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Kunigų partija yra mažu-Jinti diplomatiniai santikiai. 
moję, bet ji stengiasi išsilai-l Vengrijos biržoj tuoj pradė- 
.kyti valdžioje, kad ir tuks- jo kilti vertybių kainos.

EUROPA SUKILO PRIEŠ 
FAŠIZMO DIKTATŪRA.

AUSTRIJOJ KRUVINA 
REVOLIUCIJA.

Gindama savo kailį, kleri
kalo Dollfusso valdžia šau

do į žmones iš armotų.
Šios sąvaitės pradžioje be

veik visa Europa užliepsna- 
vo revoliucijomis prieš fa
šizmą. Francuzijoj apskelb
ta 24 valandų streikas kaip 
įspėjimas valdžiai, kad ji 
nedrįstų fašistiškų eksperi
mentų daryti. Streikas supa- 
raližiavo visą judėjimą, su
stojo fabrikai ir geležinke
liai. Organizuoti Francuzi
jos darbininkai parodė, kad 
jie gali sutriuškinti kiekvie
ną fašistų ar monarchistų 
pasikėsinimą prieš demo
kratinę respubliką.

Tuo pačiu laiku panašiais 
tikslais buvo paskelbtas ge
neralinis streikas Ispanijos 
mieste Bilbao ir duota fašis
tams į kailį Airijoj.

Austrijos socialdemokra
tai pasiryžo žengti da toliau. 
Jie apskelbė generalinį 
streiką ir kartu pradėjo ver
sti klerikališkai - fašistišką 
Dollfusso valdžią. Vienos, 
Graco ir Linco miestuose 
prasidėjo baisus mūšiai. Te
lefono ir telegrafo vielos vi
sur nutrauktos, elektra nu
kirsta, naktimis miestuose 
tamsu.

Sukilimą iššaukė kunigų 
pakalikas Dollfussas. Tas 
paršyva užsimojo uždaiyti 
galingą socialdemokratų or
ganizaciją. Socialdemokra
tų vadovybė įspėjo jį, kad 
bus revoliucija, jeigu jisa1’ 
drįs kelti savo ranką prieš 
organizuotus darbininkus 
Dollfussas šito įspėjimo ne
paklausė ir nusiuntė būrį po
licininkų užimti socialde
mokratų organizacijos Cent
ro Rumus. Socialdemokratai 
pasitiko užpuolikus ugnimi. 
Keliatas Dollfusso bernų 
krito. Bet tuoj buvo pašauk
ta kariuomenė, kuri apsupo 
socialdemokratų namus ir 
pradėjo šaudyt. Po ilgos ko
vos kariuomenė namą už
ėmė ir buvusius tenai darbi
ninkus suėmė.

Tai buvo signalas visuo
tinam sukilimui. Tuoj pra
sidėjo mūšiai po visą Austri
ją. Linco (Linz) mieste so
cialistai užėmė vieną mo
kyklą prie Dunojaus. Kleri
kališkai - fašistiška valdžia 
liepė kareiviams šaudyt į tą 
mokyklą iš annotų. Bet tuo 
pačiu laiku kita socialistų 
rinktinė puolė policijos cen- 
tralinę ir užėmė ją, paimda
ma daug ginklų ir amunici
jos. Paskui socialistai iš čia 
pasitraukė į uostą ir laivų 
dirbtuves, kur per kelias va
landas jie buvo padėties 
viešpačiai Jų kulkasvaidžių 
ir karabinų ugnis nuvalė vi
są paupį. Tačiau kariuome
nė atsivarė howitzerius ir 
pradėjo daužyti dirbtuves iš 
sunkiųjų armotų. Čia daug 
revoliucionierių padėjo sa
vo galvas už Austrijos lais
vę.

tančius žmonių reikėtų iš
skersti. Pavyzdžiui, Austri
jos sostinėj 66 procentai 
balsuotojų balsavo už socia
listus ir išrinko visą miesto 
valdybą iš socialistų. Bet 
dabar krikščioniškųjų fašis
tų durtuvais ir kulkasvai- 
džiais šita žmonių rinkta 
miesto valdžia buvo nuvers
ta, o jos vieton pastatyti kle- 

Įrikalai. Akyvaiždoje šitokio 
begėdiško smurto socialis
tams nieko daugiau neliko, 

i kaip tik statyt jėgą prieš jė- 
Igą.

Žmonių dauguma yra so
cialistų pusėj, bet klerikalai 
kol kas da turi savo rankose 
armiją ir karo mašinas. Ir 
laikinai jįe gali žmonių su
kilimą numalšinti, nes preiš 
armotas sunku atsilaikyti. 
Bet budeliai ilgai ne viešpa
taus. Anksčiau ar vėliau, 
darbininkų vienybė nusuks 
jiems sprandą.

AREŠTAVO KLAIPĖDOS 
HITLERININKU VADĄ 

DR. NEUMANN.
Vokietija paskelbė Lietuvai 

ekonominį karą.
Klaipėda, Vasario 11 d. 

Lietuvos politinė policija 
M-eštavo daugiau kaip 20 
hitlerininkų vadų, kurie or
ganizavo perversmą Klaipė
dos krašte. Vokiečių valdžia 
oasiuntė į Kauną protestą 
iries Lietuvą, už “persekio- 
’imą” Klaipėdos vokiečių ir 
įaskelbė Lietuvai ekonomi- 
ri karą. Iš to aišku, kad Vo
kietijos fašistų valdžia ne- 
’uokais puola Lietuvą ir su 
lagalba hitlerininkų nori 
irijungti Klaipėdos kraštą 
irie Vokietijos.

Karo komendantas pulk. 
Liormanas paskelbė, kad 
:is turi įrodymų, jog hįtięri- 
rinkų partija Klaipėdoje, 
veikė teisioginiais Karaliau, 
’iaus nacių įsakymais.
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Kunigas Su Moteri
mis Įlūžo Per Ledą.

Reheoboth, Mass.—Perei
tos subatos naktį čia ištiko 
nelaimė kunigą D. C. Dor- 
chesterį iš New Yorko. Jis 
nakties laiku važiavo auto- 
mobilium su dviem mergi
nom. ir kažin kaip ten jam 
pasitaikė, kad kelio nežiūrė
ki ir automobilius išėjo į ša
lį ir užėjo ant ledo. Ledas į- 
lužo ir dūšių ganytojas su 
visu automobilium ir mergi
nomis pasinėrė į jūres. Pra
dėjus šauktis pagalbos, žmo
nės juos išgelbėjo. Visi trįs 
sušlapę ir peršalę buvo nu
gabenti į Providence’o ligo
ninę. Abidvi merginos iš 

, Brooklyno.

SENATAS UŽGYRĖ $950,- 
000,000 CWA DARBAMS.

Pereitą sąvaitę Senatas 
užgyrė administracijos rei
kalavimą paskirti da $950,- 
000,000 civiliniems dar
bams. Žemesnysis Kongreso 
butas buvo jau pirma šitą 
sumą užgyręs. Iš tų pinigų 
užlaikomi visokie darbai 
tiems bedarbiams, kuriems 
miestai turėdavo pašalpą 
teikti.

Japonai Vėl Mato 
Karo Sąmokslą. 

Sako, Amerika, Rusija ir 
Kinija tariasi juos su- 

naikinti.
Japonijos džingos (patrio

tai vėl pradėjo rėkti, kad jų 
“kaimynai” tykd juos sunai
kinti. Girdu Amerika, Rusi
ja ir Kinija, žinodamos, kad 
1935 metų rudenį Japonija 
turės tarpia' itinių “sunkeny
bių,“ padarė sąmokslą įtrau- 
kti_ją karamSr sunaikinti ją. 

pasakęs japonų 
ki Tožo. Toliau 
“Japonijoj no-

Darius Ir Girėnas
Tikrai Buvę Nušauti

Chicagoje dabar vieši iš Į
1i
I
i Lietuvos atvykęs Petras Pet- j
irulis, buvusis Lietuvos karo' _____
'aviacijos mokinys. Jo gimi- TURI DAUGiAU ORLAI-

RUSIJA PILNAI PASIRENGUS 
KARUI SU JAPONIJA.

! mų ir aviacijos laukų į šiau
rę nuo Mukdeno.

Mes karo su Japonija ne- 
i norim, sako gen. Bliucheris, 
[bet Japonijos imperialistai 
: prie jo ruošiasi ir mes gali
one būti Įtraukti Į dideles 
i komplikacijas.

•Japonija dabar 
. Mandžurijon
j ( 4 -z_. __ _

tai vva pilnai pasiruošę ka- reivių, prie kurių reikia pri
imi su Japonija ir savo prie-.dėti da apie 115,000 Man- 

fdžuko armiją ir 12,000 rusų 
v.v- jbaltgvardiečių, 1

. , ,, muose Rytuose vadas, todėl-vi pulti Sovietus,
pakviestas į visuotinį | 

komunistų partijos kongre-1 
są, ' kad paaiškintų, kiek 
raudonoji armija yra pasi
ruošusi karo pavojui.

Musų armija yra taip stip
ri, jis pasakė, kad ji gali už
duoti kapitalizmui triuški
nantį smūgį, o kai kuriose 
vietose ji sunaikins jį su vi
sais jo pamatais, jeigu kils 
karas su Japonija.

Japonija galvatrūkčiais 
ruošiasi karui. Bet mes jos 
pasiruošimų nebijom, pa
reiškė Bliucheris, kuriam 
komunistų kongresas smar
kiai plojo.

Kad Japonija ruošiasi ka
rui, tai parodo tas faktas, 
iog visą Mandžuko valstybę 
ii pavertė savo karo armijos 
papėde.

Ypatingai esą aiškus 
dalykai:

1. Mandžuko valstybėj 
Japonija nutiesė 1,000 kilo
metru (apie 620 mylių) 
strateginių gelžkelių, kurių 
vos tik trečdalis gali būt rei
kalingas ekonominiems kra
što reikalams. Reiškia, du 
trečdaliai tų gelžkelių ski
riami armijos tikslams.

2. Tame pat plote nuties
ta 2,200 kilometru (apie 1,- 
367 mylių) plentų.

3. Pastatyta 50 aerodro-

naitis tarnauja Kauno ligo
ninėj, kur buvo balzamuoja
mi parvežti iš Vokietijos Da
riaus ir Girėno kūnai, ir sa
kė p. Petruliui, kad musų 
lakūnai tikrai buvo Hitlerio 
nacių (tautininkų) nušauti. 
Balzamuojant jų kunus bu; 
vo rastos aiškios kulipkų 
žaizdos. Darius buvęs per
šautas per petį ir krutinę, o 
Girėnas — per veidą. Abu-

VIV IR TANKU, NEGU 
PRIEŠAS.

Generolas Bliucheris žada 
duoti karštą lekciją impe

rialistams.
Komunistų kongrese Ma

skvoje pereitą ketvergą gen. I .Japonija dabar turi su- 
Bliucheris pirmu kartu at-'traukus Mandžurijon 500 
skleidė paslaptį, kad Sovie-į orlaivių ir apie 130,000 ka-

Taip yra 
generolas E 
jis priduria:

myne, pasir‘iškęs Mantlžu-! kulka-
rijos užėmimu, buvo jos ne- " " '
pamainomą (politika nuo pat 
jos įsikūrimo. Japonija turi 
palaikyti tenai stiprų spau
dimą, nes tik tokiu budu ji 
gali užkirsti kelią Sovietų 
įsigalėjimui Rytuose.

“Japonija turi pasirinkti 
vieną iš dviejų:- arba pasi
likti amžinai uždaryta šito
se mažutėse salose, arba ei
ti vystymosi ir daug žadan
čiu keliu. Mes turim žiūrėti 
savo reikalų, neleisdami ki
tiems mus trukdyti.“

Vadinasi, patys japonai 
prisipažįsta, kad jie nori ki
tus naikinti ir grobti jų že
mes, i r-tuo pačiu laiku kalti
ną savo, kaimynus, kad tie 
nori juos “sunaikinti.“

ras plėstis Rytų Azijos že-

Į Bažnyčias Yra Su
dėta S20,000,000,000. 
Ir už tuos kapitalus niekas 

nemoka taksų.
Amerikiečių žurnalas “Ti- 

me” atkreipia visuomehės 
dėmesį, kad dabartiniu lai
ku, kuomet kiekvienas pilie
čio centas yra valdžios ap- 
faksuotas, į visokias bažny
čias yra sudėta $20,000,- 
500,000 kapitalo, už kurį 
niekas jokių taksų nemoka, 
ir niekas nedaro jokių pa
dangų, kad šitą kapitalą ap- 
Laksuoti. O tuo tarpu bažny
čios daro biznį, išnaudoja 
visuomenę ir surinktus mi- 
’ionus išveža užsienin, kaip 
tai daro Romos katalikų ku
nigai. Tai yra didelė skiiau- 
da piliečiams ir visai valsty
bei. Todėl laikas butų baž
nyčių turtus apdėti mokes
čiais. i

1 - - . -

Pabėgo Francuzijos 
Ministeris.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Eugene Frot, buvęs ke- 
’ias dienas vidaus reikalų 
ministerium Daladier’o ka
binete, pabūgęs žmonių ker
što, išdūmė iš Francuzijos. 
Mat, jis buvo liepęs policijai 
šaudyt į minią Konkordo ai
kštėje, kur krito keli šimtai 
užeisiu ir apie 10 žmonių 

buvo užmušta. Dabar jo to
ga, kurią jis dėvėdavo ves
damas teismuose bylas (jis 
buvo advokatas), viešai bu-

NRA ATĖMĖ “EKSTRI
NIAMS” DARBĄ.

Filmų mieste Hollyvvoo- 
de, Califomijoj, buvo 17,- 
500 “ekstrinių”, kurie ėmė 
po $7.50 iki $15.00 į dieną 
ir nieko nedirbo, tik reikąlui 
esant patarnaudavo kaip‘mi
nia ar kaip kariuomenė. Da
bar NRA sumažino jų skai
čių nuo 17,500 iki 2,000.
RUSIJA SUSITAIKĖ SU 

VENGRIJA.
Tarp Rusijos ir Vengrijos 

pereitą sąvaitę buvo atnau-

svaidžių šoviniais. Tai nesąs 
■ joks spėjimas, o tikras fak
tas. Tačiau Lietuvos valdžia

ti, kad nesukėlus Lietuvos 
žmonių prieš fašistus.

Taip p. Petraitis pasakė 
“Naujienų“ reporteriui K. 
Čepukui.

šo visai nesibijo.
Gen. Bliucheris yra . , kurie dabar

liausis Sovietų armijos Toli-j pasidavę japonams ir gata-

AREŠTAVO IŠVEŽANT 
AUKSĄ.

.Tūlas Frank Heine iš 
Hartfordo buvo areštuotas 
pereitą sąvaitę Kanados pa
sieny užtai kad norėjo išvež
ei $710 auksinių pinigų. 
Tuos pinigus jisai buvo į- 
minkęs į skulptoriaus molį. 
Jis buvo jau pervažiavęs 
Kanados sieną ir vyko į 
Montrealą, bet Kanados val
džios agentai pastebėjo pas 
jį tą šmugelį ii* grąžino at
gal prie sienos, kur jis buvo 
perduotas Jungtinių Valsti
jų valdininkams.

NAUJOJ ANGLIJOJ 42 
LAIPSNIAI ŽEMIAU 

ZERO.
Maine’o valstijoj, Leba- 

non apylinkėj, pereitą sąvai-
+ę buvo 42 laipsniai žemiau 
zęro, reiškia, 74 laipsniai

•-

vo sudeginta prieš Teisinai- gjJčjo, ne5 pagal Fahrenhei- 
z X L> < a O t Z* A Va s z^ z-1 za Va •! a* *mo Rūmais. Ant jo dabar 

suverčiama visa atsakomy
bė už Paryžiaus skerdynes.

ĮŠALO 3 MAINE’O 
MIESTELIAI.

Penoobscot įlankoj, Mai
ne’o valstijos pakrašty, ant 
salų tapo atskirti nuo civili
zacijos 3 maži žvejų mies
čiukai. Įlankai užšalus, lai
vai prie jų negali prieiti, o 
kitokio susisiekimo nėra 
Gyventojai sudėjo $150 or- 
’aiviui pasamdyti, kad nors 
paštą jiems atvežtų.
NEKENČIAADVOKATŲ.

Civilinių Darbų Adminis
tracijos direktorius Hopkins 
Washingtone labai neken
čia advokatų. Jis sako, kad 
jie visuomet supainioja rei
kalus ir trukdo greitą darbą. 
Todėl jis įspėja, kad organi
zuojant civilinius darbus, 
advokatai nebūtų skiriami į 
okius komitetus. Be to, jie 

asą pirtputiniai sukčiai ir lu
pikai.

to termometrą vanduo šąla 
prie 32 laipsnių aukščiau ze- 
ra^Apie Rochesterį, N. H., 
buvo 37 žemiau zero, o 
Mass. valstijoj, apie Spring- 
fieldą, buvo 32 žemiau zero.

Dancigas Jau Nacių 
Rankose.

Dancigas prieš karą buvo 
Vokietijos uostas prie Vislos 
žiočių, bet po karo aliantai 
padarė iš jo “laisvą respub
liką“ ir pro ją davė lenkams 
išėjimą Vislos “koridorium“ 
į Baltijos jurą. Dancigui val
dyti buvo sudalyta iš vietos 
gyventojų taiyba. Bet gy
ventojai daugumoje vokie
čiai, ir tokia buvo jų renka
moji taiyba. Dabar ji pasi
traukė, o savo vieton pastatė 
nacių agentą. Tuo budu “lai
svas“ Dancigas atsidūrė 
Hitlerio saujoj. Kad tik ne
būtų taip ir su Klaipėda.

Grafteriai Nugąsdi
no Washingtoną.

Valdininkų ir politikierių 
vagystės vykinant viešuosius 
darbus taip nugąsdino Wa- 
^hingtcną, kad laikraščiai 
pradėjo net juokus iš to da
lyti. Vienas Bostono dien
raštis įdėjo karikatūrą, ku
rioj parodyta, kaip vidaus 
reikalų sekretorius Ickes, 
orieš eidamas gulti, nusiė
męs kelines ir pasilenkęs su 
žvake žiuri po savo lova, ar 
nėra kaltais politinių vagių 
pasislėpusių.

MAIŠTAS MIŠKŲ AR
MIJOJE.

Bedarbių armijoj, kuri 
miškuose netoli Chicopee, 
Mass., pereitą sąvaitę kilo 
pusėtinas maištas. Bedar
biai atsisakė eit dirbti dide
liuose šalčiuose ir, matyt 
’ormanas pradėjo šiurkščiai 
u jais elgtis, nes jie gerokai 

jį aplamdė. Dėl to keliatas 
kempininkų buvo areštuota 
T di>nuteisti .kalėjimam ’

STREIKAS PRIE MIŠKO 
DARBŲ.

Wyomingo valstijoj, ne- 
oli Laramie miesčiuko, prie 

miško darbų sustreikavo a- 
iie 150 darbininkų. Jie rei- 
'alauja pirties ir geresnio 

atlyginimo už darbą.

ISPANIJOJ BUS NUGINK 
LUOTI GYVENTOJAI.
Madrido dienraštis “EI 

Debate” sakosi sužinojęs, 
jog valdžia ketina nugink- 
uoti visus civilius Ispanijos 

gyventojus, nes revoliucijos 
metu visi buvo apsiginklavę. 
Be to, busiančios .uždraus
tos politinio pobūdžio pra
kalbos per radio.

APIPLĖŠĖ “NAUJIENŲ” 
BENDRADARBĮ.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
priemiesty, Marquette Par
ke, banditai užpuolė “Nau
jienų“ bendradarbį Franą 
Bulową, parsimušė jį žemėn 
ir atėmė $20. Parsimušę lie
pė tylėti, nes kitaip—nušau
sią.

ST. LOUISE SUĖMĖ 4 
KIDNAPERIUS.

Pereitą sąvaitę St Louiso 
mieste buvo suimti 3 vyrai ir 
1 moteris, kurie 2 metai at
gal buvo pavogę d-rą Kelley.

* ■ -i*
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“.Japonijos karo ministe
ris Hajaši skundžiasi, kad 
Sovietų valdžia turinti 300 
orlaivių Tolimuose Rytuo
se,“ sako Bliucheris. “Mes 
su juo nesiginčysim. Mes 
galim turėti mažiau ar dau
giau. bet aš galiu pasakyti 
tiek, jog valdžia gali pasta
tyti daug didesnę oro jėgą, 
negu Japonija.”

Kiek ištikrujų Sovietai 
turi kariumenės Tolimuose 
Rytuose, Bliucheris aiškiai 
nepasakė. Skaičių nesą rei
kalo minėti. Tačiau jis pa
brėžė, kad raudonoji armi
ja dabar yra žymiai sustip
rinta, kad visas Mandžuri- 
jos pasienis esąs nutiestas 
plieno ir konkreto fortais, į 
kuriuos sutrupėsianti kiek
vieno imperialisto galva.

“Mes esame stiprus tankų 
technika ir oro jėgomis,“ tę
sė Bliucheris toliau. “Musų 
tankai ir aviacija yra musų 
penkmečio padarai, ir jie 
tinkamai atliks savo pareigą 
netiktai gindami musų pa
sieni, bet ir giliai už priešo 
fronto.”

Karo mes nenorime, pa
kartojo Bliucheris, bet jeigu 
mes busime j jį įtraukti, tai 
tegul musų kaimynai būna 
pasirengę gauti skaudžią 
pamoką.

»

TARP WORSKANDALAS
CESTERIO LIETUVIŲ

rio SLA. 318 kuopos susirin
kime. Pirmininkas Kriaučia-

Paskutinėmis dienomis 
tarp VVorcesterio lietuvių 
buvo labai įdomių įvykių, lis susiginčijo su P. Šimko- 
Karolina Miškinienė ap- niu. 
skundė Agnę Miliauskienę,I 
reikalaudama $10,000 atly-l 
ginimo už paviliojimą jos!
vyro.

