskui dar atsistoja, 
“Jei du šimtu tikrai duosi, 
“Tuoj į Kanadą važiuosi.”

■'Gerai, gerai imk į saują”— 
Ir Kanadon vėl keliauja. 
G atvykus Montreale 
Reklamuojasi kiek gali; 
švaistos, sukas, pėdas pina. 
Kad sučiupus kur vaikiną. 
No^s š Lietuvos važiavo 
Po pavarde vyro savo, 
Bet dabar jau jis už nieką. 
Ant jo spiovė ir palieka. 
“Trauk galai jį, neprašysiu 
Ir į mainas jau negryšiu. 
O tas vargšas Poviliukas 
Prie kitos turbut jau sukas?’
Taip svajoja kartą vieną 
Atsigulus paliai sieną. 
“Reikš vėl gryšti Į Torontą 
Pas senąjį savo f rentą; 
Nors jis dolerių neturi, 

■Bet mane gerai prižiūri, 
j Moku amatą siuvėjos, 
’Jis-gi prosavot mokėjo; 
j Tai aš siusiu, o jis prosys, 
Kaip iš pypkės viskas klosis, 
Ir gyvensim taip, kaip vienas, 
Bus saldesnės vargo dienos. 
Nes iš daugelio berniokų, 
Išsirinkti aš nemoku, 
Ir senatvėj bus už nieką 
Visa meilė ir patieka. 
O jei vyro neturėsiu, 
Kur senatvėj galvą dėsiu?

Taip kalbėjo, taip svajojo 
Ir Torantan atklajojo.
Kiek čia laimės,, kiek malonės, 
Apsakyt negali žmonės! 
Linksmas Povilas kvatoja, 
Rankas, kojas skeričioja. 
Kad sugryžo jo Magdelė, 
Šviesi, skaisti, 'kaip saulelė. 
Vėl suskibę jie per dienas 
Susiliejo taip kaip vienas.’ 
žmonės girdi, žmonės mato, 
Kad abudu jie suprato 
Ir net žmonės džiaugtis ima 
Iš tokio jų supratimo.
Tik davatka kartais kokia 
Truputėtį ją pamokia: 
Sako: “Gryškie tu pas vyrą, 
Nes žinai kur jisai yra. 
Gali dievas pakoroti, 
Kito vyro nebeduoti. 
Velnias gal tave apsėdo! 
Eik pas vyrą, bus tau bėda.”

Ji nenori savo vyro, 
Poviliukas geras yra. 
Tiktai pikti, blogi žmonės 
Jai pavydi tos malonės, 
štai, draugė jos kartą vieną 
Atsilanko su naujiena, 
Sako: “Girdi, mano miela. 
Visi žmonės juoda siela. 
Pasakojo vyras mano, 
Kad nuo Leono ar Prano 
Net šiam kontre sužinojo, 
Kas Magdė ir kur klajojo! 
Tikras vargas, tikra bėda!

(Ko tie žmonės Čia užsėdo?”
k
(

(Verkia, skundžias ir vaitoja, 
įDraugė Magdei pasakoja, 
(O Magdė iš to liūdnumo, 
Bumon paėmė čiu-gumo, 
Verkė, rėkė ir stenėjo,

, Kam ją žmonės apkalbėjo. 
[Povilas ir verkti ima, 
(Gavęs sąžinės griaužimą.
Nes mylėti kitą bobą — 
Ne labai jau taip patogu. 
Ir «u Magde sau galvoja, 
Kas jiems laimės kelią stoja. 
Kol to Leono nebuvo, 
Magdė niekam juk nekliuvo. 
Bet tas velnias atvažiavo 
Ir paliedo giesmę savo.

Ir Leonas kaltu stojo. 
Kad “Keieivfe” sužinojo. 
Na, Povilas kartą tarė. • 
Kada mintis liūdnos varė: 
“Jei tą Leoną pagausiu, 
Visą kailį jam numausiu! 
Tai ne žmogus, tai galvijas, 
Visas svįetas jojo bijos. 
Visas svietas dabar Žino, 
Magdei biznį sugadino.**

Ertra telegramos No. 4.

štai ateina graži dama 
Duot Dvibarzdžiui telegramą.

»
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Perskaičiau ją kartą vieną, 
Lauke švietė mėnesiena; 
O kai antrą kart kartojau, • 
Visos lempos užliepsnojo. 
Ir nuo šiandien kas savaitė, 
Kas “Keleivi” tiktai skaito* 
Apie Magdę ar Marytę 
Aš apsiimu rašyti. 
Kaip mergelės ryja seilę. 
Aš dainuosiu apie meilę, 
Kaip vaikinai mergšes gaudo, 
Ir viens kitam snukius gaudo, 
Aš, Dvifearzdis dainininkas, 
Nors ir plikas kaip tilvikas. 
Ir jei žinot kas na vyną, 
Tuoj Dvibarzdžiui duokit žinią, 
Jis išaiškins jūsų bėdą, 
Kas ant sprando lipa, sėda. 
Kas prieš meilę ščyrų kyla. 
Tik Magdelė, tik mieloji, 
Kam žinių man žėlavoji.
Siųsk Dvibarzdžiui telegramą, 
Lai žinias i kaušą semia. 
Aš turiu kantičką gerą, 
Kaip gyvent Kanadoj dera; 
Gausiu daug žinių iš šteitų. 
Nes važiuosiu tenai freitu. 
O vėliau, tik ne už dyką. 
Turiu gražu dar dalyką 
Tiems, kurie prenumeratą 
Užmokės už visą metą. 
Tiems paskelbsiu aš navvną, 
(“Ratatuliuf” ji vadina), 
Dainą apie vieną žmogų. 
Kaip gyyventi jam patogu. 
Kaip nedirbdama valgė, gėrė 
Ir dar pačią nusitvėrė. 
Kaip j j baloj lamdė velnias 
Ir numovė dryžas kelnes.
Visos bėdos ir nelaimę, 
Ratatulio meilę, baimę, 
Per visus metus rašysiu, 
Ką užgirsiu ar matysiu. 
O dabar tai mano mieli 
Jums good bay visai nedėliai.

Jackus Dvibarzdys.
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KAIP CHICAGOJ ATSIRADO
•L LITl'JNICA AVENVE?

Daugelis girdėjo, kad dvi atstovės nuo musų Ly- 
Chicagoj dabar yra Lituani- gos, būtent, M. Zolpienė ir 
ca avė. (buvusi Auburn 
avė.), bet mažai kas žino, 
kad ši gatvė buvo pavadin
ta Lituanicos vardu ačiū 
Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygai.

Kuomet Darijus su Girė
nu tragingai žuvo skrisdami 
Lietuvon, tai musų Lyga 
1933 įdėtų 26 liepos susirin
kime pradėjo svarstyti, ko
kiu budu reikėtų Įamžinti 
pirmųjų musų lakūnų per 
Atlantą atmintį. Kilo min
tis kreiptis į Chicagos mies- j vės Įšventinimas Įvyko
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Bimbininkų Pra
kalbos.

