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SO. BOSTON, FEBRUARY-VASARIO 6 D., 1934 M.
•‘Entered as Second Class Matter” Fcbruary 23, 1905, at the Post Offiec at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠ TI S

Prenumerata metams: 
Amerikoje .................................
Pietų Amerikos Valstybėse, 

Kanadoje ir kitur.....................
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................
Kanadoje ir kitur už Suvienytų 

Valstijų ................... ;...........
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Už pirkimą ar pardavinėji- j 
mą jų paskolos bonų skiria

ma $10,000 pabaudos ir 5 
metai kalėjimo.

Jungtinių Valstijų Sena
tas priėmė republikonų se 
natoriaus Johnsono bilių, 
kuriuo yra draudžiama sko
linti daugiau pinigų toms 
valdžioms ar jų politiškiems i 
skyriams, kurios nėra užmo
kėjusios Amerikai savo ka-Į 
ro skolų. Tokių valdžių ar! 
valstybių iš viso yra 18. jų 
tarpe ir musų Lietuva, štai 
jų pilnas sąrašas ir kiek ku
ri jų yra Amerikai skolinga :
Čekoslovakija $165,283,194 
Anglija 4,636,157,358 
Graikija 32,583,338
Italija 2,008,103,288
Latvija 7,312,658
Lietuva 6,554,554
Rumunija 63,871,783 
Austrija 23,757,934
Belgija 411,166,529
Estija ......... 17,784,695
Prancūzija 3,960,772,238 
Vokietija . 724,186,140
Vengrija ........... 2,051,938
Lenkija 222,960,466
Jugoslavija 61,625,000 
Nikaragua ........... 416,550
Armėnija ....... 21,313,416
Rusija ........... 337,223,288

Visos šitos paskolos yra 
duotos Amerikos valdžios.* 
Be to da, paminėtos čia val
stybės yra nemaža skolingos 
ir privatiniems Amerikos 
žmonėms bei organizaci
joms. Pavyzdžiui, Ameri
kos lietuviai yra • nupirkę 
beveik už $2,000,000 Lietu
vos paskolos bonų. Dabar gi 
Senato priimtas bilius kaip 
tik tokias privatines pasko
las ir draudžia. Kas pirks ar 
pardavinės šitų valdžių bo
nus, kitaip sakant, kas sko
lins joms pinigus, tam Sena
to bilius skiria $10,000 pa
baudos ir 5 metus kalėjimo. 
Šita bausmė taikoma lygiai 
visiems privatiniems asme
nims, bankams ir korporaci
joms.

Tiktai Amerikos valdžios 
agentūros, tokios kaip Re- 
construction Finance Cor
poration, gali savo nuožiūra 
duoti bet kuriai neatsilygi
nusių valstybių naujų kredi
tų. Ši išimtis padalyta tuo 
tikslu, kad su Rusija galima 
butų pradėti biznį.

Šitą bilių turi da užgirti 
žemesnysis Kongreso butas. 
Bet jam čia yra didelis pri
tarimas, todėl jį galima 
skaityti jau kaip ir priimtą 
įstatymą.

NUTEISĖ 14 MA1NERIŲ 
KALĖJIMAN.

Shenandoah’rio “Evening 
Herald”praneša, kad Scran- 
tone 14 streikuojančių ang
liakasių pereitą sąvaitę bu
vo nuteista kalėjiman už pi- 
kietavimą Penn Anthracite 
Co. kasyklų, nes šita kom
panija turi išėmus iš teismo 
indžionkšiną, kuris pikie?

Turėsime' Apdraudą 
Nuo Bedarbės.
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šį panedėlį Kongresan 
buvo įneštas bilius, kuriuo 
reikalaujama įvesti Jungti
nėse Valstijose darbininkų 
apdraudą nuo bedarbės. Ei
nant šituo bilium, federalinė 
valdžia uždeda visiems 
darbdaviams mokesnį, iš ku
rie susidaro fondas darbi- 

I ninkams užlaikyti, jeigu jie 
(netektų darbo. Nuo to mo- 
I kesnio paliuosuojami tiktai 
i smulkus biznieriai ir farme- 
riai.

Bilius veikiausia praeis, 
nes jį remia Darbo Departa
mento sekretorė Perkins, 
Darbo Tarybos pirmininkas! 
senatorius Wagner ir kong- 
resmanas Lewis. Jie patys tą 
bilių ir parašė.

Taigi galų ^alė Amerikos 
darbininkai gal susilauks 
apdraudos nuo nedarbo, ko 
socialistai senai jau reika
lauja.

Pernai Amerikoj Už- Kodėl Kapitalistams Pataria Baigti M ai- 
Nepatinka NRA? nerių Streiką.
Amerikos kapitalistai i Scrantono ir Wilkes Bar- 

priešingi Roosevelto vyki- rių apielinkėj kietųjų anglių į 
namai kraštui kelti progra- maineriai yra apskelbę strei-, 
mai dėlto, kad valdžia kiša- ką, reikalaudami kad NRA i 
si į ju biznį. Jų supratimu, pripažintų naują uniją ir 
normalus biznio atsigavi-( priverstų kasyklų kompani- 
mas turėtų eiti taip: visų jas ją pripažinti. Bet kom- 
pirma visuomenė turėtų pra
dėti pirkti viską; tuomet tu
rėtų atgyti gamyba, pakilti 
kainos, padidėti kapitalistų 

[pelnai ir, ant galo, pakilti

mušta 89,000 Žmonių
Be to, 8,500,000 buvo visaip 

sužeista.
National Safetv Council 

skelbia, kad pereitais me
tais Jungtinėse Valstijose

’sokr se nelaimėse buvo 
89,000 d.'. Liliu užmušta ir 
8.500,000 sužeista, daugelis 
visam amžiui. Piniginių 
nuostolių dėl visokių nelai
mingu atsitikimu 
$2,000,000,000.

Mirtys skirstomos šiaip: darbininkų algos. Tuo tarpu
30.500 žmonių buvo užmuš- gi Rooseveltas nori, kad 
ta automobilių nelaimėse; .visų pirma pakiltų darbinin-
17.500 žuvo kitokiose viešo- kų algos ir pabrangtų pre
se nelaimėse; 29,500 užsi-įkės, o gamybos ir pelnų pa
muše namuose, 14.500 buvo 
užmušta prie darbo.

f

Advertisin^ Kates 
on Application.
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METAI XXIX

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS 
BOSTONO PRIEMIESTY

Vokietijoj Įvedama 
Stabmeldiška Ti

kyba.
Hitlerio padėjėjas Rozen

bergas ir kiti nacių vadai 
siūlo grąžinti Vokietijoj 
grynai germanišką tikybą, 
paremtą nordikų mitologi
ja, vietoj dabartinės krikš
čionybės. Krikščionybė e- 
santi žydų tikybos atskala, 
todėl vokiečiams netinkan- 
T Krikščionių kunigai ta
čiau sako, kad nacių siūlo
ma tikyba butų gryna stab- 
neldystė, nes mitologija y- 
•a niekas daugiau, kaip sta
bų garbinimas. Tas tiesa. 
Bet ar krikščionių bažnyčio
je nėra stabų?

PARYŽIUJE DIDELĖS 
RIAUŠĖS.

Paryžiuje vėl prasidėjo 
riaušės. Sakoma, kad jas ke
lia monarchistai ir fašistai. 
Pastarieji vadina save“f ran
dėtais”. Neramumai prasi
dėjo dėl Staviskio finansinio 
skandalo ir dėl nukapojimo 
valstybės tarnautojams al
gų. Pasinaudodami bendra 
suirute, reakcininkai pakėlė 
galvą ir nori sugriauti respu
bliką. Paryžiun pašaukta 
Afrikos juodveidžių kariuo
menė.

DOLERIUI NUSTATYTA 
60 CENTŲ AUKSO 

VERTĖ.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

doleris vėl buvo pastatytas 
ant aukso pagrindo, tik auk
so kiekis jame sumažintas 
ligi 59.06 centų, vadinas, 
truputį mažiau kaip 60c. Bet 
aukso valdžia vistiek neduos 
už popierinius pinigus, tik jų 
vertė dabar bus jau žinoma 
ir pastovi.

Hooverio Pagelbinirv 
kas Areštuotas.

Senato įsakymu pereitą 
sąvaitę VVashingtone buvo 
areštuotas William P. Mac- 
Cracken, buvusis aviacijos 
viršininkas prezidento Hoo
verio kabinete. Jį areštavo 
dėl to, kad jis atsisakė pri
statyti Senato tyrinėjimų 
komisijai dokumentus, kurie 
liečia pašto kontraktus su 
orlaivių kompanijomis iš jo 
tarnybos laikų. Pasirodo, 
kad MacCracken yra orlai
vių kompanijų agentas, o 
Hooveris buvo paskyręs jį 
valdžios aviacijos viršinin
ku, todėl čia nujaučiama 
daug šmugelio. Dėl to Sena
tas ir pradėjo tyrinėti šitą 
biznį. Visi dokumentai Mac- 
Crackento ofise taipgi areš
tuoti, bet sakoma, kad svar
biausi raitai jau sunaikinti.

ANGLAI NUMATO KARĄ 
PACIFIKE.

Anglijos admirolai, kon- 
feruodami Singaporoj kartu 
su Australijos ir Naujosios 
Zelandijos laivynų vadais, 
nusprendė, kad karas Paci- 
fTko vandenyne tarp Ameri
kos ir Japonijos yra didelė 
galimybė, ir kad kilus to
kiam karui Panamos Kana- 
’as bus uždarytas; todėl an
glų eskadrai reikia įsitaisyti 
oapėdę Falklando salose, 
Pietų Amerikos pakrašty, 
kad iš tenai butų galima 
ginti Anglijos interesus Ra
miajame Vandenyne.

kilimas tegul seka paskui.
šitokia politika, sako ka

pitalistai, netik nepakels 
krašto pramonės, bet da 
daugiau ją prismaugs. Pa
kėlus darbininkams algas ir 
sutrumpinus darbo valan
das, reikėjo pakelti prekių 
kainas, o žmonės atsisako 
jas mokėti. Todėl vietoj pra
monės atsigavimo, turės bū
ti da didesnis jos susmuki
mas.

Taip rėkia vienu balsu vi
sa stambaus kapitalo spau
da. Ir išrodo, kad tas riks
mas Rooseveltą jau nugąs
dino. nes vienus savo planus 
jis jau atšaukia^ kitus gi 
siaurina. Prie to, žinoma, 
nemaža prisidėjo ir politi
kierių vagystės. Pradėjus or
ganizuoti bedarbiams civi
lius darbus, prasidėjo toks 
graftas, kad vietomis teko 
tuos darbus sustabdyti.

Socialistai iš pat pradžių 
pas-akė, kad kapitalistinė 
sistema nepataisoma. Jai 
nieko negelbės nei NRA, nei 
kitokie receptai.

50,000 Bedarbių 
Protestas.

New Yorke 50,000 bedar
bių, kurie laikinai gauna 
padirbėti prie valdžios or
ganizuotų vadinamų “civi
lių darbų”, šį panedėlį per
traukė darbą 15 minučių, 
pareikšdami tuo budu pro
testą dėl sumažinimo jiems 
mokesnio. Rooseveltui buvo 
nusiųsta protesto telegrama.

s BYRDO EKSPEDICIJA 
PAVOJUJE.

Admirolo Byrdo mokslinė 
ekspedicija pietų žemgaly 
pasijuto dideliame- pavoju
je, nes ledai surėmė abudu 
jos laivu ir gali sunaikinti. 
•Jeigu‘laivai su maistu žūtų, 
visa ekspedicija turėtų mirti 
badu.

HITLERIS UŽDARĖ MO- 
NARCHISTŲ ORGANI

ZACIJAS.
Hitlerio įsakymu pereitą 

sąvaitę buvo uždarytos Vo
kietijoj visos monarchistų 
organizacijos, nes jos plati
no priešingą jam propagan
dą. Monarchistai norėjo, 
kad vietoj Hitlerio butų pa
statytas kaizeris.

i PRANAŠAUJA GERUS 
LAIKUS.

Kapitalistų spauda vėl 
pradėjo rašyt, kad biznis ei
na geryn ir šį pavasarį jau 
nrasidėsią Amerikoj geri 

į laikai Automobilių ir gele
žies darbai jau žymiai page
rėję.

SUMOKĖJO $2,090,947,- 
279 TAKSŲ.

Washingtono pranešimu, 
1933 metais Jungtinių Vals-

tuot draudžia. Unijos advo- tijų gyventojai sumokėjo 
katas žada apeliuot į aukš- valdžiai $2,090,947,279 tak- 
tesnį teismą* sų.tesnj teismą*

panijos nenori nei girdėti a- 
pie tai. Darbo taiyba prie 
NRA taipgi nenori naujos u- 
nijos pripažinti, nors maine
riai 1-mame distrikte be
veik visi priklauso prie nau
jos unijos, o senoj unijoj tik
tai vieni viršininkai telikę. 
Glen Alden Coal kompanija 
paskelbė, kad visi išėję 
streikan maineriai grįžtų 
darban, arba atsiimtų savo 
įrankius iš kasyklų. Tokį 
pat “ukazą” išleido ir kitos 
kompanijos.

šitaip dalykams 
jus, naujosios unijos 
katas Marianelli 
streiką atšaukti ir 
darban. Ar maineriai to pa
tarimo paklausys, pamatysi
me vėliau.

$1,922,593; 17 3 De
ficito.

Per 7 pastaruosius mėne
sius Roosevelto valdžia tu
rėjo lygiai .$1,922,598,173 
deficito. Ji išleido per tą lai
ką $3,602,449,624. Taigi lie
ka iki 30 birželio da $7,454,- 
829,000 išleisti, nes Roose- 
veltas užsibriežęs šiais apy
vartos metais paleisti apy
varton iš viso $11,000,000,- 
000.

ISPANIJOJ UŽPUOLĖ 
VOKIEČIŲ KONSULATĄ

Malagos mieste, Ispanijoj, 
nežinomi 5 žmonės užpuolė 
vokiečių konsulatą. Policija 
norėjo juos sulaikyt, tai jie 
pašovė du policijantu.

BERLYNE NUŠAUTI 
KOMUNISTAI.

Berlyno žiniomis, pereitą 
sąvaitę policija tenai nušovė 
4 komunistus, kurie buvo at
gabenti iš Pottsdamo ir no
rėjo pabėgti.

VEŽIKŲ STREIKAS 
PARYŽIUJE.

Pereitą sąvaitę Paryžiuje 
sustreikavo visi taxi vežikai. 
Jie reikalauja geresnių dar
bo sąlygų ir gazolino moke
snio numažinimo. Dabar Pa
ryžiuje už galioną gazolino 
mokama 40 centų, iš kurių 
21 centas yra valdžios uždė
tas mokesnis.

| -----------------
KAS METAI PAVAGIA IŠ 

i ŽMONIŲ $500,000,000.
į Taip vadinamos “visuo
menės įmonės,” kaip elekt
ros, gazo ir telefono kompa
nijos, kas metai išlipa iš A- 
merikos šeimynų $500,000,- 
000 daugiau, negu reikia, 
pasakė Pennsylvanijos gu
bernatorius Pinchot

OKLAHOMOJ NUŠAU
TA 8 ŽMONES.

Pereitos sąvaitės pabai* 
;oj Oklahomos valstijoj bu
vo nušauti 8 žmonės, būtent, 
3 policininkai, 3 plėšikai ir 
daktaras su sūnumi,'

SUSIŠAUDYME UŽMUŠ
TA 5 ŽMONĖS.

Oklahomos valstijoj poli
cija apsupo farmą, kur buvo 
pasislėpę pabėgę iš kalėji
mo du kriminalistai. Įvyko 
susišauddymas, per kurį bu
vo užmuštas policijos virši
ninkas, du policmanai ir a- 
budu pabėgėliai.
“UŽMIRŠTOJI” ŽMONA 
NORĖJO NUSIŽUDYT.

Worcester, Mass.— Dėlto, garbintojai pereitą sąvaitę 
kad Agtesta užmiršo savo po visą šalį kėlė balius jo 
žmonos gimtadienį ir nenu- gimtadienio proga. Tie ba- 
oirkp jai dovanų, ji atsigėrė liai davė $1,000,000 pelno,, 
nuodų. Bet nuvežta ligoni- kuris skiriamas vaikų ligo- 
nėn buvo atgaivinta ir pa- ninei steigti Warm Springs’- 
sveiks. - - uose (Georgijoj).

I ’ ' I

POLICMANAI UŽMUŠ- Imobiliaus palaipčių jiedu 
TI, 2 KITI SUŽEISTI. negalėjo, nes banditai iš vi

slaus laikė juos už rankų. 
Automobiliui bėgant, trys 
banditai sėdėjo jo viduje su 
kulkasvaidžiais nustatytais į 
visas puses, kaip tik šauti. 
Jie pamatė netoli vieną ug- 
nagesį uniformoj, ir tuoj pa
leido švino lietų. Tas krito 
pervertas kulipkomis per vi
durius. Toliau pamatė polic- 
maną, ir tą nukirto. Jis jau 
mirt*. Taigi išviso buvo už
mušti du policmanai.

Išvažiavę už miesto, jie 
liepė banko tarnautojams 
nušokti nuo palaipčių, ir nu
dūmė savo keliais.

Tuoj buvo sukelta ant ko
jų visos valstijos policija. 
Buvo apsuptas visas Nor- 
voodas ir Stoughtonas, nes 
manyta, kad galvažudžiai 
tenai sustojo. Per subatos 
vakarą ir nedėldienį Bosto 
ne ir apylinkėj buvo suimta 
apie 300 įtartinų asmenų. 
Bet dabar 
banditai 
pėdsakų, 
antspaudų 
Matyt, jie dirbo šilkines pir
štines užsimovę. Čia butą ti
krų ekspertų, gal buvusių 
kitąsyk policmanų.

Banditai išplėšė Needhamo 
banką ir pabėgo su $13,900.

Pereitos 
Needham 
Bostono, 
Needham 
bankas, 
gando, plėšikai užmušė du 
policmanų, sužeidė 
banko tarnautoją, 
vieną ugnagesį, 
$13,900 pinigų, paskui pa
siėmė du banko tarnautoju 
ir nekieno nekliudomi pa
bėgo ir dingo.

Užpuolimas įvyko pusė po 
devintos, tuoj kaip tik ban
kas buvo atidarytas. Kaip 
tik tuo laiku pro banką pra
eina elekriškas traukinys, 
kuris garsiai skambina. Ne
gana to, tam traukiniui pra
einant, būna uždarytos gat
vės prie banko. Matyt, iš 
kalno buvo jau apskaičiuo
ta ir suplanuota visas šitas 
aplinkybes sunaudoti už- 
uuolimo apsaugai. Nes kaip 
tik gatvės buvo nuo gelžke- 
io uždarytos, prie banko 
tuoj privažiavo didelis juo
das Packardas, iš kuino iš
šoko keli vyrai ir subėgo 
bankan, nešdamiesi po pa
žastimis kažin kokius daik
tus. Tai buvo rankiniai kul- 
kasvaidžiai.

Subėgę į banką banditai 
tuoj attstatė savo ginklus ir 
sušuko visiems, kad greitai 
keltų rankas aukštyn ir stotų 
veidais į sieną. Vienas se
nas tarnautojas, kuris pri
žiūrėdavo spintą, nespėjo 
greitai rankų pakelti. Tuoj 
ųtarškėjo kulkasvaidis ir 

žulipkos nukirto senukui de
šinės rankos piritus. Išgir- 
lusi šaudymą, viena tamau- 
oja banko užpakaly paleido 
nlarmą. Iš lauko pusės ėmė 
markiai skambinti elektriš

kas skambalas. Jis nustelbė 
net traukinio skambinimą. 
Išgirdęs tą alarmą, buvęs 
netoli policmanas nuėjo prie 
banko. Plėšikai jį pamatė iš 
vidaus. Tuoj pasigirdo ko
manda :“Policmanas ateina. 
Šaudyt!" Vienas banditas 
tuoj pristatė prie lango kul- 
kasvaidį ir paleido ugnį. Po
licmanas krito ant šaligat
vio. Išlėkusios iš banko kuli- 
okos išdaužė krautuvės lan
gus net kitoj pusėj gatvės.

O banko alarmas vis 
skambino.

Banditų sargas stovėda
mas su šautuvu prie durų su
šuko: “Greičiau, jus pra
keikti šunsnukiai.Tas skam
binimas sutrauks čia visą 
miestą!” Du banditai tada 
priėjo prie langų ir prikišo! 
prie stiklų kulkasvaidžių tū
tas, gatavi išskinti visą mie
sto policiją, jeigu ji pasiro
dytų.

Iš viso užpuolikai darba-: 
vosi banke apie 15 minučių. 
Surinkę apie $13,900 pini
gų, jie pąsiėmė du banke 
tarnautoju ir, pasistatę po 
vieną iš kožnos automobi- 
liaus pusės, kad policija vy
damosi negalėtų Šaudyt, lei
dosi bėgti. Nušok t nuo auto- I

kad 
jokiu 
piritų 

paliktų.

Masiniai Banku Plė- 
Šimai.

Pereitą sąvaitę vieną die
ną buvo išplėšti įvairiose 
vietose dideli bankai. Bosto 
ne buvo pagrobta $13,990, 
nušauta du policmanai ir 
vienas ugnagesvs peršautas.

Penus Grove, N. J., buvo 
užpulti du vietos National 
Banko pasiuntiniai ir atim
ta $130,000, kurie buvo 
siunčiami darbininkų al
goms.

Te*as valstijoje iš Kirst 
Coleman National banko 
išlupta $24,000.

Rochestery iš Union Trust 
Company skyriaus i 
$15,000.’

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Ateiviams, tarnavusiems 

Amerikos kariuomenėj.
Visi ateiviai nepiliečiai, 

kurie tarnavo Amerikos ka
riuomenėj per didįjį karą, 
gali tapti šios šalies pilie
čiais į 90 dienų, nemokėda
mi $10, kurių reikalaujama 
iš visų kitų aplikantų. Bet 
įstatymas, kuris duoda bu
vusiems kareiviams šitokių 
privilegijų, pasibaigia 25 
gegužės, todėl aplikaciją 
dėl pilietybės popierų rei
kia paduoti nevėliau, kaip 
23 vasario, taip kad iki 25 
gegužės butų galima gauti 
jau pilnas popieras.

JAPONIJOJ UŽDRAUS
TA KALBĖT APIE KARĄ

Japonijos valdžia už
draudė laikraščiams rašyt a- 
pie karą su Amerika. Kny
ga apie įsivaizduotą jūrių 
mūšį konfiskuotą.
SNIEGAS PALAIDOJO 27 

ŽMONES.
Italijoj nuslinkęs nuo kal

nų sniegas užbėrė 27 žmo
nes netoli Bologfioibs.
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3 APŽVALGA 5
UŽ KĄ NUBAUDĖ “MU

SU KELIO” REDAKTO
RIŲ-

Musų draugai socialde-l 
mokratai Lietuvoje pradėjo Į 
leisti naują laikraštį, “Musui 
Kelią”, vietoj uždarytojoj 
“Lietuvos Darbo Balso”.