Jos vyras, Jonas Miškinis, 
dažnai nuvažiuodavo pas 
Miliauskienę ant farmos pa
ūžti. Šiomis dienomis jį te
nai užmušė automobilis. Na- 
bašriinkas buvo parvežtas į 
Worcesterį pas žmoną- į 
šermenis atvyko ir buvusi jo 
mylima Miliauskienė ir pra
dėjo verkti: “Joneli gėlele, 
Joneli rūtele, tu numirei ant 
mano rankelių.“

Miškinienei tas liamentas 
nepatiko ir ji paėmusi pini
ginį krepšį (paketbuką) 
pradėjo puškot Miliauskie
nei per veidus. Apkūlė iš vi
so dvi moteris ir du vyru, ku
rie norėjo užsistot už Mi
liauskienę. Dabar apie tas- 
muštynes visas Worcesteris 
kalba.

Kitas failas įvyko 4 vasa-

Pastarasis patarė pir
mininkui perdaug nebosau- 
ti, nes caro, girdi, mums ne
reikia. Kriaučialis puolė 
prie šimkonio ir sudaužė 
jam akinius. Sako, tas įvyko 
nenorom, bet akiniai vistiek 
jau sudaužyti.

I

Į

Vežikų Steikas New 
Yorke Pasibaigė.
New Yorke buvo sustrei

kavę apie 25,000 taxi veži
kų, reikalaudami geresnio 
atlyginimo ir trumpesnių 
darbo valandų. Streikas tę
sėsi 5 dienas ir buvo labai 
triukšmingas. Daug taksika- 
bų buvo sudaužyta ir daug 
streiklaužių primušta. Pa
galiau majoro LaGūardijos 
ir NRA atstovų pastangomis 
streikas buvo nutrauktas ta 
sąlyga, kad bus paskirta mi
šri komisija darbo valan
doms ir atlyginimui nusta
tyti.
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nusikratyti, vėl viską iš naujo 
reikia pradėti. Bet dirbti dabar 
jau bus labai sunku ir tik po
žeminiuose rūsiuose.”

Reiškia, norėdami sunai- 
! kinti socialdemokratus, ko- 
įmunistai užsitraukė Hitlerio 
į kirvį ant savo galvos.
! Kalbėdamas apie lietu-

ANGLIAKASIŲ UNIJA 
UŽDARĖ DURIS KO

MUNISTAMS.
Šiomis dienomis įvykęs 

Indianapolio mieste Ameri
kos angliakasių suvažiavi
mas da sykį patvirtino tą 
konstitucijos paragrafą, ku
riuo draudžiama komunistų 
partijos nariams prigulėti j vius socialistus Amerikoje, 
prie angliakasių unijos (U- ■ Pruseika pripažino, kad—

“LSS. nors ir silpna, bet lie
tuviai socialistai visgi turi ne
mažai rimtu ir išsilavinusių 
žmonių, kurie vadovauja lietu
viškose organizacijose ir drau
gijose. Turi gerų kalbėtojų ir 
daugelį visokių profesionalų. 
Turi daugiausia išsiplatinusius 
gerus didelius laikraščius: 
dienraštį ‘Naujienas,’ savait
raštį ‘Keleivį.’ ”

Reikia pripažinti, kad vi- 
j sa tai yra tiesa. Bet tiesą kal- 
įbėti draugas Pruseika išmo- 

teisinti tuo, kad jie yra labai jk? .P®
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nited Mine Workers of A- 
merica).

Tas parodo, kad tos uni-j 
jos viršūnėse vis dar vyrau-Į 
ja reakcinis elementas, nes1 
tokius įstatymus gali daryti 
tiktai akli reakcininkai, ku
rie nenori matyti gyvenimo 
tikrovės.

Tiesa, komunistai irgi ne- > 
siskaito su gyvenimo realy-Į 
be ir pridaro daug nereika-Į 
lingu išsišokimų organiza-i 
cijose. Bet juos galima pa-į 
L*. *** V* .
siauros politinės kraštutiny-Į mai„ 
bės žmonės, kuriems rupiinos 
tiktai savo partijos “linija.”

Šitokių “linijų” nepriva
lo būti ekonominėj darbi
ninkų organizacijoj, kokia 
yra angliakasių unija. Uni
jos tikslas yra ginti darbi
ninkų reikalus pelnant jiem 
duoną. Todėl jai privalo rū
pėti darbininkų vienybė, ne
žiūrint jų politinių įsitikini-, 
mu.

*

Le\viso vadovaujama an-i 
gliakasių konvencija India-į 
napoly sulaužė :______ ._
unijizmo principą. Uždary-’ 
dama komunistams duris, ji 
stato juos į tokią padėti, kur 
jie turės organizuotis ski
rtam ir kelti angliakasių ei
lėse da didesnę suirutę, ne-i 
gu jie butų galėję kelti pri-' 
gulėdami vienai unijai.

Le\viso tikslas yra. žino-' 
ma, apsisaugoti nuo komu-! 
nistų agitacijos, kurią jie Į 
varo prieš jį tarp unijos na-I 
rių. IĮet argi tokia žiopla j 
priemone jis gali jų agitaci-į 
ją sustabdyti? Juk būdami' 
už unijos ribų jie galės vesti j 
prieš jį da piktesnę kovą, 
negu būdami unijoj, nes da
bar jų nevaržys unijos įsta
tymai.

Šitos kerštavimo politikos 
vaisiais galės džiaugtis tik
tai kasyklų baronai, bet ne 
angliakasiai.

išstūmė jį iš “kazio- 
komunistu partijos.

AR
RAS FRONTAS,” AR TIK 

JUOKAI?
“Kelevio” redaktoriui ka

žin kas prisnuntė iš Chica
gos anglų kalba rašytą laiš- 

} ką, kuriuo pranešama .įdo
mus dalykas. Tenai sakoma, 
kad “Lithuanian University 
Club” nutaręs duoti jaunai 
lietuvių kartai visą eilę pas
kaitų ir kad tas paskaitas 

svarbiausi!skaitys1^ sie asmenys:
Mr. A. Kalvaitis. 
M r. P. Grigaitis. 
M r. L.. Shimutis. 
M r. K. Jurgelonis. 
Dr. A. L'. Davidonis. 
M r. J. Varkala.
Mr. L. V. Radziukynas. 
Mis. M. Jurgelionis. 
Mrs. V. Insoda.
Dr. S. Biežis. 
Dr. A. Juozaitis. 
Rev. A. Valančius. 
Mr. J. Grybe.
Dr. A. Zimont. 
Mr. V. Andrulis. 
Mr. A. Vanagaitis. 
Mr. L. Pruseika. 
Mr. V. Poška.
Šitame sąraše matome fa

šistų, socialistų, klerikalų, 
demokratų, nepartinių, re- 
publikonų, komunistų ir 
sklokininkų.v

Nejaugi ištikimųjų galėjo iš 
tokios medžiagos susidaryti 
“bendras frontas?”

Tiesa, laiške aiškinama,

I i1
IŠTIKRŲJV “BEND

PRUSEIKA APIE KOMU
NISTUS IR SOCIALISTUS šitos paskaitos ruošia-

Šiomis dienomis .Spring- 
fielde, III., 
seika. Kaip rašo “1 
nu” korespondentas, apie 
komunistus “sklokininkų” 
vadas pasakęs taip:

“Komunistai nuo įsikūrimo 
Vokietijoje respublikos, girdi, 
visuomet puolė socialdemokra
tus ir daugelį kartų palaikė 
bendrą frontą su buržuazinė
mis partijomis prieš socialis
tus. Komunistai net ir tada 
puolė socialistus, kai jau buvo 
aiškiai permatomas Hitlerio 
įsigalėjimas. Komunistai laikė
si kvailo nusistatymo, kad rei
kia pirmiausiai nukariauti ir 
sunaikinti socialdemokratus, o 
paskui su fašistais vieni patys 
komunistai lengvai apsidirbsią. 
Na, ir dabar ką mes matome? 
Hitleris užėmė'Viską: valdžią, 
kariuomenę, policiją, spaudą, 
bažnyčias, mokslaines, radio, 
darbininkiškų unijų iždus su- 
konfiskavo ir jų organizacijas 
uždarė. O komunistams galvas 
kirviais kerta ir jų partiją pa
naikino* 0 juk komunistei ų 
socialistai balsuodami ten su
darydavo 15,000,000 balsų. Tai 
reiškia buvo didelė darbų įmo
nių jėga, jeigu ji butų buvus 
vieninga, JĮabąr, norint Hitlerį

mos vien informaciniais tik
slais, kad musų jaunimas

kalbėjo L. Pru- galėtų išgirsti kiekvienos 
) “Naujte- srOvės kalbėtoją ir suprasti 

apie senesnės lietuvių kartos po
litines idėjas bei tikslus. 
Girdi:

“Reikalų neaiškumas per 
penketą pastarųjų metų Chica
goje atskyrė jaunąją lietuvių 
kartą nuo senesniųjų grupių.

“Kuomet senesnieji lietuviai 
triūsė sudarytuose savo rate
liuose, laikydamiesi aiškių įsi
tikinimų ir siekių, tai jaunimas 
klaidžiojo be jokio tikslo. Kar
tais jie tvėrė savo kliubelius, 
kurie greitai kriko, © kartais 
dėjosi prie senesniųjų organi
zacijų; 6et niekad pas juos ne-i 
buvo apčiuopiamo tikslo, dėl 
kurio jie entuziastiškai kovo
tų.”

Iš to gaunasi išvada, 
kad—

“Daugumas jaunųjų nesu
pranta tų rimtų minties skirtu
mų, kurie skirsto senesnius lie
tuvius jų siekimuose.

“Todėl Lithuanian Universi
ty Club pasiryžo suruošti eilę 
projektuojamų paskaitų, kad 
supažindinus jaunąją kartą su 
tais tikslais, kurių siekia jos 
pranokėjai.”
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.Jeigu Lietuvių Universi
teto Kliubas ištikrujų yra 
pasiryžęs tokį darbą atlikti, 
tai jį galima tiktai pasvei
kinti.

Mes tačiau abejojam, ar 
numatyti kalbėtojai turės 
pakankamai kompetencijos 
tokiam tikslui. Jų sąraše, 
pavyzdžiui, mes matome 
Andriulio pavardę. Argi tas 
žmogus sugebės nušviesti 
savo “liniją” grynai akade
miškai, kaip šiame atsitiki
me reikėtų, neišplusdamas 
kitokio įsitikinimo žmonių?

Arba ką gali pasakyt apie 
politines musų sroves p. A. 
Vanagaitis, kurio specialy
bė yra “dzimdzi-drimdzi” 
pobūdžio vakaruškos?

; Dėl to,, perskaitę kalbėtų-, 
jų sąrašą, mes ir pastatėm, 
klausimą: ar tai bus “bend
ras frontas,” ar tik juokai?

KURIŲ DAUGIAU?
“Draugas” giriasi, *kad 

katalikų pasauly esą dau
giausia. Jis sako, kad šitą 
žinią paskelbęs popiežiaus 
dvare (Vatikane) “šventųjų 
metų komitetas.” Girdi, ,

“šventųjų Metų komitetas 
skelbia, kad katalikų skaičius 
visam pasauly užima pirmąją 
vietą tarp visų kitų religijų.

“žiemių Amerikoj yra 52,- 
513,320 katalikų, čia jie suda
ro 33 nuošimčius visų gyvento
ją «

“Pietų Amerikoj — 73,050,- 
585 katalikai, arba 97 nuošim
čiai visų gyventojų.

“Europoje — 201,855,900
katalikų, arba 43 nuoS.

“Afrikoj — 5,387,678 kata
likai — 4 nuoė.

“Azijoj — 17,038,874 katali
kai, arba 3 nuošimčiai visų gy
ventojų.*

Iš kur “šventųjų metų ko
mitetas” šitas skaitlines sė
mė, mes nežinome, bet jos 
neteisingos. - New "Yorko 
“World * Telegramo” alma
nachas, pasiremdartias ofi- 
cialinėmis valdžių statisti-

štai kokį

40,000.000
61,000,000 

220,000,000
7,000,000
2,000,000
1,500,000

komis, paduoda 
katalikų skaičių:

Šiaurės Amerikoj
Pietų Amerikoj
Europoje ....
Azijoje ..........
Afrikoje ..........
Okeanijoj ....
Iš viso katalikų 331,500,00(

O kitų tikybų išpažintoji 
visame pasauly ve kiek pri- 
skaitoma:

Stačiatikių ..
Protestonų .. 
žydų ..........
Mchametonų
Budistų ....
Indusų .... 
Konfucianistų
Šintojistų 
Stabmeldžių 
Visų kitų
Iš viso_nekatalikų—
L/ . 1,517,500,000

Taigi matome, kad kata
likų visame pasauly yrabė- 
veik penkis kartus- mažiau, 
negu kitų. -; - <...

Ko gi tuomet verti Romos 
katalikų pasigyrifnar? - 

/' ‘.k.*./
■ • ■'■■r,-*-..,... .i

. 144,000,000

. 206,900,000
. 15,630,000
. 209,020,000
. 150,180,000
. 230,150,000

350,600,000
.. 25,000,000
.. 135,650,000
.. 50,870.000

r

cialistų Sąjungą ir viską trauk
dami ant klerikališko kurpalio 
sugriovė lietuvių kolonijos vie
nybę. atstume šimtus bendra- 
tautiečių nuo spaudos ir užku
lisiniu laipsniškumu .padarė 
juos tokiais, kokiais jie čia vai
zduojami.

“Tūkstančiai išbla«kvtų mu
sų tautiečių po visą Pietų A- 
meriką. pradedant nuo Amazo
nės ir baigiant Ugnies žeme, 
nesurasdami darbo, nebeturė
dami lėšų pragyvenimui, likę 
be pastogės, pusnuogiai kęsda
mi alkj ir šalti tragingai žūsta 
naujojo kontinento dar mažai 
išmindžiotoje žmogaus, paslap
tingoje šeivų žemėje.’’

Lietuvos valdžia siunčia 
Pietų Amerikos lietuviams 
bedarbiams pašalpų, bet 
tuos pinigus sudorojus jega- 
mastis Janilionis visokioms 
“arbatėlėms” ir “sveikatos 
taisymams.”

LIETUVIŲ TRAGEDIJA 
PIETŲ AMERIKOJE.

- Aibė B. Gumbaragis, ži
nomas musų laikraščių ko
respondentas ir darbuoto
jas, rašo “Naujienoms” apie 
šiurpulingą lietuvių būklę 
Pietų Amerikoje. Musų išei
viai tenai esą taip sudemo- 
ralizuoti, taip suskaldyti, 
kad neskaito laikraščių, ne
priklauso jokioms organiza
cijoms, o visą liuosą laiką 
praleidžia baruose ir kaba
retuose, kur užsikrečia bjau
riomis ligomis ir baigia sa
vo gyvenimą gyvenimo pur- 
VUOS6.

Kas gi čia kaltas? Kas 
musų žmones tenai taip 
greitai sudemoralizavo?

Aibė Gumbaragis atsako: 
“...principiniai to vį&o kalti

ninkai yra kunigai ir Lietuva* 
konsulatas. kurie ardydami 
Pietų Amerikos Lietuvių So-

LAKŪNUI 
JANUŠAUSKUI.

Janušauskas mus, 
Kaip aras narsus, 
Rengias kelionėn 
Per audras, žaibus.
Jo širdis nerimsta 
Atminus draugus, 
Kol žygis jųjų 
Užbaigtas nebus.
Lituanica Pirma - 
Ilgai bus minėta; 
Janušausko Antra, 
į širdį įdėta.
Darbo netrukdykim, 
Šmeižtų nerašykim, 
Mus amžiaus didvyrių 
Planų neardykim.
Bet dėkim po plunksną, 
Taisykim sparnus, 
Nugalėt Neptūną 
Ir erdvių žaibus.
ViMem bus toalonu, 
Kai lakūnai mus. 
Atlikęs kelionę, 
Prie Kauno nutapė. .

Apie minių sukilimą prieš• pinigų, daugiausia vis ne- 
Francuzijos valdžią jau bu- j turtingų žmonių sutaupų. 
vo “Keleivy” rašyta. Bet pe
reitą savaitę riaušės pasiekė 

; nepaprastai didelio įnirši
mo. Vasario 6 dieną, kaip 
telegramos sako, Paryžiuje 
buvo apie 20 žmonių užmuš
ta ir keli šimtai sužeista. Fa
šistų minia puolė parlamen
to rumus, bet policija pradė
jo šaudyt iš kulkasvaidžių ir 
užpuolikus nuvarė atgal. 
Keli tūkstančiai karo vetera
nų taipgi ėjo šturmuoti par
lamentą, bet ir jie buvo po
licijos atmušti.

Įniršę riaušininkai pade
gė laivyno ministerijos ru
mus, tikėdamiesi gauti gin
klų. Ugnis pridarė daug 
nuostolių, bet gjnklų minia 
negavo.

Minioms įsisiūbavus, po
licija jau nebegalėjo tvarkos 
palaikyti, tai riaušėms slo
pinti buvo panaudota ka
riuomenė. Raiteliai mušė 
žmones kardais ir mindžiojo 
arklių kojomis, šimtai žmo
nių areštuota.

Šitos riaušės Paryžiaus 
gatvėse buvo lyg ir protesto 
demonstracija prieš naują 
ministerių kabinetą, kurį su
darė Eduardas Daladier (iš
tark: Daladjė). šitam kabi
netui ypač priešingi yra so
cialistai. Jie pasmerkė ųet 
patį prezidentą Lebruną, 
kam jis paskyrė tokį žmogų, 
kaip Daladier, vyriausybei 
vadovauti. Kitos' pažangios 
partijos irgi jam priešingos. 
Todėl 6 vasario, kaip tik 
naujas ministerių kabinetas 
atėjo parlamentui pasirody
ti, tuoj kilo triukšmas ir pro
testai. Opozicija kaltino 
šitą ministerių kabinetą 
laugiausia tuo,' kad jo sąsta- 
can ineina 9 nariai iš buvu
sio Chautemps (ištark: Šo- 
tan) kabineto, prie kurio iš
ėjo aikštėn baisus Staviskio 
suktybių skandalas. Visuo
menėj ii- kartu parlamente 
vra įsitikinimas, kad į tą 
skandalą buvo įvelti ir 
Chautemps’o ministeriai, 
kuriuos reikėtų kalėjiman 
susodint, o ne iš naujo mini- 
steriais statyti. Staviskio 
skandalas francuzus yra 
baisiai suerzinęs, nes per jį 
žlugo $40,000,000 žmonių ku pasakyti.

Tai viena priežastis, dėl ku
rios kilo šitos riaušės.

Prie to da prisidėjo val
džios tarnautojai, kuriems 
nesenai buvo nukapotos al
gos. Valdžia teisinosi, kad 
algas reikia kapoti, nes ji 
neturinti pinigų. Jos išlaidos 
esančios daug didesnės, ne
gu pajamos. Pereitų metų 
pabaigoje valstybės iždas 
turėjęs 6,000,000,000 fran
kų deficito. Biudžetą reikia 
subalansuoti, o negalima, 
jeigu išlaidos nebus suma
žintos. Todėl, vardan “tėvy
nės labo,” visiems valdžios 
tarnautojams buvo sumažin
tas atlyginimas, kurio ir pir
ma nelabai užtekdavo pra
gyvenimui.

Gali būt, kad tarnautojai 
butų kentėję, jeigu nebūtų 
kilęs Staviskio skandalas. 
Kuomet žmonės pamatė, 
kad jiems “dėl tėvynės la
bo” algos yra kapijamos, o 
aukšti valdininkai vagia iš 
tos tėvynės milionus, kilo 
triukšmas. Prasidėjo protes
to demonstracijos ir riaušės. 
Ministerių kabinetas rezig
navo. Bet kuomet apkaltinti 
šmugeliu ministeriai dabar 
vėl pasirodė valdžioje, Pa
ryžius ekspliodavo.

Prie sukilusių žmonių pri
sidėjo da rojalistai (monar- 
chistai) ir taip vadinami 
“francistai” — francuziški 
fašistai. Rojalistai pradėjo 
šaukti gatvėse: “šalin res
publika! Lai gyvuoja kara
lius!” Pasirodė ir komunis- 

‘į tai. Jų obalsis — “Lai gy
vuoja sovietai ir proletaria
to diktatūra!”

Taigi šituose sumišimuose 
dalyvauja priešingos viena 
kitai srovės. Kiekviena jų 
norėtų nuversti dabartinę 
politinę sątvarką, bet kito
kiais tikslais.

Pagaliau Daladier’o kabi
netas sugriuvo ir naujai vy
riausybei sudaryti buvo pa
skirtas Doumergue. Jis su
darė koaliciją. Bet dabar ki
lo naujos riaušės prieš fašiz
mą.

Kas iš tų sumišimų išeis, 
rašant šiuos žodžius da sun

I

Francuzai Statys “Pasaulio Bokštą”.
Taip bu? pavadintas bok

štas, kuris projektuojamas 
pastatyti Paryžiuje 1937 m. 
parodos proga. Šis galingas 
statinys iš sustiprinto gelžbe- • 
tono bus 700 metrų aukščio, liftai.

Liftų perdidelė užimamo-' Užvažiavusiems automo- 
įi vieta sudarė problemą, biliams bus įrengtas gara- 
kuri vis dėlto buvo išspręsta, žas, kuris galės sutalpinti 40 
inžinieriams įvedus naują autombilių. Aukščiau šio 
drąsų sumanymą. Aplink garažo bus viešbučiai ir re- 
„ - . ——r—-----— storanai, dar aukščiau mok

slo laboratorijos, o pačioje 
.bokšto viršūnėj — švyturys 
ir meteorologijos stotis. Ap
skaičiavimai rodo, kad nuo 
tokio aukštumo švyturio 
šviesa galės būti matoma iki 
200 klm. aplink.