NORWOOD, MASS.
DLK. Keistučio draugija 

laikė metini susirinkimą 7 
d. sausio ir iš valdybos ra
portų paaiškėjo, kad drau
gija pereitais metais turėjo 
virš 500 dolerių deficito. 
Mat, nariai sensta, daugiau 
serga ir daugiau išsimoka 
ligos pašalpos. Todėl susi
rinkimas? apsvarstęs drau
gijos finansinę padėtį, nu
tarė už pirmą sirgimo sąvai- 
tę nemokėti.

Pereitais metais metinia
me susirinkime draugija nu
tarė sumažinti pašalpą ant 
pusės bet tas nedaug pa
gelbėjo. šių metų nutarimas 
nemokėti .už pirmą sąvaitę 
palies kiekvieną ligoni, bet 
draugijos iždui bus svei
kiau.

Kai buvo svartoma, kad 
nemokėti už pirmą sąvaitę, 
tai bimbiniai labai priešino
si. Nors jie gerai supranta, 
kad tokiai padėčiai esant, 
draugija ilgai negalėtų gy
vuoti, bet jų tokia jau poli
tika: jeigu negali gauti iš 
draugijos iždo pinigų bim- 
biškiems reikalams, tai ge
riau tą draugiją sugriauti. 
Bet ir jų bimbiškas Susi
vienijimas nemoka už pir
mą sąvaitę, tai kodėl jie te
nai nekelia riksmo?

Taipgi šiame susirinkime 
nutarta J. Grybo ir F. Maeė- 
no neįsileisti į draugijos 
valdybą. Pernai metiniame 
susirinkime r *-------- L’
pervarė per šeren

ši draugystė 
. igs bimbi-

nį “oratorių” J. Galgauską. 
Negeriau jiems sekasi ir

to Tarybą ir prašyti, kad; 
Auburn avė., .kuri randasi 
lietuvių apgyventoj vietoj, 
pakeistų Į Lituanica avė. — 
taip kaip Darius su Girėnu 
buvo pavadinę savo lėktų-1 
vą, kuris 16 liepos žuvo Sol-1 
d Ino miškuose, Vokietijoj. į

Vėliau, būtent 22 rugsėjo J 
Lyga parašė 11-tos wardos 
aldermanui Doyle laišką ir 
paprašė, kad jis musų prašy
mą paduotų Tarybos posė
džiui po vakacijų.

Miesto Taiyba susirinko 
spalių pradžioje. Musų Ly
ga 5 spalių jau kreipėsi Į lie
tuvių advokatų draugijos 
pirmininką p. J. T. žiuri 
prašydama, kad ?<dvokatų 
draugija padėtų mums tą 
sumanymą Įvykinti. Advo
katų draugija išrinko tam 
tikslui komisiją iš 4 savo na
rių.

Tuo tarpu gi aldermanas 
Doyle padavė musų prašy
mą Miesto Tarybai (City 
Council), kuri perdavė ji 
gatvių komisijai. Gatvių ko
misijos posėdy jau dalyva
vo musų advokatų komisija, 
Žiuris, Borden ir Grisius, ir

R. Maželiauskienė.
Gatvių komisija musų 

prašymui pritarė ir grąžino 
jį Miesto Tarybai užtvirtin
ti.

Lapkričio 28 d. Taryba jį 
užtvirtino ir majoras Ed- 
ward J. Kelly pasirašė.

Gruodžio 29 d. užrašai su 
“Auburn ave.’r buvo nuo tos 
gatvės kampų nuimti, o jų 
vieton uždėti jau “Lituani- 
ea avė.” užrašai.

! Oficialus Lituanicos gat- 
. . * šių

metų 1 sausio dieną, 2 vai. 
po pietų. Dalyvovo tarp 3,- 
•000 ir 4,000 žmonių.

Daugiausia čia darbavo
si Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos pirmininkė p. M. Zol
pienė, kuri šitą sumanymą 
ir iškėlė. Daug taipgi padė
jo advokatų draugijos pir
mininkas p. Žiuris, kuris 
daug rašinėjo aldermanams 

i ir žodžiu jiems aiškino, ko- 
I dėl lietuviai nori Lituani
cos vardo gatvės.

Dabar savo darbo vaisiais 
pasidžiaugti Lietuvių Mote
rų Piliečių 
“Bankietą su šokiais,” ku
ris Įvyks šioj

Lyga rengia

subatoj, 27 
sausio, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3130 So. Hals- 
ted st. Šokiai prasidės 8 vai. 
vakare, o bankietas 10 vai. 
Įžanga 75c. Pelnas paskirs
tytas: Dariaus-Girėno pa
minklui, Janušausko skridi
mui ir L. M. P. Lygos reika
lams. Į bankietą yra pakvie
stas Chicagos majoras Kel- 
ly ir aldermanas Doyle, o 
lietuviai yra kviečiami visi.

Korespon d entė.

Iš Normoodo Draugijų Gyvenimo.

Negeriau jiems sel 
Am. Liet. Piliečių Bendro
vės Name, nes 10 sausio 
Bendrovė turėjo metinį mi
tingą, kur buvo renkama 
valdyba, ir visi bimbiniai 
buvo didele balsų didžiuma 
sumušti, nei vienas neįnėjo • 
į valdydbą, nei į bordirekto- 
rius.

Bimbiniai todėl pasijuto 
labai nesmagiai ir pradėjo 
tarp savęs argumentuoti. 
Galgauskas atsistojęs sako, 
kad čia įvyko cirkas; o 
Grybas pastabi, kad ne cir
kas, ale iššlavė laukan visus 
komunistes ir iu rimpatikus , . 
iš visų valdybos vietų. Da- gijų labo.

NORWOOD, MASS.
Paskutinias laikais i bim- 

bininkų prakalbas čia žmo
nių daugiau neateidavo, 
kaip 30. Todėl jie buvo jau 
paliovę prakalbas rengę. A- 
not tos pasakos, išdeginęs 
gerklę kopūstais, čigonas ir 
per kopūstų daržą eidamas 
pučia. Taip buvo ir su ko
munistų prakalbomis. Bet iš 
Brooklyno atėjo “ukazas”, 
kad turi surengti prakalbas 
Mileriui, kuris nesenai bu
vęs Sovietuose.

Mileris vyrukas nerimtas 
ir Į kalbėtojus netinka. Mėg
sta nemorališkai papliaukš- 
ti ir garbingus žmones pa- 
šnaeišti. Pavyzdžiui, prof 
Čepinskį, kurio jisai visai 
nepažjsa. prilygino prie iš
tvirkėlių.

Apie Sovietų Rusiją pri
pasakojo, kad yra fabrikų, 
kasyklų, aliejaus šaltinių ir 
automobilių, lyg tai butų 
kokia naujiena. Fabrikų ir 
kasyklų Amerikoj yra daug 
daugiau, bet rojaus darbi
ninkams tas nepadaro.