Bet vos tik išėjo 3 “Musų 
Kelio” numeriai, Kauno ko-j 
mendantas jau užkrovė jo* 
redaktoriui 500 litų pabau
dos arba mėnesį kalėjimo, I 
Bausmė uždėta "administra-ltono

niečiai per Naujus Metus su
metė $10 aukų. Tai geras 
pavyzdis. Galima taipgi pa
remti laikraštį ir užsirašant 
jį metams. Prenumeratos 
kaina Amerikoje yra $2 me
tams. Adresas: “Musų Ke
lias”, Kęstučio g. 37, Kau
nas, Lithuania.

“KURLINK MES EINA
ME?”.

Šitokį klausimą stato Bos- 
“Herald” rašydamas 

ciniu būdų”, vadinasi, be jo-laPje Roosevelto vedamą po- 
kio teismo, tik šiaip sau. išPlllką. Sako: 
didelės pono komendanto i 
panaberijos.

Savo "nutarime" komen-j 
dantas aiškina, kad jam ne-i 
patikęs “Laiškas draugui”, j 
kuris tilpo 3-čiame “MusU| 
Kelio” numery, 4-tame pus-i 
lapy.

Tą laišką rašęs kažin koks 
Žemės Ūkio Akademijos 
studentas savo draugui, dė
kodamas jam už paskolin
tus pinigus. Tarp kita ko ten 
pasakyta, kad nelabai verta 
remti moksleivius, nes leng
vai įgytas mokslas sušvelni
na juos ir sugadina kovo
tojus. G>rdi:

“Ne per kovą įgytas (būvio) 
pageri n imas nevertinamas. 
Kartais jie už duonos plutą pa- 
siklonioja tiems, kuriems su ta 
pluta reikia gerklę išmaišyti! 
Dėl to savo laimės kūrėjais tu
ri būti patys, 
kloniodamies. 
pagerins savo

“Paskolinau
ir nusiunčiau
ziją užsimokėti.

pasa-

t

I

Ne už išmaldą 
In-t kovodami 

būklę...
i< tavęs 50 litų 

esutei už gimna- 
nes jau buvo

pavarę ir verkdama parėjo 30 
kilometrų namo. Tokios staci
jos jai ne pirmą syk ir dėl duo
nos kąsnio. Rodos, sąmoningai 
pripustas melas turėjo jau iš
garuoti. Bet kur tau! Po to 
randu pilną sąsiuvini jos prira
šyta visokių bliuznierstvų apie 
‘tymo balneli 
gėlės’, apie ' 
nūs!’ Tos z; 
tos iš visokį 
kauskų ir ja

“ ‘Daugiau
kiau. Parduok tymo balnelius 
ir aukso pasagėlės, turėsi dva
rus ir galėsi bičiuliauti su ka
raliūnais. o ne su vargšais dar
bininkais. O aš neremsiu tų, 
kurie, kilę iš liaudies, žengia 
prieš ją su melaginga buržua
zija! Aš padėsiu verčiau 
tiems, kuriuos vien vardas to
kių jakštų ir rutkauskų verčia 
iš tuščio pilvo vemti ir gokšėti i 
nuo jų melagingų bliuznierst
vų...

“Naujienos pas mus tokios, 
šiandien rytą atėjo į ‘Laumės’ 
kooperatyvą N. darbininkė, 
nusipirko 2 Ix>nkutes acto e- 
sencijos ir parėjus nusinuodi
jo. Ji dirbo studentų valgykloj 
ir prosavojo busimą buržuazi
ja.

“Draugus Stankevičių. Oren- 
są ir Pajaujį paėmė^atlikti 3 
mėnesių ‘karinę prievolę’, ir 
dėl silpnos sveikatos davė po 3 
metus ‘atostogų’.

“Tuos draugus išvežus* atėjo 
suplyšęs elgeta ir paklausė Pa
jaujo (mat, šis kadaise buvo 
dovanojęs jam švarką). Valdi
ninkai tuoj tą elegtą suėmė. 
Kaip pradėjo krėsti, tai šis ė- 
mė net spirtis: ‘Nevilkit, man 
šalta! Sakau, kad po švarku 
nieko daugiau nerasit, kaip li
telių’...”

Šitoks laiško tonas “poni
škam” Kauno komendantui 
pasirodė negardus. Jis į- 
žiurėjo čia “užgavimą tiky
binių jausmų ir visuomenės 
kiršinimą”, ir todėl uždėjo 
laikraščiui 500 litų pabau
dos arba mėnesį kalėjimo 
redaktoriui.
'Amerikiečiai turėtų “Mu- 

fcų Kelią” paremti Brookty-
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Austrų Kareiviai 'Ruošiasi Prieš Nacius

No. 6, Vasario 7 d., 1934 m.

Washingtonas Laukia 
Rusų -Japonų Karo.

Bostoniškio “Heraldo” 
f korespondentas rašo iš Wa- 
ishingtono, kad tenai visi yra I........ - — ■ • • —

sustojęs Romoj ir turėjo su 
Mussoliniu ' pasikalbėjimą; 
tuoj po šito pasikalbėjimo 
Mussolinis. paskelbė žinią, 
kad karas Tolimuose Rytuo
se gali kilti kiekvieną valan
dą.

i 3. Kuomet pas Mussolinį 
i sustojo Litvinovas, kuris ve-

“Kraštui gręsiantis pavojus 
yra labai aiškus. Tas pavojus, 
tai nuolatinis eikvojimas pi
nigų. didesnės išlaidos negu 
pajamos, negirdėtai dideli iš
mokėjimai prisidengiant nepa
prasta padėtimi. Šitokia politi
ka neišvengiamai veda prie 
nesulaikomos infliacijos, prie 
popierinių pinigų, prie krašto 
nubiednėjimo. vienu žodžiu — 
prie to. ką šimtas metų atgal 
pergyveno Erancuzija, po ka
ro Vokietija, o kiek vėliau Au
stralija."

Laikraštis ragina visuo
menės organizacijas sekti 
valdžios politiką ir protes
tuoti prieš ją.

Kapitalistai bijosi inflia
cijos, nes jų pinigai, išduoti 
paskoloms, sugrįš mažesnėj 
vertėj. Bet Roosevelto pata
rėjas prof. George F. War- 
ren. kuris padarė doleriui 
nupiginti planą, tvirtina, 
kad viskas, išeis gerai. Štai 
jo žodžiai, pasakyti 
dien Senato finansų 1 
sijos susirinkime:

"Numušdami dolerio 
per pusę, mes galime 
produktų kainas. Pakeltos kai
nos palengvins žmonėms užsi
mokėti savo skolas. Bizniai 
atsigaus, pelnai padidės. Leng
viau bus užsimokėti mokesčius 
ir darbininkų algos padidės, 
nes biznis eis geriau. Dau
giausia naudos iš to turės na
mų savininkai, farmeriai ir ki
ti skolininkai. Kitaip Amerika 
negalėtų užsimokėti nei savo 
valstybinių, nei privatinių sko
lų."

i aną- 
komi-

Šiame vaizdely matome Austrijos kareivius, kurie siunčiami Vokietijos pasienin, kad Hitlerio 
naciai negalėtu savo propagandos Austrijon gabenti, čia parodyta, kaip kareiviams yra dali
nama amunicija.

įsitikinę, jog Tolimųjų Rytų 
karas yra neišvengiamas, ir 
prie to da labai galimas esąs 
daiktas, kad į tą karą bus į- 
traukta Amerika.

“Valdininkai nedrįsta ši
tokių dalykų atvirai paša-i^ėsi kišeniuje Amerikos pri- 
kot , rašo tasai koresppn-! pa2jnim^ Rusijai,Mussolinis 
(lentas, tačiau jie taip gaĮ’-!ja garsiau ėmė kalbėti apie 
šiai apie tai šnabžda, kad ir j kai-^ jr grūmoti Japonijai, 
kurčias gali girdėti. Atstovų! kaff ji nedrįstu drumsti tai- 
Buto sub-komitetas finansi- į-cs pasauiv 
niams paskyrimams sušilęs1 T 
skirsto reikalingas ir nerei-' 1- JaPonlpa >ku įai gink- 
kalingassumas laivyno didi-' uo<ja>1.1.1 ^lhina>J’ kad pties 
nimui ir armijos pagerini- Ja lu.°?lasl .VIsas. P^^ulis, 
mams. Didžiųjų laivų lobby- kad jai reikia gintis . Pa
istas, William B. Schearer, j>aa taip pat ginkluojasi n 
tik vaikščioja apie Kongresą -'ako’ kad jis noi i sustabdyti 
ir šaiposi, 'lyg katinas laši! kar^ kuriam ruošiasi Japo 
nius užuosdamas. Visokios ni.X-s militai istai.
taikos organizacijos laužo; Jai taip dalykai išrodo po 
savo rankas ir rašinėja atvi-1 ashingtoną pasidairius, 
rus protesto laiškus, bet jų 
niekas neskaito. Jos taipgi 
mėgina susieiti su kongres- 
manais asmeniškai, bet kon- 
gresmanai vengia jų.”

Tol>au korespondentas pa
žymi sekamus nepaprastus 
reiškinius:

1. Singaporoj nesenai bu
vo sušaukta Tolimųjų Rytų 
anglų laivyno admirolų 
konferencija, kokios nebuvo 
jau per 13 metų.

2. Prieš pat tą konferen
ciją anglų ministeris buvojvas.

“Lietuvai rupi. kad dabar, 
jos ginčuose su lenkais dėl Vii-' 
niaus ji nebeturėsianti Vokie-' 
tijos paramos, nes Vokietija* 
pasižadėjo gyventi taikoje su 
lenkais per ateinančius 10 me
tų. Su Vokietija, be to. Lietu- 1 
va nuolatos turi nesusipratimų 
dėl Klaipėdos. Pastaruoju lai
ku ėmė smarkiai veikti Klaipė
dos krašte vokiečiai ir Klaipė
dos gubernatorius pradėjo juos <akė kalbą, plačiai apžvelg

damas pasaulinę politinę 
padėtį. Jis pažymėjo, kad 
“buržuazinio pacifizmo ga
dynė pasibaigė.” Ženevoje 
per diplomatinius susitiki
mus ir pasitarimus, užuot 
kalbėjus apie’ nusiginklavi
mą, pirmoje vietoje kalba
ma apie ginklavimąsi.

Sovietų diplomatijos at
sakomybė esanti labai dide
lė, kadangi visos didžiau
sios problemos galinčios pa
liesti ir SSSR reikalus, pav., 
sutarčių reviziją. Litvinovas 
pažymėjo, kad SSSR nega
linti nieko turėti prieš, jei 
sutartys butų peržiūrėtos 
taikos keliu, jei toks žygis 
nesudarytų dar didesnių ne
teisingumu. Tačiau esą ži- 
noma, kad yra ir tokiu šutai-- 
čių revizijų, kuriomis numa
toma patenkinti nukentėju
sių valstybių teritorinius a- 
petitus į SSSR sąsktaitą. To
kius projektus vykdant rei
kėtų turėti reikalą su 170 
mik gyventojų valstybe. So
vietu vyriausybės užsieniu 
politikos pagrindinis dėsnis 
esąs toks:

“Mes svetimos žemės ne
norime, bet mes neatiduosi- 
me nė vieno sprindžio savo 
žemės.”

Pažymėjęs, kad Sovie
tų Rusija esanti pakanka
mai tvirta, kad galėtų “pa
mokyti bet kokį tolimą ar 
artimą kaimyną, jei jis išei
tų iš savo sienų,” Litvinovas 
pabrėžė, kad SSSR nuošir
džiai siekianti palaikyti tai
ką ir esanti pasirengusi ko
voti prieš taikos sulaužymą. 

Kalbėdamas apie nuola
tinį santykių gerėjimą su 
valstybėmis, Litvinovas pa
reiškė, kad “mes turime vi
sų pirm& prisiminti Prancū
ziją, su kuria per paskuti
nius metus santykiai žymiai 
pasistūmėjo pirmyn”.

SSSR su Prancūzija jun
gia tai, kad jos abi nuošir
džiai norinčios taikos.

Pereidamas prie SSSR 
kaimynų, Litvinovas pažy
mėjo, kad nepuolimo pakto 
ir konvencijos užpuolikui 
apibrėžti sudarymas sustip
rino savitarpio pasitikėjimą 
•ir susipratimą tarp Lenkijos 
ir SSSR, ir pabrėžė tų dvie
jų kraštų pavojaus ir rūpes
čių bendrumą. “Jei męs ir 
Lenkija pirma tų rūpesčių 
nematėme, tai mums pašni
bžda tie, kurie j.uos mums 

stija, Latviją ir Lietuva vis 
labiau įsitikinančios Sovietų 
Rusijos absoliučiu taikingu
mu ir susidomėjimu palikti

imti už pakarpos. Keršydama 
už tai. Hitlerio valdžia neįsilei
džia Lietuvos prekių Vokieti
jon. kas Lietuvai reiškia skau
dų ekonomini smūgį.”

Ekonominis smūgis da 
ne viskas. Bus daug didesnė 
nelaimė, jeigu 
tautininkai 
Klaipėdą iš 
gų Lietuvą 
kaimynų ją 
talikybė, arba fašizmas.

Vokietijos 
nutars atimti 

Lietuvos. Drau- 
neturi, nes nuo 
skiria arba ka-

vertei kaip BUVO SUŽEISTAS
‘ I ’

pakelti 1

Maždaug tokios nuomo
nės yra ir biznio statistikos 
rinkėjas Roger W. Babson, 
tik jis mano, kad greito kai
nų kilimo tikėtis negalima. 
Sako:

“Prezidento daromi pinigi
niai žnigsniai tuo.jautinės inta- 
kos i gatvę neturės, nes žmo
gus gatvėje vis dar pasitiki 
tiems pinigams; kuriuos jis tu
ri kišeniuje ir vis da nenori jų 
leisti.

“Infliacija pakelia namines 
kainas tik tada, kai žmogus 
gatvėje pradeda nebepasitikė- 
ti pinigais ir skubinasi iškeis
ti juos į kokią nors prekę.

"Mes prie šito da nepriėjo
me.”

Taigi, remianties šitais 
ekspertų pareiškimais, mes 
einame prie aukštesnių kai
nų ir prie geresnių laikų. 
Ar ištikimųjų mes tokių laikų 
susilauksime, tai parodys 
laikas. x

PAVOJUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI.
“Naujienos” rašo:
“Iš Kauno pranešama, kad 

žinia apie Lenkijos ir Vokie
tijos pasirašymo dešimties me
tų taikos sutarties labai nuste
binusi ir nugąsdinusi Lietuvos 
vyriausybę. Užsienių reikalų 
ministeris Zaunius kalbėjęsis 
apie tą sutartį su prezidentu 
Smetona ir tuojaus buvęs su
šauktas ministerių kabineto 
posėdis naujai Lietuvos 
čiai apsvarstyti.

I

pade-
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Prieš Naujus Metus už
sienių reikalų komisaras Li
tvinovas centralinio vykdo
mojo komiteto posėdyje pa-

BUTĖNAS.
Mes jau rašėm, kad Kau

ne buvo sunkiai sužalotas 
dainininkas Butėnas.- Jam 
peiliu perplautas veidas nuo 
smilkinio iki smakro.

Dabar pasirodo, kad tas 
incidentas įvyko būnant p. 
Butėnui svečiuose pas tūlą 
Thomsoną, kuris aiškina 
dalyką taip:

“Sausio 2 d. pas mane sve
čiuose buvo mano pakviestas 
artistas J. Butėnas su savo pa
žįstamais — inžinierių ir vai-1 
dininku. Jokių incidentų mu
sų tarpe neįvyko. Gana vėlą va
landą svečiai išsiskirstė. Po 
trumpo laiko aš išgirdau už 
durių bruzdesį. Būdamas kai 
kurio nervinio įtempimo ir efe
kto apimtas, aš palaikiau tai 
kažkuo baugiu ir gręsiančiu, o 
pamatęs prie durų besiartinan
čią figūrą pustamsy isteriškai 
smogiau pasitaikiusiu po ran
ka daiktu. Bet pasirodė, kad 
tai butą artisto Butėno, kurs 
grįžo pasiimti savo užmiršto 
kašne. Kad įvykio vaizdas bu
vo toks, gali paliudyti matęs 
p. Butėno draugas. Atsipeikė
jęs aš supratau, kad padariau 
nepataisomą žalą, sužeidžiau 
mieląjį artistą J. Butėną, sa
vo svečią. Aš labai apgailes
tauju įvykį, o pono Butėno ir 
visuomenės giliai prašau atlei
sti. Prašau nedaryti iš to įvy
kio jokių nemalonių p. Bu
tėnui išvadų,nes kaitas esu vie
nas. Su skaudančia širdimi aš 
linkiu mielajam p. Butėnui 
lengvai pergyventi šį prietikį, 
kurs giliai ir mane pati sužei
dė.”

Tai matote kaip kartais • 
pasitaiko “mielajam sve
čiui,” kuomet šeimininką a- 
pima kažin koks “nervinis 
įtempimas ir efektas...”

46 LAIPSNIAI ŽEMIAU 
ZERO.

Vermonto valstijoj, Mont- 
pelier mieste, pereitoj sere- 
doj termometras nupuolė iki 
46 laipsnių žemiau zero.

joms pilną ekonominę ir po
litinę nepriklausomybę. 
SSSR vyriausybė sekanti ne 
tiktai reiškinius, kurie suda
ro tiems kraštams išorinį pa
vojų, bet ir jų politinį vidaus 
gyvenimą, kuris galįs prisi
dėti prie nepriklausomybės 
nustojimo arba susilpnėji
mo.

Normaliai buvo palaiko
mi ir plečiami Sovietų san
tykiai ir su kitomis valsty
bėmis: Švedija, Danija, 
Norvegija, Austrija ir Grai
kija, ir buvo atnaujinti san
tykiai su Ispanija.

Savo pranešimą Litvino
vas baigė plačiau sustoda
mas ties dviemis didelėmis 

I valstybėmis, Vokietija ir Ja- 
j ponija, 
j Kalbėdamas apie santy- 
1 kius su Vokietija, Litvino- 
jvas nurodė, kad per pasku- 
Įtinius 10 metų tarp SSSR ir 
{Vokietijos buvo glaudus e- 
j konominiai santykiai, teikę 
jabiem kraštams naudos, 
i Paskutiniais metais tie san
tykiai pablogėjo. Toliau Li
tvinovas priminė apie suma
nymą “ugnimi ir kardu” 
praskinti kelią ekspansijai į 
rytus, pavergiant SSSR tau
tas”. Be to, vokiečių orga
nai sistematingai persekioja 
Sovietų piliečius ir įstaigas. 
Į klausimą, kurį Vokietijos 
veikėjai kėlė Litvinovui,’*ką 
Vokietija turinti daryti, kad 
galėtų išblaškyti abejones 
dėl jos lojalumo, Litvinovas 
atsakė: “Tegul Vokietija
nedaro to, ką daro; tegul 
Vokietijos vyriausybė liepia 
savo agentams nedaryti to, 
ką jie daro. Mes norime su 
Vokietija, kaip ir su kitomis 
valstybėmis, palaikyti ge
riausius santykius, mes ne
siekiame ekspansijos į vaka
rus ir rytus, mes nejaučiame 
neapykantos vokiečių tau
tai,nenorime jos teritorijos 
ir niekados neskatinsime ki
tos valstybės tokiam žygiui. 
Mes norime, kad Vokietija 
mums galėtų pasakyti tą pa
tį, kad nebūtų faktų, kurie 
tam prieštarautų, kad mes 
butume įsitikinę, jog pa
reiškimai liečia ne tik da
bartinį laiką, bet ir tuos lai
kus, kada ji turės daugiau 
jėgų įvykdyti toms agresin
goms idėjoms, kurias dabar
tiniai jos vadai skelbė prieš 
valdžios paėmimą, o kai ku-. 
rie tebeskelbia ir dabar.”

Japonija esanti “juodos 
audros debesis.”

Toliau Litvinovas plačiai 
kėliau Taip pat Suomija, E- aiškina Sovietų santikius su gerbti Japonijos 

Japonija. Dabartiniu laiku tereeus, reikalau 
Japonija esanti “juodas au
dros debesis tarptautiniame 
politikos horizonte”, ir

I

Londone jie išrodo da 
prasčiau. Londono “Morn- 
ing Post” rašo, kad ties 
Mandžurijos pasieniu So
vietų Rusija turi jau sutrau
kus penktadalį visos savo 
armijos. Iš Japonijos taip 
pat yra gabenamos karo jė
gos Mandžurijos pasienin. 
Prie Port-Arturo stovi jau 
dvi japonų karo laivyno es
kadros. Ginklų fabrikai Ja 
ponijoj dirba dieną ir naktį. 
Karo planas esąs jau gata-

tas debesis traukiąs viso pa--turi būti prievartos veiksmų 
šaulio dėmesį. i nutraukimas Rytų Kinijos

Seniau Rusija su tokiu pa-'geležinkelio linijoje, sulau- 
sitikėjimu žiūrėjusi į Japo-' žytų teisių grąžinimas, o pa- 
niją, kad net visiškai nesti- ' skui pasitarimų tęsimas dėl 
priimsi savo Tolimųjų Rytų geležinkelio komercinės kai- 
sienų. tačiau padėtis ėmė 
keistis, kai Mandžurijoje 
prasidėjo karo veiksmai. Ja
ponų vyriausybė oficialiai 
tvirtinusi, kad nuo to Sovie
tų interesai, ir ypač Kinijos 
rytų geležinkelio linijos rei
kalai, nęnukentėsią ir tai 
buvo kartojama tuo laiku, 
kol japonų kariuomenė vi
siškai neokupavo Mandžuri
jos ir nesudarė vadinamo
sios Mančiukuo valstybės. 
Netrukus, nežiūrint pažadų, 
buvo tiesiog imta tuos inte
resus pulti: buvo kenkiama 
geležinkelio darbui.

Visas pasaulis nustebęs 
SSSR šaltumu ir ilga kant
rybe. Juo ramiau ii’ kantriau 
elgėsi Sovietų vyriausybė, 
juo akiplėšiškiau ėmė elgtis 
japonų valdžios organai 
Mandžurijoje. Sovietų vy
riausybė, nenorėdama pasi
duoti provokacijai, pasiūlė 
geležinkelio liniją išpirkti, 
norėdama tik gauti tiek, 
kiek ta linija verta. Tačiau 
per pasitarimus paaiškėjo, 
kad Japonija nenorinti pir
kti geležinkelio, bet norinti 
jį gauti dovanai. Japonijos 
atstovai ėmėsi savotiškų bu- 
dtį užgrobti geležinkeliui su 
policininkų ir Mandžurijos 
baltgvard iečių nusikaltėlių 
pagelba.

Nurodydamas japonų ka
riuomenės .subūrimą prie 
Mandžurijos sienos, karo 
medžiagos privežimą ir 
plentų bei geležinkelių sta
tymą, Litvinovas pareiškė, 
kad kyla pavojus ne tik ge
ležinkeliui, bet ir Sovietų 
•ienoms.

Sovietų vyriausybei teko 
imtis stiprinti savo sieną, 
sukoncentravus ten reikalin
gų jėgų. “Mes nesiekiame 
kariauti,” pareiškė Litvino
vas, “negrąsiname Japoni
jai, netykome jos žemių, no
rime gyventi taikoje, norime 

i teises ir ir> 
reikalaudami, kad

nos. Kitas, žingsnis turi būti 
nepuolimo pakto sudaiy 
mas. Mes norime tikėtis, 
kad Japonija pasielgs pagal 
sveikai galvojančių patriotų 
patarimus, bet neklausys 
karo avantiurininkų.”