Apačioj bokšto bus didelė 
130 metrų skersmens apskri
ta salė įvairioms konferen
cijoms. Daugybė įvairių 
mokslo laboratorijų galės 
rasti sau patalpas visame 
bokšte. Sąryšy su žemės ju
dėjimo ir jos traukimo jėgos 
tyrinėjimai^ jau dabar nu
matoma pakabinti bokšte 
milžinišką 500 metr. Ilgumo 
švytuoklę. Pačiame bokšto 
pagrinde bus pasaulio ko- 

Garsioji anarchiste, Emma munikacijos įstaigos: tele- 
Goldman, kuri 1919 metais buvo grafas, telefonas ir radio. 
deportuota Rusijon, dabar gavoi — ..............
leidimą atvažiuoti Amerikon Sveikatos departamentas 
trims mėnesiams savo giminių gavo žinių, kad Žiežmari’; 
aplankyti. šita jos fotografija apylinkėj yra 9 dėm. šiltine 
buvo dabar nuimta Toronto susirgimai. Ligonys izoliuo- 
mieste, Kanadoj. Ji gera kalbė- ti ir daroma žvgių užkirsti 
toja. •’

bokštą eis vingiuojanti ram
pa, kuria automobiliais bus 
galima užvažiuoti' iki 500 
metrų aukščio, o toliau iki 
pat bokšto viršūnės veiks

EMMA GOLDMAN

Antanas Stula*. kelią ligai plėstis. 
K »
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO
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KELEIVIS, . SO. BOSTON =

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
SKERSAI PER AMERIKĄ IR

ŽEMYN Į CALIFORNIJĄ
kurias saugojo žmogus ap
siginklavęs šautuvu. Taipgi 
mačiau lietuviško styliaus 
triobų, pastatytų iš apvalių 
•ąstų.

Nuo Logano miesto pra
dėjo būt šlapiau, ir kuo to
lyn tarp kalnų, tuo daugiau 
debesų; mat, debesis įlindęs 
:arp kalnų turi tenai sunyk
ti, sutirpti. Vietom lija, vie
tom sninga, ir matyt vis 
daugiau upelių, vis daugiau 
zandens.

Nuo St. Maria stoties 
klausau, kad niurni veža jau 
garu, nebe elektra. Nagi, 
žiuriu, kad elektros stulpai 
u visom vielom sukritę upe- 

lin; antroj pusėj upelio net 
ir bėgiai nuskendę i vande
nį (antroj pusėj upelio eina 
kita gelžkelio linija). Musų 
kelias irgi vietomis vos tik 
laikosi. Mat, prieš Kalėdas 
čia buvo didelis potvinis 
Vienas traukinys išstovėjo 
dvi savaites, pakol kelią pa
taisė.

Privažiavom miestą Spo- 
kane, Washingtono valsti
joj. Nemažas miestas. Auš
tant ant musų traukinio už
griuvo stulpas su visom vie
lom. Išstovėjom 6 valandas, 

į Važiuojant per Washing- 
tono valstiją iš sykio buvo 
neperdaug sniego, bet prie 
paskutinių kalnų buvo ko
kios 5 pėdos sniego; toliau 
ėmė mažėti ir visai prapuo
lė. Pradėjo matylis žolė ža
liuojanti. ir tiek žali, kad 
kaip popietis butų žaliai nu
dažytas. O tų medžių gražu
mas ir ankštumas'. Lietuvos 
miškai butų tik per pusę. 
Jeigu ne tie kalnai, tai vėjas 
'juos kaip pagautų, tai visus 
I išlaužytų. -Juk jie tik ir auga 

valstiją įva-ltarp kalnų; kalnų viršūnėse

Įspūdžiai iš “Keleivio” ko
respondento A. J. G. ke

lionės.
Įdomu bus pasiskaityti 

šiuos įspūdžius tiems, kurie 
nėra važinėję po vakarines 
Amerikos valstijas. Nežiū
rint kiek žmogus gali būt 
skaitęs geografijos, norint 
suprasti gamtos įdomybes, 
reikia jas pamatyti savo aki
mis.

Taigi aš čia ir papasako
siu “Keleivio” skaitytojams, 
ką aš važiuodamas iš Rytų į 
Vakarus ir paskui į Pietus 
mačiau.

Aš apleidau New Yobko 
valstiją šių metų 19 sausio. 
Važiuoju į vakarus. Sniego 
iki Chicagai kaip ir nėra. Už 
Chicagos,važiuojant link St. 
Paulo ir Minneapolio, snie
go butą kiek daugiau, nes 
matyt suneštų pusnių. Va- 
žiuojant per Minnesotos val
stiją matosi gražus ūkiai, 
maži miškeliai ii- upeliai, 
kurie sudaro gražų vaizdą. 
Įvažiavus i South Dakotą, 
jau reginys kitoks: lygus 
laukai, kaip Lietuvoj; ūkiai 
neperdideli, žemė prie juod
žemio, miškelio nebematyt 
niekur. Žiūrėk, kiek akis ga
li užmatyti, girios niekur ne
pamatysi, nebent ūkininkai 
apie savo triobas turi sodin
to miško, vieni daugiau, kiti 
mažiau. Bet daugumas ūkių 
stovi visai ant pliko lauko, 
neturi jokio medelio apie 
triobas. Jei kur pamatai me
džių, tai tik sodintų. Tas 
matosi iš to, kad jie auga 
gražiom eilėm; bet tai ne 
vaisiniai medžiai, o šiaip 
sau, paprasti. Vaisinių ne
matyt visai.

Į Montanos 
žiavau naktį. Pradėjus die
nai švisti, pamačiau per lan
gą didžiausias bandas gyvu
lių laukuose bevaikščiojant. 
Laukuose matosi tankiai šie
no ir šiaudų kūgiai sukrauti. 
Gyvuliai žiemos laiku vaikš
čioja apie juos ir pešioja. 
Matyt, jie taip ir gyvena per 
žiemą. Gyvenamų triobų 
kaip ir nesimato.

Toliau pasirodė jau ir 
kalnai snieguotom viršūnėm.

Už valandos-kitos priva
žiuojam sausuosius Monta
nos valstijos kalnus. Žiuri 
žmonės per langus iš trauki
nio, kad nebematyt gyvo su
tvėrimo. Aš galvoju, ar tik 
ne ant mėnulio mes važiuo
jam. Per kalnus užkinkė 
elektrikinį lokomotyvą. Sa
ko, tokiu patogiau po kalnus 
kilnotis. Na, ir tarp kalnų 
taip vingiuojamės, kad kitą 
sykį galima užpakaliniam 
vagonui sveikintis su pirmu
tiniu. Ir vis lipam aukštyn. 
Rodos, žiūrėt per langus že
myn, jau baisu, bet kaip pa
žiūri aukštyn, akmens stovi 
lyg atskilusios skeveldros ir, 
romios, reikia tik mažiausio 
sujudimo, kad jos griūtų ir 
traukinį ištaškytų.

Baigiam lipti į kalnų vir
šūnes. Jokio gyvo sutvėrime? 
nematyti. Manau sau, dabar 
tai jau tikrai ant mėnulio — 
nei žolės, nei medelio. Bet 
vistiek matyt, kad darbo 
žmogaus ir tie mėnulio kal
nai yra išlaipyti, nes matyt Į 
visas puses išvedžiotos tele- gyvenimą, 
fono linijos. Buvom užsiran
gė apie 1,350 pėdų virs ly- savo automobiliais po Seatt- 
gumos. Mačiau automobilių le apylinkę, kur yra daug 
kelią, kuris eina apie 50 pė- gražių ežerų ir parkų; vasa- 
dų žemiau gelžkelio. Nuo ros laiku čia gali būt daug 
čia pradėjom dardėti že- puikiau; bet ir dabar gana 
myn, į plačią terpukalnę ir gražus vaizdas: daug yra 
privažiavom nemažą mies- žaliuojančių medelių, o žo
lei), rodosi, Loganą. | lė net akį traukia, kaip žalt

Sausųjų kalnų tarpukal- Juo labiau tas malonu, kuo- 
nėse mačiau du pulku avių, met; atsimeni, kad Rytuose

X

viskas yra sušalę ir apmirę.
Oras' čia ne per šiltas; 

saulė retai pasirodo; daž
niausia lija arba apsiniaukę. 
Sako, ir vasarą saulė čia re
tenybė. Per ištisus metus be
veik vienodas oras.

Su darbais, tai taip kaip ir 
visur. Čia mažai yra fabrikų 
ir žmonės daugiausia dirba 
miškuose.

Išbuvęs Seattle 6 dienas, 
leidausi į pietų pusę. Pate
kom vėl į kalnus nakties lai
ku. Išaušus sausio 30 dienai 
atsiradom tarp kalnų Ore
gono valstijoj. Raitėmės po 
kalnus iki 1 vai. po pietų.

Atvykom į gelžkelio stotį 
Reading. Pirmą sykį savo 
gyvenime pamačiau palmes. 
Čia vėl šilta, gražu, gyvuliai 
laukuose, pasėliai žaliuoja, 
daug žaliuojančių didelių 
medžių, bet sodai ir kiti 
medžiai tebėra be lapų. Tik 
vieną dideli sodą mačiau ža- 
iuojant, bet kokių vaisių tas 
sodas', nežinau, gal apelsi
nų?

Čia gražu gyvent. Sodai 
dideli, o javų ūkiai tokie, 
kad norisi iš traukinio iš- 
ipt ir pasilikt.

Taip žiurėjau kol sutemo. 
Privažiavom miestelį Sacra- 
mento. Čia jau California, 
saulės kraštas. .Jei netingė
siu. gal daugiau parašysiu.

A. J G.

nėra nei vieno medelio. 
Sniegas tenai ir per vasarą 
stovi.

Ir čia užvažiavom gana 
aukštai; debesiai tirpo tarp 
kalnų žemiau musų. Bet čia 
jau kitoks vaizdas. Kalnų 
šonai visi šlapi; čia lietus 
lija kasdien, užtai ir me
džiams gerai tarpkalnėse 
augti.

Pradėjom išvažiuot visai 
iš kalnų, nes jau čia pat Ra
musis Vandenynas. Pama
tėm ir Seattle miestą. Tai 
didžiausis Washingtono val
stijos miestas. Gyventojų 
yra 400,000 su viršum. Mie
stas gražus, daug yra vieš
bučių ir daug siuvėjų, tarp 
kurių yra ir keletas lietuvių. 
Aš turėjau vieno lietuvio 
antrašą. Paskui sužinojau ir 
daugiau. Buvau trijose vie
tose (stubose); nieko sau, 
musų žmonės gyvena gra
žiai ir sątaikoje, nes nedaug 
jų čia yra. Jeigu nori kur su
sirinkti, tai telefonu vienas 
antrą užkviečia. Taip buvo 
sekmadienį, 28 sausio, pas 
G. M., kur suvažiavo kelioli
ka šeimynų. Labai buvo pūi- 
ku. Pasišnekučiavus,’ buvo 
gardaus naminio alučio, vy
no ir geri pietus. Girtų ne
buvo nei vieno.

Kitą vakarą buvom suse 
rinkę pas M. B. Čia buvo ir 
vienas lietuvis žvejas, kuris 
turi savo laivelį ir važiuoja j 
Alaskos- pakraštį žuvauk 
Sakėsi padarąs neblogą prą-

Lietuviai pavežiojo mane

•V

Trečias Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Sudegusi Milionieriaus Jachta Streikai Ir Šalčiai Kankina Darbininkus.

t

Čia parodyta buvusi New Yorko milionieriaus Gouldo privati
nė jachta “Niagara”, kuri nesenai sudegė ties Philadeiphia.

STOTTVILLE, N. Y.
M irę Antanina Taučkuvienėl

Sausio 27 dieną čia mirė 
seno “Keleivio” skaitytojo 
T rėmėjo Taučkaus žmona, 
Antanina Taučkuvienė, po 
iėvais Putenaitė, kilusi iš 
Kemerių kaimo, Baisogalos 
valsčiaus. Amerikon velionė 
atvyko da visai jaunutė ir 
gyveno Brooklyne, kur dirb
dama prie rubsiuvių susipa
žino su Taučkum ir abudu 
susituokė. %

1921 metais Taučkai nu
sipirko ūki Stottvillėj. Gy
veno labai pavyzdingai ir 
užsiaugino gražią šeimyną, 
5 sūnūs ir 4 dukteris, iš ku
rių 3 dukterys ir vienas sū
nūs jau vedę.

Laidotuvėse dalyvavo gi
minės ir kaimynai, kurie su
sirinko atiduoti velionei pa
skutinę pagarbą.

Lai būna jai lengva sveti
ma žemelė!

Visiems šermenų daly
viams, o ypatingai tiems, 
kurie aukavo gėles ir auto
mobilius, nuoširdų ačiū ta
ria Vincas Taučkus su vai
kais, ir draugas Jonas Dio- 
kas.

NORWOOD, MASS. streiko sustabdymo buvo 
Komunistai šmeižia “Kelei- Raitomas tuščias popierga- 

vį” ir socialistus. V apie 400 un>J«stų saukė
■ Victory! , tai P. Kručas ir 

Jau “Keleivyje” buvo ra- J. Pakarklis mitinge pareiš
kė, jog čia nesimato jokios 
“Victory,” nes tas popierga- 
’is nėra jokia sutartis.

Mažiausia alga odų dirb
tuvėse dabar yra, rodos, 18 
dolerių į savaitę. (Prieš 
NRA kodekso pasirašymą 
minimum buvo apie $13.) 
Padavus ginčą spręsti arbi- 
tracijai, žinoma, negalima 
tikėtis daug gauti, nes arbi- 
tratoriai susideda ne iš dar
bininkų.
Juokingiausias dalykas bu

vo tame, kad darbininkai, 
dirbdami NRA kodeksu nu- 
stžTtytomis išlygomis, išėjo 
streikan ir pradėjo reikalau
ti, kad valdžia Įvestų NRA 
kodeksą. Kitaip sakant, jo
dami ant arklio, to paties 
arklio jieškojo.

Taigi “Laisvės” pasakoji
mas, buk šitą streiką “par
davę” socialistai su “Kelei
viu.” yra tuščias plepalas ir 
klaidinimas savo skaitytojų, 
kurie ir šiaip jau nelabai 
daug išmano.
Nonvoodo komunistai taip 

įsileido šmeižti nepatinka
mus jiems žmones ir organi
zacijas, kad šiomis dienomis 
sandarietis Pečiulis pasi- 
klupdė “Laisvę” ant kelių ir 

į privertė atšaukti kriminali- 
nį šmeižtą.

Socialistas.

GERIAUSIA Iš VISŲ.

Amerikietė Misa Helen J&cobs 
buvo išrinkta Californijoj netik 
kaip geriausia teniso lošikė, bet 
ir kaip pavyzdingiausia atletė iš 
visų Amerikos moterų.

šyta, kad vietos garbarnių 
streiką vedė ir unijos lokalą 
suorganizavo iš Peabody at
vykę demokratai. Bet “Lais
vė” nesiliauja pilus pamaz
gas ant “Keleivio” ir abel- 
nai socialistų. Esą, kur tik 
socialistai ranką prikiš, tai 
darbininkai skaudžiai ir il
gai juos atsimins kaipo 
“pardavikus.” Įsikarščiavęs 
“Laisvės” peckelis šaukia: 
“Atmeskim tuos socialisti
nius vadus, ir greičiau priei
sime prie susitarimo su kom
panija musų’pačių naudai.”

Bimbos sufanatizuotas 
žmogelis mano, kad komu
nistus pastačius unijos lyde
riai, kompanija tuoj pasi
duos darbininkams.

Kad komunistų gazieta 
pliauškia niekus, tai aiškiai 
parodo šie faktai. Kuomet 
čia prasidėjo garbaimių strei 
kas ir ėmė tvertis unija, tai 
prie jos ėmė rašytis visų tau
tų tikintieji žmonės. Bet jei
gu tą uniją butų tvėrę ir 
streikui vadovavę socialis
tai, tai prieš juos tuojaus bu
tų.išėję lietuvių, lenkų, airių 
ir sirijonų kunigai, O dabar 
šitie kunigai streiką rėmė ir 
net pinigus jam savo bažny
čiose rinko, nes žinojo, kad 
streikui vadovauja jų plau
ko žmonės.

Žinoma, socialistai strei
kui simpatizavo, nes jie vi
suomet darbininkų reika- 
'ams simpatizuoja ir padeda 
juos ginti. Ir čia socialistams 
"upėjo, kad darbininkai kuo 
daugiausia laimėtų. Bet 
streiko vadovybė buvo ne jų 
rankose. Tai kam gi “Lais
vė” per akis meluoja?

Tas melas yra taip žiop-

BROOKLYN, N. Y.
Šaltis, sniegas ir nedarbas 

nesiliauja mus kankinę. 
Streikai vieni nepasibaigė, 
kiti jau prasidėjo, bet sunku 
ką nors išstreikuoti, nes 
daug žmonių be darbo, to
dėl kaip tik vieni streikan, 
kiti tuoj Į jų vietas ir gatavi 
dirbti vien tik už valgį ir 
guolį.

Štai, apskelbė streiką vieš
bučių ir restoranų virėjai ir 
patarnautojai. Jų vietas tuoj 
užėmė buvę iki šiol bedar
biai. Tas pats ii- su taksika- 
bų vežikais: vieni išėjo 
streikuoti, o kiti skebauja. 
Todėl streikieriams tenka 
kovoti netiktai su darbda
viais, bet ir su tokiais pat 
vargšais darbininkais, kaip 
jie patys. Streikieriai pasi
gavę streiklaužius apverčia 
juos su visais vežimais aukš
tyn kojomis, kartais apmuša 
ii- sužeidžia.

Čia kalta, žinoma, kapita
listinė sątvarka, kurioj dar
bo žmonės negali pasidaly
ti doro pragyvenimo. Bet 
jeigu paskaitysite komunis
tu “Laisve” ar “Vilni,” tai 
didžiausi kaltininkai čia yra 
ne kapitalistai, bet socialis
tai. Bimba su Mizara nuola
tos savo gazietose rašo, kad 
socialistų visai nėra, jie se
nai jau išmirę: bet kai tik 
kas atsitinka blogo, tai jie 
tuoj rėkia, kad čia socialis
tai kalti. Socialistai kalti, 
kad darbininkams tenka 
streikuoti; socialistai kalti, 
kad skloka gyvuoja; socia
listai kalti, kad tautininkai 
leidžia “Vienybę”; socialis
tai kalti, kad maineriai 
streikuoja, ir kad i komunis
tų prakalbas žmonės neatei
na. Vienu žodžiu, ar kas ko
ją išsisuko, ar kunigas nori 
kur vadovauti, ar komisaras 
komunisto pačią paviliojo— 
tai vis socialistai kalti.

Įdomu butų žinoti, apie 
ką “Laisvės” ir “Vilnies” 
peckeliai rašytų, jeigu pa
sauly ištikrujų nebūtų so
cialistų?

Dabar vėl tie “išnykę” ir 
“išmirę” socialistai nutarė 
ruošti Brooklyne pokili su 
šokiais Piliečių Kliubo Sa
lėj, 4 kovo. Kalbėt kviečia iš 
Bostono adv. Bagočių, o gal 
gaus ir adv. Gugį iš Chica
gos, arba P. Dargi iš Pitts- 
ourgho.

“Laisvė” nuo kožnos so
cialistų pramogos visuomet 
apserga nervais. Nuo šito 
pokilio ją galės ir apopleksi
ja primušti.

Dabar ji negali da atsi
kvošėti nuo to smūgio, kokį 
jai uždavė Kliubas, Jurgine 
ir kliaučiai, išmesdami už 
tvoros bimbinį “bendrąjį 
frontą." Tai da pirmą kartą 
Brooklvno istorijoj tokia 
epidemija ant komunistų. 
Juos šluoja iš visur, žinoma, 
čia vis kalti tie “išnykę” so
cialistai.

Vasario 23 d. Lietuvių So
cialistų Sąjungos 19 kuopa 
turės, vakare susirinkimą Pi
liečių Kliube, 80 Union avė. 
Pereitame susirinkime prisi
rašė 3 nauji draugai. Šitame . 
mitinge tikimės daugiau kan 
didatų į socialistus. Taigi 
prašome visus, kas tik nori 
dirbti už šviesią socializmo 
ateiti.

Bet nepamirškit ir musų 
pokilio, kuris įvyks 4 d. ko
vo. Bus gera vakarienė, tu
rėsime gerų kalbėtojų, o ant 
galo pasišoksime, ir visa tai 
už 1 dolerį. Galėsite taipgi 
užsirašyti gerų laikraščių, 
nes tenai bus ir Frauk La- 
vinskas, kuris atstovauja 
“Keleivį,” “Naujienas” ir 
kitus musų spaudos organus.

Mes lauksime jus!
Frank Lavinskas.

t
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Kas Mums Rašoma
Nepriklausomybės šventė 
ir medalis Nagornoskiui.
Baltimorės lietuvių drau

gijų Taryba ruošia iškilmin
gų Lietuvos nepriklausomy-

las, kad ji pati jį sumuša. Ji apvaiksčiojimą 18 vasa- 
sako: “Taigi ir praėjusį o- 110 dieną ir ta pačia proga 
dos darbininkų streiką skel- ^us įteiktas dramaturgui 
biant, tie socialfašistai buvo Nagomoskiui medalis^ kuris 
nepatenkinti.”

Išeina, vadinasi, kad so
cialistai streiką vedė, ir pa- -
tys buvo jam priešingi. Tai valanf>ą po pietų, 
ve, kaip suklumpa “Lais
vės” melagiai!

Faktas yra toks, kad strei
ko sekretorius irzvyriausis 
kalbėtojas buvo D. Boyle, 
katalikiškos Knights of Co- 
lumbus organizacijos narys.

Komunistai, norėdami pa
rodyt darbininkams savo 
“kovingumą,? pradėjo kišti 
jiems savo literatūrą. Bet 
kuo dąugiau jie tos literatū
ros nešė, tuo pikčiau airiai 
ją draskė. ■

“Laisvė” sako, kad darbi- Manchesterio Lietuvių Ko- 
ninkai atmetė streiko lydė- operativė Bendrovė rengia 
rių padarytą agrymentą. Jo- 16 metų Lietuvos nepriklau- 
kio atmesti uni- somybės sukaktuves, Lieta-
jistai negalėjo, nes jo netu- vių svetainėje ant Golway 
rėjo ir neturi Kaip ištikimi street. Būs puikus muzikalia 
Roooevelto ir NRA garbin- programas. Pirmą kartą 
tojai, jie streiką sustabdė ir Manchesterio lietuviai turės 
visą ginčą pavedė arbitraci- tokį puikų programą. Bus ir 
iai išspręsi. Kuomet dėl prakalbos.

j

: dabar tik atėjo iš Lietuvos. 
Šitos iškilmės bus Lietuvių 
svetainėje, 851 Rollins st., 2

---------- :------- ---------

Lietuvių meno paroda 
New Yorke.