Mileris pašiepė Amerikos 
turčius, esą, apetito neturi 
valgyt, nes anglių nekasa. 
Na, o Stalinas ir Kapsukas 
su Angariečiu ar anglių ka
syklose dirba?

Jeigu Milleris norėjo tei
sybę pasakyt apie Rusijos 
darbininkų padėtį, tai turė-

bar komunistai norėtų jau, 
kad Bendrovėje butų koali-kad Bendrovėje butų koali- j 
cine valdyba. Bet kuomet jie 
valdė Keistučio draugystę ir j

io pasakyt, ką ten darbinin
kai valgo, kokie jų drabu
žiai, kokius kambarius turi, 
’r kokia laisvė. Kiek žinia, 
Rusijos darbininkui yra už
drausta mest darbas, ir jieš 
kot kito. Uždrausta strei
kuoti.

Milleris didžiuojasi, kad 
Sovietuose vaikai po 16 me
tų amžiaus ir moterys turi 
eit dirbt i fabrikus. Na, tai 
kokia ten gerovė, kad mote
rys turi eit i fabrikus?

Į Mileris sako, kad Rusijos 
j darbininkai yra visos šalies 
■turtų valdovai. Uždarbiai e- 
[są nuo poros šimtų iki tuks
iančio červoncų (turbut 
rublių. — Red.) i mėnesį, 
lukštas algas moką tik me
chanikams, specialistams. 
Keista, kad darbininkai yra 
Tirtų valdovai, bet gauna 
našiausias algas. Kiekvie
nas bimbininkas gali nuva
žiuoti i Greenwich, Conn., 
ir pamatyti, kokius palocius 
turi ten inžinierus Cooper 
pasbudavojęs Rusijos liau
dies pinigais.

Toliau Mileris pradėjo 
pult “Keleivi” ir visų šalių 
socialistus.

D-rą Šliupą Mileris irgi 
“kritikavo”. Girdi, Šliupas 
laisvamanis, o šliubą ėmė 
bažnyčioje. Bet kad Milerio 
kamorotas P. Šolomskas nu
važiavęs iš “Laisvės^ j Lie
tuvą nuėjo bažnyčion šliubo 
imti, tai Mileris visai užmir
šo.

Tavorisčiai sumetė Mile- 
riukui $6 aukų ir šis išvažia
vo kitur darbininkų mul
kint

i
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Bendrovės namą, tai sakė, 
kad su “socialfašistais” ir 
“renegatais” negali būt jo
kios koalicijos.

Reikia pasakyti, kad ko
munistei čia patys kalti, kad 
uos iššlavė iš draugijų val- 

elgėei perdaug na- 
negerbė kitc 

sitikinimų žmonių, įž 
ve jus ir. nežiūrėdavo drau- 

Z&navykas.

Pilietis.

f

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

332S So. Hahted St 
CH1CAGO, QX

Tai. Boulavard M83
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TAURAGĖS SUKILĖLIŲ, 

BYLA. ’ i

KAS GIRDĖTI LffiTUVOJE I
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščhf*)

% •

Tautininkų Sąjunga Persitvarkė 
Fašistų Pavyzdžiu. >

Žmogus Apsidraudė Ir Pasisamdė 
Sau Žudiką.

Klyvis norėjo mirdamas ap
rūpinti savo šeimyną.

Gruodžio 1 d. pasklido ži
nia, kad tą dieną vakare 
Biržų ap., Siesickio miške, 
ant kelio rastas be sąmonės 
Rimdaugiškių vkm. gyven
tojas Emilius Klyvis, kuriam 
buvo peršauta galva ir esą 
apiplėšimo žymių. Nukentė
jęs Klyvis greit buvo nuga-j „‘Įnėse?
bentas pas gydytoją Į Bir-. Kariuomenės teismas juos 
žus, kuriam suteikta medici-|„„Knl,^-. 
nos pagalba ir tuoj operaci
jai išvežtas į Kauną. Bir
žuose nukentėjusis Klyvis 
buvo atgavęs sąmonę ir po
licijos atstovų klausiamas iš
tarė, kad važiavęs keliu, su
tikęs nepažįstamą žmogų, 
pavėžėjęs, jį ir tas žmogus 
peršovęs ir pagrobęs neva 
600 litų pinigų.

Pradėjus policijai dalyką 
tirti, paaiškėjo, kad Klyvi 
peršovė Jokūbas Jasiunas iš 
Germaniškio dvaro, pačiam 
Klyviui to prašant.

Klyvis tarnavo valstybi
nėj draudimo įstaigoj, buvo 
išeikvojęs pinigų, turėjo 
skolų, todėl nutarė apdrau- 
ti savo gyvybę ir pasidalyti 
galą. Bet kad tas darbas iš- 
rodytų kaip plėšikų papildy
tas, jis pasisamdė Jasiuną, 
kad jį nušautų.

Nutarė susitikti abudu mi
ške. Klyvis išvažiavo miš
kan pirma, o paskui išvažia
vo Jasiunas.

Jasiunas išvažiavo iš na
mų neva kitais reikalais, ir 
miškelyje, kaip buvo susi
tarta, susitikęs atvažiuojantį 
Klyvį. Pastarasis buvęs iš
sigėręs ir su savim turėjęs 
pusbonkį degtinės. Pavažia
vus į patogesnę vietą, Kly
vis davęs Jasiunui 95 lt. pi
nigų, išblaškęs rogėse turi
mus pas save popierius ir pa
lenkęs galvą, prašė Jasiuną 
šauti galvon. Be to, pridū
ręs, kad šauti gerai ir dar ne 
vieną kartą. Jasiunas išklau
sė jo prašymą ir taikęs, no
rėdamas iššauti, bet revol
veris neveikęs.

Tada pats Klyvis paėmęs 
iš jo revolverį ir pats išmėgi
no, vieną kartą iššovęs; grą
žindamas Jasiunui revolverį 
pridūręs, kad dabar revolve
ris veikia gerai ir galįs šauti. 
Pagaliau Jasiunas peršovęs 
Klyviui galvą.

Klyvis buvo apsidraudęs 
savo gyvybę net keliose 
draudimo įstaigose iki 20,- 
000 litų. Tuo Klyvis norėjęs 
aprūpinti po mirties savo 
šeimą. Už nužudymą buvo 
paskyręs Jasiunui, be duotų 
95 litų, dar 500 litų. Šiai su
mai parašęs ir vekselį.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas teisė Šiau
liuose 4 Tauragės sukilėlius, 
kuriuos, Hitlerio žandarai 
išdavė Lietuvos žvalgybai. 
Girskis, Užvaltas, Eitutis ir 
Obručas buvo kaltinami gy
vai dalyvavę Tauragės suki-

i nubaudė: Girskį ir Užvaltą 
i po 7 metus, o Eitutį su Obru- 
čiu po 6 metus sunk, darbų 

(kalėjimo.
Be to,.kariuomenės teis

mas nubaudė klaipėdietį 
mokytoją Elješevą už komu
nistini veikimą 15 metų 
sunk, darbų kalėjimo.