Sovietų vyriausybė, sutik
dama bendradarbiaut su ki
tomis valstybėmis, neturinti 
užmiršti, kad turinti reikalo 
su kapitalistinėmis valstybė
mis, kurių vyriausybės nepa
stovios, dažnai keičiasi.

SSSR, būdama priversti- 
įnio apsigynimo padėtyje, da 
! labiau kaip pirma stiprins ir 
j tobulins raudonąją armiją. 
! raudonąjį laivyną ir raudo
nąją aviaciją. “Mes atsimin
sime”, baigdamas pareiškė 
Litvinovas”, kad 'čia prieš 
musų valią gali ateiti mo
mentas, kada reikės patei
sinti Stalino pareiškimą, 
kad neatiduosime nė vieno 
savo žemės sprindžio. Gi
nant kiekvieną Sovietų že
mės sprindi vakaruose ir ry
tuose, dalyvaus ne tik rau
donosios karo jėgos, bet ir 
raudonosios musų plačios 
sąjungos, kurioms, vado
vaujant Stalino partijai, pa
tikrintos karo pergalės, kaip 
ir taikos pergalės.”

“Liet. Žinios”.

Naujas Socialdemo
kratų Laikraštis.
Šių sąvaitę gavom iš Lie

tuvos tris “Musų Kelio” nu
merius. “Musu Kelias”, tai 

naujas Socialdemokratų lai
kraštis, kurį musų draugai 
Lietuvoje pradėjo leisti vie
toje uždarytojo “Lietuvos 
Darbo Balso”. Jų senasis 
organas “Socialdemokra
tas” jau senai uždarytas. 
“Musų Kelias” eina sykį į 
sąvaitę.

Pil. Kasperavičius nusis
kundė Kauno policijai, kad 

ji taip žiūrėtų ir į musų Baranauskas 9u draugais jį 
----- - • -.------ *-----*- sumušęS jr sumuštą įmetę į 

Nėrį.
teises ir interesus. Jos pir
muoju taikingumo žingsniu
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Darbai pas kriaušius kol

“kad jei iš vienos kempės pa-
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LIGONIUS
Nereikia nei daktarų, nei 
vaistų, tik kas mėnesį po 10 

dienų nieko nevalgyt,
Šiomis dienomis Brookly- 

ne buvo prakalbos apie nau
ją išradimą ligoms gydyt. 
Kalbėjo vienas daktaras ii 
du “felčeriai”. Atidaręs su
sirinkimą pirmininkas paai
škino, kad šias prakalbas su
rengusi “Kultūros Sveikatos 
Draugija”. Ji gyvavo jau se
niau. bet buvo mirusi. Ją nu
marinę tokie sklokininkai. 
kaip Pruseika, Butkus ir ki
ti. Dabar ji vėl atgijusi, nes 
negražu juk, kad sveikatos 
draugija butų negyva. Ji lei
sianti ir laikrašti, kur busią 
aiškinama, kaip reikia gy
dytis naturalisku budu. be 
vaistų ir daktarų, o vien tik 
pasninkaujant. Kada visi iš
moksią šitaip nuo ligų gydy
tis, tada visiems sklokinin- 
kams ir socialistams busiąs 
galas: jų daktarai neturėsią 
kam nei dantų traukti, nei 
receptų rašyti, ant galo pa
tys apsirgsią ir kojas pakra- 
tysią.

Padaręs šitokią introduk
ciją, pirmininkas pakvietė 
kalbėti tūlą Belinį. Šis pasi
sakė nesąs lietuvis, bet "vi- 
lenckas lenkas”, tačiau mo
kąs truputį lietuviškai. Ištik- 
rujų jis kalba lietuviškai ne
blogai. Pasisakė buvęs supa- 
raližiuotas iš vieno šono ir 
negalėjęs nieko pajudinti, 
bet išpasninkavęs 30 dienų 
ir visos “kvarabos” išėjo po 
velniais. Tai parodo, sako, 
kad daktarai ir medicinos 
yra visai nereikalingi daly
kai, buržuazijos išmislas. 
Reikia gydytis naturalisku 
budu.

Paskui pirmininkas per
statė kitą “natūralistą”, tū
lą Baltrūną. Tas sako: ma
tot, iki šiol pas mus nebuvo 
čempijonų, o štai naujas gy
dymosi būdas daro tikrus 

“čempijonus iš musų draugų. 
Belinis 3D dienų išbuvo ne
valgęs ir netik neapsirgo, 
bet nusikratė paralyžiaus. 
Jis turėtų gauti užtai medalį. 
Tas parodo, girdi, kaip rei
kia gydytis. Nereikia valgyt 
steiko, porkčepo,žuvies, bul
vių, kopūstų, kavos ir kitų 
valgių, nes nuo tokių daiktų 
žmonės gauna paralyžių, 
džiovą, dantų gėlimą, plau
kai nusmunka ir kiti galai- 
suįra, nes jų pilvas visuomet 
būna prikimštas kaip “gar- 
bič-kenas”. Ypač reikia sau
gotis keptų ir virtų kiauši
nių, nes už kiaušinius aršes
nio dalyko nesą. Tik paim
kit žmogų, sako, kuris daug 
valgo—jo pilvas išsipūtęs, 
kaip alaus bačka. O kodėl 
jis toks? Todėl, kad pilnas 
visokių ligų, sako “felčeris” 
Baltrūnas. Taigi, šalin val
gis’ Lai gyvuoja pasninkas. 
Tik patrajykit, sako, papas- 
ninkaut nors po 10 dienų 
kas mėnesį, o busit sveiki 
kaip Rusijos žmonės. Bet 
pasninkas turi būt pilnas: 
neimti bumon jokio valgio, 
tik 3 stiklus vandens į parą 
galima išgerti. Tada žmogus 
atjaunės, kaip 15 metų am
žiaus. Nei “monkey gląndų” 
nereikės. Ir moterys nuo vy
rų tada nebėgs. (Tik kažin 
kodėl pate “felčeris” su sa
vo moteriške negyvena?)

Trečias kalbėjo svetim
tautis, kuris buvo vadina
mas tikruoju daktaru, ro
dos, Dr. Anderson. Jis tokių 
nesąmonių neprišnekėjo. 
Sakė, valgyt reikia. Jei ne
valgysi daržovių, tai reikia 
valgyt visokių druskų, ku
rios reikalingos kaulams. 
Ant gak> pradėjo siūlyt jau 
ir vaistų. Pakelis žolių —50

GYDYTI.
centų. Buvo siūloma taipgi 
ir d-ro Kaškiaučiaus knygu
tė, “Pirmutinė pagalba ligo
je”. Bet toj knygutėj komu- 
įistų daktaras kalba visai 
kitaip, negu šitie Bimbos 
“felčeriai”. Jisai visuomet 
pataria kreiptis pas gydyto
ją, kad duotų tinkamų vais- 
.ų. Išrodo, kad komunistai 
.as. knygutes tam tik ir par
davinėjo, kad parodžius, ko
kie jie nemokšos.

Žmonių buvo apie 160.
Dabar žodis apie komuni

stų politiką. “Laisvė” 7 ir 8 
numeriuose rašo, kad komu- 
įistai turi eiti ir rašytis i šv. 
Jurgio D-ją ii- i Piliečių Kliu- 
bą ir tuo budu tas organiza
cijas užkariauti. Ir tūli bim- 
bukai Jurginėn jau sulindo. 
Dabai1 katalikai sako, kad 
Bimbos Žalnieriai turės sto
vėti su karūnomis prieš alto- 
ių, kaip ir kiti brostvinin- 

kai. Taigi išrodo, "kad -ne 
Bimba šv. Jurgi užkariaus, 
jet atbulai.

Negana to. šv. .Jurgio II- 
ja atšaukė savo delegatus iš 
“bendrojo fronto”. Taip pat 
padarė ir Piliečių Kliubas. 
Taigi, eidami užkariauti 
draugijas, bimbukai gavo 
pritką į nosį.

Dabar jie šaukia per “Lai
svę” ir “Vilnį”, kad tai so
cialistų ir sklokininkų dar
bas. Keista tų žmonių logi
ka. Visuomet rašo, kad 
sklokininkai jau baigia mir
ti, o socialistų senai jau ant 
svieto nebėra, bet kai]) tik 
gauna smūgį, tai tuoj rėkia, 
kad tai socialistai su skloki- 
ninkais juos tai]) supylė.

Frank Lavinskas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių T. Kliubas ruo

šia balių.
Lietuvių Tautiško Namo 

Kliubas, 928 E. Moyamen- 
sing avė., rengia iškilmingą 
balių su šokiais ir kitais 
žaislais, vasario 12 d. savo 
name. Balius prasidės 7 vai. 
vakare ir trauksis iki 12-tos 
nakties.

Lietuvių tautiškas kliubas 
turi 1.200 narių su viršum.

Prohibiciją panaikinus, 
kliubo turtas per 1933 me
tus paaugo $1,446.07.

Šitam baliui šokių svetai
nė bus puikiai ištapyta nau
jomis spalvomis. Grindis į- 
dėtos iš kieto brangaus, me
džio.

Kliubas ruošiasi visus at
silankiusius visapusiškai pa
tenkinti.

Kliubo korespondentas.

DUQUESNE, PA.
Žodis kitas apie Lietuvių N. 

P. Kliubą.
Lietuvių kliubas čia yra, 

turbut, seniausia lietuvių su- 
sišelpimo draugija. Jis buvo 
Įkurtas jau 25 metai atgal.

Svarbiausis jo tikslas yra 
rūpintis savo nariais ligoje 
ir kitose nelaimėse.

Politikos ir religijos klau
simais kliubas yra bešališ
kas ir prie jo priklauso viso
kių pažiūrų žmonės. Pasta
ruoju laiku kliubas pradėjo 
rūpintis priaugančiu musų 
’aunimu ir visi nariai yra ra
ginami kalbinti jaunuolius, 
kad rašytusi į kliubą. Kliu
bas yra nutaręs jau keli me
tai atgal jaunuolius priimti 
nuo 18 metų iki 25 metų už 
>5.00 įstojimą.

Sausio 28 d. buvo metinis 
kliubo susirinkimas. Iš val
dybos raportų paaiškėjo, 
kad pereitais metais kliubas 
’.urėjo $104.43 d e f i c i t o. 
Mat, nariai jau sensta, dau
žiau serga ir daugiau išmo
ka ligos pašalpų.

Buvo renkama nauja val
dyba šiems metams. Nutar
ta rinkti visus viršininkus 
naujus, nežiūrint ar senieji 
buvo geri ar ne. Mat, pereitų 
metų valdyba buvo lyg ir 
-epublikoniška, o dabar de
mokratų viešpatavimo lai
kai, todėl nariai nutarė il
ki iube pravesti “New Deal”. 
Ar iš to “New Deal” bus 
daugiau naudos, tai parodys 
ateitis.

Iš laikraščių į Kliubą par
eina “Keleivis” 
kos Lietuvis”.
lanko Kliubą jau senai ir aš 

įmanau, kad lankys, pakol 
; Kliubas bus gyvas, nes na- 
irių daugumas mėgsta “Ke
leivį” kaip teisingą laikraš
ti-

Reikia da pasakyti porą 
žodžių ir apie darbus. Dar
bai pas mus neina geryn, bet 
vis blogyn. Darbininkai vis 
klausinėja vienas kitą, kada 
pradėsime geriau dirbti, bet 
niekas nežino.

NRA NUOPELNAS.

žydukas Max Kalish padarė 
šitą stovyklaitę ir padovanojo 
NRA viršininkui Johrmonui. Ji 
turi reikšti, kad ačiū NRA, dar
bininkas vėl eina j darbą.

SCRANTON, PA.
Tautines parapijos dar

buote.
Sausio mėn. 28 d. L.K.T. 

Parapijos įvyko metinis su
sirinkimas. Iš pirmininko 
pranešimo paaiškėjo, kad 
parapija gražiai darbuoja
si. Po to kun. V. Vaicekau
skas pranešė, kad prie para
pijos veikia penkios draugi
jos. “Birutės” Choro draugi
ja per 1933 metus išmokėjo 
500 dolerių skolos už vargo
nus. Paskui sekė finansų se- 
kretoriaus raportas. Paaiš
kėjo, kad per šiuos sunkius 
priespaudos metus parapija 
išmokėjo skolos apie 1500 
dolerių, neskaintant visų ap
mokėtų. parapijos bilų. Po 
to sekė naujo parapijos ko
miteto rinkimas. Pirminin
ku išrinktas Jurgis Daly
kas; vice-pirmininku, Kazi
mieras Brundza; iždininkas 
—Jurgis Skėčius; iždo sek
retorius — Marijona Spudy- 
tė; protokolų sekretorius.— 
Aldona Straigiutė; ;’ 
miteto nariai: Antanas Cel- 
kys, Jonas Jastremskis, Jo
nas Bardauskas, Vincas 
Minkelis, Antanas Gustaitis, 
Jonas Pipcius ir Antanas 
Siaurukas. Paskui dar išrin
kta kolektoriai ir Tėvų Ko
mitetas vaikų auklėjimą pri
žiūrėt.

“Birutės” choras suvaidi
no komediją "Vargšas Ta
das”. Vaidinimas ir dainos 
išėjo labai gražiai.

Koresp.

Laimingų Žmonių Gyvenimas.

laikai,Vaizdelis iš dykaduoniu gyvenimo (Jaliforni.įo.j. 
kada ir darbo žmonės galės šitokias vakaci.jas turėti.
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kalbėjau, kaip tamsta ban
dei melagingai P. T. dalyką 
perstatyti.

Pagaliau, jeigu aš bučiau 
už asesmentus kur kalbėjęs^ 
tai turėjai, broli, progos ma
ne “atakuoti” lokalo susi
rinkime, kuomet raportą 
daviau. Kodėl nieko tada 
nesakei?

Dabar kur sakai, kad aš 
iii- Vaitukaitis buvome prie
šingi aukoti čeverykų strei- 

į kieriams. Čia yra kitas me- 
j las. Mes nebuvom priešingi, 
l tik reikalavome, kad butu 
; ištirta, ar yra streikas, nes 
• buvo žinių, kad Šileikas pa
sibaigęs. Bet kuomet patyrė- 
I me, kad streikas dar nėra 
į užsibaigęs, aš pats patariau, 
! kad butų paaukauta 20 dole- 
Įrių. Tai ko tamsta daugiau 
i nori ?

Kas link Needle Trade U- 
nijos, kuri atsišaukė reika
laudama aukų, aš ir daugelis 
kitų buvome ir esame prie
šingi aukauti frakcijinėms 
kovoms, kur jokio streiko 

į nėra. Tačiau kai lokalas pa-

BROOKLYN, N. Y.
Buivydo prasimanymai. 

Kriaučiai atmetė komunistų 
“bendrą frontą.” Darbai ei

na prastai.
Šių metų “Laisvės” 17 ir 

18 numeriuose komunistas 
J. Buivydas pripeckojo viso
kių nesąmonių savo, atsipra
šant, straipsny “Ką reiškia 
sklokininkų vienybė su ra- 
tenlinkais.”

Krit'kuoti visas jo nesą
mones nematau reikalo, nes 
ir be to kiekvienas supranta, 
kokiais sumetimais tas žmo
gus atkreipė visas bimbiškas 
kanuoles prieš mane ir kitus 
unijistus. Aš čia paaiškinsiu 
tik tuos dalykus, kurie Broo
klyno rubsiuviams gali būti 
neaiškus.

Tarp kitko Buivydas rašo 
apie buvusį 1933 metų 4 i 
gruodžio Joint Boardo susi-i 
rinkimą, kuriame buvo pa-' 
kelta 12 dolerių asesmento 
klausimas. Jis sakosi kalbė
jęs prieš asesmentus, o ji at
akavę keli kitų lokalų atsto
vai, pa v. V. Michelsonas, iri- • , *
buk aš pasakęs, kad J. Bui-! sky! ė 10 dolenų, mes leimo 
vydas neišduoda teisingai akeliam, o jus aiškiai pasi- 
raportų musų lokalo pildo-į?ake^’ kovosit pnes mu> 
majai tarybai; jeigu rapor-Į11 ,keksl^e^unytę iejkateuda- 
tai butų teisingi, tai mus lo- -m1.’ ^a^ ls l°kalo ^do pmi- 
kalas ir pildomoji taryba į ^ai biitų aukaujami tik ten, 
butų nubalsavę už asesmen-ikui ^us n011te- 
tus. Na, čia pats žinai, tams-! Tik vieną dalyką Buivy- 
ta Buivydai, kad taip nebu-įdas teisingai parašė, bu
vo, tai kam taip melagingai' tent: “koks buvo Michelso- 
rašyti? inas 1925 metais^ toks jis

Minėtame Joint Boardo; Pas^^o ir 1933-34 m. Taip, 
susirinkime tamsta kalbėda-?av2. nusistatymą ir 
mas prieš asesmentus pasa
kei: “mes priešingi todėl, 
kad negaunam iš Joint 
Boardo finansinių atskaitų 
ir kad Paseikis nesutvarky
tas”. Aš gi jūsų kalbą tik 
papildžiau, taip kaip buvo! 
musų lokalo ___
taiyboj kalbėta, būtent, kad i lat>ai panašus pasakai

KAIP GYVENA DARBININKAI 
KEMPESE.

KANA-KENORA, ONT.,
DA.

Prieš kiek laiko 
čiuose buvo rašyta, jog keli
tūkstančiai darbininkų dir
ba prie taip vadinamo Trans 
—Canadinio kelio, kuris yra 
valdžios lėšomis tiesiamas 
per visą šalį. Darbininkams 
vasaros metu mokėjo tik po 
penkius dolerius per mėne
sį, bet nuo 1 rugsėjo algą 
pakėlė ligi $9.50 mėnesiui. 
Aišku, kaėl tiek gaudamas, 
darbininkas negalėtų pra
gyventi. Todėl darbinin
kams steigiama kempės, 
kur jie bendrai gyvena ir 
gauna valgyti.

Per paskutinius
mėnesius kempės bosai vis 
ragino darbininkus, kad 
greičiaus dirbtų. Girdi, jei
gu jus stengsitės ir skubėsi
te, tai jums bus pakeltos al
gos. Visi nekantriai laukė, 
kada tos algos bus pa keltos. 
Na, ir sulaukėm. V ieną dieną 
bosas praneša, kad sekamą 
mėnesinė alga busiati padi
dinta: vietoje $9.50, kiek
vienas gausiąs lygiai $10. 
Vadinasi, pakėlė 50 centų 
mėnesiui, beveik 2 centu 
dienai.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
žmonių ūpas visai nupuolė. 
Tačiau to dar nepakako. 
Teko susilaukti ir kitų ke
lių “smutkų”. Bosas paskel
bė naują Įsakymą: Kai jus 
dabar gaunate net po $10 
per mėnesį, tai tinkamai 
prižiūrėkite savo darbo įra
nkius. Jeigu juos sugadinsi
te, tai atsakysite. Jokių ce
remonijų nebusią daroma: 
darbininkai kurie tinkamai 
neprižiūrės savo Įrankių 
busią iš darbo šalinami.

Toliau — daugiau. Ne
žiūrint koks butų oras, visi 
privalo eiti Į darbą. Jei ku
ris dėl oi’o blogumo neateis 
dirbti, tai už ta diena bus 
nutraukta alga. Sirgti taip 
pat nevalia. Už sirgimo lai
ką alga nebus mokama. Tie 
nauji patvarkymai visiškai 
nupuldė darbininkams ūpą. 
Tokių dalykų pirmiau ne
būdavo. Kadangi darbinin
kai yra samdomi visam mė
nesiui ir už mėnesį algą gau
na. tai už sirgimą nebūdavo 
atitraukiama. Ir su darbi
ninkais žmoniškiau apsei- 
davo: kada oras būdavo ne
pakenčiamas, darbininkai 
neidavo dirbti, tačiau gau
davo pilną algą. Bet kai 50 
c. pridėjo, tai už viską nu
traukia. Nutraukia daugiau, 
negu tie 50 centų. Dabar 
darbininkus pradėjo labai 
spausti, gali ar negali, turi 
eiti dirbti, ir dirbti tenka 
sunkiai už tą menką atlygi
nimą. Dėl menkiausio daly
kėlio prašalina iš darbo. 
Neseniai buvo toks atsitiki
mas : vieną dieną pradėjo 
smarkiai snigti po pietų. Vi
si kempės darbininkai tik
rai manė, jog daugiau tą 
dieną nereikės i darbą eiti, 
nes. oias tikrai buvo bjau
rus. Bet kur tau! Vos tik pa
sibaigė pietų laikas, kaip 
pasirodė bosas ir paliepė 
visiems eiti i darbą. Kai ku
rie bandė aiškintis, jog oras 
per daug biaurus, bus labai 
blogai dirbti: Bosas tuoj 
prišoko prie jų ir piktai pa
reiškė: “Jeigu bijote snie
go ir nenorite eiti į darbą, 
tai eikite į raštinę ir gausi
te, kas jums priklauso. Tą
syk galėsite eiti kur tik 
jums patinka.”

Kiekvienas bijojo darbo 
netekti, nes žino, jog jam 
bus sunku kur nors kitur 
darbas gauti, o juo labiau

laikausi jo. Bet jeigu Buivy
das pasižiūrėtų į savo politi
nę karjerą, tai gal trumpes
niam laikotarpy kaip 1925- 
1934 m. pradėjai skloką or
ganizuoti, o suorganizavęs 

, ir jai pietus užfundinęs, iš-' 
pildomojo j davei ją. Juk toks pasieilgi-

išrodo, jog sezonas gali būti, aP*e Kristų ir Judą... 
trumpas, ir nariai, mokėda-j gausio 24, 1934, Lietuviu 
mi asesmentus, užsiliks su kriaučių 54-tas skyrius turė- 
duoklėmis, kas veda prie ki- ,j0 metinį susirinkimą, kuria- 
tų asesmentų. Taip pat pri- me nubalsavo atsaukt atsto- 
miniau, kad suėmus “fini- ,vus jg bimbinio “bendro 
šerkas” į šapas, jos turės j- fronto”. Komunistu išrekla- 
stoti į uniją ir tas duos dau-1 muotas “bendras frontas”* 
giau pajamų organizacijai, tapo iššluotas iš visu didžiu- 
Baigdamas pasakiau, kadlju Brooklyno organizacijų, 
musų pildomoji taryba išėjo, būtent, iš šv. Jurgio Drau- 
vienbalsiai prieš asesmen-• gystės, iš Lietuviu Amerikos 
tps, o lokalas susirinkimo da į Piliečiu Kliubo, iš Atletų 
neturėjo, iras negaliu paša-įKliubo, iš kriaučių 54-to 
kyti, kaip nubalsuos — už skyriaus ir iš kitur. Neveltui 

portus nei vienu žodžiu ten| dėjo.visą svietą plūsti ir rėk- 
neprisiminiau. j ti kaip už liežuvių pakarti.