Hotel Irvin svetainėje, 
New Yorke, yra įrengta Na
talijos Jasiukynaitės ir Igno 
Banasevičiaus piešinių ir ki
tų dailės darbų paroda. Yra 
išstatyta 64 eksponatai. Ver
ta pažiūrėt. Įžanga nemoka
ma.

Manchester, Conn. Vasa
rio 17 d., subatos vakare,

Grand Rapidse lankėsi 
adv. Gugis.

Vasario 2 d. į Grand Ra- 
pids, Mich., buvo atsilankęs 
iš Chicagos SLA. iždninkas 
adv. Gugis, kuri SLA. pre
zidentas St. Gegužis buvo i- 
galiavęs ištirti SLA. 60 kuo
pos nesutikimus su buvusiu 
sekretorium Barnotu. Dėl tų 
nesutikimų, tai yra, dėl vie
no Bernoto, Centras buvo 
suspendavęs visą 60 kuopą, 
išviso 65 narius. Adv. Gugis 
išklausinėjo visus narius ir 
pasirodė, kad visi priešingi 
Bernotui. Tuomet adv. Gu
gis patarė Bernotui persikel
ti į 42 kuopą, ką Bernotas ir 
padarė. Kuopa pagamino 
Centrui ilgą rapoitą, kuris 
tilps kitame “Keleivio” nu
mery.

PHILADELPHIJOS L1E 
TUVIAI!

Daugelis lietuvių -urėjo 
pasiskolinę iš The Fiist Li- 
thuanian Building and Loan 
Association ir tas paskolas 
atmokėjo. Bet dabar minė
toji kompanija uždėjo mo
kėt naujus mokesčius neap- 
ribuotam laikui.

Visi tie, kurie paskolas y- 
ra išmokėję ir esat apdėti 
naujais mokesčiais, kviečia
mi ateiti po numeriu 1814 
So. Water st, Philadeiphia, 
Pa. ir paduokit savo vardą 
ir adresą. Vėliau mes turėsi
me susirinkimą ir aptarsime 
ką turime daryt.

U LAMSON, 
1814 So. Water St., 

Philadeiphia, Pa.

ROCKLAND, ILL.
Rado pasikorusį lietuvį, 

Antaną Kunicką.
Būrys vaikų čia nuėjo ant 

ledo pačiuožti. Prie čiuožia- 
mos vietos randasi apgriu
vęs mūrinis namas. Vaikai 
suėjo tenai užsidėti pačiū
žas ir rado pasikorusį žmo
gų. Tai buvo Antanas Ku- 
nickis, 54 metų amžiaus lie
tuvis, išgyvenęs Rocklande 
jau 26 metus, bet da neve
dęs.

Velionis čia buvo žino
mas kaip rimtas ir ramaus 
budo žmogus. Manoma, kad 
prie tokios baisios mirties jį 
pastūmėjo sunkus gyveni
mas, nes jau trejetą metų iš
buvo be darbo. .Jis. turėjo 
čia broli Vincą, bet šitas ir
gi nevedęs ir dabartiniu lai
ku serga. Antanas jautė sa
vo pareigą sergantį broli pri
žiūrėti, bet nedirbdamas ne
galėjo jokios pagalbos ligo
niui duoti. Bandė uždar
biauti pindamas ir pardavi
nėdamas krepšelius, bet pra
gyvent iš to negalėjo. Tokia 
sunki būklė privedė prie de
speracijas. Todėl Antanas 
nuėjo už geležinkelio į ap
griuvusią triobą, kur niekas 
negyvena, užsinėrė diržą 
ant kaklo ir pasikorė. Jis bu
vo kilęs iš Suvalkijos.

Darbai pas mus dabarti
niu laiku truputį pagerėjo, 
tik Ameriean Steel & Wire 
Co. dirbtuvėj mažai dirba- . 
ma. Darbas gaut sunku.

Lietuvių čia yra apie 48 
šeimynos ir apie kita tiek 
pavienių. Veiklumo jokio 
tarp musų žmonių nėra ir 
laikraščių pareina mažai, 
nes daugumas dar tebevelka 
Romos jungą, taigi tamsus 
žmonės. Bet laikas butų jau 
susiprasti ir išvyti visus pa
razitus, kurie monydami 
tamsuolius “dangaus kara
lyste” tuština jiems kišenius.

RockfordietU.

%
✓

__________________ _



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 7, Vasario 14 d., 1934 m.

T"r

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

| MAIST1NG1AVSIA IR PIGIAUSIA 
MAITINTIS DUONA.

Apie Komunistų 
Respublikų Kinijoj. \

Laikraščiuose dažnai ma-į 
tori žinių, kad Kinijoj vai-į 

•džios kariuomenė, vadovau- 
Čian Kai-šeko,

• TT JT*

Žmogaus maistas labai į- 
vairus, bet jo maistingumas 
toli gražu nėra vienodas 
Maisto maistingumas ma 
tuojąmas šilumos vienetais

I dviejų kilogramų, taigi per 
Ividešimts kiaušinių die
nai.

Mažiausia maistingumo jama gen. 
uri daržovės: Jei kas pano- mušasi su komunistais; kadi 
ėtų maitintis vienomis dar- tjek ir tiek tūkstančių komu- 
lovėmis, be jokių priedų, tu- nietų' buvę užmušta, arba 
•ėtų jų suvalgyti'kasdien a- tiek n* tiek tūkstančių kinie- 
pie dešimt kilogramų. Ne čių komunistai nudėję. Bet 
kiekvienas žino, kaip litais-. niekad nesimato paaiškini- 
ingas cukrus. Jo kilogramas mų, iš kur tie komunistai 
luoda 4100 kalorijų, vadi- imasi ir kodėl jie tokie ga- 

,iasi, daugiau negu žmogui lingi, kad valdžios armija 
eikia per dieną. negali jų nugalėti. Beveik

Palyginti dedame įvai- n^ekad nesimato paaiskini-

Sį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Gud momink, Maike ’. * Aš jokių pasamonų neturiu.
—Labas rytas, tėve ’ Kaip j —Nesupranti, tėve. Aš 

einasi? įkalbu ne apie “pasamonus,”
—Viskas okei, Maike, ale bet apie pasąmonę, 

šiandien tu turėsi papasakot 
man daugiau apie tą moks- , 
lą, kuris parodo, kad ant 
svieto niekas nedali nei atsi
rasti, nei pranulti.

—Gerai, tėve, o ką tu no
rėtum iš to mokslo žinoti?

—Pasakyk man, vaike, ką 
tas mokslas sako apie kilba
sas. Kitai}) sakant, išvirozyk 
man, ar kilbasa gali iš nieko 
atsirasti, ar ne?

. —Nejaugi tu. tėve, jau už
miršai, ką as tau aną sykį 
sakiau?

—Apie kilbasas tu man 
nieko nesakei, Maike.-

—Bet aš tau aiškinau apie 
medžiagą, tėve. Aš aiškiai 
tau nurodžiau, kad iš nieko 
niekas negali atsirasti. Nors 
paviršium žiūrint išrodo, 
kad medžias išauga iš nieko, 
tačiau jeigu pradėsime jo 
augimą moksliškai tyrinėti, 
tai pasirodys, kad medžiui 
reikalinga žemė, reikalingas 
vanduo, reikalingos tam tik
ros dujos iš oro ir reikalinga 
šilima iš saulės. O kada tas 
medžias sudega arba supų- 
va, jis vėl išsiskirsto į tuos 
nacius elementus, iš kurių 
buvo susidaręs. Vadinasi, 
ners to medžio jau nėra, ta
čiau jo medžiaga nenrapuo- 

. lė. tik dabar ji kitokiam pa-1 
vidale. _______________________

—Veidiminut, Maike. Ašį ~
noriu žinot, ką tas mokslas' Kldnaperis bankelį

—0 kas ta yra. ta pasą
monė?

—Pasąmone mes vadina
me tą minties sritį, kur gludi 
užmiršti dalykai. Pavyz
džiui, tau teko kada nors 
keptas dešras su raugintais 
kopūstais valgyti. Jų išvaiz
da ir skonis įsmigo tau gal
von, bet per ilgą laiką tu 
pamiršai apie tai. Reiškia, 
tie dalykai nuskendo tavo 
pasąmonėj. Ir štai, kaip tik 
tu alkanas atsigulei, jie tuoj 
iš tavo pasąmonės iškilo. 
Sapne tu pamalei dešrą, ku
rią kitąsyk matei prieš" save 
ant stalo. Tai buvo atgimęs 
atsiminimas.

—Bet tavo mokslas, Mai- 
ke. vistiek sumuštas, ba tos 
kilbasos, ką aš kitąsyk su
valgiau. senai jau nėra nei 
luko.

—Priešingai, tėve. Tavo 
sapnas kaip tik patvirtina 
mano mokslą. Nors dešra se
nai jau suvalgyta, bet jos 
vaizdas vis dar neišnyko iš 
tavo galvos.

—O gal tu čia ir teisybę 
sakai.

—Aš visuomet teisybę sa
kau.

—Olrait, Maike, tai da
bar gali sau eit, o aš noriu 

įužširukyt.
- - -

—kalorijomis, kalorija yra 
Šilumos vienetas,reikalingas 
kad sušildytų vandens kilo- 
gramą vienu laipsniu. Mais
tingumas matuojama šilu
ma todėl, kad žmogaus gy
vybė ir jo kūno atliekamai 
'darbas savo esme nesiskiria 
nuo degimo. Maistas reika- 
ingas ne tik kūno maitini

mui, bet ir jo šildymui. Už 
tat žmonės mėgsta riebius 
sotinančius valgius žiemą 
c augiau negu vasarą. Karš 
tose šalyse riebus valgiai be
veik visai nevartojami. Mu
sų klimate suaugęs žmogui 
reikalauja apie 3000kaloriji 
jarai. Sunkiai dirbant rei
dą daugiau. Pažiūrėkime, 
dek kalorijų duoda koks 

maistas. Duonos kilogramas 
(2 svarai) duoda 2650 kalo
rijų. Vadinasi, jei suaugęs 
sveikas žmogus suvalgys pc 
kilogramą duonos parai, ta: 
jam dar neužteks. Bulvių ki 
logragas duoda tik 960 ka
lorijų. Taigi, jei suaugę, 
žmogus panorėtų misti vie 
nomis bulvėmis, tai jis ture 
tų jų suvalgyti su viršum tris 
kilogramus (6 svarus) pa
rai. Mėsa visai nėra tokia 
maistinga, kaip dažnai ma
noma. Mėsos maistingumas 
priklauso nuo jos riebumo.. 
Visai liesios jautienos kilo
gramas duoda tiktai apie, 
tūkstantį kalorijų, vadinasi, 
nedaug daugiau kaip bul
vės, ir dvigubai mažiau už 
paprastą duoną.Užtat riebių 
lašinių kilogramas duoda 
net 8,000- kalorijų. Vadinasi, 
pusės kilogramo lašinių 
žmogui vienai parai per
daug. Apie tiek pat kalorijų 
duoda geras sviestas ar tau- maistingumo, tai šiandie la
kai. Jdomu, kad kiaušiniai bai kreipiama dėmesio, kad 
maistingumu -stovi -žemiau maiste butų vitaminų. Užtat 
už duoną. Jei kas norėtų dabar stengiamasi vartoti 
maitintis vienais kiaušiniais. į vaisių, daržovių, žaliumynų. 
tai turėtų jų suvalgyt arti pieno. J. P.

•

•aus maisto kalorijų lentelę. Kinijoje via kiku-
* «•« v. i « iz'rn nnr'i'm t-v I t I t r.rusi komunistų respublika, 

kuri turi nuosavą armiją ir 
valdžią.

380 Komunistų respublika Ki- 
050 nijoj gyvuoja jau penktus 
800 metus. Ji randasi Kiangsi 
850 provincijoj,
960
980 i 

1050 Į 
1250 
1660 
2650 
4200 
4890 
5800 
7900 
8500

Kirk du »da 
kalorijų: 

320

Vienas 
kilogramas:

Kopūstų 
špinako 
Pieno
Žirnių 
Veršienos liesos
Bulvių
Jautiena liesa 
Aviena liesa 
Kiauliena liesa 
Kiaušinių 
Duonos 
Sūrio
Žąsienos riebios
Sūrio riebaus 
Sviesto
Taukų
Taigi, matom, kad pigiau

sia, galima maitintis duone
le. Ji dvigubai maistingesnė 
už liesąją mėsą ir kartu ne
brangi.

Bulvė, tiesa, irgi pigus 
maistas, bet jų reikia daug 
suvalgyti, norint prisisotinti.

Neseniai surasta labai rei
kalingi žmogaus kunui vita- 

i minai. Be jų žmogus pradė- 
į da negaluoti ir sirgti įvai- 
iriomis ligomis. Tų vitaminų 
į vra kelios rūšys. Ju vra dau- 
įgiausia daržovėse, vaisiuose 
į ir iš viso žalumynuose, taip 
į pat piene. Jęi seniau buvo 
žiūrima tiktą! kalorijų, arba

1<

KĄ KITI RAŠO

PALAGINIS KADUKAS 
: (ECLAMPSIA) IR APSI

SAUGOJIMAS.

noriu
sako apie kilbasas, o ne apie' 
medį.

—Ta pati galima pasaky-
Pasikorė.

South Dakotos valstijos
ti ir apie dešras, tėve. Jos kalėjime pereitą sąvaitę pa- 
taipgi negali iš nieko atsira- sikorė gengsteris Sankey, 
sti ir negali visiškai išnykti, kuris nesenai, buvo pavogęs 

—Dac inaf, Maike. Jau ~ 
dabar aš sugavau tave me
luojant. Dabar aš galiu su- 
kritikuot visa tavo mokslą.

—Kaip tai?
—Ve faktas, Maike. Pe

reita naktį aš sapnavau kep
tą kilbasą. Rodos, ant stalo 
guli krajava balione ir stovi 
bliudas raugintų kopūstų. 
Kaip siekiau, net iš lovos is- 
siverčiau. Bet kaip pabudau, 
nebuvo nei kilbasų, nei ko
pūstų. Na, tai dabar tu man 
išvirozyk, kaip tas viskas 
atsitiko? Išvirozyk man, kul
ta kilbasa buvo pirma ir kur 
ji dabar, jeigu tavo mokslas 
parodo, kad niekas iš nieko 
neatsiranda ir niekas negali 
prapulti.

—Tas išaiškinti visai ne
sunku, tėve. .Toji dešra ir 
kopūstai buvo tavo pasąmo
nėj. '

—Ką tu čia šneki, Maike 2

Denverio brokerį Biethcher 
ir išreikalavo $60,000 už jo 
paliuosavimą.

Sankio sėbras Alcom irgi 
buvo kartu areštuotas ii- nu
teistas kalėjiman iki gyvos 
galvos. Paklaustas, kiek jis 
gavo pinigų iš tų $60,000- 
Alcorn atsakė: “Nežinau ti 
krai. Niekad neatėjo į galva 
viską išskaičiuoti. Ilgai aš 
jų vistiek neturėjau, nes 
Sankey iš martęs atėmė. Chi
cagos viešbuty prikišo revol
verį, liepė pakelti frankas, ir 
atėmė beveik visus/*

MONTREALE SUDEGĖ 
25-NAMAI.

Pereitą subatą Montreale 
ugnis nušlavė visą bloką gy
venamųjų namų, sunaikin
dama iš viso 25 triobas. Iš 
žmonių niekas nenukertėjo, 
tik 25 šeimynos pasiliko lai- 
kjpąi be pastogės. : _

1940 metais tarp Rusijos ir 
Lenkijos kils didelis karas, 
kad Lietuva stos Sovietų pu
sėj, kad Sovietų raudonoji 
armija išvys iš Vilniaus len
kus ir grąžins tą miestą Lie
tuvai.

Vis garbina karalių.
South Bostono “Darbinin

kas” vis rašo: “Bukim išti
kimi savo karaliui.” K a ra- 

aisyti katarinkį ir monkę, >*um ,kluuP' va<t"?a K1?^' 
res lokiu budu jis galės dau- Amalius juk ieiskia 
dau pelnyti, neį bemau- zn“nnl kruviną des-
lamas A. Bimbai P?^; '*elbe

  mų brolybę. Tai kamgi ku- 
Cuo didesnė akcija, tuo pik- nigai jį taip įžeidžia? Juk' . - i • - ra; L..;.,tesne reakcija.

Laikraščiai rašo:
Žydai Vokietijoj buvo sti

priai įsigalėję. Dėl to dabar 
iems teko skaudžiai nuken- 
ėti. Iš jų atimamos ne tik 
pilietinės teisės, bet nuosa
vybės, ir dėl hitlerininkų 
persekiojimų turi visiškai 
•pleisti Vokietiją.

Išbėgę iš Vokietijos žydai 
•aro didelę propagandą 
prieš vokiečius Tas dar la
biau įpykina hitlerininkus ir 
iėl to jie dar griežtesnių 
iriemonių imasi prieš žy- 
lus- ” ■’
Sovietai grąžinsią Lietuvai 

Vilnių.
Anglų rašytojas H. G. 

Wells nesenai išleido naują 
avo veikalą, pavadintą 
‘The Shapr of Things To 
Jome,” kas reiškia: “Kaip 
šrodys Dalykai- Ateity.” 
Toje knygoje jis pranašauja 
iaug visokių įdomybių ir 
įeaplenkia net mažutės mu
sų Lietuvos. Jis sako, kad

Pataria įsitaisyti “katarin- 
ką” ir “monkę.”

“Naujienų” koresponden
tas iš New Kensingtono, Pa..
aso:

Buvo pas mus atvažiavęs 
?x-newkensingtonietis iš N. 
S. Pittsburgh, Pa., bimbinis 
agentas Petras J. Martinkus, 
‘Laisvei” rinkdamas prenu
meratą. Aš patariu jam,; 
taip geram pažįstamam, įsi-

'»•

Ji randasi 
turi 6,500,000 

gyventojų ir 170,000 ketur
kampių kilometrų žemės 
plotą. Tvarka joje sovietiš
ka. taip kaip Rusijoj.

Sostinė šios respublikos 
randasi kalnais apsuptame 
Juikino mieste, 450 kilomet- 
iu į vakarus nuo Fučau ir 
beveik tiek pat į pietus nuo 
Nančango. Sostinėje gyvena 
Kinijos komunistų partijos 
vykdomojo komiteto paskir
tas komisaras Mao Tsung, 
vos 33 metų amžiaus vyras, 
bet sunkiai sergąs džiova. 
Jis ir yra beveik vienintelis 
visos valstybės valdovas. 
Čian Kai-šekas už jo galvą 
paskyrė 100,000 sidabro do
lerių, ,bet kol kas niekam ne
pasisekė prisisukti prie jo 
galvos.

Mao Tsungas labai mėg
džioja rusus: stengiamasi 
išnaikinti visokius prietarus 
ir senoviškas tradicijas, o 
kartu su tuo ir tikėjimą. Vie
toj to. žmonėms kalama gal
von gyvenimo racionalizaci
ja. socialiniai klausimai ir 
kt. Vi£a visuomenė sudalyta 
ne į klasinius skyrius, bet į 
grupes pagal amžių. Instru
ktoriais veikia apijauni ko
munistai, išmokę propagan- 
Jos Maskvoj. Ūkio srityje 
taipogi viskas bolševikiška. 
Nusavinta visa didžioji nuo
savybė. Ūkininkai tegali tu
rėti iki 50 sidabro dolerių 
grynais pinigais ir iki 3001 inkstai pirmiau buvo, maždaug, 
dolerių kitų turtų. Įvairios nesveiki, tai nėštumo metu gau
tinos nustatytos gana grie-jna įdegimą ir neatskiria iš krau
ptai ir už viską mokama po- jo nuodu, kurie turėtų būti su 
oieriniais pinigais, kurių šlapumu prašalinti. Dėl to ne
vertė niekas netiki, bet visi švarus kraujas kraujagyslėse 

Tiek pini- cirkuliuodamas užnuodija ne tik

tai visvieria, kaip vadinti 
Dievą pristavu ar žandaru. 
Nejaugi jie neturi tinkames- 

’ nio titulo Kristui? Seniau jis 
į buvo vadinamas i šganyto- 
' jum. Kodėl dabar popie
žiaus agentai užsispyrė pa
versti jį ginkluotu despotu?

širdį, bet ir viso kūno dalis (or
ganus. Prie to dar, jei moteriai 
pasitaiko susirgti kokia nors 
staigia liga, kad ir paprastu šal
čiu, slogomis, tonsilų įdegimu, 
reumatizmu; taipogi užsisenėju- 
sios lytiškos ligos, nosies kata
ras, gendantieji dantys, odos ne
švarumas, vidurių užkietėjimas, 
neatsakantis maistas ir tt. Visi 
tie dalykai, arba vienas jų, gali 
prisidėti prie inkstų apsunkini
mo ir kraujo užnuodijimo.

Dėl to gydytojai, žinodami ne 
tik palaginio kaduko pavojų, bet 
daug ir kitų nenormalumų, vi
sados pataria, kad moteris nors 
du ar tris mėnesius prieš laiką 
atneštų savo šlapumo egzamina
vimui, nes jame dažnai galima 
surasti taip vadinamą baltymą, 
ir laiku apsaugoti ligonę nuo 
gręsiančio pavojaus. Taip pat 
reikalinga išegzminuoti viso kū
no sudėtis ir sveikata. Jeigu mo
teris gerai jaučiasi,tai turėtų už
tekti dviejų ar trijų tokių prieš 
palaginių egzaminavimų. Kai 
kuries moterys visai nesilanko 
pas gydytoją prieš palagą ir 
nieko blogo neatsitinka. Teisy
bė, musų močiutės Lietuvoje ir 
visai gydytojų nepažinusios ge-

Rašo: Dr. A. L. Yuška, M. D.,
Chicago, III.

Palaginis kadukas (eclamp- 
sia) yra staigi, pavojinga liga, 
kuri pasižymi viso kūno raume- 
iu traukimu, konvulsijomis. Li
gonė nustoja sąmonės, arba ap
miršta, konvulsijos, arba tampi- 
mai. atsikartoja po keliolika 
kartų. Gydytojų apskaičiuota, 
kad iš trijų šimtu nėščių mote
rų, vienai, prieš paiagą, palage 
arba tuoj po gimdymo pasitaiko 
kaduku susirgti ir staiga mirti.