Furmanas nubaustas 8 
metus, broliai Šerai vienas 
7, antras 6 metus sunk, dar
bu kalėjimo.

Tai vis už politiką. Tuo 
tarpu žmogžudžiai gauna 
tik po porą metų kalėti, ir 
tu neišsėdėję paleidžiami.

Tai 
mas!

“tautiškas” teisingu-

VISI SKUNDŽIASI KRI
ZIŲ.

Kupiškis. Negana to, kad 
krizių skundžiasi darbinin
kai, ūkininkai, prekybinin
kai ir amatininkai, bet juo- 
mi skundžiasi ir profesijos 
žmonės. Daktaras sako, kad 
dabartiniu krizio metu Lie
tuva tapo “sveikų žmonių 
kraštas”; jei kuris ir suser
ga, tai jis viena iš dviejų: 
arba pasveiksta, arba grabo- 
rių pasikviečia; bet gydyto
jo—ne. 7 
žmonės visai pamiršo, 
nėra iš ko jas gydyti.

Apie kitas ligas
• • • v , nes

kIMm f!..*•

(1) Sovietų Rusijos ambasadorius Trojanovskis sėdi tarp korespondentų Washingtone. (2) 
Kinijos miestas Fuchow, kur valdžios kariuomenė šiomis dienomis uždavė skaudų smūgi komu
nistų kariuomenei. (3J Prezidento Roosevelto moteris rodo naują dresę.

Gruodžio 15 d. Kaune į-‘ 
i vyko Lietuvos tautininkų 
partijos suvažiavimas. Da
lyvavo 303 atstovai. Priim
tas visai naujas partijos sta
tutas, kuriuo iš pagrindų pa
keičiama tautininkų sąjun
gos vidaus santvarka ir vei
kimas. Įvestas nuo viršaus 
iki apačios skyrimų (ne rin
kimų) pradas. Antanas 
Smetona pasiėmė vyriausio 
sąjungos vado pareigas. Jis 
skiria sąjungai pirmininką 
ir generalinį sekretorių. 
(Pirmininku jau paskirtas 
•Juozas Tūbelis, Smetonos 
švogeris). Sąjungos pirmi
ninkas skiria apskričių pir
mininkus ir sekretorius, šie 
skiria apylinkių pirminin
kus ir sekretorius. Valdybos 
renkamos; jos kelia suma
nymus, ;
klausimus, bet viską vykdo 
pirmininkai su sekretoriais.

Laukiama, kad po šitokio 
persitvarkymo

BANK1ERIAI APVOGĖ 
KUPIŠKIO BANKĄ.
Kupiškis. Panevėžio aps. . 

Jau kelinti metai, kaip Ku
piškyje veikia kooperatyvi- 
nis smulkaus kredito ban
kas, kuris gan gerai gyvuo
ja. Kupiškėnai juo paten- 
kinti.Mat, esant reikalui, ga
lima nors trumpam laikui 
pasiskolinti keletą litų.

Paskutiniu laiku kupiškė
nų tarpe sukėlė daug kalbų 
pasklidusi žinia apie išeik
vojimą pinigų Kupiškio 
smulkaus kredito banke. Pa
sirodo, kad yrJ trukumo virš 
15,000 litų. Dabar daroma 
nuodugni revizija ir mano
ma surasti kaltininkus.

I

... i LIETUVOS PREKYBA 
apsvarsto įvairius į su UŽSIENIAIS SUMA-

LIETUVOS PREKYBA

SAVIŽUDYS PRAŠO JO 
KŪNĄ GERAI IŠSTUDI

JUOTI.
Nesenai Šančiuose nusi

žudęs vienas asmuo paliko 
laišką, kuriuo prašo jo kūną 
atiduoti universiteto anato- 
mikumui, o studentus prašo, 
kad jo kūną labai gerai iš
studijuotų. Tai pirmas Lie
tuvoje toks savižudžio no- 
*as.

NORI NUGRIAUTI DAUG 
TROBESIŲ

Kupiškis. Šiame miestely 
komisija, tikrindama trobe
sius, rado apie 30 trobesių 
labai aplužusių. Toki trobe
siai, kaipo gadiną miesto 
vaizdą, savininkams įsakyta 
nugriauti. Apylinkės ūki
ninkai sako, kad, girdi, jei
gu nugriaus tiek trobesių, 
tai miestelis -atrodys kaip 
gaisro sunaikintas.

JAPONŲ PREKĖS LIETU
VOS RINKOJE VIS 

GAUSĖJA.
Japonijos prekės Lietu

von ate.ina iš Vokietijos ir 
Danijos, kur yra Japonų 
sandėliai. Musų rinkoje pi
giai parduodami japoniški 
žaislai, servizai, parkeriai, 
kilimai, įvairus indai etc. x

l

t

VILKAI VILNIJOJE.
Lenkų .' spauda praneša, 

kad Vilnijoje pasirodę daug 
vilkų. Vikai einą rujomis po 
6—10, drasko avis dienos 
metu. Stolpcų apylinkėse 
vilkai užpuolę ėjusius iš mo
kyklos berniukus Igną Ušką 
ir Feodorą Karaską. Karas- 
ka ėmęs bėgti, o 15 metų Uš- 
ko ištraukęs revolverį ėmė 
šaudyti. Vilkai išsigandę 
šūvių pabėgę miškan.

I

EMIGRAVO ARTI 1000 
ŽYDŲ.

Didžiausią dalį emigran
tų dabartiniu metu sudaro 
žydai. Per 10 mėnesių šie
met Palestinon emigravo 
548 žydai. Taip pat sugrįžo 
dar apie 100, kurie nesire- 
gistravo emigrantai, o išvy
ko į Palestiną turistais. Ne
maža žydų šiemet emigravo 
į Pietų Afriką, kur iš Lietu
vos jau yra apie 30,000 žydų 
emigrantų. Be to, šiek tiek 
žydų išvažiavo į Urugvajų, 
Kolumbiją, Meksiką.

ŽĖJO.
Lietuvos užsienio preky

bos apyvarta šiais metais, 
tautininkų lyginant su pernykščių tuo 

sąjunga bus veiklesnė ir lan- pačiu laiku, žymiai sumažė- 
kstesnė. Naujus narius pri- jo. Sumažėjo eskportas, su
ima . skirtieji pirmininkai. Į mažėjo ir importas. Per pir- 
Senųjų narių busią daug pa- mutinius šių metų devynis 

mėnesius Lietuva pardavė 
savo prekių užsienyje už 
118 milijonų litų, o pernai 
per tą patį laiką buvo par
duota už 142 milijonus litų. 
Vadinasi, šiais metais pre
kių eksportas sumažėjo 24 
milijonais litų. Tačiau su
mažėjo ir svetimų prekių į- 
vežimas. Šiemet per devynis 
mėnesius įvežta iš užsienio 
už 106 milijonus litų, gi per
nai tuo pačiu laiku už 124 
mil. litų.