Lygiai šitaip buvo duotas desperacijos apimti,
mano raportas musų 54 lo- kad aukų negaus, 
kale pildomo jai tarybai 7 
gruodžio, dėl kurio tamsta kas eina silpnai. Išrodo, kad 
bandei daryti man panašių į sezonas bus trumpas ir kaip 
užmetimų, bet tamstos blo-; katriems kriaučiams mažai 
fas tuomet neišėjo taip, kaip teks padirbėti. Padėtis dar- 

: J1 Į buvai suplanavęs mane “nu- bininkų tamsi. Linkėtina, 
nakyti”. Mat, tame Joint kad visiems butų progos 
Boardo susirinkime buvo ir, ners po keletą są valčių pa- 
d. J. Pranckevičius, kuris į dirbti. {kempėje. Mat, dalykas toks,
paliudijo, kad as taip ne-: V. M. Michehena*. kad jei iš vienos kempės pa-

> • . z

liuosuoja, tai kitose kempė
se darbas gauti jau negali
ma. Toks darbininkas yra 
tarsi vilko bilietu paženklin
tas.

Gruodžio mėn. 26 d. pa
sitaikė labai šalta. Tempe
ratūra nukrito, rodosi, dau- 
giaus kaip 50 laipsnių že
miau zero. Nežiūrint to, bo
sas paliepė visiems eiti dirb
ti. Nėra reikalo aiškinti, kad 
dirbti tokiame šaltyje atvi
rame ore yra tiesiog baisu. 
Nepraėjo daug laiko kaip 
darbininkai vieni antriems 
pradėjo daryti pastabas: 
girdi,žiūrėk, drauguti, tavo 
nosis jau pabalo. Ir taip iš 
tiesų buvo. Tuoj reikėjo, 
taip sakant, teikti pirmą pa
galbą — trinti nosis sniegu. 
Nukentėjo dėl šalčio ir au
sys nekuriems. Darbininkai 
pradėjo nerimauti, ūme tar
tis, kad reikia eiti i kempę. 
Bet pasirodė, kad tarp dar
bininku vienvbės nėra, vie- 
ni eina i kempę, o kiti pasi
lieka |lirbti. Tačiau šaltis 
visgi visus darbininkus pri 
vertė bėgti i kempę ir ligi 
pietų šildytis. Po pietų teko 
dirbti ligi vakaro.

Žiemos metu darbo sąly
gos kempėje yra labai sun
kios: šalta ir daug sniego.

Pažymėtina, kad neku- 
riose kempėse darbininkai 
visgi nėra taip išnaudojami, 
kaip pas mus, nes jie laikosi 
vienybės. Kada bosas juos 
pradeda perdaug spausti, 
tai jie visi, kaip vienas, pasi
priešina. Pasitaiko tokių at
sitikimų: bosas už koki
menknieki sumano paliuo- 
soti darbininką. Tada visi 
kempės darbininkai griež
tai pareiškia, kad jeigu jų 
draugas bus paliuosuotas, 
tai jie visi mes darbą. Bo
sas patrukšmauja, patruk- 
šmauja, bet nedrįsta visiems 
darbininkams pasakyti, kad 
jie eitų po velnių, nes jei to- 
kis dalykas atsitiktų, tai 
tuoj prasidėtų tyrinėjimas 
ir pats bosas kartais gautų 
vilko bilietą.

Vadinasi, susipratę daili
ninkai gali atsispirti. Mes 
irgi galėtume atsispirti. Rei
kėtų tik vieningumo. Reikė
tų visokius politinius skirtu 
mus užmiršti, o veikti ben
drai, nes. šiame atvejyje mu
sų visų reikalai yra vienodi. 
Prie progos turiu pasakyti, 
kad kaip tik tose kempėse 
darbininkai yra geriau susi
organizavę, kur socialistų 
Įtaka yra didesnė. Turiu vil
ties, kad ankščiau ar vėliau 
ir mes turėsime susiprasti. 
Be vienybės mes nieko ne
galėsime nuveikti.

Demokratas.

“Slaptas” daktarų balius.
Chicago, III. — Musų da

ktarai ir dentistai suruošė 
“slaptą” balių ir susirinko 
su savo “poniutėmis” paūž
ti. Pašaliniai nebuvo kvie
čiami. Tačiau ir per sienas 
buvo galima girdėti, ką jie 
tenai darė, nes klegesys ir 
Šurnas sklydo į visas puses 
kaip radio bangos. Rautas 
buvo vadinamam “Univer- 
rsal Kliube,” lietuviškame 
Bridgeporte.

Apvaikščios Lietuvos Ne
priklausomybę.

Worcester, Mass. — Va
sario 16 vakarą, 7:30 valan
dą, vietos V. V. S. rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą Lietuvių Ukė- 
sų Kliube, 12 Vemon st. 

i Bus prakalbos, vaidinimas 
ir kitokių dalykų.
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, Rusijos Baliunistų Katastrofa. Sveikatos SkvriUS
i Pakilę 67.585 pėdas ir su- 1 Šitoj vietoj kai kas erai minis oro sąstatas: 87% a- ' J
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| Pakilę 67,585 pėdas ir su- 1 Šitoj vietoj kai kas gal minis oro sąstatas. _ . . „ 
mušę visus aukštumo rekor- paklaus, kokiais tikslais mo- zoto, 10G deguonies ir 3% 

dus, 3 stratosferininkai
užsimušė.

Trys Sovietų mokslinin-1 
kai pereitą sąvaitę vėl buvo w _ t
pakilę stratosferom Jie pa- tosferos tyrimai.” Paduosi- 
siekė 6i,o8o pėdų aukštu- me kurias jo straip-
mos, pastatydami naują snio ištraukas, 
aukštumo rekordą, tačiau Į jįs ra§Q. 
nusileidžiant žemėn įvyko! Organizuotą stratosferoi 
katastrofa ii visi trys jie už-:tyrinėjimą geofizika pradė- 
simusė. ' ............ į j0 pirmaisiais metais po ka

Paskutinė jų radijo žinia ro šiandien šioje srity jai 
sakė, kad nusileisdami jie ga]ima padaivti tam tikri 
pateko į tirštą debesį ir ne- jšvadų. 
mato žemės, todėl nusileidi-! 
mas esąs pavojingas. i iionų-zondų

Daugiau žinių jau nebuvo. Į aerologinės

r

kslininkai veržiasi į tą stra- vandenilio. Tuo tarpu tropo- 
tosferą? -

Šituo klausimu “Kultūra” 
kaip tik į laiką įdėjo profe
soriaus N. K. sraipsnį “Stra

šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Tegul bus pagarbi”tas, irgi minavoja savo jubilėju. 
Maike! .Tautininkų “Vienybė” sųgi-

—Sveikas, tėve! laukus savo jubilėjaus iš
—Ar žinai, vaike, ko aš džiaugsmo net kojas užvertė 

pas tave šiandien atėjau? .aukštyn. Mano gaspadinė,
—Ne. ' kur aš bunu ant burdo, irgi
—Aš noriu, kad tu man riktuojasi jubilėju apvaikš- 

išfigeriuotum, kiek yra metų čiot, ba ant V elvkų bus jau 
nuo to laiko, kai]) ruskis su 
japonu va javo jo?

—Gal norėjai klaust, tė
ve, kada buvo rusų-japonų 
karas?

—Jes, Maike!
—Tas karas prasidėjo, tė

ve. 1904 metų 6 vasario, o 
taikos sutartis buvo pasira 
šyla 1905 metų 5 rugsėjo.

—Tai kiek dabar bus jau 
metų, kaip ta vaina pasibai
gė?

—Nuo taikos pasirašymo 
bus jau 28 metai ir 6 mėne
siai. Bet kam tau reikia tas 
žinoti, tėve?

—Matai, Maike, 
laiku nusipirkau savo pyp
kę, tai norėjau žinoti, ar ne
būtų galima jau 
švęsti.

—Pypkės jubilėju?
—šiur, Maike!
—Nebūk juokdarys,

sferoj yra: 78‘č azoto. 21G , 
deguonies ir 1'7 vandenilio.'

Atrodė, kad kylant aukš
čiau jau nebus pastebėta 
lieko naujo: buvo manoma, 
tad temperatūra laipsniškai 
tris ir kad aukštesniuose 
Juoksmuose bus daugiau 
engvųjų dujų ir mažiau 
unkiųjų, kurios, paprastai, 
eidžiasi žemyn.

įsidėmėtinas atradimas, 
•urs šiuo laiku yra pasauli- 
ės geofizikos dėmesio cen- 
re, aukštyn kojom apvertė 
širmąją nuomonę apie pro
porcingą aukštumui tempe- 
aturos kritimą!

Tyrimai, daryti su stiprių 
porgimų bangom (Anglijo- 
e), aiškiai parodė, kad gar- 
o banga, pasiekusi 50 kilo- 
pietru aukštumos, atšoka at- *.
_al. Pasirodė, kad toj aukš- 
umoj yra užtvara, kurią su- 
’arc 98 laipsnių (F) karštų 
lujų sluogsnis.

Vadinasi, nustatyta, 
*)0 kilometrų aukščiau 
nės 
tuose. Pakilus iki 75 kilo- 
netrų. karštis siekia jau 104 
lipšnių (F). Bet kylant da 
'ukščiau, temperatūra krin- 
a, ir 120 kilometru aukštu- 
noje yra jau apie 70 laip- 
nių žemiau zero (F).

Daug naujo Žemės apval- 
alo pažinimui, reikia tikė- 
:s. duos sovietų stratostato 
‘SSSR” pasikėlimas į stra- 
□sferą. Moksliniu požvilgiu 
aršieji Pikavo pakilimai be
keik nieko nedavė. Pikavo 
lidžiausias nuopelnas yra 
tratostato išradimas ir iš- 
obulinimas. Pikaras pirmas 
lagamino aklinai uždaro- 
ną kabiną ir pritaikė ją au
stiems iškilimams. Akade- 
nikas A. T. Joffe, palygin
damas Pikavo ir rusų 
skilimus, pasakė: “Nedra
us vaiko žengimas ir suau
gusio žmogaus žingsnis — 
tai koks skirtutmas tarp Pi

kavo ir sovietų stratostato 
SSSR” iškilimų”.

Pikavo stratostatas pel
ėm buvo stichijos valdžioj: 

’ikaras negalėjo valdyti nei 
usileidimo nei pakilimo 
avo stratostate. Visiškai ki

tokiose sąlygose pasikėlė į 
tratosferą sovietų stratosta 
as. Kaip žinome, jame bu- 
’o trys žmonės: jie galėjo 
taip norėdami valdyti savo 
tratostatą. Stratostate “SS- 
JR”buvo įrengta ištisa mok
linę laboratorija, aprūpinta 
'vairiausiais automatiškais 
’nstrumentais, aparatais, 
natuokliais ir radio stotimi, 
'uri visą laiką signalizavo 
Člemei ir priiminėjo praneši- 
nus. “SSSR“ stratostato pa- 
ikėlimo aukštis buvo ma

tuojamas labai tiksliai — 
■jačiame stratostate jį ma
tavo- barografas, o Žemėje ( 
'į matavo kampiniais in
strumentais tuo pačiu metu 
trijose vietose, iš trijų taškų.

Čia kalbama ne apie da
bartinį, bet apie prieš jį įvy
kusį rusų pakilimą stratosfe- 
ron. I

Stratosferos tyrimas yra 
svarbus daugeliu žvilgsnių. 
Įmoksiąs da nėra tikrai nus
tatęs kas yra kosmiški spin
duliai, kaip veikia radio Bet jo puikios dainos! 
bangos, ar gali tokioj aukš- . Gražiai skamba jo balselis 

Ir kaskartas mainos!...

BURNA

Rašo Dr. A. Greičiūnas,
Gydytojas — chirurgas, 

Chicago, III.
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Burna yra vartai, per kuriuos 
visas maistas turi patekti. Jei 
burna yra švari ir sveika, tai ir 
kūnas, galima tikėtis, bus svei
kas. Jei burna nėra sveika ir 
švari, tai kūnas negali būt su
vis sveikas. Daugelis žmonių la
bai stengias užlaikyti švariai 
maistą ir gėrimą, bet nelabai rū
pinasi užlaikyti švariai savo 
burną, kuri priima maistą. Bur
nos švarumas reiškia užlaikyti 
švariai ne tik bumą, bet ir dan
tis. Tinkamas burnos švarumo 
užlaikymas ne tik apsaugos nuo 
Įvairių ligų burnos, gerklės, 
dantų, bet ir viso kūno. Burnos 
užlaikymas švariai yra taip 
svarbus, o iki šiol nedaugelis 
žmonių- supranta tąjį svarbu
mą.

Ką sako įžymiausieji gydyto
jai apie bumą.

Labai dažnai manoma, kad 
dentistai priduoda daug svar
bos, kad užlaikyti švariai, svei
kai burną su gerais sveikais ir 
veikliais dantimis. Daktaras Os- 
leris, garsus ir sėkmingas gy
dytojas sako: “Svarbiausias
dalykas užlaikyme kūno sveikai, 
tai užlaikyti bumą švariai ir 
sveikai.” Daktaras Kirk, garsus 
dantų chirurgas. taip sako: 
“Anglijoje sistematiškas per
žiūrėjimas vaikų burnos viešo
se mokyklose iškėlė aikštėn pa
stebėtiną ir baisų faktą, kad tik 
vienas iš dvidešimts ar trisde- 

dan- 
išge- 
ardė 

Vi-
randasi 

Neabejoju,

burnoje, 
Jei žmo-Paskutiniai (1932 m.) ba 

pakilimai i;' 
laboratorijoj 

Vėliau jų gondola buvo ras- ; Lindberge (Vokietijoj) n? 
ta sudužusi, o baliunas, prie'rodė, kad apie žemę visą 
kurio ji buvo prikabinta, nu-1 laiką juda į priešingas pu. 
trukęs ir nulėkęs nežinią!sės dvi oro srovės; jos yra 
kur. Visi-trys mokslininkai viena virš kitos, 12 kilomet- 
krisdami taip susidaužė, kad rų aukštumoje, 
ir pažinti 
Jie vadinosi: 
senko, Andrei 
Uja Ušyskin.

Baliunistai pakilo oran 
30 sausio dieną, 9 valandą 
ryto, kuomet Maskvoje rin
kosi 17-tasai Rusijos Komu
na tų Partijos Kongresas. 
Visi trys turėjo elektra šil
domas drapanas, nes strato- 
sferon labai šalta. Pakilus 
baliunui nuo žemės, jie su
šuko: “Lai gyvuoja 17-tasai 
partijos kongrsas! Lai gy
vuoja pasaulio revoliucija!” 

9:32 valandą žemėje buvo 
jau gauta iš jų radio žinia, 
kad jų baliunas pakilo jau 
19,200 pėdų. Šalčio toj auk
štumoj buvo 9 laipsniai su- 
’yg Fahrenheito. Praneši
mas sakė: “Viskas tvarkoj. 
Saulė šviečia į gondolos lan
gus. Mes mėginam uasiimti 
atmosferos pavyzdžius.”

Praslinkus d a 24 minu
tėms, jie buvo jau 49,500 pė- metrų), 
du aukštumoj. Jų radio skel- Dabartiniai tiesioginiu 
bė: “Krypties negalima pa- meteorologiški tyrimai įsi 
■akyti, nes apačioje nieko veržė, kaip matėme, į atmo 
nesimato, tik debesiai. Ži- sferą maždaug ligi 40 klm 
nių nuo žemės negirdim.” duoda šitokių duomenų apie

Kuomet komunistų Kon- stratosferą.
gresui vėliau buvo pranešta. Tarp 12—40 kilometru 
kad visi trys stratosferinin- oro temperatūra yra beveik 
kai užsimušė, visi delegatai pastovi ir siekia apie 70 lai 
į'usikaupę sustojo. psnių žemiau zero (F). Che-

jų nesą galima. į Viršutinė tu dviejų sluok 
Pavel Fedo-
Vasenko ir

daugiau maisto, kuriuo jie gy
vena; antra, mikrobai nėra iš
plaunami iš nešvarios burnos. 
Jei matytumei šituos mikrobus 
per mikroskopą, juos pamatytu
mei, kaip jie baisiai išrodo.

Mikrobai yra priežastimi 
dantų puvimo.

Dantų puvimas yra tai pap
rasčiausia sviete liga. Jos prie
žastimi yra mikrobai, kurie gy
vena maistu paliktu 
tarp dantų po valgio,
nes išvalytų savo burną po kiek
vieno valgio, tai dentistas labai 
mažai darbo butų. Mikrobai at
maino dantų spalvą, juos nuda
žo, padaro geltonais, juodais, 
negražiai išrodančiais. Kiekvie
nas pūvantis dantis privalo bū
ti pataisytas kuoveikiausiai. 
Ištikrųjų yra labai geras įpro
tis vieną ar du sykiu Į metus at- 
ilankyti pas dentistą ir duoti 

savo dantis peržiūrėti, taip, kad 
mažiaus) danties puvimą tuojau 
pataisyti. Tokiu budu ne tik 
skausmo galima išvengti, bet 
sutaupyti pinigų ir laiką.

s

snių riba kaip tik yra tarp 
troposferos ir stratosferos, 
tai yra tos srities, kur jai 
nebėra oro cirkuliacijos. Be 
aerodinaminiai tyrimai ver
čia manyti, kad esant dviem 
horizontaliai besitraukian- 
čiom oro srovėm, kartas nuc 
karto tarp jų atsirandi 
smarkus vertikaliniai suku 
iriai,kurie prasiveržia iš stra
tosferos Į troposferą ir at
virkščiai. Tokiu budu dabai 
atkrinta tas manymas, apie 
ramią sratosferą, kuri neturi 

reikšmės

kad 
že- 

yra karšta, kaip tropi-

Kitos ligos paeinančios dėl 
burnos nešvarumo.

4

ir 
dėl 
tik

Be gedimo dantų yra dar 
kitos ligos, kurios atsiranda 
burnos nešvarumo, nes ne 
puvimo mikrobai, bet ir kitų li-
jų mikrobai įsigavę i burną ten 
iuga ir veisiasi. Uždegimas 
smegenų. išsikėlimas skaudulio 
prie danties ir kraujo užnuodi- 
jinias gali kilti iš burnos nešva- 
■umo. Kūdikis, kurio yra nesva
ri burnyte, gali gauti gerklės 
jždegima ir tonsilu ir net difte- 
’iją, ir plaučių uždegimą.

Jei burnoje randasi daug mik
robų, jie gali būt priežastimi i- 

l’rivisus mikrobų 
jie Įsigauna pilvam 

didelę skriaudą
raugina maistą pil- 

arba ap- 
pa-

treji metai, kaip jos katinui 
šuva nukando vuodegą. Tai
gi matai, Maike, kad jubilė- 
jus švenčia visi ir ant viso
kių intencijų. Na, o jeigu 
taip, tai kodėl aš negalėčiau 
suruošti dvidešimts aštuoniu 
metų ir šešių mėnesių jubi
lėjaus savo pypkės garbei?

—Dėl galėjimo, tėve, ga
lėtum. .Juk niekas tau šito 
neuždraus ir kalėjimą” nie
kas užtai nepasodins. Bet 
tai butų nerimtas darbas, tė
ve. Net ir davatkos juoktųsi 
iš tokio jubilėjaus.

—OIrait, Maike, jeigu tu 
, tai te

gul mano pypkė bus be ju
bilėjaus. Bet daugiau aš tau 

LjO V 'J ■ ■UIHUIJJ !ll llk^utlllj. OI vi,
ba tu niekad mano planams 
nepritari. O dabar gudbai, 

• vaike.
Lik sveikas, tėve.

aš tuo '^P Jau priešingas,

jubilėju savo sumanymą nesakysiu

tėve.
•—O kas čia d o juokdary- 

stė, Maike. .Jeigu sandarie- 
čiai gali švęsti savo susai- 
dės 20 metų jubilėju, tai ko
dėl aš negalėčiau apvaikš
čioti savo pypkės jubilė
jaus? Ir šitos sukaktuvės bu
tų da vožnesnės, Maike, ba 
mano pypkė senesnė 1 
sandariečių partija. Ji iš to- j 
lo kvepia nuo saporkų. .Jes, 
Maike, su mano pypke bile 
kas nesusilygins. Žinoma, 
cibuko aš prie to neskaitau, 
ba jau kelis kartus teko jį 
rnainyt; bet pypkė da ta pa
ti nuo japonų vainos.

—Nesupyk, ėve, bet aš ta
vo sumanymui negaliu pri
tarti, nežiūrint ar tu nori 
kelti pypkės jubilėju su ci- 
buku, ar be cibuko.

—Tai kodėl?
—Todėl, kad iubilėjai ke

liami tiktai svarbių įvykių 
sukaktuvėms. Tai viena. 
Antra gi, jubilėjai švenčia
mi tik tam tikrais laikotar
piais, paprastai tik sukakus 
šimtui metų. Galima da švę
sti pusę šimto metų ir 25 
metus bet niekas nešven-

NORI PAKELTI VAL
DŽIOS TARNAUTO 

JAMS ALGAS.
Senate kilo sumanymas 

pakelti federalinės valdžios 
tarnautojų ir valdininkų al
gas. Nuo 1 vasario norima

kaitJ PakeM 5 nuošimčius, o atei-
p-‘nantį liepos mėnesi vėl 5 

nuošimčius.

NUŽUDĖ KUNIGĄ.
Indianapolio mieste buvo 

nužudytas protestonų kuni
gas Saunders. Policija suė
mė jauną graborių Mather- 
są ir kunigo žmoną. Grabo- 
rius pasisakė nužudęs kuni
gą su jo žmonos žinia.

PASKYRĖ DA $950,000,- 
000 PAŠALPAI.

Šį panedėlį žemesnysis 
Kongreso butas užgyrė val
džios bilių, kuriuo skildama 
dar $950,000,000 civiliems 
daiijamš^ ’^

f

ROOSEVELTO PATI 
KALĖJIME.

Laikraščiai praneša, kad
čia 20 ar 28 metų jubilėju. prezidento Roosevėtto pati 

—Maike. tu manęs neba- pereitą sąvaitę buvo federa- 
lamutyk. Ar tu mislini, kad liniame kalėjime Williams- 
aš nežinau, kaip žmonės da- bur^e, Va., pas to kalėjimo 
ro jubilėjus? Ve, 17 mėnesių viršininką svečiuose, 
atgal komunistai iškikino iši 
savo susaidęs sklokininkusjoavv Iš Suezo pranešama, kad
o šiandien sklokininkai jau Amerikon atvažiuoja Sjamo 
apvaikščioja to iškikinimo karalpalaikis Pradžadipok 
jubilėju. Musų švento Juo su tavo moteriške Rambai- 
zupo gazieta “Darbininkas” barni.

*r

jokios praktiškos 
meteorologijai.