Palaginio kaduko ženklai pra- 
ieda apsireikšti prieš keletą są- 
zaičių, arba keletą dienų, prieš 
susirgsiant. Ligonė jaučia po 
<rutine spaudimą, akyse mar
guoja, apie šviesą matosi spal
vuoti rituliai, arba visai aptems
ta, galvą skauda, arba svaigsta. 
Retkarčiais pasitaiko, kad mote
rs visą laiką, jaučiasi gerai ir 
letikėtai staiga kaduku suser
ga. Akys pastyra, vokus tampo, 
ūpas susuka, galvą j šalis krai

po, rankų ir kojų raumenis trau
ko. veidas tamsiai pamėlynuoja,
akių lėlutės pirmiau susitraukia, rai gyveno, bet jos gyveno kito- 
sumažėja ir neužilgo plačiai išsi- kiose aplinkybėse. Miesto gy- 
skečia, sprandą riečia užpakalin.' ventojų yra skirtingos aplinky- 
rankų nykščius pirštais suspau- bės ir apsisaugojimas yra leng- 
ižia, kojas prie vidurių suriečia, vai prieinamas, taigi, atsargumu 
ii- vėl ištiesia, liežuvį dantimis dūliai, vertaI kramto, iš burnos baltos, arba 
kraujuotos, putos pasirodo, li
gonė visiškai nustoja są-monės. 
Kvėpavimas būna knarkiantis ir 
’abai vargingas. Jei liga būna 
nesmarki, tai už pusvalandžio 
sąmonė palengva sugrįžta, o 
kartais pasitaiko, kad sąmonės 
neatgavusi ligone staiga miršta. 
Iš susirgusių moterų palaginių 
kaduku apie 33 nuoš. nepagyja. 
o kūdikių mirtingumas siekia 
net iki 50 nuoš.

Tikroji priežastis, kuri tą liga 
pagimdo, yra užsinuodijęs krau
jas. Nėštumo metu moteries kū
no anatomijoje būna didelės per
mainos. Inkstai, kepenys ir dirk- 
sniai (nervų sistema) daugiau
siai nukenčia. Daleiskime. jeigu

tikrinti savo 
rios klinikos 
tojai pataria

ima... iš baimės.
gai, tiek pašto ženklai turi _ 
Sovietų emblemą.

Kodėl ši respublika gy- NEMATOMAS GREITI'MAS.

vuoja jau 5 metus? Todėl, Nematomas greitumas 
kad jos geografinė padėtis Tai žmogaus mintis.
abai saugi, tai"p kalnų, kur Visur ji keliauja- 
□riešų didesni būriai negali Diena ar naktis, 
□rieiti. Be to, ji gauna pagal-( 
bos iš Sovietų. Druskos įsi- ( 
’-mugeliuoja, o maisto užsi-i 
augina vietoje. Nankino val
džia neturi pakankamai pi- j viena minutę— 
nikų, kad padalytų genera- Tarp sįaisčių žvaigždžiu, 
įnj žygi prieš šią komums- } trumpQ sekundę_ 
iską respubliką. Kantono jurių plačių.

4

Nei jokia esybe 
Negal jos matyt.
Nei dienos šviesa 
Negal ją suvaikėt.

ATSTOVAS PERSIJAI.

William H. Homibrook. kurį 
Roosevel W paskyrė Amerikos 
atstovu Persijai.

/aldžia kiek turtingesnė, bet 
’i Diaunasi su Nankinu ir 
niekuomet jam nepadės.

Todėl gerai ginkluota 
Kiangsi komunistų kariuo
menė, vadovaujama raudo
no kiniečių generolo Cute, 
lengvai atsilaiko prieš už
puolimus. Kiek ilgai jie lai
kysis, tai daugiau pareina 
nuo vidujinių, negu nuo išo- 
rinių priežasčių.

>»<■
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.Tai kelias liuosybės*
Tarp erdvių plačių.
Po melsvą padangę.
Tarp skaičių žvaigždžių. 

Prisiuntė Antanas Stulas.

IšVIJOM BLAIVY

Išvijom blaivybę, 
Geriam gerą ahi; 
Gaunam ir degtinės 
Atvirai ant stalo.

Linksma d raugt i 
Galim balevoti. 
Už savo skatiką 
Jau neteik bijoti. 

Zarasų . Tais rugiais žieminiais,

BE-

PARĖJUS IŠ BAŽNYČIOS 
RADO NUŽUDYTĄ ŠEI

MININKĄ.
Bielunų kaime, 

apskrity, tarnaitė parėjusi iš (M 'K* pernai pasėjom, 
bažnyčios ‘ rado peršauta 
galva ir kraujuose Dapludu 
sį negyvą savo šeimininką 
Petrą Kairevičių.

Velionis buvo 70 metų 
s amž.,stiprus ūkininkas, apie - 
; 130 ha. žemės savininkas. »

. ... ♦

tarpe,

f

šįmet nusiplovę. 
Draugus pamylėjom.

Alų ir degtinę 
Kraštui sugrąžinom, 
Įstatymą keistą.
Visai panaikinoni. 

Prisiuntė Antanas š tūlas.

i

pasinaudoti ir pa- 
sveikatą. Kai ku- 
ir kai kurie gydy- 
moterims nuo pat

pradžios lankytis pas juos, kas 
savaitę. Mano supratimu, toks 
varginimas ligonių gali būti ne
naudingas ir liereikalingas.

Patarimai apsisaugoti. Užsi
nuodiję. išgedę dantys turėtų 
būti išgydyti ir kas diena maz
gojami. Nors pora kartų savai
tėje maudytis nekarštame van
denyje ir užlaikyti švariai odą. 
Saugotis persišaldymo, slogų, 
nosies, gerklės, plaučių uždegi
mo ir tt. Didelis valgymo kiekis 
prisideda prie vidurių užkietėji
mo. o užkietėjimas nuodija krau 
ją. Dėl to patartina vidurius 
veikliais laikyti. Per paskutinius 
mėnesius mažai, arba visai ne
valgyti mėsos ir riebalų. Valgyti 
tik lengvai suvirškinamus val
gius: kiaušinius, žuvį, daržoves 
ir jų sriubas taip pat visokius 
vaisius: obuolius, apelsinus, fi
gas ir 11.

Negerti daug kavos, nes kava 
veikia ant nervų ir pagreitina 
širdies mušimą. Nėštumo metu 
nevartoti alkoholinių gėrimų, 
nes alkoholis palengva nuodija 
nkstus, kepenis ir širdį, erzina 

nervus, sukietina kraujagysles 
ir sužaloja žarnų gleivėtą pamu
šalą. Reikia gerti daug vandens, 
pieno, lengvą arbatą, apelsinų ir 
-omatų sunkas ir tt.

Per sunkus darbas negerai, 
bet ir per ilgas miegojimas pa- 
iaro neveiklius. sustingusius 
•aumenis, dėl to pasimankštini- 
•nas yra būtinai reikalingas. Pa
vargus geriaus popietyje atsi
pilti ir pailsėti. Geriau turėti 
įžsiėmimą, nesunkų darbą, negu 
tinginiauti. Kas diena eiti pa- p
vaikštinėti po tyrą orą ir nors 
»rą valandų pabūti saules švie
soje. Nelaikyti užlaidytų langų, 
les saulės spinduliai būtinai rei
kalingi sveikatai palaikyti. Tani- 
iuose kamliariucse dažniausiai 
nėgsta gyventi ligų perai. Kas- 
lieną, atidarius langus, išvėdin
tį kambarius. Išmintingos drau- 
Tės daug gero padaro, bet reikia 
Šalintis tokių draugių, kurios 
mėgsta tik kalbėti apie savo ne
pasisekimus bei ligas. Mintis tu- 
•ėti užimtas darbu, o ne svajo
nėmis ir nesirūpinti daug apie 
tave, nes po lietaus pasirodo 
įaulė, o po nubudimo užviešpa
tauja linksmybė. Gamtos pa
tvarkymai aimanavimais negali 
būti permainomi.
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l įvairios Žinios

sta-

Sovietų Skraidomas 
Propagandos 

Fabrikas.
Maskvoje baigiama:

tyti milžiniškas lėktuvas, 
kuris bus pavadintas Maksi
mo Gorkio vardu ir savo pir
mą skridimą padarys 1934 
m. balandžio 1 d. Tai bus 
skrajojanti spaustuvė, tikra 
to žodžio prasme.

Sovietų spauda skelbia 
kai kurias smulkmenas apie 
šį oro gigantą. Jo svoris — 
40 tonų. Jį vaiys 8 motorai, 
kiekvienas po 800 arklių jė
gų, iš viso 6,400 arklių jėgų, 
šios jėgos pakels lėktuvą su 
jo normališku svoriu 6—7 
tonomis. Lėktuve galės tilp
ti apie 70 keleivių.

“Maksimas Gorkis" bus 
komunistų propagandos į- 
rankis. Kad atsiektų savo 
tikslų lėktuve bus daug apa
ratų, kurių iki šiol niekas į 
lėktuvą nedėjo. Bus pastaty
tas stiprus radio siųstuvas ir 
priimtuvas. Lėktuvo krašte 
bus pastatyta ištisa batarėja 
garsiakalbių, kurie Iš 1.000 
metrų aukštumos lengvai ga
lės užrėkt visokį triukš
mą, koks tik žemėje dėsis. Iš 
lėktuvo bus sakomos kalbos, 
kurias garsiakalbiai perduos 
žemėj besiklausant i e m s 
žmonėms. Tam tikras apa
ratas debesyse šviesomis iš- 
rašinės lozungus ir ištisus 
plakatus. Apatinių spanni 
apatinėje pusėje bus įrengta 
šviesos reklama, kuri tar
naus 
tikslams.

Svarbiausia prppagandos 
priemonė bus spaustuvė, lė
kimo metu spaustuvė spaus
dins “Oro žurnalą," kurį pa-. 
skiau mes žemyn skaityto
jams. Pakelyje bus daromos 
ir nuotraukos. Klišės taipogi 
bus daromos ten pat lėktu
ve. - Be spaustuvinio popie
riaus, “Maksim Gorkis” ve
žiosis dar ištisa nausybe vi- 
šokių proklamacijų ir lapiu- 
kų, kuriuos barstys kaimuo
se ir miesteliuose.

Kadangi propagandos a- 
parato personalas visuomet 
gyvens lėktuve, todėl lėktu
ve turės būti ir miegamieji. 
Be to, lėktuve bus dar bufe
tas, virtuvė, biblioteka, vais
tinė ir dar visokiu kitu prie
dų. ‘ “L.'ž.”

Tonų Cemento.
KELEIVIS, $0. BOSTON

Čia Supilta Jau lt

....................... ' .................................................................' '....... ” ............. ' ............. ....... ............. ...

Penktas Puslapis

k lietuvių ,tudentų »iui- j Kompanijų ‘Unijose’ 
m v'^’T trk s Yra 1,500- *’ 
Nevv Yorke pas E. Kanž-I

• ’ T i _y. 1

Taryba 
asiriečių 
užsienių 
Simonas 
padėką 

vyriausybei už 
pasiūlymą suteikti Brazilijo
je žemės visai asiriečių tau
tai Brazilijoje įkurdinti. Ta 
proga Simonas pareiškė, 
kad pirmą kartą istorijoje 
visa tauta persikels gyventi 
i kitą pasaulio dalį, ir pabrė
žė, kaip svarbu Tautų Są
jungai, kad šį klausimą pa
vyktų sėkmingai išspręsti. 
Sudarytos dvi komisijos, 
viena Irake, kita Brazilijoje, 
kurios ištirs metodus, ku
riais asiriečiai bus perkelti, 
ir teritoriją, kuri butų tinka
miausia asiriečiams Įkurdin
ti. Tyrinėjimo išlaidoms ap
mokėti tuo tarpu paskirta 
20,000 šveicariškų frankų.

visokių kenkėjų, nes per di
delius šalčius daug kirmėlių 
perų būna sunaikinta.

VISA ASIRIEČIŲ TAUTA 
KELSIS BRAZILIJON.
Tautų Sąjungos 

plačiai svarstė 
klausimą. Anglų 
reikalų ministeris 
pareiškė Tarybos 
Brazilijos

Įe
it,

T® ®

S?;.

A
Įerį buvo Lietuviu Studentų 
Kliubo susirinkimas, kur 
daugiausia buvo tariamasi 
dąl ruošiamo vakaro. Mat, 
10 vasario turėjo būti lietu
vių studentų vakarienė ir šo
kiai Park Centrai viešbuty. 
Be to d a padaryta sumany
mas įdėti Nevv Yorko kny
gyną n rinkinį knygų velio- 
nies P. Mikolainio atmin
čiai. Knygoms parinkti pa
skirta Alberta Strimaitytė ir 
Edvardas Kanzleris.

Vaizdelis parodo Boulderio tvenkinį, kurį stato federalinė valdžia, čia supilta jau 1,000,000 
tonu cemento, ir darbas da neužbaigtas. Pakinky tas vanduo gamins elektros energiją.

Narių.
Kad neįsileidus savyąto 

vių darbininkų organizacijų 
į savo pramonę, Amerikos 
kapitalistai dažnai patys or-. 
ganizuoja savo darbininkų 
“unijas.” Paprastai jos ir 
vadinasi “kompanijų unijo
mis.” Ypač tokių “unijų” 
priviso paskutiniais laikais, 
kuomet valdžia pradėjo 
spirti kapitalistus daryti su 
savo darbininkų atstovais 
darbo sutartis. Washingto- 
no žiniomis, dabartiniu lai-, 
ku prie tokių “unijų” pri
klauso 1,500,000 darbinin- 

!kų. Suprantama, kad tokio- 
jse “unijose” darbininkai ne
gali savo reikalavimų staty
ti. Kompanijos duoda joms 
visus nurodymus. Todėl ir 
kai kurie NRA vadai nekaip 
į tokias "unijas” žiuri. Alie
jaus pramonėj administrato
rius Ickes jau nenori tokių 
“unijų” pripažinti.

ras

Binghamtoniečiai susido
mėję skridimu.

Binghamtono, N. Y., lietu
viai labai susidomėję daro
mais Janušausko planais 
skristi į Lietuvą ateinančią 
vasarą. Jie įkūrė Skridimo

• Sąjungos skylių, organizuo- 
■ įa rėmėjus ir renka aukas. 

Naciai Įveda Vokie- ^acinkanglųzi- Daugiausia darbuojasi šie 
tijoj Tikrą Vergiją.

Fabrikantai statomi darbi
ninkų “vadais.” ,

Iš Chicagos Išvežė
Partiją Deportuo

jamų Ateivių.
Jų tarpe buvo ir lietuvė

G. Vaškienė.
“Naujienos” rašo: 
šeštadienį, vasario trečią 

dieną, 3 vai. po pietų, pribu
vo traukinys į La Šalie stotį 
iš vakarinių valstijų su de
portavimui surinktais imi
grantais iš tų valstijų. Trau
kinys laukė nuo 3-jų iki 11 
vai. vakare, kol valdžios a- 
gentai sutvarkė Chicagoj su
rinktus slaptai atvykusius į 
šią šalį imigrantus. Ir prilio- 

. davęs jų septynis vagonus, 
kaip 11:20 vai. vakare trau
kinys išėjo į lytus, kur dar 
daugiau įvairiose vietose 
laukia surinkti tokie pat pa- 
sažieriai.

Šituos visus i 
veža i Nevv Yorką, kur lau-’met 
kia jų laivas. Juos visus veš į 
Europos šalis.

Tas pats traukinys iš Nevv 
Yorko grįždamas į vakarus 
rinks tokius pat slaptai įva- 

jžiavusius į šią šalį japonus, 
chiniečius, meksikonus, Pie-

.• NIOS APIE VOKIEČIŲ 
GINKLAVIMĄSI.

Anglų spauda paskelbė vi
są eilę dokumentų dėl vokie
čių ginglaviinosl Šių metų; 
gegužės 1 d. vokiečių oro 

j apsiginklavimas busiąs ly
gus Francuzijos oro apsigin- 

revoliucionieriš- {davimui. Goeringo išdirbto-

draugai: P. B. Balčikonis, 
A. Liepa, Almonas, Charna, 
J. A. Kaminskas, Cinikas, 
Urbas ir Kavaliauskas.

PAJIEŠKOJIMAL
i 
Į- 
į Naujai paskelbtas Vokie
tijoj įstatymas darbui regu
liuoti pačių vokiečių yra va
dinamas “i 
kiaušiu,” koks kada buvo į-> 
vestas į darbo sritį. Tuo įsta
tymu darbdaviai tampa “va
dais,” o darbininkai — “pa
sekėjais.” Darbdavių fede
racijos ir profesinės sąjun
gos panaikinamos. Vokieti
ja padalinama į pramonės 
apygardas. Kiekvienai apy
gardai vadovauja oficialus 
darbo įgaliotinis su diktato
riškomis galiomis. Kiekvie
na įmonė, kurioje dirba 20 
ar daugiau darbininkų, turi 

imigrantus j turėti konfidencialinę kas- 
- 1....“rt perrenkamą, vietinės

nacionalfašistų organiza
cijos aprobatą, vadų ir pa- 
sekėji.Į tarybą. Įsteigiami 
specialus socialinės garbės 
teismai, kurie teis vadų ir 
pasekėjų nusikaltimus. Ta
čiau visais atvejais darbo į- 

i sprendimai yra 
ir tt. ir veš į vakarus’ kol pa- ’ galutiniai. Priešinimasis jo 
sieks Pacifiką. Taip pat bus įraky m a m s baudžiamas 

■prikimštas traukinys negeis- smarkiomis bausmėmis ir.
Laikraščiai juokiasi, kaip tinais piliečiais. Į kalėjimu.

Amerikos Darbo Federaci- Šito traukinio tokis jau' 
jos pirmininkas Green, ar- darbas. Vagonų langai gele- 
šus komunistų priešas, pa- žirnis apkalti, valdžios agen- 
sinaudojo komunistų litera- tai ir policija kiekviename 
turą. Mat, į Darbo Tarybą, vagone stropiai daboja, kad 
kuri veikia kaip NRA agen- deportuojami imigrantai ne- 

jtura, turėjo būt paskirtas paspruktų.
■vienas atstovas nuo Ameri-i Ar daug lietuvių išvežė, 
ikos Darbo Federacijos, ir neteko sužinoti, tik^yiena p. 
i buvo jau numatytas komu
nistinių pažvelgų žmogus iš 
kailių pramonės New Yor
ke. Greenas buvo labai nu
sigandęs ir nežinojo kaip 
užkirsti savo priešui kelią. 
Pagaliau jam atėjo galvon 
mintis panaudoti prieš jį pa
čių komunistų “kozyres.” 
Jis nuvyko krautuvėn, kur 
parsiduoda komunistų lite-

Įdomi “Glaudų” Byla 
Italijoj.

Italijoj buvo šitokia sen
sacija. Studentas vardu Sal- 
vadori, 24 metų amžiaus, su
tiko parduoti seniui Lapeg- 
nai savo “inkstukus” už 10,- 
000 lyrų. Daktarai padarė 
operaciją, ir perkelti jau
nuolio “glaudai” pas senį 
puikiai prigijo. Bet fašistų 

taipogi propagandos policija įžiūrėjo tame kažin 
ką baisaus ir patraukė dak
tarus ir studentą teisman. 
Teismas bylą atmetė. Tuo
met policija apeliavo į vy
riausi tribunolą, bet ir tri
bunolas bylą atmetė, nes 
toj operacijoj viskas buvo 
padalyta liuosu susitarimu 
ir nėra pamato ką nors kal
tinti.

/< T} > • cniiuecius, meKsinonus, rie- »ie<u(r) een i asinauaoįo tų Amerikos šalių piliečius’galiotinių 
ii* 14- ▼ l_rzxl 1-1.1 ’ croliitivUoiKomunistų Litera

tūra.

Kova Duųuesnę lietuvių
- kliube.

Iš Duquesne, Pa., mums 
praneša, kad Lietuvių Kliu
bo dėl valdybos rinkimų bu- • į 
vo kilusi smarki kova. Buvo;

; pirminiu-’ 
j - i’

pasilikę iš senos valdybos, Į 
nenorėjo jo įsileisti ir pada-1 
vė KliubUi skundą, kad pir
mininkas buvęs išrinktas ne- 
lagaliai.

toje programoje numatoma 
pastatyti 294 lėktuvus. Tai 
busią karo lėktuvai, kurie išrinktas naujas pi. l.l. 
mėtysią bombas elektro- ■ kas, bep valdybos nariai 
magnetiška sistema, ir jie 
busią pastatyti po keturių 
mėnesių. Tuo laiku Vokieti
ja turėsianti oro laivyną, su
sidedantį iš 1,750—2,100 
lėktuvų.
*------------------------------

Kas Mums Rašoma.

LEO ŠVEDAS 1917 ir 1919 m. tar
navo Suv. Valstijų Armijoj 9 Infatry, 

, Co. B., buvo sužeistas ir gesuotas. 
j 1920 ir 1921 dirbo Nary Yard maši'n- 
į salioje. Kas žino kur jis randas pra
šau pranešti arba pats lai atsišaukia. 
J ieško jo geras draugas.

JULIUS STASKEVICH
5 LoįvelI Street

<71
Boston, Mass.

pa jiešką u mano 
BUJAVIČIENĖS, 
namus, nes tėvas 
..................... (■)

Ona Rudnickiene 
duktcries MARES 
prašau atsišaukti į 
yra miręs.

MRS. ONA KUDN1CKIENĖ ' '• 
195 Union St., Box 39, 

Manchester, Conn. :
I

Nuo Šalčių Žuvo 
40 Žmonių.

Pereitą sąvaitę Jungtinių 
Valstijų rytuose buvo nepa
prastai dideli šalčiai. Bosto
no apylinkėj temperatūra 
nukrito iki 20 laipsnių že
miau zero, kas reiškia 52 
laipsniu šalčio, šitokio oro 
čia nebuvo jau per 60 metų. 
Kitur šaltis pasiekė daugiau 
kaip*70 laipsnių.