I

į busią daug į 
šalinta, nes per keletą metų 
sąjungoj privisę visokio gai
valo, nieko bendro su tauti
ninkų idealogija neturinčio, 
o vien iš noro prisiartinti 
prie valdžios lovio. Tas lo
vys reikalingas patiems tau
tininkams. Suvažiavimas da 
iškėlė eilę sumanymų ir kra
šte esamų negerumų, ku
riuos smulkiai išnagrinėti 
pavesta vyriausiai sąjungos 
valdybai.

I

PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
P. KEŽINAITĮ.

Iš Šiaulių kalėjimo paleis
tas žurnalistas Petras Keži- 
naitis. Kežinaitis lapkričio 
18 d. Šiaulių karo komen
danto už išleidimą “Jauni- 
miečio” buvo nubaustas 3 
mėnesiais arešto arba 3000 
litų pabaudos, bet, padavus 
skundą Krašto apsaugos mi- 
nisteriui, bausmė buvo nu-, 
imta. i

____________ i
KIEK KAUNE ALINIŲ 

IR TRAKTIERIŲ.
Svaigiųjų gėrimų mažme-! 

noms pardavinėti įstatymas 
leidžia Kaune steigti kiek-1 
vienam 2,000 gyventojų vie-' 
ną traktierių, o kiekvienam* , 
1,000 gyventojų—alinę. Ta-' 
čiau dabar Kaune tėra 51 a-| 
linių ir 39 parduotuvės, ku-; 
rios svaiginamuosius gėri
mus pardavinėja išsineš-

NUBAUDĖ PASŲ 
DIRBĖJUS.

Kauno apygardos teisme 
pasibaigė 12 dienų užtrukus 
pasų ir kitokių dokumentų 
klastotojų byla.

Kaltinami buvo patys tie
sioginiai pasų mechanikai ir 
keli buvę vidaus reikalų mi
nisterijos valdininkai, prie
šaky su buvusiu savivaldy
bių departamento direkto
rium J. Jasiukaičiu.

Teismo sprendimu, Juo
zas Jasiukaitis nubaustas 4 
metus sunk, darbų kalėjimo, 
B. Zubrickas 3 metus sunk, 
darbų kalėjimo, Zefas 3 me
tus, Segalis, Levinas ir Tau- 
bė po 4 metus sunk, darbų 
kalėjimo, Joselis Serebravi- 
čius 4 mėn. paprasto kalėji
mo, Braumanas 2 mėn., Ka
sputis 6 mėn., Kleinermanas 
8 mėm, Nasančukas 3 mėn., 
Samalionis 1 mėn., Vinic
kas 8 mėn., Volpė 3 mėn., 
Beinartas, Fainas, Klecki- 
nas, Kantaras ir Valovičaitė 
—dėl paseriėjimo palikti ne
bausti ; železniakag, Litvi- 
nienė, Aleksandravičius ir 
Meilachas išteisinti ; JPalev- 
skis pripažintas kaltUį bet 
nuo bausmės atleistas.

RICKUS ESĄS APIE 
VILKAVIŠKI.

Plėšikas Riekus prapuolė 
ir niekas tikrai nežino, kur 
jis slapstosi. Todėl spėjimų 
yra visokių. Kai tik kas pa
mato įtartiną asmenį, tai 
tuojaus—Riekus. Taip da
bar žmonės pradėjo kalbėti 
apie Vilkaviškį, buk tenai 
Riekus vaikščiojąs naktimis.

i “BLAIVYBĖS” KONG 
RESAS.

I Gruodžio 30 ir 31 dieną 
(Kaune įvyko didelis “blai- 
i vininkų” kongresas. Jį šau- 
j kė “Blaivybės Draugija'’ 
j paminėti dviems sukaktu- 

Gruodžfcr 8-—9 d. naktį ’vėms: 75 metų sukaktu- 
Krakių valse., Gudaičių km. įvėms, kaip pradėta steigti 
gyventojas B. Gadliauskas, į blaivybės brolija, ir “Blai- 
išgėręs naminės degtinės, • vybės Draugijos” 25 metų 
užsinuodijo ir mirė. Iš esan- darbui paminėti. Toji kuni- 
čiųjų mirusį pastebėjo tik ginė “Blaivybės Draugija”, 
tuomet, kada pastarasis su- kaip žinoma, daugiausia pa- 
kniubęs ant stalo jau buvo sižymėjo karčemų steigimu 
sustingęs. *7 Lietuvoje.

n

ŠULINY RADO LAVONĄ.
Audra, Rokiškio v. Gruo

džio 6 d. vietos kaimo pil. 
Diržys, semdamas vandenį, 
savo šulinyje pastebėjo ska
relę. Pagraibius giliau buvo 
rastas ir skenduolis, kurį iš
traukus, paaiškėjo, kad tai 
yra to pačio kaimo j)il. Ra
gelienė. Ragelienė buvo sil
pnaprotė, rusė, sentikė, 
maldinga moteris.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ.
NUGA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus systemoje, patai
so apetitą, sureguliuoja virškinimo 
aparatą ir vidurius. Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų systemai ir 
padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų 
gerų vaistų pasirodys tiktai j keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrą NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotojų.

IkIh*

tinai.

ŽMONĖS, KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
Randa A
GREITA
PAGELBĄ
Naudojant tą . - 
puikią

PORTES
ODOS MOSTI

Kurią vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis
pasekmėmis noo visokių odos ligų--iš
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip-

visokių skauduliu, niežų ir 
Ji gydo,, sušvelnina ir pa- 

dulių ir niežų* Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odą. Didelis 
S ras parsiduoda už

.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmės 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
kiu tik savo vardą & 
adresą kada užsisa- 
kot. Už mostį užmo- 

Po vartojimo >®site kuomet atneš
J jums j namus.