Aukščiausieji 
plunksnėti Cirrus, 
iš smulkių ledo kristalų ii 
pastebimi 15,250 metrų au 
kštumoje, yra jau stratosfe
roje. Taip pat troposferot 
ribą jau peržengė Kipferc 
lėktuvas (13,000 metrų) i’ 
Pikardo aerostatas (16.80C

debesys 
susidedi

4

Daktarai Prievarta i Detroite kilo triukšmas 

Sterilizavo Merginas ing mokykloj prievarta bu
Detroite dabar yra tyrinę-;vo sterilizuoti 25 vaikai ir 

janias skandalas dėl Wayne ‘ nenomąlaus ' prote
apskričio prieglaudos įna- vaikai. Tos įstaigos vedėjas 
mių sterilizavimo. Michiga- > D-ras Haskell pareiškė, kad 
no valstijoj yra įstatymas, Į išviso toj mkykloj sterilizuo- 
kuris leidžia sterilizuot silp- ta jau 61 jaunuolis, bet vi- 
napročius tik jiems patiems 'sos operacijos buvusios pa- 
arba ju tėvams sutinkant. I ^aiYtes .I)a^lenl^ . b.u"
Bet pasnodo, kad daktaiai taigoj Michigano valstijoje 
darydavo tokias operacijas es^ padalyta jau 842 tokios 
prievarta, ir netik silpnapro- operacijos. Sterilizacijos į- 
čiams, bet ir visai sveikiems. į statymas Michigano valsti- 
Štai kokių būdavo atsitiki-1 joj buvo išleistas 1929 me
nių. Tėvai persiskyrė ir ap-,teis.

tę. Ji buvo paimta į Wayne 
County Training School. 
Daktarai tuoj ėmė ją kal
bint, kad ji pasiduotų steri
lizacijai. Ji nesutiko; bet 
sukakus jai 21 mfetus, kuo
met atėjo laikas apleisti tą 
mokyklą, ji buvo nugabenta 
universiteto ligoninėn if te
nai prievarta sterilizuota. Ji 
liudija: “Ligoninės tarnai 
laikė mane už galvos, už 
rankų ir už kojų, o daktaras 
tuo tarpu padarė man ope
raciją. Dabar aš turiu vaiki
ną ir jis nori mane vesti, bet 
aš bijau jam pasakyti, kokia 
aš esu.” •

leido savo 14 metu mergai-j A XT
Ji h,.VA nvimtai w»v™ Bostono priemiesty New-

tone taryba nutarė, kad pi- 
ietis gali pasigerti tik du 
kartu per metus. Kas pasi
gers daugiau, tam gertuvė 
aeprivalo duot gert.

Italijos fašistai 
dienomis priėmė 
mą”, kuriuo galutinai atme
tami visokie “liberalizmo ir 
demokratijos principai”, 
tartum iki šiol jie da nebuvo 
atmesti.

Kongresmanas Pierce iš 
Oregano valstijos buvo įne
šęs Kongresai) gimimų kon- 
rolės bilių, bet reakcininkai

šiomis
“įstaty-

Tokių operacijų nuo 1929 į pasirūpino tą jo sumanymą 
metų padaryta jau keli šim- pakisti “po staltiese” ir išro- 
tai. Dabar dėl to kilo didelis .do, kad jis bus tenai “užmir- 

Ištas’L| triukšmas.

šimts vaikų turėjo sveikus 
tis ir kad dantų puvimas, 
dimas yra priežastis, kuri 
sveikatą visos tautos”. — 
sos civilizuotos tautos 
tokiame padėjime.
kad 95 nuo.š. žmonių, kurie skai
tys šį straipsnelį turėtų gydytis 
ir taisyti dantis. Tad atsimink— 
švari ir sveika burna labai svar
bus dalykas, kad užlaikyti visą 
kūną sveikai, nes nesveika bur
na gali iššaukti ligas visame 
kūne.

Mikrobai burnoje.
Mikrobai auga ten, kur ran

da maisto, drėgnumo ir šilu
mos. Na, kurgi patogesnę vietą 
galima rasti mikrobui augti ir 
daugintis, jei ne burnoje? Ji 
yra tie vartiii, per kuriuos ei
na maistas ir visada yra drėg
na ir šilta. Tokiu budu milionai 
mikrobų visokeriopos rūšies gy
vena burnoj*1, net ir švariausio 
asmens.

“Mikrobai nešvarioje burnoje.

Yra dvi svarbios priežastys 
delko nešvari burna turi dau
giau mikrobų, negu švari. Pir
miausiai, joje yra mikrobams

LAKŠTINGALOS DAINA

Naktis. Tyla. Mėnesėlis, 
žiuri pro langeli.
Už langelio kambarėlis. 
Ten rymo mergelė.

Neužmiega, tik svajoja... 
Svajužes visokias.
Staiga kažkas uždainuoja, 
Tai lakštutė suokia.
to U ». lt; 1
Pilkas rnerfkas tas paukštelis

tumoj orlaiviai skraidyt ir 
Lt. Kadangi oras tenai daug 
lengvesnis, tai yra manoma, 
kad skrisdamas stratosfera 
orlaivis galėtu atlėkti iš Eu-: Tai lyg mylimas bernelis, 
ropos į Ameriką į kelias va
landas. Taigi mokslas nori 
tuos dalykus ištirti, ir todėl 
vis dažniau ir dažniau da
romi bandymai kilti į strato
sferą, kuri prasideda už 10. i 
mylių aukščiau žemės. I

Tai sučiauškia, tai vėl švilpia,
XJuokias, verkia gailiai...

šnibžda meiliai, meiliai...

Jai patiko tas balselis
Ir užsisvajojo...
Kad jos mylimas bernelis 
Pas ją neatjoja.

Ramojus.

vairiu ligų, 
burnoj e, 
5ion jie daro 
tunui. nes
ve; surūgęs maistas 
niukina virškinimo organus 
daugindamas darbą, arba ir suš
vis maistui padaro kūnui netin
kamu. Nesveika burna anksčiau 
ar vėliau susargina pilvą — iš
šaukia nesuvirškinimą ir dispe
psiją. Ne tik maistas turi būt 
švarus kada jį imame burnon, 
et privalo būti švari ir burna, 

per kurią maistas turi pereiti.

.Nesukru mtymas.

Kada dantys yra blogame pa- 
lėjime, arba kada smegenys y- 

*-a skaudamos, tai maistas pa- 
mta.s burnoii paprastai yra ne- 
;ukramtomas ir nuryjamas di
deliais šmotais. Žmogus gali 
ryventi blogai sukramtytu mai
stu per kai kurį laiką, bet padi- 

tos priežasties pilvui 
laiko pavargsta 
pavargsta ilgai 
ranka. Kada pil- 

mes įgauname

dintas iš 
darbas po kiek 
taip, kaip kad 
aikoma iškelta 
vas pavargsta,
nevirškinimo liga ir visas kūnas 
susilpnėja. Tas susilpnina kūno 
najėgas atsispirti ligai ir palie
ka mus tokiame padėjime, kad 
mes daug greičiau Įgauname li
gą ir susergame — ypač tokio
mis ligomis, kaip džiova, difte- 
rija ir daugelis kitų.

švarumas dėl patogumo.

Be pavojaus susirgti dėl bur
nos nešvarumo yra da kita svar
bi priežastis, kodėl privalome 
užlaikyti burna švarią. Mes tu
rim būti švarus dėl tų. su ku
riais gyvename. Gal nėra bjau
resnio daikto, kaip matyti bur
ną su nešvariais dantimis. To
kioje Ijurnojc dantys pageltę, 
apskretę, palieka ant žmogaus 
labai keistą ir atstumiantį įspū
dį ir, jei pridėsime, kad tokioje 
burnoj ė ir kvapas dažnai dvo
kia, tai ne tik kad pasibiaurėji 
tuo asmeniu, bet jis ir pavojin
gas yra užkrėtime kitų kokia 
nors liga, kosėdamas, čiaudėda
mas ir t. t.

•<
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Įvairios Žinios
Nauji Japonijos 

Ginklai.
Japonai, kaip ir visos ki- tiprino savo Pareinio sieną 

tos tautos, smarkiai ginkluo- iš Vokietijos pusės. Tvirto- 
jasi. Japonai yra sugalvoję ve yra 500 kilometrų ilgu

mo ir kas keliasdešimtį klm. 
iškelia virš ; "žemės plieno 
bokštus — šaudykles. Visas 
Įtaisymas 98 metrų gilumoj. 
Savo kareivinės. elektros 
stotis, vandens rezervuarai, 

amunici-

tokių ginklų rūšių Aurių lig 
šiol neturi nė viena kita ša
lis. Taip antai, japonai y a 
pasidirbdinę rankomis val
domą torpedą laivam >p<- >- 
gdinti. Torpeda yra tonia 
didelė, kad joje telpa vie- deguonies atsarga, 
nas žmogus, kuris iššautą jo^ ir ginklų sandėliai. Sun- 
terpedą vandeny gali vai- kiausi dabartiniai šoviniai 
dyti, taip kad ji visada pa- negali pramušti lubų tų mil- 
taikys į taikinį. Aišku, vai- žiniškų įtaisymų. Jeigu tvir- 
dąs torpedą žmogus turi žu- tovėn pradėtų skverbtis nuo- 
ti, bet už tai ir priešininko dingos dujos, jos bus sus- 
laivas išsigelbėti negali. Ba- pausto /iro iš vidaus atgal 
ndymams atlikti japonų vy- įstumiamos. Tas tvirtoves 
riausybė kreipėsi Į karius, aplankęs franeuzų ministe-

Įdomesni Siu Dienų Įvykiai Ir Žmonės

POŽEMINĖS FRANCUZŲ 
TVIRTOVĖS.

Prancūzija smarkiai sus-

ARTISTAS JUOZAS BAB
RAVIČIUS

Išvažiuoja Kovo 3 d. 
Lietuvon.

Jis vadovaus lietiniams 
keleiviams ant laivo “Uni- 
ted Statės” Skandinavų- 
Amerikos linijos, kuris iš
plauks iš New Yorko 3 kovo. 
Taigi lietuviai, kurie plauks 
su minėta ekskursija ant 
“United Statės” laivo, turės 
daug smagumo. Žiu.

♦ l i i
APSIVEDIMAL

merginos
___

50 m. ir kad turė-

Pajieškau sau draugės merginos 
arba fcaJlės, kuri mylėtų ramų gyve
nimą. nuo 40 iki 5o m. ir kad turė
tų blskį pinigų. Aš nevartoju svai
ginančių gėrimų, esu pusamžis vai- 
Kiras, gero pasielgimo. Su pirmu lai
šku prašau prisiųsti paveikslą. (6) 

J. SUMEKER
General Delivery, Pittsburgh, I’a.

Mergina arba našlė, kad ir su po
ra vaikų, prašau susipažinti. Turiu 
40 akerių fartną, vieta puiki, prie 
puikaus kelio. Skolų nėra, esu 53 
metų. Prašau atsišaukti; jeigu galė
tų sugelbėt ant poros arkliukų, būt 
labai gerai 2<-rnę ir vietovę aprašy- 

; siu pusiau ( 0)<;eo. debeikis
PAJ1ESK.0J1MA1. i —u______ĮįĮįąfcęj*.
Stephen, Konstancija ar Liudvika 

NOVITSKAI prašomi atsisaukt pas 
brolį, kuris gyvena sekančiu adresu;

I KRANK NOVITSKI (6)
P. O. Box 17, Sagola, Mich.

ris pirmininkas grįžo labaijieškodama savanorių, nes 
ir bandymai taip pat gresia patenkintas.
mirties pavojum. Nors vietų --------------
buvo tik 400, bet jau pirmą ĮDOMI POLITINĖ ANKE- 
dieną pasisiūlė 5,000 karių, 
pasiruošusių paaukoti savo 
gyvybę tėvynės apsaugai. 
Turi pasistatę japonai ir 
mažytėlius povandeninius 
laivus, pilnus sprogstamo
sios medžiagos, kurie irgi , 
skiriami priešininkui naiki
nti. Valdą tuos pragariškus 
laivelius kariai taip pat turi 
žūti, be jokios vilties išsigel
bėti, bet jų uždavinys pada
ryti kuo daugiau nuostolių 
priešininkui. Yra tokių pat 
ir lėktuvų. Lakūnas turi su 
tokiu kupinu sprogstamos 
medžiagos lėktuvu nukristi 
i tą vietą, kurią norima su
naikinti. Kaip matom, pui
kiai ruošiamasi nusiginkluo
ti! ' !

TA PER RADIO ANGLI
JOJ.

Angių radio 
klausytojų dėl tolesnės An
glijos užsienių politikos. Į 
paklausimą gauta 21,000 at
sakymų. Atsakymų dalis 
jau perskaityta. Pasirodo, 
kad į klausimą, ar Anglija 
turi laikytis bendradarbia
vimo su kitomis valstybėmis 
politikos, kuri gali privesti 
prie bendro žygio prieš už- 
puolančią valstybę, 80% pa
sisakė teigiamai ir tik 11G 
atsakymuose reikalaujama 
izoliuotos Anglijos politi
kos.

atsiklausė

(1) Gengsterių vadas ir banku plėšikas John Dillinger, kuris šiomis dienomis buvo sugautas 
su keliais savo sėbrais Arizonoj. Jį dabar atvežė East Chicagon, kur plėšimo metu jis yra užmu
šęs poliemaną. (2) Pašto tarnautojų demonstracija Washingtone. Jie susirinko čia iš visos ša
lies reikalauti, kad Kongresas atšauktų įstatymą, kuriuo valdžios tarnautojams buvo numušta 
alga. (3) Italų maršalas Balbo, kuris pereitą vasarą buvo atskridęs su 24 orlaiviais Amerikon. 
Jis pasidarė Italijoj toks popu’.iarus, kad Mussolinis ištrėmė jį Afrikon.

Kaip Sovietuose Pri
imti Iš Lietuvos 

Komunistai.
Nesenai Lietuva ir Rusi- 
apsikeitė politiniais kali-

LEO ŠVEDAS 1917 ir 1919 m. tar
navo Suv. Valstijų Armijoj 9 Infatrv, 
Co. B , buvo sužeistas ir gesuotas. 
1920 ir 1921 dirbo Navy Yard mašin- 
šajx>je. Kas žiro kur jis randas pra
šau pranešti arba pats lai atsišaukia. 
Jieško jo geras draugas.

JULIUS STASKEVICH <7) 
35 Lovvell Street, Boston, Mass.

j Jics-au susipažii Ii merginos ar tia- 
i šlės be vaikų, apsivedinm tiksiu, kuri 
butų palanki į biznį; nuo 30 iki l’i me
tų amžiaus, ir kai turėtų kiek turto. 
Aš esu pasiturintis, 45 metų, neblo
gai atrodau, esu geros širdies vyras, 
ne vedęs Arba kuri mylėtų apsigy- 

) venti Lietuvoje, prašau atsiliepti. 
Teisingai ir dorai atsakantį gyveni
mą garantuoju. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti stfvo paveikslą. Pareika
lavus. paveikslą grąžinsiu Plačiau a- 
pie save paaiškinsiu laišku (7)

V KAREIVIS
P O. Delray B. Detroit, Mich.

Ona Rudnickienč pajieškau mano 
dukterie MARĖS BUJAVIČIENĖS. 1 
prašau atsišaukti į namus, nes tėvas 
yra miręs. (?)

MRS. ONA RUDNICKIENĖ
195 Union St., Box 39, 

Manchester, Conn

ANT PARDAVIMO.
Ruginės duonos keptuvė, biznis ge

ras. Arba reikalingas pusininkas, su
prantantis tą darbą ir vesti tokį biz
nį nors ir su mažai pinigų, bik ener
gingas vyras. Kreipkitės: (61

P. D., 1032 Lavndalc avė., 
Detroit, Mieli.

SOCIALISTU SUSIRĖMI
MAS SU FAŠISTAIS, 
šiomis dienomis Briuselio 

mieste Įvyko Belgijos fašis
tų suvažiavimas. Žygiuojant 
jiems per miestą Įvyko su
sirėmimas * su socialistai^.

Kova užsitęsė iki vidur
nakčio.

Per susirėmimą 
aukštas policijos
kas buvo užmuštas. Iš 
ryšium su susirėmimais, bu
vo suimta 30 asmenų. y 
tarpe socialistų atstovas. 
12 žmonių buvo sužeista.

J* 
niais: Rusija atidavė Lietu
vai apie tuziną prasižengu
sių kunigų, o Lietuva užtai 
atidavė Sovietams keliolika 
nuteistų komunistų.

Taigi apie tuos komunis
tus dabar “Lietuvos Žinios” 
rašo: 

į “Sovietuose jau visi gerai 
i Įsikūrę. Sovietų spauda pla- 

ŽYDAI MOKINASI KARI- čiai “Prašinėja, kaip tie ka- 
ŠKO MENO.

, Žydų karo mokykla ties 
Varšuva turi tikslą gaminti 
karinio sporto instruktorius. 
Baigę kursą jauni sionistai 
siunčiami provincijon ir ren
gia žydų karius ateities su
sirėmimams tiek su arabais, 
tiek, jei prireiktų, ginant sa
vo šeimas nuo pogromų.

f

vienas LIETUVOJE ESĄ 4,000 
BEDARBIŲ.

“Musų Kelias” praneša, 
kad Lietuvos vjdaus reika- 

•’1-1 lų ministeris Ilusteika pa*sa- 
' ’ kęs spaudos atstovams, kad 

! dabartiniu laiku Lietuvoje 
ESTIJOS VALDININKAI esą 4’°°° be(larb1^ 
REIKALAUJA PADIDINTI

ALGAS.
Estijos valdininkų dele

gacija nuvyko pas valstybės 
galvą, kuriam pareiškė pa
geidavimo, kad valdinin
kams butų sugrąžintos se
nosios algos. Valstybės gal
va pareiškė, kad, atsižvel
giant Į ekonominę padėti, 
šis pageidavimas bus svar
stomas artimiausiame mini- 
sterių kabineto posėdyje.

valdinin-
viso'

LISEVIČIŲ NUBAUDĖ 
MĖN. KALĖJIMO.

Sausio 13 d. Kauno apyr. 
teismas sprendė pil. Lisevi- 
čiaus, šovusio 
bylą.

Teisiamasis

j O motina stačiai pasakė: 
į kam bausti mano vaiką, kad 
i pati valdžia vagia? Girdi, 
i mano vaikas matė, kaip val- 

“Kam bausti mano vaiką, džioje politikieriai ima ky- 
kad pati valdžia vagia?”

Bostone yra pasmerktas 
mirti elektros kėdėj Harry 
Clay Bull, 22 metų amžiaus 
banditas iš Brooklyno, kuris 
plėšdamas- Greenfielde ga
zolino stotį pereitais metais 
nušovė poliemaną ir sužeidė 
stoties darbininką.

Dabar jo motina ir advo
katas padavė gubernatoriui 
prašymą, kad pasigailėtų 
pasmerktojo ir sušvelnintų 

Apie jo nusikalti- 
neabejoja.

“AŠ PATI PADAVIAU 
SUNUI REVOLVERI”, 

SAKO MOTINA.

liniai buvę sutikti ir priimti. 
Piimiausia buvus didelė de- bausmę, 
monstracija ties Lenino sto- mą niekas neabejoja. Jis 
vyla, kur buvę sustatyti visi buvo ant vietos suimtas, pas 
24 iš Lietuvos atgabenti ka
liniai.Orkestrai griežę inter
nacionalą. Į sveikinimus 
sakinėjęs p. Jankus. Po ke
lių dienų Maskvos lietuvių 
partinio aktyvo klube buvęs 
didelis susirinkimas, kuria
me platų pranešimą apie 
Lietuvos ekonominę ir poli
tinę būklę padaręs Aleksa- 
Angarietis ir

■ šius, vagia ir suka, ir niekas 
jų nebaudžia, o teisingai gy
venti taip sunku, darbo nie
kur negalima gauti, taigi ir 
nutarė eit plėšti. Sako: “Aš 
pati padaviau savo sunui re
volverius, nes Įstatymų lau
žymas virto jau kasdieniniu 
papročiu. Taigi čia ir aš ly
giai kalta, jeigu jis yra kal
tas”.

Bet prokuroras reikalau
ja, kad mirties bausmė butų 
įvykdinta. Sako, jeigu nu
teistasis yra toks jau dievo
baimingas “mamos sūnūs”, 
tai kodėl jis eidamas plėšti 
nešėsi du revolveriu? Ir a-

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IšDIRBYSTf; lietuviškų vokiškų gy- 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Ska

lvio Nemalimo, Nenoro Valgyti, Strč- 
I nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), l'eršalimo. Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Šlapinimo 

! I,ovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
pniečio, Nemiegojimo. Galvos Skaus- 

. mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
1 • ir kitų ligų

.. .. .. r>t--rr>z, r.. • *,. * ,,cč čionJ.i jus galite gauti ir tokių gy-
ETRO RASV ADAUS-, juo]jUi kokių kitur negaunate. Žolės 

KO iš L'etuvos paeina is Kėdainių :r šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
apsk. Ar nebus tik tas pats žmogus, salių, visados šviežios ir pigiai
kuris uzsinuodino South Norwoode: part]ut)jan]0S p;su vienintelis lietuvis 
laikraščiuose buvo pažymėtas Peteri žolių >pcc;a!.,ta. Amerikoje. Esusu- 
Razzadonskas. kurte žinot iš kur Dusi teik.>s .langeliui sveikatą. Klauskite 
žmogus paėjo ir kurie žinot kur ran-, laiskais arba vpatiškai. Pasiunčiam 
dast Petras Razvadauskas, malonėkit f '
pranešti Jo pajięško jo žmona per 
savo pažystamus Ona Razvadauskie- j 
i.ė, Gedimino gi. 40, Kėdainiai, Lith- j 
uania. Žinias prašau suteikti apie 
Petrą Razvadauska man.

KAZIMIERAS DAMILA
81 Ward Sreet, Worcester, Mass.

I’ajieškau brolių Juozapo ir Myko
lo Žemaičių, apie 25 metai kaip A- 
merikoje. Paeina iš Lietuvos, Eiman
tų kaimo, Gaurės parapijos, Taura
gės apskr. Prašau pačius atsiliepti 
arba kurie žino kur jie randas, mulo- I 
nėkit pranešti, už ką busiu labai dė- i 
kitiga. Turime labai svarbių reikalu.

MRS PRANCIŠKA GI.OBIENft (7)
1437 S. 48th Ct., Cicero, III.

VIS U OM ENIŠK A S MĖN ES 1NIS

Žurnalas IŠMINTIS
Naujausias Žodis Musų Literatūroje; 
Teisingiausias Gyvenimo -Veidrodis.
Kopija 15c. Metam $1.50; Kanadoj $2

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

I’ajieškau draugo Jono Puzinausko, 
paeina iš Kalvių miestelio, Trakų ap
skričio, pirmiau gyveno 235 Perry st., 
Herkimer, N Y., o dabar nežinau kur. 
Kas žino kur jis randasi, prašau pri- 
duot jo adresą, už ką busiu didei dė
kingas, arba pats lai atsišaukia 

J K. SIMONUS
190 E. 117 Street, New York, N Y.

I’ajieškau pusbrolio Antano Samo- 
škos. Kuri? žinot kur jis randasi, 
prašau pranešti jo adresą, busiu di
deliai dėkingas, aiba pats malonės 
atsišaukti.

JOS. BUTKUS
26 De Jonge St., Rochester, N. Y.

speciali
j ...... daugeliui
1 laiškais arba 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADMAY 
*»<»ITTH B<»<T(lN MASS

ji rasta du užtaisyti revol
veriai

at- papildęs žmogžudystę plėši
mo tikslais. Bet jo motina ir 
advokatas nori Įtikinti gu
bernatorių, kad Bull esąs 
“labai geras vaikas, tikras 
mamos sūnūs”, niekad plėši
ku nebuvęs, tik tos nelemtos, maną nušovė. Jisai taikė ir 

1 rie-i gazolino stoties darbinin- 
aplin- kui, bet tas greitai ant jo šo- 

ikc ir griebė už revolverio, 
Kun. Carter irgi prašė gu-itai suvis išėjo jam per ran- 

bernatoriaus pasigailėti to;ką. Vadinasi, Bull yra pavo- 
“mamos sunaus”. Sako, jisįjingas visuomenei žmogus 
labai dievobaimingas vaiki-iir turi būt prašalintas. Gu- 
nas, visuomet lankė bažny-j bernatorius kol kas nieko 
čia ir dabar karstai meldžia- galutino nepasakė, tik laiki- 
si, taigi negali būt blogas J nai sustabdė mirties vykdy- 
žmogus. į mą.

iai, Pjds nesigiria budu buvo užtaisyti. Tas pa
rodo, kad jis planavo krimi
nalini darbą šaltai ir atsar
giai. Policmano užkluptas, 
jis stojo kovon, abudu par
virto žemėn, ir tuomet išsi
traukęs revolverį Bull polic-

depresijos išmestas iš 
pasveikinęs saus kelio, vaidinasi, ; 

buv. kalinius CK Mopro vai - kybių auka, 
du. Net specijalus laikraštis 
jiems buvęs išleistas.