Iš Washingtono praneša
ma, kad penkiose valstiiose 
per tuo-s speigus sušalo 40 

- žmonių. Daugiausia aukų 
buvo New Yorko valstiioi, 
kur buvo 17 mirčių nuo šal
čio. Pennsylvanijoj žuvo 14, 
Massachusetts 6 ir po kelia- 
tą kitose. |

Be to, šalčiai pridarė daug 
blėdies f armėnams. T’

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateit- 

ir kokių laimę turėsite gyvenime, je> 
gu parašysite tuo jaus judėdami k e 
tias štampas dėl persiuntimo. A*-? 
suokite: < 11 >

PRACTICAL SALES COMP ' v. .
1219 N. Irvinu Avė., Desk.

CRtraon n t

New Havene mirė 7 
lietuviai.

Į trumpą laiką Nevv Have
ne mirė 7 lietuviai: S. Savic
kas, K. Balčiūnas, J. Stakio- 
nis, A. šimanauskas, A. Bal
sis, Jonas Makarevičia ir 
Elzbieta Beržinskienė. Apie 
tai praneša musų draugas ir 
korespondentas K. Blažai- 
tis.

Darbai Nevv Havene eina 
prastai Prie taip vadinamų 
CWA darbų bedarbiai triū
sia tik 3 dienas į sąvaitę. Ir 
prie tų darbų priima tik tuos, 
kuriuos pirma miestas turė
jo šelpti. Kurių miestas ne
šelpė, tie ir darbo negauna. 
Lietuviai tautininkai čia ap
snūdę, o bolševikai dirba iš
sijuosę, nors jų tik saujalė 
čia yra.

Pajieškau Ksavero Trylikausko, 
Luokės parapijos: įnniėjau kad gyvė- 

, na Detroite. Jo brolis Tarnas mirė, 
■ j“igu nori daugiau žinių tegul atsi- 
, šaukia. Kurie žinot kur jis randasi, 
' prašau pranešt jo adresą 

NUO VISOKIŲ LI- *
GŲ GYDUOLĖS, i

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUT17VĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nemaūmo, Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutino, Reumatizmo, Plau- | 
kų Slinkimo, Pleiskanų, f 
Lovoje, bhio Nervų—Išgąsčio, . , - ...
Tniečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- • lo Žemaičiu, apie 25 metai kaip A- 
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų. j

čionai jus galite gauti ir tokių gy- j 
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės arba kurie žino kur jie randas, malo- 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados švježios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL co.
IVholesale Botanic Druggists

198 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MAS«

Paiieškau dėdės Motiejaus Vaiuko- 
nio, jis paeina iš Lietuvos Seinų aps., 

! Lazdijų valse . Palazdijų kaimo. 1929 
dar gyveno \Vilkes Barre. Pa. Dėde, 
jei esi gyvas prašau atsišaukti; ku
rie žinote kur jis randasi, prašau pra
nešti jo adresa. už ka busiu dėkinga.

MISS P. CETAVIčIUTĖ (k)
IMA Palmerston avė , Toronto, Ont., 

<’atiada.
Šlapinimo j ——————————■ -

, Prie- j Pajieškan brolių Juozapo ir Myico- 
, apie 25 metai kaip A- 

menkoje. Paeina iš Lietuvos, Eiman- 
i tų kaimo. Gaurės parapijos, Taura- 
į gės apskr. Prašau pačius atsiliepti

llėkit pranešti, uz ką busiu labai dė
kinga. Turime labai svarbių reikalų.

MRS PRANCIŠKA GLOBIENĖ (71 
1137 S. 48th Ct., ' Cicero, UI.

APSIVEDIMAI.

G. Vaškienė iš Brigdton 
Parko išvažiavo su šia par
tija. P-n i a Vaškienė buvo 
atvykus į šią šalį slaptai apie 
6 metus atgal. Ji galės su
grįžti į šią šalį pas savo vy
rą. Jos išvažiavimas yra tik 
formalumų išpildymas.

VISUOMENINK AS MĖN E8IMS

Žurnalas IŠMINTIS
Prisipirko už $2 kny-

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

I’ajieškau apsivediniui merginos, ar
ba našlės ne senesnes kaip 45 metų; 
aš esu 37 metų, linksmaus budo, Er- 
karcivis, 5 pėdų B colių aukščio. Ku- 

; rios norėtų arčiau susipažint prašau 
l rašyt laišką ir prisiųsti savo paveik^- 
j lą. Aš taipgi prisiųsiu savo ir duosiu, 
• kiekvienai atsakymą. Bereikalingai 
1 prašau nerašinėti. (8)

ED. RAKSTEL
1195 Co. V. C., East Barre, VI.

gelių ‘ir laikraščių, ir visą 
šitą “amuniciją” nunešė 
Rooseveltui. Ir tas paveikė. 
Darbo Taiybon buvo pa
skirtas Greeno frentas.

Fordas Pakėlė 20,000 
Darbininkų Algas.
Detroito žiniomis, pereitą 

Mano- sąvaitę Fordas pakėlė savo
• mazkad Nevv Yorko valsti- darbininkams 10 nuošimčių 

joj bus sunaikinti visi pyciu algas. Tas paliečia 20,000 
žiedai, nes jie gali pakelį darbininkų, 
tik ligi 14 laipsnių žemiaiu Dąbar d 
zero.

Rugiai, kviečiai,
ir kiti žieminiai pasėliai, ku- iki $8.50 į dieną. Per sausio 
rie nebuvo sniegu uždengti, mėnesį Fordas sakosi išmo- 
taipgi busią nukentėję. Už- kėjęs iš viso $7,500*,000 ai- ▼Mirką, prigeria*į kraujų,* a 
<liu< šulniams viu. <ni j Ja lta kur

______________ , Creomnhjioh yra
Greitu laiku S”

_______ ________ __ ______o.i__ .2, ZZZZ f y T - 
šalčių gali būt tiktai ta, sa’ tų algų, kuordet žemiausis }^vji^’,pa^te^iCkon’uS!

D^bar darbininkų algos 
Fordo dirbtuvėse Detroite 

dobilai prasideda nuo $4 ir siekia

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

315 E St., SO. BOSTON, MASS.

šalčiams, viš- gų.
Toliau Fordas žada da creomntaoh

ėjus tokiems
tos sustojo dėti kiaušinius, o 
karvės duoda mažiau pieno, daugiau kelti. '

Vienatinė nauda iš tokių jis tikisi grįžti prie 1929 me-

ko seni ūkininkai, kad atei- atlyginimas pas ji buvo $6 j 
nančią vasarą bus mažiau dieną. ,

Gerkles Užsinuodiję 
Reikalauja Kreosoto

Neatleidžiantis kosuliai ir šalčiai 
priveda prie pavojingų negerumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Crvomulsion, lai švelninantis Kreoso- 
tas. kuris yra priininus vartoti. Creo- 
ninlsiou yra naujas medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai; jis 
palengvina ir gydo įdegusių' plėve ir 
sulaiko gemalu augimų.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotos 
yra pripdžintas aukštų medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai gy
dančių vaistų nuo neatkidžianaų ko
sulių ir-kitokiu gerklės skausmų. Cr»-- 
omutsiono sudėtinė priskaitant Kreo- 
sotų, turi ir kitų gydančių elementų 
kurie palengvina ir gydo užnuodytas 
plėves ir prašalina tų erzinimų ir į- 
derima, kuomet Kreosotas nueina į 

atakuo- 
ĮĮĮBĮĮMBĮĮĮBMmiPBĮĮ. BĮIėjus >r 

sulaiko gemalų augimų.
Creomuhsioti yn garantuotas nžga- 

’> gydymas neatlėidžiančių 
...__ , ‘ šalčių, bronchrtinio dusu
lio, bronchitis, ir yra labai geras al

po šalčio ar 
_ l yra au

torizuotas sugrąžint jums pinigus 
tuojaus, jeigu kosulį ar šaltį nepagy- 
lysite su GrcomulsioT' < AdvJ

f

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jj gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybe 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 Broadsvay. 
ton, Mass.

—

f

J. Kmitu Eilės, 191 pus
formato ................................. §1.00

Dekla'macijos — Eiles ir Dainos,
96 puslapių ............................. 25c

Pasakų Knyga .............................  25c
Sapnų Išguldymas, 96 pusi.............25c
Lošimas Kazyr°ms. 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 Money 
Orderį arba pašto ženKleliais po 3c.

P. MIKALAUSKAS M 
248 W. Fourth St. So. Boston, Mass.

Jieskau susipažinti merginos ar na
šlės be vaikų, apsivedimo tikslu, kuri 
•butų palanki j biznį; nuo 30 iki 40 Ule. 
tu amžiaus. ir kad turėtų kiek turto. 
Aš esu pasiturintis, 45 metų, neblo
gai atrodau, esu geros širdies vyras, 
ne vedes Arba kuri mylėtų apsigy
venti Lietuvoje, prašau atsiliepti. 
Teisingai ir dorai atsakantį gyveni
mų garantuoju. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti savo paveikslų. Pareika
lavus. paveikslų grąžinsiu Plačiau a- 
pie save paaiškinsiu laišku. (7)

V. KAREIVIS
1’. O. Delray B. Detroit, Mich.

DEGTINES GAUT NUSIŲST I MAINE VALST.
Savo draugams, pažįstam ie m t ir giminėms, medicinos reikalu, 

galite nusiųst degtinės į Maine’o valstiją greitai ir be jokio sutruk
dymo. Mes apmokame persiuntimą kurie duoda užsakymą 12 kvortų 
ar daugiau. Bet mes pasiunčiamo ir vieną kvortą degtinės, vyno ar 
likerio, kurie reikalauja. Mes turim didelį sandėlį ir galima pasi
rinkt kokio tek nori. Rašyt galite lietuviškai arba angliškai, arba už
eikit ypatiškai. Musų gėrimai yra geri, kainos žemos.

“Keleivis”, 
South Bos-

t

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, M&ss.

—j> i „r jj. ,ui ■ .■■■■■■•; j *< 4

Endicott Club kv. §2.00 
Derter Brand kv. $2 25 
Four Roses .. kv. 
Paul Jonės .. kv. 
Meadville .. kv. 
Oscar Peppcr k v. 
Old Nectar .. kv. 
Mirrorbrook

Burbon Whiskey 
Snug Harbor kv. 
Envoy Club .. kv. 
Sterling Brandy __ ,
Dexter Brandy kv. 2.25 
t>exter Brand 
Straight Rūru .. $2.15

3.10
3JX<
3.40
2.75
2.35

2.40
1.70
1.70
2.50

Endicott Club
Rum .. kvorta $2.00 

Galionas ......... $3.75
Port Wine, Cherry, 
Muscatel, Angeliča, etc. 
Seni geriausios rūšies 
vynai ..........kv. ?1.25
Vyšninė kvorta $1.75 
Avietinė .... kv. 1.75 
Creme DeMenthc ’

Butelka 5, .... 1.75 
Creme DeCocoa,
Apricot, .. 1.75

Kūnelis Rock &
Rye ctc.  ....... 1.76

Atminkite, kad WM. ŽAKO N SANDĖLIS yra gerai žinomas lie- 
tuviama nuo 1906 metų ir Visuomet turėjo gerų vardų už jo teisin
gumų, gerų tavorų ir gerų patarnavimų.

Pasakykit ir savo draugams apie mus.

WniIAN ZAKON & SONS
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Telef. Lafayetle 3320.
T
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Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON 
t "
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Vergija yra viena juo- Sudane ir Vid. Afrikoje todėl turi sutikti su savo li- 
džiausių dėmių žmonijos is- taip pat dar galime užtikti 
ori joje.

Vergija XX-tame amžiu
je! vergija musų laikais! 
Sunku, atrodė, bepatikėt to 
kioms kalboms. Deja,tai yr 
gryniausia tiesa, kurios r 
kažkaip norėdamas nenu 
slėpsi.

šiandien dar priskaitom.' 
mažaiusia apie 6 milijonu 
vergų!

Tiesa, Europoje vergi jo 
jau nuo senovės laikų nebė 
ra. Amerikoj ji buvo panai 
kinta praeitojo amžiaus ant 
roi pusėj, bet Azijoj ir ypa<' 
Afrikoj ii ir šiandien dai 
puikiausiai “tebežydi”.

Didžiausia vergijos šalim 
šiandien laikoma Abisinija 
(buv. Etiopija, Afrikos ry
tuose). Ten yra dar mažiai 
šia apie 2,000,000 vergi 
Prieš keletą metų Abisinic 
karalius buvo pasižadėję 
Tautų Sąjungai vergiją sa 
vo valstybėje panaikinti. A 
pie vergijos panaikinimr 
buvo išleisti specialus Įsta 
tymai. Bet jo pavaldiniai ik’ 
šiandien tų Įstatymų ne
klauso ir jų nevykdo.

Abisinija yra vienintelė 
krikščioniška šalis, kurioje 
vergija yra laikoma paties 
Dievo palikta žemėje.
Nevykdydami vergijos pa

naikinimo Įstatymo, abisi- 
niečiai mano, kad jie be ga- 
'.o gerai darą, nes vykdą tai, 
ką pats Dievas Įsakė ir pa
liko žmonėms vykdyti. Dau
gelis vergu pirklių, nubau
stų už prekiavimą žmonė
mis, tiki esą didžiausi kan
kiniai dėl tikėjimo. Todėl 
suprantama, kad kova su 
vergija tenai yra ypatingai 
sunki.

Kai kurie Abisijos kuni-L- . .. - 
gaiksciai ir kunigaiksciukaiL. k 
euri net tiki 15 tukst. vergų, j į 
Vergo kaina svyruoja maž-<- * 
daug tarp 5 ir 40 anglų sva
rų, žiūrint jo privalumų. 
Vyrai vergai daugiausia 
naudojami tiktai sunkiems 
darbams dirbti, tuo tarpu 
moterys dąžnai paimamos Į 
Įvairių kunigaikščių, kuni- 
gaikščiukų ir šiaip turtingų
jų haremus.

Abisinija yra kalnuota ša
lis, todėl gaudyti ir slėpti 
vergus vra ypatingai geros 
sąlygos. Dažnai ištisos ver- 

.gų pirklių gaujos užpuola 
ramius gyventojus ir patin
kamus suima ir išsivaro ver- 
gijon. Vergai kaip kokie gy
vuliai yra štampuojami, kad 
negalėtų pabėgę pasislėpti. 
Ir štai šalyje, kurioj yra vos 
apie 10 mil. gyv. yra 2 mil. 
vergų. Vadinasi, penktoji 
dalis visų gyventojų yra 
vergai!

Antroji Afrikos šalis, ku
rioj tebėra vergija, yra Libe
rija.

Amerikiečiai, panaikinę 
pas save vergiją ir išlaisvinę 
negrus, daugumą jų atvežė 

, atgal jų buvusion tėvynėn 
Afrikon ir čia vakaruos, prie 
Atlanto vandenyno, Įkūrė 
iiems nepriklausomą valsty
bėlę Liberiją (lotyniškai li- 
ber—laisvas). Visą valsty
bės tvarkvmą pasiėmė Į savo 
rankas išlaisvintieji negrai. 
Ir štai pasirodė keistas da
lykas: pirmiau patys buvę 
vergijoj, tapę laisvais ir įsi
kūrę savo valsytbę ėmė ki- 

• tus versti vergais. Ir štai bu
vusių vergu šaly Liberijoje 
net ir šiandien tebeprakti
kuojama vergija. Kai kas 
gal atsimena prieš keletą 
metų įvykusį skandalą, dėl 
kurio turėjo net Liberijos 
prezidentas atsistatydinti, 
nes pasirodė, kad ir jis su 
savo ministeriais buvo į- 
traukti vergų prekybom 
Mat, prekiauti žmonėmisn 
neblogas biznis!

šimtus ir tūkstančius vergų 
—beteisių žmonių.

Arabai taip pat yra dideli 
/ergų mėgėjai. Prieš kelias 
ešimts metų vergija dai 
•uikiausiai žydėjo šiaurinė; 
frikoj—Marokke, Tunise 

š dalies ir Egipte. Dabai 
žvaldžius tas šalis europie- 
iams, vergija yra beveik iš 
aikinta.
Bet užtai tikrojoj Arabi 

oj, vergija, galima sakyt 
ar puikiausiai tebežydi.
Arabijoj šiandien dar pri 

kaitoma nemažiau kaip J 
’.ilijonas vergų.
Dalis vergų yra atgaben 

a iš kitur: iš Afrikos, iš A 
ijos ir kt. Iš Afrikos vergą 
abenami per Raudonąj 
urą, kurią dabar prižiur 
nglai. Ir štai prekyba žmo 
ėmis vyksta prie pat anglį 
kių! Bet arabų vergų pirk 
ai yra tiek gudrus, kai 
uos anglai labai retai kad- 
epačiumpa. Nustatyta, kai 
š Afrikos Arabijon kasnu 
vežama nemažiau kaip p 
00 vergų. Vergu yra viso 
,io amžiaus ir abiejų lyčių 
>et daugiausia mėgstam 
"uni stiprus vyrai, 
’nka 
lirbti, 
urios 

nams. 
bijoj yra daug brangesnės 
-iegu Abisinijoj: už jauna 
gražias mergaites čia moka 
ma iki 60—70 ir daugia 
nglų svarų. Sudaudyti i 

i ’šmugeliuoti kasmet po 50( 
vergų reikia nemaža dar 
buotis. Iš to galima suprasti 
kokia šlykšti prekyba vyks 
ta palei Raudonąją Jurą.

Antroji vergų banga einr 
Pranašo noru 
mahometonas 

per savo gyvenim* 
;bent vieną kartą aplankyt 
[Mekką ir Mediną, šventuo- 
sius miestus, ir čia pasimel 
hti prie pranašo grabo. To 
-dėl daugelis karštesnių mu 
j’ulmonų iš Irako, Sirijos 
Palestinos ir kitų kraštų ke 

Į liauja Arabijon Į šventuo 
Įsius miestus Mekką ir Medi 
ną. Ir štai ne vienas toks ke 
’iautojas patampa vergu 
Mekkoje, prie vienos dide 
ės gatvės, vedančios stačia 

• didžiąją mošee (maldyk- 
’ą), yra turgus kur vergą' 
viešai pardavinėjami. Nie
kas čia negali skųstis ir nėra 
kur skųstis: kartą pateka 
vergų skaičiun, esi laikoma 
vergu, beteisiu žmogum

kuri 
sunkiems darbam 

ir jaunos mergaitės 
panaudojamos hare 
Moterys vergės Arą

ir “Dešimtį Dievo Prisa- 
mų,” o dabar pradeda 
mums laikraščius leisti.
Pastaruoju laiku musų žy

dai pradėjo leisti lietuvių 
kalba vienkartinius leidi
nius. Matyti, jiems atrodo, 
kad Chaimo Kucinskio lie
tuvių kalba leidžiamo “Sek- 

i “švie- 
sti” neužtenka. Nesenai žy
dai išleido “Mažmeninin
ką,” o dabar vėl pasirodė 
“Vakarų Vėtra.” Leidinėlis, 
matyti, daugiausia, skiria^ 
mas kovai su Hitleriu. Skai
tytojas gerokai nustemba, 
radęs ten ir kun. J. Puric- 

kuri vergų kio straipsni. Tik beskaitant 
kad straipsnis 

“Trimito.” 
“Vakarų

No.- 7, Vasario 14 (L, 1934 m.

VISKO PO BIŠKĮ.i

V

čia parodyta Kinijos diktato
riaus čian Kai-šeko pati, kuri 
e:na tarp sukilusių komunistu ir 
kalbina juos daryti taiką su val
džia. Ji baigiasi mokslus Ame
rikoje.

Žmonės su ragais.
Kada per vestuves ar ki

tokias linksmybes kartais 
vienam-kitam iššoka kaktoj 
guzas arba ragas, tai papra
stas dalykas. Bet mokslui v- 
•a žinomų atsitikimų, kur 
įmonėms buvo išdygę ragai 
r be vestuvių.

Tokių atsitikimų yra bu
vę visais laikais ir visose ša- 
yse. Viduramžiais toki atsi- 
.ikimai buvo laikomi velnio 
ipsireiškimu ii- nelaimingie
ji būdavo žudomi bėginės
iant. 1869 m. Rytprūsiuose 
gyveno moteris su (ivieni ra
gais. Vėliau viena italė turė- 
o 16 centimetrų ilgumo vie
tą ragą ar.t galvos. Francu- 
djoje pas karalių buvo at
vestas parodyti angliadegys, 
kuriam buvo užaugęs tikras 
Tiruos ragas. Vėliau tą 
smogų rodė už pinigus. Vie
toje franeuzų ligoninėje iš- 
iko vienos ponios ragas. Jis 
•ra 6 cm. storas ii- 21 cm. il- 
>;as. Butų dar ilgesnis, jei 
nitų išsitiesęs. Jis visai pa- 
tašus i ožio ragą ir savo lai
tu savininkei buvo pridaręs 
temaža nemalonumų ii- gė- 
l os.

kaimyninėmis tautomis.
“Iš žydų tautos yra kilęs 

ir J. Kristus, visos krikščio
nijos Tėvas.

“Talmudas yra žydą na- 
cijonalizmo statutas. Statu
tas labai griežtas, žiaurus, 
lig mažiausių smulkmenų 
tikslus.

“Paginndiniai Talmudo 
dėsniai yra tokie:

“Žydas turi būti žydu pil
noje to žodžio prasmėje. 
Jam nevalia susidėti su ne
žydais, todėl, kad žydai yra 
nepalyginamai kilnesni už 
visas kitas tautas. Žydai tu
ri laikytis vienybės. Žydas 
žydą iš nelaimės ir pavojaus 
turi gelbėti visur ir visuomet 
tam panaudojant visas gali
mas ir jam prieinamas prie
mones. Nė su viena tauta ne- 
susidėti dėl to, kad visos 
tautos yra skirtos žydų iš
naudojimui ir žydų galybės 
išnaikinimui.

“Žydams tų dėsnių prisi
laikant, ilgainiui jų naciona
lizmas taip sustiprėjo ir iš
augo, kaip nė vienos kitos 
tautos.