PORTES' DRŪG CO., Dept 7 
1608 Milaaukee Are. Chfeago. III.

gi nuo 
šlakų.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Greičiausia Kelione į Lietuva
REMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keNauk>te populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš $170.50 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir aaugiau 

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą atba

HAMBURG-AMERICAN LINE * 
NORTH GERMAN LLOYD 

—!M 252 BOYLSTON STREET, BOSTON mm*

■

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

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
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 eitų 
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
mus, apie viftas 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. Bfe to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus- 

ų didžiulę paveiksluotą kny
gų. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tam” ris dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas. ~ y. y-V-*^7 tč

į iriausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokia ad- 
|ir rašytojai. „Užtenka paminėt rasa: “y~,x----- *» »---- «—
j tik tokius vaidus kaip: profeso- 'Aušros nL 15, Šiauliai, Lfthuania 
M

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdąįtis, -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 modemiška 
ir prilygsta goriausiems 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” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.” 

j “Kultūra,” tas toks vertingas 
! Žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 

. - f o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-1 
rašo patys žy- į giau negalima nė norėti. UŽsa- Į

Galit pamatyt visą
Lietuva tik už ^2

Skaitydami Dr. Margerto knygą

Dvi Ivivatortių kainų ir kitų iriformariįi/ kreipkite* pas 
Scandinavian-Araerican Line autorizuoto agento-

SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE
27 tfhitefaaH SI, 248 H'aahirigtoH St-< . J3O N. LaSaMe St„ 

Boston, Mato * Chieag®, III

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA
per Scandinarian-Aiaerican Line

Ekskursijai vadovaus gerai Gnomas operos Dainininkas 
JUOZAS BABRAVIČIUS, Laivo

S. S. UNITED STATĖS vaija a n 
Išplaukia » New Yorko lLUVv U B.

yę — * * . tjį' ~f • -r .. 2 , ' •- -•'4 . -*1

Tiesio* į Copenhagen. o ii ten tiesioginiu laivo j KLAIPĖDĄ
Viaaa vandem kelia* per Copenbagen į Klaipėda bos po • 

vadovyste mošų gerai - žiavrno Operos damiafako 
JUOZO BABRAVIČIAUS .

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oro bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamsta privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik 12. Pinigus siųskit money orderiu 
arta regtatraotame latte.

Adresuokite:

“Kultūros” žurnalas* !



Aštuntas Puslapiu KELEIVIS,; SQ. BOSTON

Vietinės Žinios
NUKIRTO BEDARBIAMS 

PUSĘ UŽDARBIO.

Daugiau kaip 134,000 CWA 
šelpiamų žmonių gaus dirbt 

tik 15 valandų.
Civilių darbų administra

cija (CWA) buvo pasam- 
džiusi Massaehusetts - valsti
joj 134,000 bedarbių prie 
visokių darbų, kad per žie
mą miestams nereikėtų jų 
šelpti. Jie dirbo po 30 va
landų į sąvaitę ir neblogai 
uždirbdavo. Amatninkams 
buvo mokama unijos alga; 
malioriai, karpenteriai (dai- 
lydės) ir kiti gaudavo po 
$1.15 į valandą. Išdirbę 3,0 
valandų, jie parsinešdavo 
po $34.50. '

Bet praėjusį ketvergą 
CWA administrator. Hop- 
kins iš VVashingtono prane
šė, kad šis darbas turi būti 
sumažintas, nes perdaug esą 
išmokama pinigų. Dides
niuose miestuose darbo va
landų skaičius sutrumpina
ma iki 24 į sąvaitę, o mies
teliuose su mažiau kaip 2,- 
500 gyventojų numušama i- 
ki 15 valandų į sąvaitę. Pro- 
u rionaliai, žinoma, numu
šamas ir užmokestis.

Šitoks patvarkymas iš
siuntinėtas visoms valsti
joms.

Taigi bedarbių uždarbis 
mažesniuose miesteliuose 
tapo nukirstas lygiai per pu
sę.

Trys norwodiečiai mirė nuo 
munšaino.

Pereitą nedėldienį South 
Norwoode, kur gyvena daug 
lietuvių, atvažiavo iš Wal- 
pole keliatas darbininkų 
nuo farmų ir pradėjo gerti 
su draugais. Rezultatas bu
vo toks, kad trįs jų tuoj kri
to negyvi, o ketvirtas labai 
sunkiai apsirgo. Laikraščiai 
paduoda jų pavardes labai 
iškraipytas. “Boston He- 
rald” sako, kad jie vadino
si : Peter 
Alexander 
Anton Olsen. Iš to 
kad jie buvo arba 
arba lietuviai.

Policija vėliau 
kratą tuose namuose, 
jie gėrė, ir paėmė

Razzadonskas,
Romaskoski ir 

aišku, 
lenkai,

padarė 
kur 

kelias 
bonkas degtinės, kuri bus a- 
nalizuojama, kad nustačius, 
kokių joje buvo fiuodų. Dak
tarai sako, kad išrodo lyg 
tie žmonės butų mirę nuo 
aršeniko ar strichninos.

Tamsus žmonės, daryda
mi namie degtinę, kaltais 
ptideda visokių chemikalų, 
kad greičiau rugtų ir kad 
stipresnis butų šnapsas. Yra 
net tokių atsitikimų buvę, 
kad į raugą buvo dedamas 
potašius ir “lajus”, kurie 
ėda kaip ugnis ir yra mirti
ni nuodai.

Todėl patartina naminės 
niekad negerti, jei nežinia 
kieno ir kaip ji daryta. Bet 
geriausia jos visai negerti.

NORWOODO TURKAS 
NUŽUDYTAS ELEKTROS 

KĖDĖJ.
Jis nugalabijo jauną lietu

vaitę ir užtai užmokėjo 
savo galva.

Šią sąvaitę iš panedėlio į 
utaminką, 12:05 valandą 
vidurnakty, Charlestowno 
kalėjime buvo nužudytas 
elektros kėdėj Ahmed Os- 
man, 39 metų amžiaus tur
kas, kuris buvo nuteistas 
mirti už nužudymą Anelės 
Keraitės, 9 metų amžiaus 
Norwoodo lietuvaitės.

Jisai gyveno Kei-ų na
muose, ant aukštutinių lu
bų, ir Kerų mergaitės daž
nai pas jį užeidavo. Jis duo
davo joms saldainių, kai 
kada pinigu, ir niekas ne
manė, kad jo galvoje butų 
kokių nedorų planų.

Bet sykį įvyko netikėtas 
dalykas. Tai buvo per Kalė
das 1932 metais. Keru mer
gaitę žaidė apie savo namą 
su kitais, vaikais, ir Anelė 
staiga prapuolė. Kelias die
nas jos jieškota, ir pagaliau 
atrasta nebegyva savo namų 
skiepe, po turko malkomis. 
Policija pradėjo turką klau
sinėti, rado pas jį kruvinas 
kelines ir suėmė jį. Jis gy
nėsi nieko nežinąs, paskui 
pradėjo kaltinti savo gimi
naitį, kuris tą dieną pas jį 
buvo svečiuose. Policija su
ėmė ir tą jo giminaitį, ta
čiau teismas pripažino, kad 
tik jis vienas buvo kaltas, ir 
nuteisė jį mirtį.

Jo pamotė pereitą sąvaitę 
prašė gubernatoriaus pakei
sti bausmę, nes nebuvę aiš
kiai įrodyta, kad jis Keraitę 
nužudė; jo kelinės buvusios 
suteptos krauju da prieš tai. 
Tačiau gubernatorius atsisa
kė ką nors daryti.