“Kučinskas ir Paukštys 
susirinkimą supažindinę su 
Lietuvos kalėjimų tvarka, o 
p-lė Krastinaitė apie moterų 
politinių kalinių būklę.

“Patiekiama statistika a- 
pie tų 24 kalinių bausmių 

i Beįmaną, didumą, būtent, visų baus
mės suma sudaranti 340 me-

7

25c
25c

rušies smulkius pa- 
kaip tai: pajieško-

»■
Lisevičius'tų sunk, darbų kalėjimo; iš- 

nesigynė, kad Į Bermaną šo-1 kalėję 80 metų, likę neiš- 
vęs, bet jis aiškinos taip iškalėta 263 metai. Badauta 
buvęs giltas iki sąmonės ne- 231 para, karcei-y atbūta 
tekimo, o gatvėj kai sutikęs 264 paros”.
Bermaną, Hermanas jį pa-1 ---------------

(vadinęs hitlerininku. Jis Į- 3 ŽMONĖS ŽUVO AUTO- 
sižeidęs ir paleidęs iš revol- 

jverio šūvi.
Teismas paskelbė rezoliu

ciją, kuria Lisevičius nubau
džiamas 7 mėn. kalėjimo, 
bet atskaičius atsargos iš
kalėtą laiką, jis iš kalėjimo 
paleidžiamas. 

į Toki poną, kuris vaik
iščio ja su revolveriu ir neži
no dėl ko šaudo į žmones, 
reikėtų uždaryti į beprotna- 

Pužonys^ Rokiškio valse, mi visam amžiui.
Gruodžio 27 d. Audros Šile-I 
liuos virsdamas medis prit
renkė Pužonių kaimo pil. S. 
Lašą, kuris be sąmonės nu
vežtas į ligoninę
NUGA-TONE SUSTIPRL 

NA ORGANUS
Jet£U jūsų organai* silpni ir jus jau

čiatės senu, priimkite NUGA-TONE 
- -tą pastebėtiną vaistą, kuris padarė 
stebuklus dėl milijono moterų ir vy
rų i»er paskutinius 45 metus. NUGA- 
TONE priduoda naujos sveikatos ir' 
sustiprina nuąHpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį 
kiekvienas nusilpnėjęs arba liguistas 
asmuo turėtų vartoti. Jie padarys 
kiekvieną sveiku ir tvirtu. Parsiduo
da visose vaistinyčiose. Nepriimkite 
pavaduotojų, nes joks kitas vaistas 
nepavaduos NUGA-TONE.

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metanus Jau Gatavas.

I

KNYGOS UŽ 
PUŠŲ KAINOS

J. Kmito Eilės, 191 pust didelio 
formato ................................ $1.00

Deklamacijos — Eiles ir Dailios, 
96 puslapių .......................

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

nuo šulerių, kad neapgautų . . 25c 
Imant’visas sykiu, tik $1.00.
Kurie nenorit Sapnų Knygutės, ar

ba Kazyrų. tiems prisiųsiu kitokias 
knygas. Siųskit pinigus per Moncy 
Orderį arba pašto ženkleliais ]x> 3c.

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

VISŲ ŽINIAI
Už visokios 

sigarsinimus.
jimus apsivedinių. p airius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

I’ajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. lodei norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SOVIETUOSE RASTI 
AUKSO KLODAI.

Laikraščiai praneša, kad 
SSSR teritorijoj, Amūro ra
jone, rasti dideli aukso klo
dai. Manoma, kad netrukus 
tie klodai bus eksploatuoja
mi, nes jie yra tik 12 metrų 
gilumoje.

MEDIS PRITRENKĖ 
ŽMOGŲ-

SUGAVO DILL1NGERIO 
GENGĘ.

Arizonos u valstijoj tapo 
sugautas Chicagos gengste- 
rių vadas John Dillinger su 
keliais savo sėbrais. Jie pa
statyti po $500,000 kaueija.

MOBILIAUS NELAIMĖJ.
Northboro miestely, neto

li Bostono, pereito panedė- 
lio naktį automobilius susi- 

, kūlė sų dideliu vanu, kuris 
• važiavo pilnas prikrautas 

rakandų. Trys žmonės auto- 
mobiliuje užsimušė.

REZIGNAVO JAPONŲ 
KARO MINISTERIS.

Šį panedėlį atsistatydino 
Japonijos karo ministeris 

gen. Sadao Araki. Jis skun
džiasi bloga sveikata. Bet 
kaip rodos, tikroji rezigna
cijos priežastis buvo politi
ka.
I------------------------- -------—

Bertelio malūne, Peive- 
nių kaime, įvyko baisi nelai
mė. Žmogus baigęs malti, 
norėjo sugriebti miltų iš že
mės. Bet perdaug prisiarti
no prie dantračių, kurie į- 
traukė jį už kailinių ir su
malė.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet joms puitaiko nik-telčti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar tar»ti 
die<1i j pečiu* ir kuomet skausmas jus 

■iš proto varo.* tai i-slrrinkite «u 
ANCHUR Pair. Mpelleriu ir apdenųkit 
su nanrliniu ar vilnoniu aud'kfa.

I kejia« minutes skau-mas pranyks 
!r ns’mpirimas* boa laime t a*.

Per suvirk 60 metu AncKrr Parn- 
Espetleris boru ir yra vyraujami u 
naminiu vaistu ateitam skunvnu pa- 
b-mrvini-noi. Visoac rai-tiueae kaina 
35c. ir 70c.—skirtinio dMutOu bonkmes. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

“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.

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

Adresuokit: 
253 Broadway, 
ton, Mass.

“Keleivis”, 
South Bo«-

t

J

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

253 Bro*4w«y

■

KELEIVIS
South Boston, Masą.

a — - v . • - ~ I1

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
tautiškos, seiminiškob ir darbininkiškos. 

Tii gražiausia ir tartiagiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25. ,
Kiekvienas turėtų papaoati savo knygy ną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą kny u-—**_ u.
siųst “Money Orderiu”. Po»M 
stam konverte, bet reikia 
resg ir nepamiršt prilipini

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

/

paaidiiaafs. Pinigus geriausia 
siųsti tiesiog papta- 

savo ir "Keleivio” ad-

£
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Be Valdžios ir be Mokesčių 
Žmones Laimingi.
v

Yra da ik šiandien laimin- uždėjo, gyventojai kreipėsi' 
gas kraštas, kur jokia vai- i atsilankiusi i jų salą kara- 
džia neplėšia žmonių.

Tai . ra Ada Kaley sala, 
skalaujama mėlynojo Duno
jaus bangų, netoli Rumuni
jos.

Seniau
Turkijai.

lių Karoli, kad juos nuo mo
kesčių atleistų. Ir karalius, 
susižavėjęs nežemišku sa
los gyventojų taikingumu, 
jų.prašymą patenkino. Dele
gacija, padėkojusi už tą ma
lonę, rinktiniais žodžiais pa
eisite antrą prašymą, kad 
tiems tabako butų galima Į- 
sivežti iš Turkijos be muito. 
Ir šis jų prašymas buvo pa- 
cenkintas. “Verslas.”

ši salelė priklausė 
1878 m. Berlyne 

kongrese buvo sprendžia
mos valstybių sienos, ši sa
lelė papi ašeiausiai buvo už
miršta ir palikta viena sau.

700 žmonių gyveno ramiai 
ir taikingai šiame pasaulio 
užmirštame žemės sklypely
je, apklotame, nuostabiai 
gražiais ąžuolų miškais, ku
rie gyventojams užtikrina 
pragyvenimą.

Po Didžiojo Karo salą pa
siėmė Rumunija. Tačiau po
litinės permainos nepermai
nė jos gyventojų budo. Jie 
gyvena, kaip ir jų proseniai, 
gražiai laikydamiesi korano 
dėsnių, atsiriboję nuo viso-i šaltiniai, o upėse ______
kios moderniškos pažangos. | nuslūgo vandens lygis. Tu< 
Jie audžia divonus, gamina; 
garsiuosius turkiškus saldu- i 
mynus ir kvepiančius papi-: 
rosus.

šioj saloj, — Europos šir
dy, — nėra jokios elektros, 
jokio motoro, jokio vanden
tiekio. Daugumas jos gyven-j votiškos tuo, kad yra smar 

automobi-j kiaušiai palietusios tas sri- 
a pasakytu tis, kur normaliais mėtau 

visas moteris, kurios j daugiau lyja, kaip paprasta 
gyvenimą praleidžia į Anglijoje. Axe upė, kuri te- 

į ka pro urvus, 500 pėdų gilu 
ir moję, yra tiek nusekusi, kak 

derlinga archeologai tikis gausią pro- 
’■ gos ištyrinėti . urvus, Į ku

Anglija Baigia 
Džiūti.

išsiuntinėtos kolonijom 280.34 — 
Mimeografas .............. 50.10 j

Klišės ir kita propagandinė 
medžiaga ...................... 17.10

i Kvitos, “stationery”, vokai, au- ' 
kų rinkimo lapai, buhalterijos 1L_ 
knygos, antspaudos, “corpo- 
ration Seal” .............. 95.00

Pašto ženklai .....................15.00
Kitos smulkmenos................ 2.00
Fondui priklauso už garsinimus 

ir Naujų Melų Baliaus 
tikietai ...................... 114.25

V iso ............... $6.477.73

Diktatūra Silkinėse 
Pirštinėse.

į Humoristika
KOMUNISTAI TAIKOSI PASIŽABOTI 

KANADOS LIETUVIŲ DRAUGIJAS.

Išdžiuvo daugelis upių.
“Elta” praneša, kad jau 

devintas mėnuo, kaip dide
lėje Didžiosios Britanijo; 
dalyje viešpatauja iki šiole 
neregėtos sausros. Daug kui 

j visiškai išdžiuvo šuliniai i 
smarkia

tarpu nuo sausrų dauginusi: 
kenčia kaimas. Tačiau jai 
ir kai kuriuose mažesniuose 
miestuose prireikė išdavinė 
ti sumažintas vandens por
cijas. Dabar Anglijoje vieš 
pataujančios sausros yra sa-

to jų nėia matęs 
liaus. Taip galime 
apie 
visą 
haremuose.

Pieno ir sviesto, vaisių 
duonos, kuriuos <' 
žemė teikia, gyventojams vi
sai pakanka, todėl nejaučia- riuos iki šiolei joks civilizuo 
ma jokios krizės, net jeigu tas žmogus dar nebuvo Įžen- 
ir divonų mažiau parduoda- gęs. Urvuose prieš 3,000 me- 
ma. tų gyveno kažkokia giminė

Salos gyventojai nuo se- kurios indų šukės ir kauli
nu laikų niekam nemokėjo niai Įrankiai padėjo archeo- 
mokesėių. Ir kai Rumunijos logams susidaryti aiškų jų 
vyriausybė jiems tą pareigą gyvenimo vaizdą.

Amerikos Lietuvių Trans - Atlantinio 
Skridimo Sąjungos Atskaita.

• T

PAJAMOS
(Iki sausio 20 d.. 1934 m.)

[Aviacijos Dienų kolonijose su
rengimas: plakatai, bilietai,
posteriai ir kiti spaudos dar
bai. — Scranton. Ringhamton, 
Boston. Detroit. Philadelphia 
Conn. ir Cleveland . . 250.06

$134.00 j
I

1081.98; ^merjcan p>ajĮw Express 19.62 
Telegramos ....................... 6.31

$152.33 Kelionės ........................... 149.26
naudojimą kelio

nėj Vernon Myers. Chicago
Municipal Airport. . . . 163.33 

Tames-Janušausko kelionė aero
planu. lapk. 31 d. gruodžio 2. 
1933. Cleveland-Detroit-Chi- 
cago ............... '............... 40.00

V iso .................. $628.58

Rugsėjo mėnesi:
Narių mokesniai..........
1‘ord Lansing Avaicijos

Diena . . ...................
Spalio:

Detroito Aviac. Diena
Narių mokesniai ir aukos 144.50 Už aeroplano 
ALTASS prakalbu Audito

rijoj Įplaukos .............. 38.20
Lapkričio:

Narių mokesniai ir aukos 207.5(
Ringhamton. N. Y., Aviacijos

Diena .........................  121.0C
Connecticut Aviac. Diena 287.35
Pittsburgh. Pa.. Aviacijos

Diena .......................... 135.10
Gruodžio:

Cleveland. Ohio, Aviacijos
Diena .......................... 180.00

Town of Lake kolonija, 
Chicago. II!.....................

Sid. ženkliųjų pelnas .... 
Narių mokesniai..............

Sausio:
Naujų Metų Įplaukos — iki sau
sio 20 d........................... $1110.92
Philadelphia. Pa., Aviacijos

Diena ir narių mokės. 811.00
Iš Lietuvos “Pienocentro” 79.38
Narių mokesniai .............. 8.00
Omaha, Nebraska .......... 17.10
Montreal. Canada................ 6.75
Fort Colboume, Canada .. 8.25
Clinton, Iowa .................. 9.00
Pittsburgh, Pa.......................4.00;
Brighton Park, Chicago 139.55
Roseland, Chicago, 111. .. 77.50

66.00
11.25
72.00

vairios raštinės reikmenys, 
kaip protokolų knygos, “car- 
bon paper”. etc.............. $6.60

žemėlapiai ....................... 11.75
Pašto išlaidos laiškams, siunti

niams ........................... 45.16
Lakūnui J. R. .James-Janušaus- 

kui pragyvenimas nuo rūgs. 
7, 1933 ....................... 300.00

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
salės nuoma ................... 3.00

Kitos smulkios išlaidos . . 79.43
Viso.................$1.457.56

Arba kaip Amerikos kapita
las numalšino Kubos 

revoliuciją.
Po to, kaip Kubos gyven- 

ojąi nuvertė Machados dik- 
aturą, Kuba per ilgą laiką 
egalė.jo susitvarkyti. Svar

biausioji priežastis buvo ta
ne, kad Jungtinės Valstijos 
tenorėjo pripažinti revoliu- 
inės valdžios. Todėl gyven- 
ojai tą valdžią prašalino ir 
įastatė antrą, paskui tre- 
ią. kožna syki vis kairesnę, 
r nei vienos tų valdžių Wa- 
hingtonas nepripažino. Bet 
iomis dienomis laikinuoju 
Kubos prezidentu buvo pa
statytas reakcininkas Men
uetą, ir Washingtonas tuo- 
aus jo v aidžią j
Dabar pasirodo, kad Men- 
lieta buvo tas žmogus, ku- 
io Amerikos kapitalas no- 
ėjo iš pat pradžių. Buvusis 
\merikos ambasadorius 
Havanoje Welles tiesiai rei- 
alavo, kad revoliucionie- 
iai statytų i prezidentus 

Melulietą, bet Kubos žmo- 
ės tuo reikalavimu tiek pa- 
ipiktino, kad ponas Welles 
urėjo būt atšauktas i Wa- 
hingtoną. Ir vis dėl to pri
ėjo prie to, kad Kubos pre- 
ddentu liko Mendieta.

Bostono “Heraldo” kores
pondentas iš AVashingtono 
labar aiškina, kaip tai atsi- 
iko. Girdi: “Musų diplo

matai Kuboje atliko dailų 
iarbeli. Toki dailų, kad nei 
nirštų antspaudų neliko. Is
torikas jokiu budu nesuseks, 
<ad mes čia buvom prikišę . Susirast po kokią Oną 
?avo nagus. Faktas yra toks, 
kad Kubai sudoroti ponai 
Rooseveltas, Caffery ir 
Welles pirmu kartu pavar
tojo šilkines pirštines ir tru- 
outi gudrybės. Jie vartojo 
aip pat ir kanuoles, bet la

bai švelniu budu. Jie tik pri
pildė Havanos uostą karo 
’aivais ir kraipydami savo 
anuotomis rodė savo norus, 
kaip dalykai Kuboje turi būt 
sutvarkyti ir staiga viskas 
virto taip, kaip jie norėjo, 
neiššaujant nei vieno šūvio.” ■

Tai ve. ką reiškia kapita-' 
!o diktatūros “šilkinės pirš
tinės.”

Viso........... $4,402.66

(Iki
IŠLAIDOS

sausio 20 d.. 1934 m.)

Duok Company, už sida-

I 

pripažino.' 
kad Men-

LINKĖJIMAI NAUJIEMS 
METAMS.

(Atsiprašom, kad suvėluoti).
SLA. prezidentui: 

Visas kuopas suspenduoti. 
Seime balso joms neduoti 
Ir. nebutu precedentu. 
Toliau būti prezidentu.

SLA. kuopoms: 
Po rinkimų nemiegoti. 
Bet Detrojun suvažiuoti 
Ir fašistų suktai klikai 
Duot į užpakalį kiką.

Klerikalams: 
Pastatyt laiptus Į dangų. 
Prie pat pono Dievo lango. 
Ir sunešt ten visą turtą. 
Katalikų čia sukurtą.

Kunigų gaspadinėms: 
Dievas liepia jums negriešyt 
Bet klebonus reik patiešyt; 
Tad lai nuperka po šabą. 
Ar kitokį dailų rūbą.

Advokatams:
Ginti lietuvius nuo džėlos. 
Uždarytiems gauti belos. 
Bet apgynus savatauti. 
Gyvam kailio nenumaufi.

Daktarams:
Jus sveikatą musų ganot. 
O ligomis mus gyvenat; 
Todėl imkit mus mokyti. 
Kaip reik ligą Įsigyti.

Burdingieriams
Pilnas bundas, fain dalykas; 
Bet kas nori to už dyką. 
Dažnai gauna kaktoj ragą. 
Tad jau vengkit tų pyragų.

Senberniams:

Ir pakeisti savo stoną; 
Moterėlių neklaidinti. 
Savo beibes sau auginti.

I

Kunigams:
Išgalvoti tokį velnią.
Kad būt juodas kai patelnia, 
Kad labiau mulkiai bijotų 
Ir daugiau apierų duotų.

Maineriams:
Tarpusavi ginčą baigti. 
Vieną uniją Įsteigti. 
O pabaigus šitą kovą. 
Imt ‘•Keleivi” už vadovą.

Farrneriams:
Tegu kožna sau šeimyna 
Tokia sutveria mašiną. 
Kuri vištų priperėtų. 
Ką tik dolerius jiems dėtų.

Tautininkams:
Susirasti veiklą tokią. 
Ką fašizmu da nedvokia; 
Ik-t visviena vizą gauti 
Į Berlyną iškeliauti.

Komunistams:
Padaryti tokią skrynią.
Ką pagauna dolerinę;
Toki fondą Įsitaisius, 
Butų amžinas jo vaisius.

Sandariečiams:
Pas kiekvieną savo stubą 
Pastatyti šaunų klubą 
Ir gurkšnojant gerą alų 
Siekt Kudirkos idealų.

Socialistams:
Atsikelt ilgai miegojus. 
Darban kviečia jau Rytojus; 
•Jau raudona teka saulė. 
Reiks valdyti tuoj pasauli...

Gaidukas.

Montreal, Kanada. — Ko- 
, munistų “tiesioji linija” Ka- 
f nadoje labai susirietus ir la
bai silpna, tačiau vadai ran
kų nenuleidžia ir griebiasi 
paskutinių būdų, kad kaip 
nors ir kur nors gavus tų cen 
tų. Taigi, Toronte bimbi 
niai nutarė, kad vieninteli: 
būdas jiems pasidaryt pini
gų, tai paimt visas lietuvii 
pašalpines draugijas Į save 
vadovybę. Konstitucijos pro 
jektas (Naujajam Pašaipi 
nių Dr-jų Sąryšiui) jau iš
siuntinėtas visoms draugi
joms ir ištikimieji raginami 
agituoti už vienijimąsi. Toki 
konstitucijos projektas sv 
pakvietimu gautas ir Mont- 
realo Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Pašalpinėj Draugijoj 
Bet montrealiečiai ‘ ne taip 
kaištai puola ; jie galvoja, ar 
tie gražus Šukiai nėra tik 
būdas jų sutaupytiems pini
gams užgriebti.

Įdomu pažymėti, kad kon
stitucijos projektas yra, o 
tokio susivienijimo tikslas 
nepasakytas. Komunistų 
nuomone, gal tai yra labai 
gudru, bet išeina kitaip. 
Jeigu stengiamasi sudaryti 
Pašalpinių Dr-jų vienybė 
gerais tikslais, tai nėra pras
mės jų slėpti. Teisingi ir są
žiningi žmonės visados at
virai kalba. O sukčius ir 
veidmainius dažnai pasise
ka numaskuoti. Taip ir čia 
yra. Nors tikslas slepiamas,

[ Prancūzų rašytojas Paul Mo
ram! apie kolonijas necivilizuo-

i tuose kraštuose pasakė taip: 
kareiviai jas lupa, misijonieriai 
ias mulkina, valdininkai jas or-, 
ganizuoja. o kapitalistai išnau-;
, .vergą

• 'Oja. Liuosybės

WAUKEGAN. ILL.

NORIMA ĮSTEIGTI TAR
PTAUTINIUS DARBO 

BIURO KORESPONDEN
TUS PABALTIJY.

Ženevoje prie Tautų Są
jungos veikia tarptautinis 
darbo biuras, kuris be ko ki
ta prižiūri ir informuoja 
kaip yra vykdomos valsty
bių pasirašytos'Įvairios dar
bo ir socialės globos sutar- 

j tys. Biuras, nuolatiniams 
santykiams ir kontaktui pa- -1 • 1 j • TA T 1 i • • 1 ■ 1 —

TURTAS
(Saiisio 20 d. Į934). I laikyti, Pabaltijo valstybėse 

Pmiga1 pas iždininką: Deponuo-jnof- jsteįgti savo korespon- 
ti Metropolį Statė Bank, [ dentura?. Veiklumo parodė 
Chicy&,_• • • •' • Latviai ir jie nori Rygoje

Dar nedeponuob ... -^ 127.501 laikyti ^^^^0 darbo 
.. .... $2945.10; korespondentą visoms Pa- 

Pinigai kolonijose: Lawrenee, balti jos valstybėms. Tuo rei- 
Mass. ....................... 386.67 kalu Latviai Lietuvos užsie-
Boston, Mass................290.17 nių reikalų ministerija pra-
Scranton, Pa.............. 200.00 dėjo susirašinėjimą.