“Apart vienybės, perse
kiojami žydai pažino dar 
vieną svarbų dalyką —gry-

kimu ir jokių pretenzijų ne
turėti. Kam reikalingas ge
ras ir pigus darbininkas, tas 
ia gali nusipirkti jauną, sti
lių vyrą; kam reikalinga 
moteris, tas čia gali nusipur
ti gražiausių merginų. Ver- _ _______ ________
ai, surakinti pančiais, išti- madienio” lietuviams 
omis dienomis guli a^t pa- ’ * '
'rasto turgaus grindinio, kol 
uos kas nors nuperka ir iš- 
ivaro namo. Vaikai atski- 
iami nuo motinų, seserys 
uo brolių, čia jausmams 
ietos nėra: čia eina papras- 
i prekyba.

Antroji šalis, 
kaičiumi gali prilygti Abi- paaiškėja, 
inijai, yra Kinija. Kinijoje perspausdintas iš 
rindien taip pat yra pris- Apie žydų tautą 
aitoma nemažiau kaip 2 Vėtra” yra labai geros nuo- 
ilijonai vergų. Daugiausia 

’ergijon čia yra parduoda- 
ū vaikai, ypač jaunos'mer- 
raitės. Kinijoj paprasčiau- 
:as reiškinys, kad patys tė- 
u, užėjus sunkmečiams ir 
duris pradėjus belstis ba- 

■u. parduoda vergijon savo 
aikus.
Žmonių kainos Kinijoje 
paprastai žemos. Laikraš- 

’ninkas H. R. Gola aprašo 
?eną, kai viename kaimely 
’ivo parduotos kelios mel
sitės. Už jau paaugusią, 
■»kios 10 metų mergaitę, 
’vui buvo užmokėta vos 
nie 2 doleriu. Tas pats laik- 
■'štininkas rašo, kaip jis,' 
ažiuodamas toliau, sutikęs atsakingais už musų preky- kitą.šalį nuvykus ii-realizuo
ją karavaną vergų, ku- bos (lietuvių vedamos) per ti kitoki dalykai butų netaip 
‘uos varėsi jų savininkai— silpną išsivystymą, už tai, paranku. Pinigas ir auksas 
’rkliai. Gola, žinoma, ture- kad musų miestuose Įsivyra- ar sidabras yra patogus pa- 
■> nustebti, kai iš vieno pir- vęs ne lietuviškas elemen- slėpti, transportuoti ir reali- 
lio sužinojo, kad ištisas tas, kad kapitalai daugiau- zuoti. Todėl žydai visa širdi- 
ergų karavanas, apie 20 šia susikoncentravę žydų ki- mi pamilo pinigus. Jie sten- 

'monių, jam tekainuoja šenėse ir tt. ! gėsi vistu- būti arčiau prie
ik... apie 5 doleriai. Toliau I “Pirmas žydų tautos va- pinigų...” 
?1 jis matęs, kaip vienas das buvo Mozė. Jis juos;
'ergas, nuvargęs ir nusika- išvedė iš Egipto nelaisvės ir 
tavęs (gal jau ištisas są- surašė žydųtauta^įstatymus, 
aitets buvo varinėjamas), ’ ' ' 1
ukniubo ant kelio ir nebe
siejo toliau beetiti. Ir ką gi 
-pirklys išsiėmęs braunin- 
ą vergą vietoj nudėjo. Liu- 
nos ir slegiančios scenos. 

’>et, deja, tai yra gyvenimo 
’krenybė. Ir tokių beteisių,' turėjo išmintingų kunigų, 
argstančių žmonių Kinijoj teisėjų, vadu, karalių, pra- 
ra daugiau kaip 2 milijo- 
ai! “L. £

monės. Čia paduodame iš
traukas iš ten tilpusio straip
snio “Stebėtina žydų tauta.”

“Dabartiniu laiku Vokie- 
tijoje hitlerininkams sukė
lus prieš žydus akciją, daug 
žydų nuo to ifukentėjo ir yra I

“Toji priešžydiškoji akci
ja išsiplėsdama už Vokieti
jos ribų, pasiekė net ir mus
Lietuvoje. Ir pas mus- atsira- i no pinigo ir aukso vertę, 
do tokių, kurie hitlerininkus! ,.Laike . d kioji.
pasekdami, norėtų pradėti, bėgant į vįeloį į
griežtą kovą prieš žydus. k-- n” lima budavo kit0. 
daug visokių nedorybių w f kio*turt5 su savim pasiimti, 
kalcių žydams primesdami. ,kaip tik pinigai b. Juksas jr

“Jie norėtų daryt žydus; sidabras. O antrą vertus, Į

“Verslas.”

NEBLOGAI IŠRODO.

Tai Helena Madison, plauki
mo čempijoni B Seattie, Wash- 
Dėl gralio* joe figūros, ją dabar 
pasisamdė viena judomujų pa* 
vcikshi kompanija.

JONAVOJ PRASIDĖJO 
STREIKAS.

Darbininkai su darbda- 
iais nesusitardami dėl nau- 
ų sutarčių, kurių terminai 
aigės sausio 1 d. ir sutartys 
uri būti pratęstos, pradėjo 
treikuoti. Kol kas streikas 
rasidėjęs tik keliose dirb- 
įvėse, bet esą pavojaus, 
ad jis greit gali išsiplėsti 
isose Jonavos baldų dirb- 
uvėse.

WAUKEGAN, ILL.
jetuvių Laisvės Mylėtoju Valdyba 

19.31 METAMS.
■>s. Mačiulis — pirmininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, III. 

abris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Wauke^an, III, 
J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Wauke$ran, III. 
Dekšienė — turtu rast.

630 —8th St, Waukej?an, III. 
Vaitiekūnas — kasierius.

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Innilija Kemagis-^-720 Vine Place 
t. Dambrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai:
t. Dambrauskas, llS—lOth St., 

North Chciago, III.
.1. Valcntukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis. 
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

ergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
.i uosy bes svetainėje, VZaukeegaa.

, DR. J. MARCUS 
iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir krovikų ūgų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
iei reikalas 

1 ALLEN STREET W«t End 
Kam p. Chambers St. Bostdn.

Tel. Capitol 2257 Highland* 8315 
t Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėtomis: iki 6 vai. po pietų.

KINIJOS DIKTATORIAI S

i L
t • • • V ■

MANDAGUS PLĖŠIKAS

Abšrutų kaime. Pilaiškii 
valse., naktį išmušęs žemai 
čio gričios langą, skudun 
užsimaskavęs veidą, vieno 
rankoj atkišęs revolveri, an
troj rankoj laikydamas de
gančią elektros lemputę, pa
reikalavo žemaiti, kad jam 
atiduotų 600 lt., kuriuos ga
vo, kaip draudimo premija 
sudegus jo trobesiams. Ta
čiau Žemaitis pinigus buve 
jau išleidęs ir turėjo tik <SC 
lt., kuriuos plėšikui ir Įteikė. 
Plėšikas paėmė tik 70 litų, 
o 10 litų žemaičiui grąžino 
atgal, sakydamas: “Juk i' 
tamsta negali likti be- skati
ko prie dusios.”

kurių 10 Dievo Įsakymų yra 
priimta moralės pagrindu ir 
visose krikščionių religijose.

“Mozės Įstatymai žydus 
skiria nuo visų kitų tautų.

“Žydų tauta savo laiku

« •
I 
I 
I
• 
I< i
I 
I
» I
I

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 16—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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J. VAIČKAUS PADĖJĖJA 
IŠVYKO AMERIKON.
Pola Tendžiulytė, kuri lie

tuvių teatruose yra dirbusi 
apie 8 metus, ir paskutiniu 
laiku p. Vaičkaus kino stu
dijoj. vėl išvyko Amerikon.

KIAULĖS ATPIGO.
Rokiškio apylinkės ūki

ninkai priaugino lašininių 
kiaulių, kurių priėmimo 
punktas ima tik po keletą. 
Todėl lašininės kiaulės at
pigo.

i

t

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

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

VISOKIUS
Spauzdinius

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.

Kaip atsiranda meile.

Meilė gimsta iš simpati
jos. O kaip pastaroji žmo
nėse atsiranda, mes nežino
me. Spėjama tiktai, kad di
liausias vaidmuo tame ton
ui asociacijoms. Vienas, ki- 
as pažįstamas veido ar bu
to bruožas, gražus judesys, 
malonus balso tembras ar 
tačiai keistas nuotykis, ne

paprasta situacija, kurioje 
e aka mums svetimą asmenį 
iptikti, bet kuris mažmožis, 
sukelia mumyse simpatijos 
jausmą. Iš simpatijos gims
ta draugystė, iš draugystės 
— meilė.

Budeliai.

Lenkijoje dabar veikia 
rys budeliai. Jų pavardės: 

Braun, Palac ir Cukierski. 
Paskutinysis yra stiprdolis 
ir dalyvavo imtynėse. Apie 
Palacą pasakojama, kad jis 
yra studentas ir vakarais 
lanko šokius, kur turi dide
lio pasisekimo tarp ponių ir 
panelių.

Šiomis dienomis vienas 
budelis rezignavo, tai jo 
vieton atsišaukė labai daug 
kandidatų, tarp kurių buvo 
net viena moteris iš Vil
niaus.

Buvusis policmanas John 
Dowd gavo 14 dienų džėlos 
užtai, kad “pasiskolino” 
svetimą, troką kai savinin
kas nematė.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Burdingieriui iš Winnipe- 
go. — Gali būt, jog visa tai 
tiesa, ką draugas rašai apie 
tuos “gražius namelius,” 
bet laikrašty neverta apie 
tai kalbėti, nes tai asmeniš
ki dalykai. Grąžinti draugui 
korespondencijos negalime, 
nes nėra prie jos adreso.

M. Goberienei.
linkėjimus ir pinigus.

G. Palilunui. — Į ši nume
ri negalėjome Įdėti dėl vie
tos stokos.

Ačiū už

KELEIVIO SPAUSTUVĖ
253.Broadw«y

SOUTH BOSTON, MASS.

/

lietuvis Blekorius
(TIN SMITU)

Bile Meke# darbą padarau arba 
«utafaao, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak
sint, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gyarantuoju ilgų ma
tų mano nafrrimn ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitaey St, Woreeater, Mus
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

~ PAVARDŽIŲ ATLIETU-,

KELEIVIS, SO. BOSTON

I

i

Septintas Poslapi^

Keisti Paukščiai LIETUVOS UŽUOJAUTA 
ČEKOSLOVAKIJAI.

Lietuvos atstovas Praho
je pareiškė Lietuvos vyriau
sybės vardu čekoslovakų vy- 
viausybei užuojautą dėl ka
tastrofos, įvykusios čekoslo
vakų anglies kasyklose.

VINIMĄ LENKAI VADI
NA “STERILIZACIJA.”
“Kurjer Wilenski” prieš 

Į kurį laiką paskelbė straips- 
jnį, kuriame skundžiasi ta
riamuoju lenkų skriaudimu 
Lietuvoje. Esą, lenkybė vi
sose srityse, kur tik ją gali-1 
ma paliesti, be atodairos; 
naikinama. Paskutiniu lai
ku, esą, imtasi griauti kuk
lias lenkų finansines įstai
gas. Negana to, ryt poryt 
rengiamas įstatymas, kuriuo 
iš lenkų šeimų bus atimtos 
jų pavardės; joms bus įsa
kyta savo pavardes sulietu
vinti. Tai yra savo rūšies 
“sterilizacijos” Įstatymas 
kultūrinėje srityje. Jis pa
skolintas iš hitlerininkų, ta- 

įčiau savo brutalumu prane- Iv • 1 v *l*v*l*l*a

KĖS1NDAMAS1S ŠAUTI 
KAIMYNĄ, NUŠOVĘS 
NEKALTĄ ŽMOGŲ.

Praėjusių metų vasarą bu
vo rašyta, kad rusų apgy
ventame Rybnikų kaimely 
Vasiljevas Jonas, susiginči
jęs su savo kaimynu, prašęs 
savo sūnų Marką išnešti šau
tuvą kaimyną nušauti.

Vaikams tėvui neleidžiant 
šauti, sūnūs Markas paėmęs 
iš tėvo šautuvą iššovęs pa; 
taikė pro šalį ėjusiam Tau
ragnų valsčiaus piliečiui 
šiaudiniui, vietoj jį nušau
damas. ,

Dabar Panevėžio apygar- & viską, ką iki šiolei lietu- 
dos teismo išvažiuojamoji vių nacionalizmas padarė jo 
sesija Utenoje sprendė šią rankose paliktai lenkybei: 
byla ir Marką Visiljevą nu- lenkiškos pavardės bus iš 
baudė 6 met. s. d. kalėjimo gyvųjų knygų išbrauktos tuo 
ir mokėti velionies vaikams,! pretekstu, kad tai yra sudar- 
iki taps pilnamečiais, po 10 kytos tikros lietuviškos pa- 

atvta bet 111^ mėnesiui, o žmonai po vardės.
kad'žuvo ’ir‘ dau-|1() kas mėnuo k°l gy-

KAIP PABĖGO APSIVO
GĘS UKMERGĖS GELŽK. 
STOTIES VIRŠININKAS.

Šiomis dienomis Ukmer
gės geležinkelio stoties ka
soje buvo daroma revizija, 
kuri užsitęsė apie tris die
nas. Pirmą dieną padarius 
kasos reviziją pasirodė šio
kių tokiu neaiškumų, bet pa
sibaigus dienos darbui kasa 
buvo užrakinta ir raktus pa
ėmė geležinkelio stoties vir
šininkas Sinkevičius, kuris 
ėjo sykiu ir kasininko parei
gas. Ryt dieną atėjus daryti 
revizijos pasirodė, kad ne
bėra kasininko ir raktų.

Tuojau buvo iškviestas iš 
Kauno centralinių dirbtuvių 
šaltkalvis, kuris atplėšė ka
są. Atplėšus kasa pasirodė, 
kad vietoje buvusių apie 10,- 
000 litų belikę tik 144 litai. 
Aiškiai dar nenusts 
manoma, 
giau pinigų su kasininku.

Ukmergiečiai vieni tvirti
na, kad matę Sinkevičių va
žiuojant link Lenkijos, kiti 
-—autobusu į Kauna, bet tik
rai niekas nepasako.

DVARININKĖS UŽMUŠĖ
JAMS GRĘSIA MIRTIES 

BAUSMĖ.
Daugelis dar pamena pe

reitais metais Panevėžio ap
skrity netoli Karsakiškio į- 
vykusį žiaurų dvarininkės 
Ordinčaitės nužudymą. Aiš
kinant buvo nustatyta, kad 
tą nusikaltimą yra padarę iš 
kalėjimo paleisim.-- plėšikas 
Skaminas ir jo draugas 
Stankevičius.

Byla atiduota Kariuome
nės teismui.Draug su Skanri- 
nu ir Stankevičium Ordin
čaitės nužudyme kaitinamas 
ir palangietis Tvarijonas. 
Mat, suimti tvirtina, kad jis 
aprūpinęs juos ginklais.

Skaminui ir Stankevičiui 
pagal nustatytų Baudž. ko
dekso straipsnių gresia mir
ties bausmė. Jie abu laikomi 
Panevėžio kalėjime.
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VOKIEČIAI DIDINA EKO
NOMINES REPRESIJAS 

PRIEŠ LIETUVĄ.
Specialiai Lietuvai suma

žinę sviesto kontingentą ir 
uždarę pasienio susisiekimą, 
dabar da nuo sausio 15 d. 
vokiečiai suvaržo celiulozos 
ir popieriaus (kartonažo) 
dirbinių įvežimą Vokietijon.

Dabar norint- -Vokietijon 
celiulozos įvežti reikės kiek
vieną sykį iš vokiečių val
džios gauti leidimą, o pirk
liai turės gauti leidimą iš
vežti gautus už celiulozą pi
nigus.

I

vens.

NUBAUDĖ ŪKININKUS 
KALĖJIMU.

Nesenai Pušalotoje (Pa
nevėžio apsk.) policijos vir
šininkui su vienu policinin
ku nuvažiavus į vieną kaimą 
aprašyti ūkininkų turto už 
skolas, ūkininkai turto ap
rašyti nedavę. Policija ūki
ninkams surašė protokolus 
ir patraukė atsakomybėn, 
šiomis dienomis ūkininkus 
nubaudė po dvi savaites ka
lėjimo. Ūkininkai nepaten
kinti ir skundžiasi Vidaus 
reikalų ministeriui, 
lamies esą nekalti.

KUPIŠKY APSNŪDO 
VEIKĖJAI.

Kupiškis. Mistely yra vi
durinė ir penkių komplektų 
pradžios mokykla ir nema
žas mokytojų kadras, bet 
liaudies ir jaunuomenės 
švietimo darbo nematyti. 
Tokiam mokytojų skaičiui 
esant galima butų ir liaudies 
universitetas įsteigti arba 
nors prareciui sekmadienio 
laisvais vakarais paskaitas 
suruošti. Tačiau niekam tas 
nerupi. Niekas nenori be sa
vo tiesioginio darbo visuo
menės labui padirbti.

aiškin-

SUGRYŽĘ IŠ SOVIETU 
KUNIGAI SERGA 

DŽIOVOMIS.
Šiomis dienomis Lietuvon 

buvo parvežtas iš Sovietų 
kalėjimo sunkiai sergantis 
kun. Kazakevičius ir patal
pintas Kovai su Tuberkulio- 
zu draugijos sanatorijoj A. 
Panemunėj. Kun. Juršanas, 
sugryžęs iš SSSR, taipogi 
serga džiova ir antras mė
nuo gydomas Raudonojo 
Kryžiaus sanatorijoj A. Pa
nemunėj.

ŪKIO BANKAS STEIGS 
KELIAS JUDOMAS 

LENTPIUVES.
Belgų firmos nesenai Za

rasų miškuose pirko daug 
miško medžiagos, kurią rea- 
izuoti perdavė Ūkio ban

kui. Ūkio bankas dabar miš
kuose įtaiso apie 8 lentpjū
ves, kuriose apdirbs nupirk
tą miško medžiagą ir eks
portuos užsienin.

DVARININKAMS ROP- 
PAMS IRGI ATLYGINO.

Buv. Žemaitijos dvarinin- 
<ams Roppams dabar gyve
nantiems Latvijoj ministe- 
rių kabinetas nutarė duoti 
išsikirsti per 16 ha miško 
kaip atlyginimo už nusavin
tus dvarus.

NAUMIESTY STATOMAS 
DR. VINCO KUDIRKOS 

PAMINKLAS.
Burmistro Skirgailos, šau

lių ir vietos organizacijų rū
pesčiu Naumiesčio didžiau
sioj turgavietės aikštėje sta
tomas gražus dr. Vinco Ku
dirkos paminklas jo 75 die
tų gimimo sukaktuvėms pa
minėti. Apie paminklą įren
giamas skveras. Tatai gero
kai pagražins miestą.
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Čia parodyti du varlėsnapiai, šiomis dienomis atvežti iš Aus 
tralijos i St. Louiso zoologijos daržą. . Sakoma, kad tai "šlykš
čiausi plunksnuočiai visame pasauly.”

LIETUVOS KOMUNIS 
TAI APSIVYLĖ SO

VIETAIS.
“Lietuvos Žinios” rašo:

I SUĖMĖ TARPTAUTINI 
ŽULIKĄ.

Kaune buvo areštuotas 
pil. Hirša Chaimavičius, ku
ris sakė esąs Vokietijos poli

VISOKIE GANDAI APIE 
RAZBAININKĄ RIČKŲ.
Paskutiniu laiku pradeda

ma kalbėti, kad plėšikas 
Riekus einąs į Panevėžį.

Šiomis dienomis į Montvi- 
liškio vartotojų b-vę buvo 
įsibrovęs plėšikas, kuris pa
stebėtas atstatė į jį pastebė
jusį brauningą ir įspėjo, kad 
šausiąs, jei jį bandys kas 
nors paliesti. Jį mačiusieji!“*; 
spėja, kad tai esąs pagarse- -- 
jęs Riekus.

Užtat policija su šauliais 
sausio 14 d. net “medžiok
lę” padariusi. Ričkaus ne
pastebėjo, bet užtiko kaž
kieno kluone olų. Manoma, 
kad jose plėšikas ir buvo 
pasislėpęs.

Aną dieną mes kai ką pa- įnįs emigrantas ir hitleri- 
LBCjoniC iŠ komuniste, -linini narcfllnniflmac Vsmminėjome „ _______ ,

“Priekalo,” kaip ten iš Lie
tuvos kalėjimų nuvykę ko
munistai buvo sutikti, priim
ti ir išvežioti po kurotrus 
Suprantama, kad ta “pom
pa” buvo propagandos prie 
monė. Štai, kaikurie išva 
žiavusieji komunistai jau ra 
šo savo namiškiams ir gimi- 

I naičiams laiškus, kuriuose 
labai nusiskundžia sunkio
mis gyvenimo sąlygomis 

. Girdi, dirbk kaip jautis, pus 
alkanis, o niekas į tave dė
mesio nekreipia. Sakosi 
kad galėtų mielai Lietuvon 
sugrįžtų. Mat, kai praėio 
“priėmimo” dienos ir reikia 
duoną sau pelnyti, tai jau 
visai kas kita.

rinkų persekiojamas kaiį 
iydas turėjęs bėgti užsienin 
Vokieti jos žydams remt 
lraugija Chaimavičių šelpė. 
Bet Chaimavičiaus biografi- 
ą patyrinėjus, paaiškėjo, 
ad jis yra didžiausias ap

gavikas ir vagis, jau baustai 
Belgijoj, Olandijoj, Vokieti- 
’oj ir Lenkijoj. Visur vogęs 
r apgaudinėjęs.

Didelių įtarimų prieš 
Chaimavičių yra ir Lietuvoj, 
Lodei policija dalyką gyvai 
yrinėja, o Chaimavičius už- 
’arytas į Kauno sunk, darbų 
kalėjimą.

JAPONŲ DUMPINGAS 
LIETUVOJE.

Paskutiniu laiku Kauno 
krautuvėse pasirodė japoni
škų prekių, kurios yra žy
miai pigesnės už kitų kraš
tų. Pirkliai noriai jas gaudo.

Pasirodo, kad japonai ė- 
nė varyti vad. dumpingo 
>rekybą, t. y., parduoti la- 
ai žema kaina, beveik be 
psimokėjimo savo prekes, 
igios jų prekės pradeda 
kverbtis į viso pasaulio rin- 
ą. Pav., jų dviračiai par-j 
uodami po 75 lt., motocik- 
ii po 300—400 lt., elektros 
^mputės po 15—20 lietuvi 
kų centų.