Paskutinėmis 
turkas sėdėdamas kalėjime toliu, 
nuolatos skaitė Koraną (ma-'_________
hometonų šventraštį) ir Quincy policijos

Ne> 4, Sausio 24 d., 1934 m. 
—uju-t—r - . n, IĮ-r-rrr-——r--h t -rr-- r . —r-t -- -m nu i^ -~ - ■ 11 ■ ■ ■'1 1 IĮ.

Artistas Babravičius Duos Atsisveikinimo Mulloney »ako*i turį* Girtuokliai nesutelpa pobei-, GYDYTOJŲ ADRESAI
tik $15A <rtr į

Uždarytojo Federal Na- 
tional Banko buvusis prezi
dentas Mulloney sakosi ne
galįs užmokėti uždėto jam 
assessmento, nes jis turįs tik 
$15 kišeniuj. Tegul parduo
da savo dvarus Floridoj, 
kurie užrašyti ant jo pačios, 

- tuomet netik assessmentą 
galės užmokėti, bet ir kitą 
banką galės užsidėti.

Tūlas James Ąllen, 25 rastas prigėręs Jere- 
metų vyras, r"'"'' ' ‘ ° J -
sandėlį ir, kai niekas nežiu- gyg Newtonvillės. 
rėjo, paėmė bačką alaus ir 
parsirito ją namo. Bet kai
mynai jį išdavė policijai ir 
Allen gavo, užtai mėnesį ka
lėjimo.

Gurbučių Šokiai.
Įvyks Subatoj, Sausio- 

Jan. 27 d., 1934 m. Lietuvių 
M. Žinyčioj. Dovanos bus 
duotos tiems, kurie turės at
sinešę gražius parėdytus ka- 
šiučius.-

Rengia Moterų Ratelis.

JOSEPH MARTIN CO.
LAISNIUOTI 

Karpenteriai ir l’entoriai.
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjimo. 
Darbas garantuojamas visuomet.

396 SEAVER STREET 
DORCHESTER, MASS. 

Tel. Talbot 3763

Koncertą South Bostone- jo* nuovadose.
Pereitą subatą ir nedėl

dienį Cambridge’aus polici
jos nuovadose buvo tiek pri
kimšta girtuoklių, kad dau
giau nebegalėjo tilpti ir 
suimtuosius reikėjo vežti ki- '■ 
tur. Nežiūrint kad laikai! 
sunkus, žmonės skubinasi j 

pragerti paskutinį centą.

į Cheesecake upely, netoli: 
hNęwtono, pereitą sąvaitę

.. . . 5 buvo rastas prigėręs Jere-
nuejo į alaus mjab Lucey, 61 metų žmo-

Tel. Portcr 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

PARKYVAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkit* gazo
liną pas mus.

" VIKTOR VAITAJTIS
415 Old Colonv Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

|

t

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Pereitą savaitę Bostonan ikinimo koncertą. Koncertas
4 vasario, South Bos

tono municipaliniame bil-1 
dinge, prie Broadway, tarp 
G ir H gaviu, 7:30 valandą' 

; vakaro.
Į Musų artistas yra pasiry-^ 
ižęs apleisti Ameriką jau 
1 ant visados ir daugiau mes 
’jo turbut jau nebematysim,' 
;taigi reikėtų visiems susi-' 
rinkti J jo atsisveikinimo svetimtaučius. Orderius pristatome į

atvažiavo iš New Yorko 
dainininkas p. Babravičius 
baigti savo bylą dėl automo- 
biliaus nelaimės, kurioj jis 
buvo sužeistas keliatas metų 
atgal. Kadangi p. Babravi
čius yra pasiryžęs greitu lai
ku grįžti Lietuvon, tai jis 
nori tą bylą baigti susitaiky
mo keliu, be teismo.

Pakol byla bus užbaigta, 
dainininkas nutarė duoti koncertą ir paskutinį kartą 
Bostono lietuviams atsisvei-' pasiklausyti jį dainuojant.

MĖSOS IR GĖRIMAI.
Musų krautuvėj galite gauti ge

riausios rųšies mėsų ir
VISOKIŲ STIPRIŲ
NAUJU GĖRIMŲ.

Kainos pas mus pigesnės negu pas

namus.
WM. A. YANUSS

134 Sixth St., Cor. D., 
So. Boston, Mass.

(-)

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 nusiunčiąm ir per paštą. Taip 
pat galima gaut Degtinės ir Vyno.

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

Kampas Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. BoBton 2629, 2173 ir 2799

I

i

DR. G. L. K1LLORY
60 ScoIIay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. l«afayette 2371 
arba Sonierset 2041-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo V ryt. iki 7 va k. kaadien 
Nedėliom, nuo 10 ry t. iki 1

i

Tei. So. Boston 26*9.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

-- NEIMLIOMIS;
iki v. po pietų 

tik ausi tarai.
Seredomis iki 12 aieD*. 
Ofisas “Keleivio” name

251 BROADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS-

Rengia puikų Balių.
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoj 359 Dorchesterio 
kuopa rengia metinį balių 
10 d. vasario, 1934. Baliaus 
įeigos yra skiriamos trans
atlantiniam skridimui į Lie
tuvą lakūnui James-Janu- 
šauskui. Katrie tam reikalui 
pritaria, visi prašomi pasi- 
rftngt į minėtą balių ir sma
giai pasilinksmint. Kitų 
draugijų meldžiame tą die
ną nieko nerengti:

Rengėjai.

Chelseaj pereitą subatą 
mirė staiga mirtimi Mark 
Kelleher, kuris tarnavo prie 
atidaromojo tilto.

Kašubienė* užpuolikai 
nubausti.

Keleivy” buvo jau rašy- 

mental Manufacturing Co.,’jus Metus vienoj South Bos- 
kuri gamindavo dentistams tono “spykyzėj” buvo bomų 
reikalingus įrankius. Šitai ■■ užpulta ir iškoneveikta tūla 
kompanijai prigulėjo adv.; Mrs. Davis, kuri buvo čia at- 
Bagočius, dentistas Kapo-įvykus su vienu vyru pasi- 
čius, p. Kasmauskas, p. Mo-' linksminti. Dėl to užpuolimo 

1 ckus ir apie 20 kitų lietu- buvo suimti 4 bomeliai. Da- 
dienomis vių. Jie turės nemaža nuos- bar buvo jų byla ir du iš jų 

buvo išteisinti, o du pasmer
kti kalėjimam Jų pavardės 

___v r___ nuova- teisme užrašytos: John J. 
šaukėsi į Allachą (mahome- doj per neatsargumą buvo Doyle ir Edward Wetzonis. 
tonų Dievą), kad paruoštų numesta žemėn gazinė bom-‘Pastarasis — liėtuvis. Be to, 
jam tinkamą vietą rojuje. ba jr sprogo. Visi policma- paaiškėjo, kad tos moteries 
Vedamas į elektros kėdę jis nai "bėgti laukan. " " ” '
tylėjo. Pasodintas į kėdę 
jis taipgi nieko nepasakėJ 
Kaip 12:05 valandą buvo 
paleista 2,000 voltų elekt-' 
ros. Už 5 minutų jis buvo 
paskelbtas jau nebegyvas.