Kitose kolonijose (ištisas sąra- Lietuva reiškia pageida- 
šas centro raštinėje) 1425.00 vimą, kad butų ne vienas 

Viso ................ 2301.84 korespondentas Rygoje vi
soms Pabaltijo valstybėms, 
bet kad tegul kiekviena PaQrsen

brinius ir auksinius ženklelius ub sušerti > ....................... oio.uv v — i . ± •

X°XT ..... ^0Mimeografas ................... 50.10 kurie yra kolonui izd. 142.00 reikalas tain ir bus
ALTASS Charteris .... 10.00 Auksinės ir sidabrinės pilkutės P *

Pinigai draugijose (paskirti ar
ba sukelti) ..................... 515.00

bet ne gudriai, nes kiti para
grafai jį išduoda. Dėl vietos 
stokos, paminėsiu tik vie
ną: ‘'...policmanai, šnipai ir 
intidarbininkiškai nusistatę 

dr ją nepriimami...” Na, o 
turie gi darbininkai, sulig 
iesios linijos, gali būt anti- 
larbininkiški? Ogi visi tie, 
urie netiki -‘linijos” neklai- 
ingumu ir neskaito “Lais

tės” kas rytas ir vakaras, lyg 
’avatka ražončių, o skaito 
r myli “Keleivį”, “Naująją 
Gadynę" ir kitus laisvos 
ninties laikraščius. Vien iš 
o jau aiškus vienijimosi tik
ins. Kol pinigai bus susiųs- 
i Torontan. tol mes visi 
Iraugai, bet kaip tik komu
nistai paims i savo rankas 
nusų pinigus, tuoj daugu- 
nas iš musų bus apskelbti 
‘ant i-darbin inkiška i nusis- 
tattę” ir, kaip tokiems, 
1 raugijo.j ne vieta.

Juokinga, kad patys tar- 
ousavyj nemokėdami vie
nybėje sugyventi, komunis- 
ai vienybės jieško pas Pa
laipinės Dr-jas. kurios pa 
tatytos darbininkų materia
lais reikalais ir kur viešpa- 

auja demokratija. Draugai 
“ščyrieji” turėtų žinoti, kad 
kur nėra gerbiama kito as
mens pažiūros ir Įsitikini
mai. ten nėra vienybės, o kur 
yra diktantui, ten nėra lais 
vės.

Šeškus.

MIRĖ DAINININKĖ ELE
NA AUŠRIUTĖ.

Lietuviu Laisvės Mylėtojų Valdi ha 
1931 METAMS.

Jos. Mačiulis - pirmininkas. 
£>0»; Prescott St. \Vaukegan. III.

(iabris --- pirm, pajrelbininkas.
730 McAlesten Avė. VVaukesran.

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
SIS — lOth Place, VVauketran. 1

IJ. Dekšienč — turtų rast.
(>.30 —Sth St , VVaukejran. III

K Vaitiekūnas — kasierius.
720 -Sth St., VVaukegan. III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis—720 Mine I’lac< 

Dombrauskas—S3."> S<> Lincoln
Knygiai: 

Dambrauskas, lis—lOth S: . 
North Cheiago, III.

V’alentukonis, S30 Prescntt 
VVaukegan, Iii.

Maršalkos:
J. Stočkua; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
kožno mėnesio, 7:30 vakare, 

svetainėje. VVaukeegan.

K.

— VISOKIUS

□pauzdinius
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdinius pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai prieina
momis kainomis.

S L j
Draugijos, kurios daro kokius nors parengi
mus, duokit spaudos darbus padaryt mums. 
Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina. 

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuve pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas mus.

KELEIVIO SPAUSTUVĖ 
253 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS.

♦

Norvvood, N. -J. šiomis 
dienomis č‘a mirė Elena Au- 
šriutė, kitąsyk plačiai žino
ma dainininkė. Ji mokinosi 
net 5 metus Italijoj ir Ame
rikos lietuviai daug iš jos 
tikėjosi. Bet parvažiavus iš 
Italijos ji m po ilgam ište
kėjo už svetimtaučio Hane 
ir iš lietuvių gyvenimo visai 
pasitraukė. Laidot išvežta 
Pennsylvanijon. iš kur ji bu
vo kilusi.. Mirė nuo vėžio li
gos. Paliko 2 metų mergai
tė ir vyras.

BALUTIS JAU KAUNE.
Buvus Lietuvos atstovas 

Washingtone, p. Balutis, 13 
sausio atvyko Kaunan. Jis 
greit išvvks Londonan.

Daktarai duoda
Creosote nuo pa

vojingų kosulių
Per daug metų musų gerinusį dak

tarai naudojo Kreosota kokioj nors 
formoj nuo kosulių, persišaldymų ir 

> bronchitis, nes jie žinojo, kad yra 
didelis pavojus leisti joms užsisenėt.

Creomulsion su Kreosotu ir šešiais 
kitais svarbiais mediciniškais elemen
tais greitai ir pasekmingai sustabdo 
visus kosulius ir šalčius kurie kitaip 
galėtų padaryt daug bėdos.

Creomulsion yra galingas gydymui 
visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip 
jie butų užsisenėję, vienok jis yra vi
sai nepavojingas ir priimnus vartoti.

Jusu vaistininkas garantuoja Creo- 
mulsion ir sugražina jums pinigus, 
jeigu jus nepagerėsit po vartojimo 
Creomulsion kaip nurodyta. Saugo
kitės kosulio ar šalčio kuris užsitęsia. 
Visados turėkit Creomulsion ant ran 
kų greitam vartojimui (Adv.)

» 
♦ i 
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♦

DR.MARGERIS i
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams pulpas, varinuis boi
lerius sunituoju. prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbo darau prieinamiausi* 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
1S Vhitaey St, Worcest*r. Maaa.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muaų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Kaune Kėsinosi Nužudyti Notarą Škėmą
Šiomis dienomis Kaune 

buvo kesintasi
Klausiamas, kam jam re- 

bombos pa- volveris reikalingas, sako, 
galba užmušti turtingų no- jei nepasiseksiąs “triksas,” 
tarų Škėmą, kuris yra vedęs tai nusišausiąs, nes vis tiek 
našlę Gailevičienę. Pasiro
do, kad šitų darbą kėsinosi 
atlikti jos 18 metų sūnūs su 
24 metų amžiaus Puida. A-

. budu areštuoti.
Visų pirma .jiedu mėgino 

Škėmų nušauti. Gailevičius 
pasiskolino i£ vieno asmens 
revolverį ir kambary darė 
pratimus: ar pataikytų ir 
ar didelis balsas. Paaiškėję, 
kad pataikinti šiap taip gali, 
tačiau balsas per didelis ir 
girdėt kitame namų aukšte, 
net pats škėiųa išgirdęs. 
Škėmai teiraujantis kas šau
dė, Gailevičius paaiškino, 
kad Algirdas Puida girtas 
parėjęs norėjęs, nusišauti.

Kadangi revolveris netin
kama priemonė (dėl galimo 
kilti triukšmo), tai sumanė 
Škėmų nunuodyti dėmėto
sios šiltinės bacilomis. Iš kaž 
kokio felčeriaus gavę skys- 
tymo, neva bacilų, ir Kalėdų 
antra dieną įpylė į kompotą, 
kurį valgęs p. Škėma, bet 
“nuodai” neveikę, piktada
riai buvę apgauti.

Paskui ieškoję žmogaus, 
kuris p. Škėmų vakare gatve 
einant, kai žmonių maža, 
užpultų, bet neradę žmo
gaus.

Pagaliau nutarę nuodin
gų dujų pasigaminti.

Puida pradėjęs studijuo
ti, kaip pasigaminti nuodin
gų dujų. Apie nuodingas du
jas yra prof. Šimkaus bro
šiūra atspausta iš Karo Ži
nyno, bet tai permaža, todėl 
pasiskolinę sovietų išleista 
vadovėlį apie nuodingųjų 
dujų gaminimą ir pradėję 
studijoti.

Pagaliau sausio 14 d. pik
tadariai savo sumanymą nu
tarė įvykdyti.

Parinkti labai 
nuodai — ciano kalis.

P. Škėmos kabinete ant 
spintos Puida pritaisė 
sieros rūgšties lėkštę, o vir
šui pritaisė ciano kalium. 
Nuo kaliaus nuvedė toliau 
siūlų, kurį patraukus ciano 
kalium susijungtų su sieros 
rūgštimi ir momentaliai 
kambarv išsiveržtu nuodin- «Z 4.

gos dujos, kurių į plaučius. į- 
traukus — mirtis.

Šitą savo sumanymų jis 
norėjo įvykdyti sekmadienį, 
kai kontoroje nėra žmonių, 
o ateina vienas pats notaras. 

Tačiau kai Puida pasista
tęs kėdę prie spintos nota
ro kabinete taisė nuodus, 
policijos valdininkai sušu
ko: “rankas aukštyn!”

Puida tuojau stvėręsis už 
širdies ir ėmęs šaukti: “duo
kit vandenio, vandenio!” 
Ten pat jis buvo ir areštuo
tas. Tuojau buvo areštuotas 
ir draugas Vladas Gailevi
čius.

Pas Puidų kišenėj rasta 
skolintas revolveris su vie
na kulka.

jo plaučiai esu kiauri.
Jei p. Škėma butų uždu

sęs, tai Puida butų pasisten
gęs kuo greičiausia dujas 
neitralizuoti (turėjęs amo- 
liako ir dujokaukei medžia
gos),'butų išėmęs iš p. Škė
mos kišenės seifo raktus, o 
iš seifo pinigus (sekmadie
ny galėjo būti keli tūkstan
tiai litų) ir naminį testame
ntų, kurį tikėjosi seife rasti.

Puida yra apie 24 metų 
amž., Gailevičius 18 metų, 
Kauno jėzuitų gimnazijos 
iuklėtinis.

stiprus

t'

i

KELEIVIS,. SO. BOSTON

' »

Priešistorinis Liudininkas Atvežtas Teisman

Teatrininkas Earl Carroll padarė šitą dinosauro iškamšą savo vaidinimuose rodyt. Bet biz
nieriai Messmore ir Damon apskundė ji dėl pasisavinimo jų patento. Carroll atvežė savo pa
darą i New Yorko teismą kaip “liudininką”, bet i teismo rumus tas sutvėrimas netilpo, todėl jis 
čia stovi su visu troku prie teismo laiptų.

S5?

Septintas Puslapis

RICKUS PASINEŠINĘS .VOS NEPAPIOVĖ VAIKO 
PANEVĖŽIO LINK.

Turimomis žiniomis, iš 
Kėdainių Riekus pasineši- 
nęs Panevėžio apskritin, 
Krekenavos kryptimi.

Manoma, kad su savim 
pinigų Riekus dar galįs tu
rėti apie 10,000 litų. Mat, be 
kelių tūkstančių litų atimtų 
iš Šakynos klebono, kelis 
tūkstančius litų jis yra pag
robęs ir iš Varnių žydų liau-

ŠEIMOS TRAGEDIJA.
Panevėžio gyventojas šir- 

kšovas vedė žmona ir abu
du išvažiavo Urugvajun 
(pietų Amer.) Tenai jis su- 
itaupė kelius tūkstantėlius. 

Tačiau žmona susipažino 
su tulu Markevičium, vyrų 
pametė ir grįžo į Lietuva. 
Čia širkšnovienė kurį laikų 
linksmai gyveno su savo 
meilužiu, bet kai pritruko 
pinigų, meilužis jų pametė. 
Tuo įsižeidusi ir pasijutusi 
gatvėje, Š—nė nutarė atker
šyti savo meilužiui. Tų ji 
padarė pereitų metų rudenį, 
revolverio šūviais jį sužeis- 
dama. Šiomis dienomis Pa
nevėžio apygardos teismas 
širkšnovienę nubaudė sąly
giniai 6 mėn. kalėjimo.

PIGIŲ BUTŲ KOLONIJOS I KUNIGAS PAĖMĖ PINI- 
RUMŲ SUSTABDĖ ^ITC ’ A,nnT 

DARBUS.
Kaune, Parodos aikštėj 

statomų pigių butų koloni
jos rūmuose dabar jau bu-

1 Tirkšlių vai., Krūčių kai
me gyvena ūkininkas Nor
vaiša-, prie jo kartu gyveno 
ir jo tikras brolis Norvaiša 
nepilnaprotis. Ukin. Norvai
šų! išvažiavus pas gimines, 
namuose pasiliko jo žmona, 
jų 8-rių metų dukrelė ir bro
lis nepilnaprotis. Pastarasis, 
pasinaudojęs, kad brolio nė
ra namuose, pagriebęs peilį 

.... _ . . ;ir mergaitei pradėjęs piauti
dies banko. Taigi kol pini-Į kakią Motina pamačiusi bai 
gų turi, jam esą lengviau ir‘jSįaį persigandusi ir surikusi, 
slapstytis, nes, reikalui; kad vyras parvažiavęs, tada 
esant, pasisamdo pagalbos^ palikes mergaite ir išbė- 
arba padėjėjus. !gęs į tvartų slėptis“ kur ir

Pasakojama, kad Riekus į bUVęS uždarytas.
uamatęs krim. pol. virs, išli-l Policija ji suėmė. Sužeis- 
pintų skelbimų, kur sakoma, jtoji nuvežta į apskr. ligoni- 
kad už Rickaus sugavimų,nę, kur jai gerklė susiūta, 
skiriama 1000 lt. premijos. __________
Riekus ūkininkui pareiškęs :| PROJEKTOJAMAS CUK- 
“valdžia duoda 1000 lt., o Į RAUS MONOPOLIS, 
aš tau duosiu už manęs sau-! ....
gojima 2,000 lt., tai viso I Finansų ministeri ja pa
gausi “ 3,000 lt. — sugauk! renSus in i.ne§us ministerių 
mane!..” Tai taręs Riekusi kabinetan įstatymo projek- 
kilstelėjęs kepurę ir nudro- “
:es savo keliais.

POLICININKO KOVA SU
DEKTINDARIU.

Vaisodžių kaime, Butri
monių valsčiuje, prieš Kalė
das buvo toks atsitikimas:

Vienas policininkas per
sekiojęs 
kaimų dektindarius. Pama
tęs iš krūmų išlendant šau-.sa’Kg tuos darbus sustabdy- 
tuvu ginkluotų žmogų, poli- tL Mat > keliamas naujas 

klausimas — dėl rūmų pas- 
i...... Nors rumai supro-

atsakęs. jektuoti ir pastatyti pigių į 
kas tau darbo’ ir šovęs po-į butų kolonijai, tačiau dabar! 
inininlzm i xrir1 iivinc' . i • x • 1 • x • 1 * •v. . . t namai numatomi skirti ki-

ninkas sužeistas, pargriuvęs • tam reikalui. Galimas daik- 
ant žemės, o pilietis, many-:taS) kad savivaldybė į tuos 
damas, kad policininkas jau rumus perkelsianti socialės 
nebegyvas, priėjo artyn ir i apsaugos skyrių. . 
pasilenkęs žiuri. Tačiau po
licininkas pajėgęs paleisti iš 
revolverio šūvį degtinda
riui tiesiog į 
tindarys vietoje kritęs negv-i , . . . x .x .J J ■ j d aus u-engimai tam pritai-

'kvti

Policininkas esąs atga- • 
bentas Alytaus apskrities li
goninėn ir gydomas.

I

MAŽEIKIUOSE ARKLIAI
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Tirkšlių žyginių arklių 
stoties laikytojas J. Pocevi-; 
čius, pasibaidžius nuo auto-! 
mobilio arkliams, išvirto iš 
ratų, bet užsikabinus už kar j 
čių kojoms tapo gerokai! 
plentu pavilktas ir sunkiai 
sužalotas. Nuvežtas į apskr.- 
ligoninę mirė.

Pocevičius žyginius ar
klius laikė septynerius 
tus ir nors turėjo per 70 
tų amžiaus, bet buvo 
tvirtas senukas.

Vaisodžių Jr kt. )vo dirbami vidaus įrengimo
L. ~ T"3-į darbai, tačiau burmistras į-

cininkas paklausęs, ar tas,p;__ ;
pilietis turįs ginklui laikyti pįi^įes< 
leidimą. Pilietis 1
“1 ....................
licininkui į vidurius. Polici-;

GUS, O LAIDOT NEATĖ
JO.

Kaune anądien mirė Ona 
Zakarauskaitė.Buvę susitar
ta su Karmelitų kun. Žilin
sku jų palydėt į kapus, bet 
sutartu laiku kunigas, neatė
jo. Žmonės išlaukę kelias 
valandas, velione turėję lai
doti be kunigo, nors už lai
dotuves jau buvę iš anksto 
užmokėta. Kalbama, kad 
kun. ž. kalėdojęs ir j arų ne- 

Įbuvę išskaičiavimo eiti lai
doti, o juo labiau, kad pini
gus jau turėjo kišeniuje.

I

»
i

Kol šis klausimas galuti
nai paaiškės, darbai ir sus-

i krutinę Deg- tabd>’ti’ nes kam rumai bus 
i™ VritL lakinami, tai turi būti ir vi-

SUDEGĖ GARGŽDŲ PRA
DŽIOS MOKYKLA.

Gruodžio m. 24 d. rytų 
sargas užkure mokyklos 
krosnį. Krosnis jau buvo a- 
pirusi, todėl per jos plyšius 
užsidegė sienos. Bematant 
ugnis apėmė visų mokyklos 
vidų. Subėgus vietos gaisri
ninkams ugnį gesinti —pa
sirodė, kad nėra arti van
dens. Matydami, kad savo 
jėgomis ugnį nepasiseks nu
galėti, pakvietė Klaipėdos 
gaisrininkus, bet jiems dar 
neatvykus — mokykla visai 
sudegė.

BROLVAIKIS UŽMUŠĖ 
SAVO DĖDĘ.

Veidlonių kaime, Rokiš
kio apskrity, buvo žiaurus 
nuotikis prieš Kalėdas, ku
ris visoj apylinkėj sudrum
stė žmonėms Kūčias ir Ka
lėdų šventes. Pik Stabojiiui 
vakare nuėjus į šulinį van
dens, užpolė jį brolio sūnūs 
ir kibiro smugiu užmušė.

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLUI 90,000 LITŲ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Dariaus—Girėno 
paminklui tenai surinkta 
jau 90,000 litų.

JEI PATRUKĘS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrukime seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jus Imsite 
ant kelio kuris suteikė TuksUnčiama

Parankamą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaos rašyt pas W. S 
Rice, .70 N. Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos. 
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 pritaikytoją. 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 tuojaos W. S R**,

99 METŲ SENIUI IŠDYGO 
NAUJI DANTYS.

Panevėžio valse. Bema- 
takių kaimo 99 metų gyven
tojui Meškauskui šiomis die
nomis išdygo dantys.

Ine., 70 N. Mai» Street, Adams, N. Y*

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgą

UŽDRAUDĖ VAIKAMS 
PARDAVINĖTI LAIKRA

ŠČIUS.
Vidaus reikalų ministerio 

įsakymu nuo sausio 1 d. vai
kams (nepilnamečiams) už
drausta gatvėse pardavinė
ti laikraščius. Tas įsakymas 
padaryta remiantis tarptau
tine Ženevos konvencija dėl 
nepilnamečių ii- moterų ap
saugos, kurių Lietuvos vy
riausybė yra pasirašius. Pa
skutiniuoju metu “Spauda” 
buvo suorganizavus Kaune 
apie 50 vaikų.

mė
mė- t 
dar i 

|

DARBININKAMS NEVA
LIA STREIKUOT.

Nesenai kartonažo dirb
tuvėj Kaune buvo sustreika
vę darbininkai, reikalauda
mi geresnių sąlygų. Dabar 
Kauno komendantas du vei
klesniu streiko vadu, Mar
kovą ir Levušų, nubaudė po 
mėnesį kalėjimo.

Ot, ir “laisva” Lietuva! 
Streikuot nevalia!

PANEVĖŽY PRADEDA 
JUDĖT LAISVAMANIAI.

Paskutiniu laiku jaučia
mas Panevėžio laisvamanių 
atbudimas. Pradėta galvoti 
apie veikimų, kapinių stei
gimų ir k. Susirūpinta įstei
gimu laisvamanių d-jos sky
riaus ir t. t.

GREITA 
_ KELIONĖ 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 

Velykine Ekskursija!
Rengiama '

Liet. L. A. Sąjung. Amerikoje 
Populiariu Garlaiviu 

DROTTNINGHOLM 
Išplaukia iš New Yorko

Kovo(March)17 d., 1934 m.
Ekskursiją vadovaus filmininkas

p. K. LUKŠIS
Kiti išplaukimai

S. S. Drottningholni. vasario 17 
M. L. Kungsholm balandžio 4 
M. L. Gripsholm, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7

Norį kartu keliauti kreipkitės į 
I.LASA narf, arba j bet kuri autori
zuotą agentą.
SWEDISH AMERICAN LINE

’ 10 Statė Street Bmton. Mass.
L .

itų, kuriuo numatoma mono- 
! polizuoti cukraus gamyba 
’ir importą.

Kad mažiau cukraus reik- 

jsistatyta ateinančiais metais 
statyti antrą cukraus fabri- 
ka.Fabrikas busiąs, statomas 

įtarp Kuršėnų ir Papilės, t. y. 
'Šiaurės Lietuvoj.

--------- :-----
IŠŠOKO IŠ TRAUKINIO 

IR UŽSIMUŠĖ.
j Tarp Pilviškių ir Alksnė
nų iš einančio traukinio iš
šoko 20 metų mergina ir už
simušė.

Spėjama, kad ji šokusi 
manydama, jog pravažiavo 
Pilviškius, kur turėjusi išlip- 

jti. Mergina esanti kilusi iš 
Kybartų.

TAURAGĖJ AREŠTUO- .
TAS LIGONIŲ KASOS importuoti, esą tikrai nu- 

DIREKTOR1US.
Tauragės apygardos ligo-! 

nių kasos revizijos komisija 
oradėjo daryti reviziją, ap
čiuopė nemalonų dalyką. 
Kasos direktorius J. Eidu- 
kas išeikvojęs kasos pinigų 
apie 11,000 litų. Jis jau are
štuotas.

237 VARŽYTYNĖS.
Kauno V-tos nuovados 

pilicija sausio mėn. Kaune 
skelbia 237 varžytynes kiln. 
turtui parduoti. Nemaža 
varžytynių paskelbta ir ne- 
kil. turtui parduoti.

Greičiausia Kelionė i Lietuva 
BREMEN • EUROPA 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK 

TREČIOS KLBSOS LAIVAKORTĖS Iš S170 50 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daugiau 

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

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD I
— 252 BOYLSTON STREET, BOSTON J

GELVONYSE SUDEGĖ 2 
DVARŲ KLOJIMAI.

Gelvonai, Ukmergės aps. 
Šiomis dienomis sudegė 
Liukonių dv. klojimas. Nuo
stolių padaryta per 5,000 li
tų. Gaisro priežastis nežino
ma. Po kelių dienų užsidegė 
ir Meiženų dv. klojimas, ku
riame sudegė visi dar nekul
ti javai, kuliama mašina, 
ratai, pakinktai ir kit. Nuos
tolių per 16,000 litų. Šis 
klojimas, spėjama, kad bu
vo padegtas. Abiejų dvarų 
klojimai apdrausti nebuvo.

SUDEGĖ 12 ARKLIŲ.
Šiomis dienomis Pamūšio, 

dvare, Musninkų vals. Uk
mergės apskr. užsidegė ark-Į 
Iki ės, kuriose sudegė 12 ark- ’ 
lių ir. įvairių ūkio padargų.' 
Nuostolių per 20,000 litų.

t
»
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 LIETU VO S

INIOS
i
i

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

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

Galit pamatyt visą
Lietuvą tik už $9

•s ====■■

Skaitydami Dr. Margerio knygą• *

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje

Į

KOTO 3 B.

VELYKŲ EKSKURSIJA I LIETUVA• I
per Scandinaviaa-American Line

Ekskursijai vadovaus gerai žinomas operos Dainininkas 
JUOZAS BABRAVIČIUS. Laivu

S. S. UNITED STATĖS
Išplaukia iš New Yorko

Tiesiog j Copenhagen, o iš ten tiesioginiu laivu j KLAIPĖDĄ 
Visas vandens kelias per Copeąhagen j Klaipėdą boa po 

vada vyste įnašą gerai žinomo operos dainininko 
JUOZO BABRAVIČIAUS

t

» ♦
Dėl laivakorčių kainą ir kitų informacijų kreipkitės pas 

Scandinavian-Amencan Line autorizuotą agentą.
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

rt Whtteball St., 248 Wash«<ton 3t„ 130 N. USaUe St,
New York N. Y. BaaUm, Mam. CNeag*. BĮ.

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 oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau f 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order'iu 
arba registruotame laifto.

Adresuokite:

3325 S. HALSTEDST.
DR. MARGERIS,

CHICAGO. ILL

t

I
J
I
« 
i
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Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių. Įvairiu apysaką 
ir pamokinimų.

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

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

Lt-..,
r



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 6. Vasario 7 d.. 1934 m.
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Vietinės Žinios
NORWOODO TRAGEDI

JA AIŠKĖJA. /

Petras Razvadauskas ir jc 
du draugai buvo nunuodyti 

munšainu su aršeniku.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad 20 sausio Norwoodc 
mirė nuo naminės degtinės E 
žmonės: Petras Razvadaus
kas, Aleksandras Romaško- 
vskis ir Andrius Olsen. Tuo 
met buvo manyta, kad deg 
tinė buvo padaryta iš me
džio alkoholio. Bet valdžios 
chemikai likusį jų snapsą iš
analizavo ir medžio alkoho
lio jame nerado. Tuomet 
buvo padalytas lavonų skro
dimas, kad nustačius, nuc 
ko jie mirė. Jų viduriuose 
rasta arseniko nuodų. Tuo 
met da sykį ištirta likusi ju 
degtinė. Keturiose uncijose 
rasta tiek aršeniko, kad gali 
ma butų nunuodyt da 1£ 
žmonių.

Dabar kilo klausimas, kas 
ir kokiais tikslais tą degtinę 
užnuodijo? Policija nuvyko 
pas Baroną, kur tas gėrimas 
buvo pirktas, suėmė ir jo 
žmoną ir paėmė visą buvu
sią pas juos naminę degtinę 
Bet toj degtinėj aršeniko ne
buvo. Vadinasi, jis buvo į- 
dėtas tik i tas dvi bonkas 
kurias Razvadauskas su sa
vo draugais buvo nusipirkę 
Taigi policija dabar stengia
si išrišti klausimą, kas ir ko
kiais sumetimais galėjo tai 
padaryti? Kai kas spėja, jog 
nuodų galėjo įdėti moteiys 
pavydo ar keršto motyvais.

Petras Razvadauskas bu
vo 35 metų amžiaus lietuvis- 
Aleksandras Romaškovskif 
buvo 38 metų, o Andrius Ol
sen—55. Visi jie gyveno 
Sauerio f a r m o j e, netoli 
Walpole miestelio. Tą ne
dėldienį. 20 sausio, pas juos 
atvyko į svečius keliatae 
darbininkų iš Norwooclo 
garbarnės. Nutarta išsigerti. 
Farmerio 22 metų amžiaus 
duktė nuvežė kelis vyrus 

• automobilium į Norvvood? 
pas minėtus Baronus, kur jie 
nusipirko porą bonkų “na- 

' minės” ir vėl sugryžo ant 
farmos. Tenai prasidėjo gė
rimas. Razvadauskas susi- 

- rietė pirmutinis. Jis tuoj kri
to ir bežiūrint mirė. Tuomet 
nusitvėrė už vidurių Olsen ir 
Romaškovskis. Jie numirė 
nuvežti ligoninėn. Tūlas 
Steinberg irgi sunkiai susir
go, bet vėliau pasveiko.

Policija jau surado aptie- 
ką, kur buvo pirktas aršeni
kas. Dabar ji j ieško, kam 
galėtų rūpėti tuos žmones 
nunuodyt. Kiek teko iki šiol 
sužinoti, tik vienas nunuo
dytųjų turėjo apdraudęs sa
vo gyvybę, ir tai vos tik $200 
sumai.

Reikia tačiau tikėtis, jog 
kaltininkai bus susekti.

Areštavo aukų rinkėjus.
South Bostone policija su

ėmė du apgaviku, kurie rin
kdavo pinigus nesamoms 
labdaringoms organizaci
joms. Vienoj vietoj jie sakė
si atstovaują katalikų laik-Dėl Jono Valinto skriaudos.

“Keleivio” 5-tam nume- raštį, kuriam reikalinga pa- 
y tilpo žinia, kur kaltinami rama; kitur dėjosi geležke- 
“jėzujito tėvai”,kam parda- hc darbininkų unijos įgalio- 
vė Jono Valinto namą už ne- tiniais; da kitur, sužeistų 
nokėtus antrojo morgičiaus policmanų ir ugnagesių fon- 
procentus. Valintui buvusi do kolektoriais. Patekę į po 
padaryta didelė skriauda.

Ištikrųjų gi namas buvo 
jarduotas ne dėl morgi- 
iaus procentų, bet dėl ne- 
uokėtų miestui taksų. Tak
ai buvo nemokėti už 1932 
netus $332.50, už 1933 me- 
us $360.80. Be to da buvo 
emokėtas vanduo ir pirmo- 
o moigičiaus procentai 
lankui. Išviso nemokėtų bi- Už sužeidimą darbininkai 
ų buvo $1,016.82. Taigi dėl 
itų bilų ir buvo namas par- 
luotas. Pats Valintas pasa- 
ė: “uždarykit ir parduo- 
dt.” Yra ir liudininkai. Tai 
kam dabar kaltinti “jėzuji- 
to tėvus”? Nors musų var
ias nepaminėtas, bet žmo- 
Tės vistiek gali dasiprotėti, 
įpie ką yra kalbama.

Jėzujito tėvai.

. licijos rankas jie prisipažino 
surinkę per kelis mėnesius 
daugiau kaip $4,000, apgau- 
dami daugiau kaip 300 žmo
nių. Vienas tų apgavikų e- 
sąs 30 metų amžiaus ir vadi 
naši Francis Daly, o antrc 
pavardė — Thomas Riley 
55 metų amžiaus.

Svečias apvogė namus.
Geros širdies biznierius 

susipažino anądien su dai
liai atrodančiu jaunu vyru, 
kuris skundėsi buvęs kari
ninkas, bet dabar neturįs ko 
valgyt. Biznierius parsivedė 
jį namo ant vakarienės, o 
pavalgius pasiūlė sulošti po
rą partijų kortomis. Svečias 
mielai sutiko, bet pasisakė 
pirma norįs išeiti cigaretų 

! nusipirkti. Kaip išėjo, taip 
ii- nesugryžo. šeimininkė vė
liau apsižiūrėjo, kad kartu 
su tuo ‘svečiu” išėjo jos pi
niginė su $47 pinigų ir žie- 

as $12 vertės.

gavo $52,517.
Ho m e r Cushing, buvu- 

sis Lynno vandens kompa
nijos darbininkas, pereitą 
sąvaitę teismo nuospren
džiu gavo $52,517 už sužei
dimą. Jis buvo sužeistas 
1930 metais pristatydamas 
geriamąjį vandenį į Jelles’c 
namus Brookline. Nešant di
delį butelį vandens, nukrito 
elevatorius ir suardė jam 
veidą. Cushing apskundė to 
namo savininką, reikalau- 

Pereitą sąvaitę buvo areš- damas $100,000 atlyginimo, 
ir prisaikintųjų suolas da
bar nusprendė, kad namo 
savininkas turi užmokėt Cu- 
shingui $52,517.

Puošia tarptautinį koncertą
Muzikos mėgėjams gal 

jus įdomu žinoti, kad Bos
tone yra į-uošiama tarptauti- 
įė muzikos iškilmė, kuri į- 
Vyks 22 vasario 3 valandą 
to pietų, t. y. Washingtono 
gimimo dieną, Symphony 
Hali auditorijoje, šiame 
koncerte dalyvaus dešimts 
/airių tautų chorų, iš viso 
500 žmonių, pasipuošusių 
javo liaudiškais kostiumais, 
zangos bilietai bus nuo 35 
fentų iki $2.

So. Bostono policmanas 
areštuotas.

uotas South Bostono 6-tos 
įuovados policmanas N. H. 
,tanley, užtai kad giltas bū
damas peršovė taxi vežiką 
gazolino stoty, ant Cam- 
iridge st. Policmanas teisi
nasi, kad vežikas pasirodęs 
am įtartinas ir jis norėjęs jį 
uimti, bet buvęs vežiko iv 
rijų jo sėbrų užpultas ir tu- 
ėjęs šauti savęs apsigyni
mu.

Babravičiaus koncertas 
pavyko gerai.

Meno žvilgsniu, artisto 
Babravičiaus koncertas pe
reitą nedėldienį pavyko la
bai gerai. Ponas Babravičius 

, dainavo puikiai. Ypač pub- 
: likai patiko “Kazbekas” ir 
“Ei, uchnem”.

Turėjome progos išgirsti 
ir baritoną Petraitį, kuris 
taipgi patiko klausytojams.

ŠĮ panedėlį p. Babravičius 
jau išvažiavo New Yorkan 
ruoštis kelionėn į Lietuvą. 
Bet jis čia da sykį sugrįš, 
nes 12 vasario jam yra ruo- 
šiamas koncertas Worceste- 
ry, o 25 — Lavvrence.

Policija užklupo nuogųjų 
šokius.

Repertory Hallėj, Back 
Bay distrikte, kur gyvena 
turtingesnio j i Bostono bur
žuazija, pereita sąvaitę po- 
icija užklupo didžiausius 

dyvus. Salėje, kur yra 500 
sėdynių, buvo susikimšę 800 
vyrų, o scenoje šokinėjo ir 
kraipėsi nuogos merginos. 
Policija suėmė 7 merginas ir 
4 vyrus, kuriuos kaltina ne
padoriu elgesiu. Be to, buvo 
paimta daug “nešvarios” li
teratūros.

Tarp Lynno ir Revere 
miestų, netoli Bostono, pra
dėta statyt per Saugus upę 
naujas tiltas, kuris kaštuos 
$1,500,000. Prie jo dirbs a- 
pie 200 žmonių.

PENKTAS METINIS 
BALIUS.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 359 Dorchesterio 
kuopos bus 10 d. Vasario 
February, 1934. m. nuo 7:30 

____  ___ ____ vakare, Eastem Star Temple 
Liet Piliečių Draugija, SLA svetainėje, 8 Virginia street, 
43 kuopa ir Sandaros 7 kp. prie Uphams Corner, Dor- 
Kalbės žymus amerikonas ir 
adv. F. J. Bagočius. Muzika
li programą pildys Gabijos 
Choras ir yra kviečiami visi 
žymiausi vietos ir apielinkės 
dainininkai bei ' muzikai. 
Taipgi turės ir gerą orkes
trą. ' Kviečiame So. Bostono 
ir apielinkės lietuvius minė- 
'ame vakare susirinkti ir iš
kilmingai paminėti savo 
t a u t os nepriklausomybės 
šventę. Kviečia Rengėjai.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES MINĖJIMAS.
Vasario 18 d. 7:30 vąl. va

kare, Lietuvių Salėje, E ir 
Silver Sts., So. Bostone, į; 
vyks Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas. Rengia

Pagalba Lietuviams.
Kiekvienas lietuvis, kuris 

uždirba mažiau $20 į sąvai
tę, gali gauti vieną toną an
glių, primokėdamas už atve
žimą. Taipgi ir maistas bus 
duodamas. Namų savinin
kai ir gali kreiptis jei jie 
mažai uždirba. Ofiso valan
dos kas vakaras nuo 6:30 i- 
ki 7:30 valandai. Kreipkitės 
į Lietuvių M. Žinyčios Mi- 
nisterj, 2 Atlantįc St. South 
Boston, Mass.

5 puikus kambariai ir 
maudyne.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

BALIUS
Rengia Švento Kazimiero R. K. 

Draugija naujų narių prisirašymui
VASARIO-FEB. 10 d. 1934

GYDYTOJŲ ADRESAI

chestery. Bus šokiai, vaka
rienė ir išsigert Šį kartą ren-' 
gėjai pilnai pasirengę užga-i 
nėdint antsilankiusius. Pel-' 
nas vakaro yra "paskirtas 
Juozo Janušausko skridi
mui Lietuvon.

Kviečiame visus atsilan
kyti į šį pasilinksminimą.

Įžanga 40 centų; vai
kams 20 centų.

Rengėjai.

* CAMBRIDGE, MASS.
Išsirandavoja štymu apšildomas 

rūmas, yra maudinė, drapanas skal
biu ir pagaminu valgį. $2.50 už viską 
savaitėje. 181 Clark Street.

f BAY VIEW : 
MOT O R SERVICE;

Telephono
So. Boston 

1058
AUTOMOBILI V 

AGENTŪRA.
STUDEBAKER 

IR TROKV 
Modelis 1934 metę 

Kainos nuo $645 iki $1045
F, 0. B. Factorv

1 Taipgi taisome Automobilius i

i --..... ‘y‘-
| Peter Trečiokas ir
l Joe Kapočiunas — 
t
| Taisymo ir demonstravimo vieta:

♦ « I 
I
i.

ir 
Trekus visokių jšdirbysčių.

savininkai.

1 HAA1LIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON i'elef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Tei. So. Boston 2669.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus
Seredomi9 iki 12 dieną. ; 
Ofisas “Keleivio” name
BROADWAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.

i
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Apgavo ant $15,000.
Lenkas vardu Joe Lusz- 

:zyk su savo giminaite Ste- 
?ane atėjo policijon skųstis, 
kad tūlas Dunlop apgavęs 
,'uos ant $15,000. Jis kalbė
davęs jiems dažnai apie ar- 
dių lenktynes Floridoj, ant 
airių esą galima uždirbti la
jai daug pinigų. Nuo tų pa- 
akojimų atsirado ir pas 
Luszczyką noras pamėginti
aimės. Dunlop apsiėmė jam 350 moterų daro bedarbių 
patarnauti. ,

Vieną dieną ateina pas 
juos tas Dunlop ir sveikina 
‘su laime”. Žinot,, sako, aš 
paėmiau jums “betą” už 
$15,000, ir jūsų arklys lai
mėjo labai didelę sumą pi
nigų. Daugiau dirbti jau ne
reikėsią. Bet, sako, pirma 
turit užmokėti tą $15,000, 
nes kitaip negalima gauti 
aimėtų pinigų.

Luszczyko giminaitė iš
ėmė iš banko $3,000 savo 
sutaupų, $12,000 jiedu gavo 
pasiskolinti ir, sudarę 15 
tūkstančių, padavė visus pi
nigus tam ponui Dunlopui. 
Nuo to laiko jie daugiau jo 
nematė. Dabar skundžiasi 
nabagai policijai, bet ką gi 
policija gali pagelbėti?

cenzą.
Pereitą sąvaitę Bostone 

350 moterų buvo paleista su
rašinėti Bostono bedarbius 
ir kaip jie gyvena. Vėliau 
tas darbas busiąs išplėstas 
po visą valstiją. Moterys 
prisaikintos, kad sulinktų 
žinių niekam pašaliniam ne
išduotų.

I SLA. 188 Kp. Vakarėlis.
1 Su šokiais įvyks Subatoj, 
Feb.-Vas. 10 d. 1934 m. 7:3(J 
vai. vak., Lietuvių M. Žiny
čios svetainėj. Kurie ateisit 
turėsite gerą laiką. Rengia 
SLA 188 kp. Įžanga 25 cen
tai ypatai.

GERA ŽINIA GASPA- 
DINĖMS.

Atsidarė da viena lietuvių 
krautuvė City Point. Užlaikom 
visokių gerų mėsų, šviežių kil- 
basų, veršienos, paršienos, ste
ko, pork čapso. geres jautienos 
ir labai gerų silkių, sūrių, svie
sto, kiaušinių ir kitokių produk
tų, taipgi visokių daržovių, gro- 
serio ir f rūktų.

Patarnavimas geriausias ir 
kainos pigiausios, negu bent kur. 
Kurie atsilankys vieną kartą, 
nepamirš ir kitą kartą užeit. 
Kurie reikalauja, paimam orde
rius iš namų arba per telefoną 
ir pristatome dykai So. Bostono 
ir Dorchesterio apielinkėje. Pra
šome užeit.

C. PETRAITIS, Savininkas.
721 E. 5 Street, So. Boston

Šaudymas South Bostone.
Aną vakarą South Bosto

no plicija pastebėjo ant Old 
Colony avė. keturius vaikė
zus važiuojant automobi- 
lium, kuris nesenai buvo 
pavogtas. Policijos mašina 
leidosi vytis, o vagys bėgti. 
Policija pradėjo bėgančius 
šaudyt Privažiavę prie jū
rių, vagys iššoko iš savo au- 
tomobiliaus ir per užšalusias 
jūres pabėgo Dorchesterio 
linkui. Jų paliktame auto- 
mobiliuje policija rado kru
viną kepurę ir kraujo matė
si ant sniego. Policija tuoj 
pranešė apie tai visiems tos 
apylinkės daktarams ir ligo-| Maldene gazu nusižudė 
ninėms, bet sužeisti vagys gazolino stoties savininkas 
niekur nepasirodė.' Įpillsbury. •

Roxburyje pereitą subatą Charlestowne buvo api- 
sudegė savo namelyje tūla plėštas anglių kompanijos o- 
Alice Lathon, 50 metų mo fisas. Plėšikai nusinešė 
teris. - $74$. -

/

Užgavėnių Šokiai.
Įvyks utaminke, Feb. 

Vas. 13 d. 1934 m. 8:00 vai. 
vak. Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėje. Publika galės šo
kti iki pirmos valandos nak-

K. Sidabras persikėlė 
naujon vieton.

Su pereita sąvaitę savo 
laivakorčių ir insurance ofi
są perkėlė po numeriu 308 ties. Prašome ateiti, nes*dau- 
Broadway, So. Boston, ant giau neįvyks iki po Velykų, 
antrų lubų. . .,

Nauja vieta yra daug pa
rankesnė ir ofisui tinkames-
110. \

Senoje ofiso vietoje, t. y.
342 Broadway,atidaiys tik
rą lietuvišką užeigą: bus 
galima gauti gerų lietuviškų 
užkandžių, alaus, degtinės ir 
kitoniškų gėrimų.

Report. V.

Į Rengia Lietuvių M. Žinyčios
Komitetas. Prašome ateiti. 
Įžanga 25 centai ypatai.

JOSEPH MARTIN CO.
LAISNIUOTI 

Karpenteriai ir Pentoriai. 
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjimo. 
Darbas garantuojamas visuomet. 

396 SEAVER STREET 
DORCHESTER, MASS.

Tel. Talbot 3768

SURVILOS
KVIETKYNAS

GYVOS SKINTOS GĖLĖS 
Vestuvėms ar šermenims 

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

SURVILAS- 
The Florist

875 CAMBRIDGE STREET 
Cambridge. Mass. 

Telefonas 9438

SVETAINĖJE
492 E. Seventh Street

SOUTH BOSTON, MASS. 
6:30 vaL vakare.

Gerbiamieji nariai ir visuomenė:
Kviečiame visus atsilankyti į 

Balių. Bus gera orkestrą Viktoro 
Dragūno, prie kurios visi galėsite 
smagiai pasišokti ir laiką gražiai pra
leisti.

įžanga visiems Aygiai 25c. Vaikai 
su tėvais įleidžiami be mokesčio. 
Taipgi turėsime gero alaus; .

Taipgi, dabar yra Draugijos vajus. 
Per tris mėnesius nauji nariai bus 
priimami nupiginta kaina. Nuo 18 
iki 25 metų be įstojimo mokesčio ir 
be daktaro. Nuo 25 iki 45 pusė įstoji
mo, su daktaru. Nepriklausantiems 
dabar gera proga prisirašyti, ši drau
gija moka $7.00 į sąvaitę ligos pašei- 
pą. Pomirtine $200.00.

Kviečia KOMITETAS.

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Bndintojus.
Reikale galiu ateit į namus.

453a BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 2029-W
Petras Ketvirtis

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

iš seną laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OI L BURNERIUS. PATYS 
ĮTAISOME.

PARDUODU RADIOS penkių ge
riausią kompaniją. Duodą ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
Bostono.

326 BROADWAY
TeL 4618-W SO. BOSTON, MASS.

šį

i

Į A.J.NAMAKSY i 

‘ Real Estate & Insurance « 
* 36fr W. BROADVVAY, Room 1 » 

SOUTH BOSTON. MASS.
} Office Telephone Res. Telephone j 
!So. Boston 3357 Jamaica 2031-M !

Residence: 251 Chestnut Avenue ♦ 
Jamaica Plain, Mass.

1. .

Joseph Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

$4 UŽ DANTĮ. 
BRIDGE DARBAS

plomba 
ištraukimas į
kartą nu vai. dantų J

1
1 r
Bridge Darbas arba 

išrodančios platės
i Hecolite platės nesulaužomos $25
[ Visoks darbas gvarantuotas ir

• j galiJjut padarytas į 24 valandas, 
jj TREMONT ST. ir

333 Massachusetts Are. 
(netoli nuo Hutnlngton avė.) 

o BOSTON Tel. Capitol 9967 
' D R. S. D. P U T Z M A N

$8
i t 
t •
♦ » • 
t i i 
! 

.»

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO., 
Geriausio* Degtinės, Vynai,

Alos ir šampanas.
Dykai Pristatome į Namus.
106a DORCHESTER STREET

So. Baston. Tel. S. B. 1348

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mea užlaikome visokią Vaiatą ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielui iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje visiems geriausias patarna
vimas if teisingas patarimas. Vai
stus nusiunčiam Ir per paštą. Taip 
pat galima gaut Degtinės ir Vyno.

D. CAWT. (Reg. Aptiekorim) 
lto DORCHESTER STREET 
soutT’bootok^mass.

Tek So. Baatoa 2639, J173 D 2799

r. Ai

>

Tel. Univeniity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAI, SKVERO' 

CAMBRIDGE, MASS. Į

LIETU VYS

OPTOMETRISTAS

(šegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky 
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O D.
447 Broad«ay. So Boston. Maaa

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Vedi visokias provaa. 

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

SOUTH BOSTON, MASS 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and F1LL1NG STATION 
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, imkite gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 9777.

*

Telefonas So. Boaton 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-ŪNDERTAKER

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray į 
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—l p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

AL

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETERIA

P. MOLIS )R GEO. MASIUONIS 
------------- Savininkai. --------------« T - . v

VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI Iš
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS, DEGTINE, VYNAS
IR KITI GĖRIMAI. 

Kaina prieinama. Prašome užeit. 

377 Broadicay South Boston, Ma»s. 
NoeoeooooooeonoMeMoMMMecą