Sudegė lietuvių dirbtuvė.
Pereitą sąvaitę ugnis su

naikino lietuvių dirbtuvę,! 
žinomą kaip Boston Instru- ta savo laiku, kad apie Nau-

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

iš senų laikrodžių į naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OI L BURN ER1US. PATYS 
ĮTAISOME.

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

326 BROADM’AY
Tel. 4618-W SO. BOSTON. MASS.

i A.J.NAMAKSY 
J Real Estate & Insurance
* 366 W. BR0ADWAY, Room 1 

SOUTH BOSTON, MASS.
I Office Telephone 
| So. Boston 3357

i
♦
♦

i i ♦ i 
i

Res. Tefephoro J 
Jamaica 2931-M | 

| Residence: 251 Chestnut Avenue • 
Jamaica Plain, Mass. J

Tel. Univarsity 9466 Į

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massaehusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Sandaros 20 Metų Jobilėjinia

BANKIETAS

tikroji pavardė buvo ne 
Mrs. Davis, bet Anna Kasi- 
ba ar Kašubienė. Ji 22 metų 
amžiaus ir turi porą vaikų.

Rengia Sandaros 7 Kuopa.

Sausio 28, Nedėlioj, 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE •

5 ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vakare

npfnli Mnrlfnrrln Dalyvaus Art. J. Babravičius. Mu-netOll lueaiorao gi eitasis .^Įęaiį programą pildys Gabijiečių ’ 
traukinys suduazė liaują au- Grupė, S. Pauras, M. Senufcevičittč, 
fnmnhilin lrin-k <fnvnin’A- Bratėnaite, P. Apšiega. norwoo- LO1BOD1HŲ, KullS g Wctta, B. šergahute, Aldo-
skersai bėgių. Oras buvo na Virginskaitė. Yra užkviesti ir 

«>,„X' Lawrcnco solistai. Bus keli kalbėtojai. neaiskUS, lijo, ii masinistas, aus skaniausių valgių ir gėrimų. Vi- 
sakosi pamatęs automobilių si f’B’' ^rai pavaišinu ir programų 
Vozln nnr ™1„ t™ dalyvauti. Ti-

kietas tik 75c.
KVIEČIA RENGĖJAI.

Traukinys sudaužė sustojusį 
automobilį.

Pereitos subatos naktį
E

Pereitą sąvaitę pas Bostono 
majorą Mansfieldą buvo at
silankęs Lenkijos generolas 

’Haller. Majoras iškėlė jam 
.puotą Copley-Plaza viešbu
ty.

i BAY V1EW : 
\M0T0R SERVICE \ 
! ===== iTelephoB*
t į 
f i 
t

į

,---------------------------------------------------------------------------------------------- —

• Taipgi taisome Automobilius ir
* ------ ■
I
i
I
(

I

P So. Boston • 
1058

AUTOMOBILIŲ
AGENTŪRA.

<5

STUDEBAKluR 
IR TROKŲ

Modelis 1934 metą 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. C. B. Faetory

Trokus visokių išdirbysčiy.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

•Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

j Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

kada buvo jau per vėlu trau
kinį sulaikyt. Nors jis užver- 
žęs visus stabdžius, tačiaus 
automobilius buvo išmestas 'J. G. PETRAUSKAS
oran ir jo skeveldros nulėkė 
apie 400 pėdų tolyn. Neuž
ilgo policijon atėjo to auto- 
mobiliaus savininkas ir pa
aiškino, važiuodamas pa-1 
klydęs. Pastebėjęs, kad 
jis randasi ant gelž- 
kelio, automobilių sustab
dęs ir norėjęs grįžti at-' 
gal, bet išgirdęs, kad trauki
nys atūžia. Taigi gelbėda
mas savo gyvybę iššokęs iš 
automobiliaus ir pabėgęs, 
palikdamas mašiną ant bė- 
gili- .

' "» i* •     ■ ^-7*'

Surinko bedarbiams >' 
$772,406.

i' Bostono rinkliava bedar
biams šelpti pereitą sąvaitę 
davė $772,406. Aukų rinki
mo vajus tęsiamas toliau, 
nes norima sukelti $4,500,- 
000.

Bostono policijai įvestas 
radio, kurio pagalba polici
ja greitai susižino.

Taisau senus ir parduodu naujus 
laikrodėlius ir Budintojus.

Reikale galiu ateit j namus. 
453a BROADWAY 

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

(8)

BAY VIEW 
DISTR1BUT1NG CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

Alus ir šampanas.
Dykai Pristatome i Namus.
106a DORCHESTER STREET

So. Boston. Tel. S. B. 1348

Lietuvis Blekorius
(TIN SMFTH)

Bile bįffkėa darbą padarau arba 
sutahnfl? nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbią gyarantuoju ilgų ma
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St.. Worce*ter, Mase.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J
Bes. 158 West 7th Street 
So. Boston TeL 1437-M

$4 UŽ DANTį. ,
BRIDGE DARBAS } • a

« I

i. . LIETU VYS

0PT0METRISTAS

Isegzaminuoju akis, priskiria 
akinius^ kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkamu- 
laiku.

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

SURVILOS
KVIETKYNAS

GYVOS SKINTOS GĖLĖS 
Vestuvėms ar šermenims 

x Bukietai ar Vainikai 
taipgi gyvos kambarių kvietkos 
visokių rūšių ir spalvų, gaunamos 
musų kvietkyne.
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina ažsfeakyt iš 
anksto, kad galėčiau tikrai pada. 
ryt suylg reikalavimą 

SURVILAS-

=
. Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausiu patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay

16 Intervale Street
MONTELLO, MASS

TeL Brockton 4110

1 plomba
1 ištraukimas į
1 kartą nuval. dantų J 
Bridge Darbas arba

išrodančios platės ..........
Hecolite platės nesulaužomus $25 
Visoks darbas gvarantuotas ir 
gali būt padarytas į 24 valandas.
. . TREMONT. ST. ir 
; 333 Massaehusetts Avė.
' (netoli nuo llutnington avė.) 

BOSTON . . Tel. Capitol 9067 
D R. S. D. P U T Z M A N

ir
«
*
*
♦
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ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa. 

Daro visus legalius do kūmauta
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2 4 p. p; vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADVAy SOUTH BOSTON, MASS.The Florist

875 CAMBRIDGE STREET 
(am bridge. Mass. 't 

Telefonas 9438
...... ................. .. ...........

SO. BOSTON, MASS.
Brocktono ofisas:

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

PAJAUTA
• LIZDEIKOS DUKTĖ

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 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 $1.50.
K KELEIVIS 
253 Broadway So. Boston, Mum.