Su tokiomis kainomis nr 
iena šalis negali konkuruo- 
i. Japonų dumpingas yrr 
riežtesnis už Sov. Rusijo 
umpingą, kurį jie varė ank 
čiau. Savo prekes jie gal' 
aip pigiai parduoti dėl to 
ad Japonijoj nepaprasta’ 
'gus darbas, ir išnaudojam' 

Nrbininkai. Fabriko darbi 
rinkas, dirbdamas 10 vai 
>er dieną Japonijoj teuždir 
a 3 litus lietuviškais pini 

-ais.

NELAIMĖ VESTUVĖSE.
Budelių km. Žaslių valse. 

’ pas Ivaškevičių buvo vestu- 
i vės, kurių metu taisant kari- 
Įšką šautuvą norint pasaliu- 
tuoti, mirtinai į galvą per
šautas J. Lekavičius, kuris 
'uojau mirė.

“MONKEY BUSINESS” 
TEISMUOSE.

Lietuvos teisingumo mi- 
isterio įsakymu, nuo 1 ko- 

’o visi advokatai ir privati- 
'ki gynėjai stodami ginti 
bylų vyr. tribunole, apeliaci- 
:os rūmuose ir apyg. teis- 
nuose turės dėvėti togas.

Ar tai ne “monkey busi- 
įess?”

TS DAR TIKI BURTAMS.
Krušinskai, Zapyškio vai. 

iame kaime prietarai d al
yvuoja. Apsirgus kokiam 
yvuliui, daugumas kreipia- 
i į tam tigrus burtininkus, 
curie imasi gydyti, nors kar
ais labai žiauriai. Kartais 
ėl įvairių burtų iškyla di- 

’elių kivirčų. Pavyzdžiui, 
•eigų karvės pienas liesas 
irba ji neėda, tuoj jieško- 
na priežasčių raganavime. 
Teigu paršai serga neėda, 
ai sako, kad negerom akim 
lužiurėjo. Kokiam gyvuliui 
išsisukus koją, tuojau eina 
oas “daktarą”, kad numeg- 
tų “nikstą”. Yra ir daugiau 

visokių prietarų, kuriais šios 
apylinkės žmonės tiki ir (jais 
naudojasi.

GAISRAS PAMUŠOS 
DVARE.

Pamušos dvare, Musnin
kų valsčiuje, 12 vai. naktį 
kilo didelis gaisras. Sudegė 
Andrajausko tvartas, 12 
arklių, visi pakinktai ir vi
sos mašinos: kertamoji, 
pjaunamoji ir sėjamoji ir vi
si padargai. Iš buvusių 13 
arklių tik vienas pasisekė iš
gelbėti, ir tas baisiai apde
gė. Apylinkės žmonės subė
go gaisro gesinti, bet jau bu
vo per vėlu, jau rado stogą 
įkritusį į vidų. Nuostolių bu
vo padaryta 22,000 litų. 
Tvartas buvo apdraustas.

APIE ROKIŠKI SERGA 
ŽMONĖS.

Rokiškio miestelio ligoni
nė pilna sergančių žmonių. 
Daug žmonių serga plaučių 
’igomis. Gydytojai daug tu- 
’i vargo su ligoniais, kurie 
apsirgę nesikreipė pas gydy- 

o pirmiausia važinėjo 
oas burtininkus.

BROLIS BROLI UŽMUŠĖ.
žiobiškis. Sausio mėn. 12 

i. pil. Deksnys basliu užųiu- 
ė savo brolį, kuris pirmiaus 
irgo proto liga, bet dabar 
juvo pagydytas, žmogžu
dys suimtas.

Greičiausia;, Kelionė į Lietuva 
BREMEN • EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS lankia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDA.

Arba keliaukite populiariKi* eks presiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš S170.S0
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir (dagiau 

Taipgi nuolatiniai išplaukimai žinomais kabiaisiais laivais. 
Patogus geležinkeliais susisiekimą* ik Bremeno ar Hamburgo. 

Informacijų klauskite pa* vietinį -agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
w 232 B0YL8T0N STREET, BOSTON

"V

ŠVEDU
AMERIKOS

i KLAIPĖDĄ 
įš Per Gothenburgą

GREITA 
______ KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 

Velykine Ekskur sai
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

L. Kungsholm balandžio 4 
L. Gripsholm, balandžio 21 
L. Kungsholm, gegužės 7 

Norį kartu keliauti kreipkitės j 
LLASA narį, arba j bet kurį autori
zuotą agentą.

Swedi*h American Line
10 Statė Street Boston, Mass.

M.
M.
M.

GIRTAS POLICININKAS
NUŠOVĖ NEKALTĄ 

ŽMOGŲ.
Vakare Šilalės miestely

je į p. Norvilo arbatinę įpuo- 
ęs vietos policijos raštinin
kas Rėbžda keturiais revol
verio šūviais nušovė ten be
geriantį arbatą pil. Vyštar- 
tą iš Paneročio km.

Rėbžda įpuolęs lyg girtas 
ir sumišęs ir, sušukęs “ran- i 
kas aukštyn’”, tuoj pradėjo 
šaudyti.

Trys šūviai pervėrė ve-į 
•ioniui krutinę, ketvirtas pe-; 
cį, o kiti keturi išlėkė pro ■ 
langus ir į lubas.

Iššovęs visus aštuonius šo
vinius, pats leidosi bėgti.

Velionis buvo rimtas pi
lietis pasiturįs ūkininkas ir 
visų mylimas žmogus.

BELGAI PERKA MIŠKO 
MEDŽIAGĄ LIETUVOJ.
Viena belgų firma žemės 

TTkio Ministerijai raštu pa- 
'adėjo pirkti Lietuvoj 25,- 
000 km. miško medžiagos. 
Firma per Ūkio banką jau 
Įmokėjo ministerijai 15,000 
’itų.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.
Žmonės, kurie dėl senatvės arba 

t-itokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ir vyrų. kurie su
silaukė senatvės Jis padaro juos 
sveikesniais, tvirtesnia:s ir pr; ’u'-d'1. 
jiems naujų spėkų darbui Jeigu .ius 
esate senas ar; a silpnas padėdinki
te NUGA-TONE Po keletą dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
1 vaistinyčiose. Ne priimkite pameg- 
I džiojimų. Niekas kitas jums nepagel- 
•bės taip kaip NUGA-TONE.

VELYKŲ EKSKURSIJA J LIETUVĄ
per Scandinavian-American Line

Ekskursijai vadovaus gerai žinomas operos Dainininkas
JUOZAS BABRAVIČIUS,

S. S. UNITED STATĖS
Išplaukia iš New Yorko

Tiesiog į Copenhagcn, o iš ten tiesioginiu
Visas vandens kelias per Copenhagen Į Klaipėdą bus po 

vadovyste musu gerai žinomo operos dainininko
JUOZO BABRAVIČIAUS

Laivu

KOVO 3 D.
laivu j KLAIPĖDĄ iT->

h?

Dėl laivakorčių kainų ir kita informacijų kreipkitės pas
Scandinavian-American Line autorizuotą agentą.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 ’Ahitehall St., 248 VVashington St.. 1.10 N. LaSalle St..
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expcli r:u. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expellcris dirba savo darbą.

Nesikankinkit?. kuomet rain-Krpel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visosr vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER
y- • K

♦ 7
*

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tikro#

X i Ąip *
Skaitydami Dr. Margelio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
♦ 
♦

i

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: 
nupirkti ir savo giminėms^ bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
332S S. HALSTED ST. CH1C AGO, 1LL

f ■

I

I
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 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenhno Lietuvos ir kitų valstybių, {vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 3«, KAUNAS, UTHUAN1A.

«
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Aštuntas Puslapis
*

* ■te
<

Vietinės Žinios
BANDITAMS PADEDA 

POLITIKIERIAI IR 
POLICIJA.

Tarp Bostono ir Providence 
veikia gerai organizuota 

piktadarių gengė.
Bostono apylinkėse pasta

ruoju laiku buvo apiplėšta 
daug bankų ir pagrobta dau- buvo 
gybė pinigų, kurie buvo iš čiuoždamas ant rogučių pa- 
bankų siunčiami įvairioms teko po automobilium. Tu- 
kompanijoms darbininkų ai- lam Liudvikui Benovičiui 
goms mokėti. Užpuolimai Cambridge’uje nuo didelio 
daromi vidurdieny, polici- šalčio širdis sustojo ir jis nu
jos apstatytuose distriktuo- vežtas ligoninėn tuoj mirė, 
se, ir beveik visuomet ban- Ant Washington streeto kre
ditams pasiseka pabėgti. į to nežinomas žmogus. Kiti 
Kada streikuojantis darbi- mirę tiesiog nuo šalčio bu-

Bostone sušalo 8 žmonės.
Per 60 metų Bostone ne

buvo tokių šalčių, kaip pe
reitą sąvaitę. Ligoninėse bu
vo šimtai žmonių su nušalu
siomis ausimis, kojomis ir 
rankomis, o 8 žmonės suša
lo visai. Lietuvių Gapučių 
14 metų vaikas Roslindalėj 

užmuštas, kuomet

\ KELEIVIS, SO. BOSTON

Priemie«čia.i ginkluojasi 
-prieš banditus.

No. 7, Vasario 14d., 1934 m.

Neregė moteris supiaustė
savo vyrą.

Warwick gatvės gyvento
jai išgirdo aną vakarą didelį 
triukšmą juodveidžio Brid- 
ges-namuose, o į 
gaus šaukimai pagalbos. Jie 
pasaukė policiją, kuri rado tone, Belmonte, Lexingtone, 
juodveidį mirtinai perdurtą Woburne, Winchesteryje, 
peiliu. Jis pasakė, kad jį su- Medforde, Somervillėj ir 
žeidusi jo neregė žmona. Cambdige’uje. Jų.tikslas y- 
Policija nugabeno jį ligoni rą užkirsti banditams visus 
nėn, o jo moterį suėmė. Pa- ‘ 
statyta prieš teismą ji prisi
pažino esanti kalta, bet tei
sinosi, kad peilį panaudoju
si savęs apsigynimui,'nes vy
ras norėjęs ją mušti. Nors ji

Nušalo kojas.
Cambridge, Maas. — Juo-

Biznieriai Bostono prie- zas Tamošiūnas čia išbuvo 
miesčiųose pradėjo organi- jau 3 metus be darbo, o da-

Siuvėjai protestuoja 
prieš NRA.

Apie 1,500 siuvėjų bosto
ne pereitą sąvaitę uždarė sa-

GYDYTOJŲ ADRESAI
—

?idžio Brid- zuoti apsigynimąnuo ban- bar jį da didesnė nelaimė vo dirbtuves ir įtaisė prote*- 
paskui žmo- ditų. Organizacijos bran- ištiko. Jieškodamas darbo to demonstraciją prieš NRA

duoliaj^ susidarė jau Arling- nušalo kojas, įpuolė gangre- J ‘ ‘ ‘
na ir ligoninėj nuplovė vie- dekso laužytojų, 
ną koją aukščiau kelio. Da-I 
bar jis randasi Cambridge’- 
aus miesto riarhuosei Medi
nės kojos įsitaisyti neturi iš

« -' i ^°’ tur* * sėdėti kresėj.
pabėgti. Tam tikslui bus Toks gyvenimas baisiai sun- 
vartojamą Arlingtono poli- kūs. ■- r ‘;
ei jos radio stotis. Kaip tik --------------
įvyks kur užpuolimas, tuoj 
bus telefonuojama į tą stotį, 

nieko nemato, tačiau api- o iš tenai tuoj oro bango- 
giaibom susirado peilį ir mis bus duodamas nutartas 
movė savo vyrui f pilvą. Su- signalas į visas puses. Gink- 
žeistas negras turbut mirs.

kebus, kad negalėtų niekur

luoti žmonės tada sustos ant 
visų kelių ir žiūrės, kati pik
tadariai negalėtųpasprukti.

kad nepersekioja NRĄ ko-

ninkąs paleidžia į streiklau
žį akmeniu, tai policija vi
suomet jį sugauna ir teismas 
jį.nubaudžia. Bet banditų 
nesugauna. Anądien būrys 
galvažudžių užpuolė Need
hamo banką, ir nežiūrint pa
kelto alarmo, pagrobė pini
gus ir šaudydami iš kulka- 
švaidžių nuvažiavo sau per 
miestą ir dingo. Netyčia pa
sipainioję jiems po kojų 2 
policmanai buvo nušauti, o 
du kiti žmonės peršauti. Ir 
kas buvo tie galvažudžiai, 
iki šiol visuomenė nežino. 
Policija neva tyrinėja, bet 
nieko nesuranda.

Dėl šitokios padėties pi
liečiai pradėjo kelti triukš
mą. Pradėta atvirai kaltinti 
policija, pradėta reikalauti 
organizuoti visą policijos 
sistemą, sudarant vieną jos 
departamentą ir prašalinant 
iš to departamento politiką

Kuomet žmonės pradėjo 
kelti triukšmą, tai Amerikos 
Bankų Asociacijos detekty
vų skyriaus vedėjas James 
E. Baum pareiškė viešai, kad 
banditams padeda pokeija 
ir politikieriai.

“Tarp Bostono, Providen- 
ce’o ir Stafford Springs, Ct. 
operuoja gerai organizuota 
piktadarių gengė,” jis sako, 
“kuri susideda iš galvažu
džių, politikierių ir policma- 
nų. Tos gengės ryšiai siekia 
taip aukštai, kad kuomet 
teisingi detektivai stengiasi 
Needhamo užpuolimą išaiš
kinti, tai jų darbas iš viršaus 
yra trukdomas.

“Mes žinome, kad po 
Needhamo tie gengsteriai 
turi ant savo plano da 3 pa
našius bankų plėšimus. Ir 
jie tokie drąsus, kad vienam 
bankų apsaugos detektivui 
pasakė tiesiai į akis ‘nesi
kišk į jų biznį,’ kitaip jie nu
dėsiu jį ant vietos.

“Jeigu aš paskelbčiau sa
vo dokumentus, surinktus 
nuo pereitu metų 2 spalių, 
kuomet iš Brookline Trust 
Co.- banko buvo išpiešta 
$35.000, tai visuomenė nusi
stebėtų pamačiusi gengste- 
rius, politikierius ir polici
jos valdininkus,” sako 
Baum.

Taigi pasirodo, kad pikta
dariai yra žinomi, bet nėra 
kas juos suimtų. Juos saugo
ja sukti politikieriai ir poli
cijos valdininkai, kurie dali
jasi išplėštu grobiu.

Tai ve, prie ko priėjo pa
laiminta kapitalizmo siste
ma!

Uždraudė Įvežimą iš Mai- 
ne’o kralikų ir zuikių. i 

šiomis dienomis Bostone 
atsidarė sporto paroda Me- 
chanics Buildinge, kur yra; t 
išstatyta daug dalykų iš žye- gyyena adresu 43 Baxter st,, 
jybos ir medžiokles.Yraųtai- gbuth Bostone, buvo areš- 
sytas prūdas, kur ekspertai Hinghame dėl namo
rodo jvamus meškeriojimo nad-eirimo Pfiliriia sako 

Štai kiek laipsnių buvo budus. Yra taipgi gyvų brie- iis-nadee-es tūlo Morri’ ..... wt0_
kių zvenų. Į tą paiodą. no^anias buvęs tuščias ir jo 
reta atvežti iš.Maine o yals-buvo sukurta ugnis. 

aug 11 į Kodais sumetimais jis ga-

vo: John Verdi iš Roxbury, 
George Baker iš Cambridge, 
Robert Broaderick iš Bosto
no, Walter Stevens iš New- 
tonvillės ir nežinomas žmo
gus buvo rastas sušalęs snle
no pusny Charlestowne.

žemiau zero Bostono apylin
kėse:

Arlingtone ..........
Lincolnė ....
Bedforde ................
Brookfielde ..........
Cambridge’uje ......
Dorch estery ........... .
Graftone ...............
Haverhilly ...........
Holistone 7..............
Lexingtone ...........
Lowellyje ................
Lynne ...................
Milforde . ;............
Norfolke ........ .......
No. Cheimsforde 
Randolphe ............
South Actone ......
Stoughtone ...........
Wakefielde ...........
West Hanovery' ...
Bostone turėjo užsidaryti 

visos vaikų mokyklos. Na
muose užšalo vanduo, sutru
ko dūdos, žmonės turėjo 
iaug nuostolių.

20
24
20
32
17
17
30
21
27
20
24
19
30
26
35
12
24
22
30
22

bet Massaehusetts valstijos 
medžioklės ir žvejybos di
rektorius uždraudė, nes bi
jojo, kad su jais neįvežtų 
čionai labai pavojingos li
gos, kuri dabar pasirodė 
tarp Maine’o valstijos zui
kių. Tai taip vadinamoji 
tularemia arba zuikių karšt
ligė. Ji esanti labai pavojin
ga netik zuikiams, bet ir 
žmonėms. Šiomis dienomis 
Maine mirė nuo tos ligos 
žmogus, kuris užsiimdavo 
žvėrių gaudymu siųstuose.

Architektai protestuoja 
prieš NRA.

Šiomis dienomis Bostone 
įsikūręs Architektų, Inžinie
rių, Chemikų ir Technikų 
Federacijos skyrius nusiun
tė prezidentui Rooseveltui 
protesto telegramą dėl NRA 
siūlomojo statybos kodekso. 
Proteste nurodoma, kad jei
gu projektuojamas statybos 
kodeksas įneitų galion, tai 
profesionalai butų pastatyti 
žemiau paprastų darbinin
kų, nes kuomet mūrinin
kams, švinoriams ir kitiems 
statybos amatninkams nu
statomas algos minimum y- 
ra $1 į valandą, tai architek
tams skiriama 50 centų, in
žinieriams 40 centų, o che
mikams tiktai 35 centai į 
valandą.

Puikiai pavykęs Dorcheste- 
riečių vakaras.

Vasario 10 d. Dorcheste
rio S. L. A. 359 kuopa buvo 
urengus pasilinksminimo 

vakarą. Svečių atsilankė ga
na daug, tarpe kurių matėsi 
įvairių srovių rimčiausi 
žmonės. Prie linksmos jau
nuolių muzikos ir užkandžių 
visi linksmai vakaravo. Skir
stydamiesi kai kuine pagei
davo, kad tokius suėjimus 
parengtų tankiau. Atrodo, 
kad liks ir pelno, kuris bus 
paskirtas parėmimui Janu
šausko transatlantinį skridi- žvejų streikas pasibaigė.

Bostone buvo sustreikavę 
2,300 žvejų. Jie reikalavo 
užtikrintos algos. Streikas 
tęsėsi apie mėnesį ir žvejai 
laimėjo. Jiems garantuota 
$20 už kiekvieną išplaukimą 
į jūres nemotorinėmis laivė
mis. Be to, pripažinta žvejų 
unija. Pirma alga jiems ne
buvo garantuota. Jeigu pa
gaudavo žuvies ir laivo sa
vininkas gerai parduodavo, 
tai darbininkai gaudavo at
lyginimo, o jeigu ne, tai 
darbas nueidavo veltui.

mą į Lietuvą.
’ Teko girdėt, kad tą vaka
rą So. Bostono lietuviški de
mokratai irgi buvo kokį ten 
pasilinksminimą surengę. 
Bet kad tenai susispietę tik 
keli žmonės ii- tie su gana 
negarbinga reputacija, tai 
mažai kas apie tą jų vakarą 
interesavos.

Reporteri* B.

Gapučių vaikas žuvo po 
automobilium.

Roslindalėj buvo užmuš
tas Antano ir Zofijos Gapu- ( 
čių 14 metu vaikas Antanas.'v c.. , ...
Jisai kartu su kitais vaikais C S,dabr“ taverną,
čiuožė rogutėmis į pakalnę,! Plačiai žinomas lietuvių 
kur eina automobilių kelias, veikėjas k laivakorčių agen- 
Pataikė po automobiliaus ** Pi
ratais ii- buvo mirtinai su
žeistas. Buvo greitai nuvež
tas ligoninėn, bet mirė tą 
patį vakarą. Tai skaudus

Norwoodo miškuose rasta 
banko plėšikų automo

bilius.
Norwoodo miškuose, apie _

300 jardį nuo didžiojo ke- smūgis tėvams! 
lio, pereitą sątaitę buvo ras
tas didelis juodas Packar- 
das, kuij turėjo banditai 
piešdami Needhamo banką, rett’e prapuolė be jokios ži- 
Jis buvo aplietas gazolinu nios mokytoja Alice T. 
ir uždegtas. Tas padaryta Quinn. Jau antra sąvaitė 
\xz penkių dienų po plėšimo, kaip ji jieškoma, bet neran- 
kas verčia manyti, jog plėši- dama jokių pėdsakų. Bijo-

Mokytoja prapuolė.
Bostono priemiesty Eve-

tas p. K. Sidabras užsidėjo 
naują biznį. Jis atidarė So. 
Bostone gražų taverną arba 
traktierių prie Broadway, 
ties didžiuoju laikrodžiu, 
kur seniau būdavo Matuzo 
saliunas.

Ligi šiol p. Sidabras va
karais padėdavo p. Blinstru- 
bui, kuris turi didelį restora
ną su gėrimais ant kampo 
Broadway ir D st Dabar gi 
nutarė atidaryti užeigą. Jis 
žada pardavinėti geriausį

kai visą tą laiką buvo, o gal masi, kad kokie piktadariai ^lų ir kitus gėrimus. Jis turi
i i ai- a i_____ •______________________________ • •ir dabar tebėra, Bostono nebūtų ją kur išsivežę ir nu- 

apyiinkėj. žudę.
plačią pažintį, todėl tikisi, 
kad biznis eis gerai.

Lietuvį kaltina namo 
padegimu.

Kazys Balčiūnas, kuris

Marė Pečkienė išgelbėjo 
skęstančius vaikus.

Ties South Bostono tvir
tove pereitą nedėldienį vai
kai išėjo ant užšalusių jūrių 
ir pataikę ant plono ledo du 
įlūžo. Marė Pečkienė, kuri 
gyvena po numeriu 52 P st., 
išgirdo jų šauksmą ir įšliau- 
žusi ant ledo abudu išgelbė
jo. Jai padėjo vienas vyras.

Vasario 14 dieną iš kalė
jimo bus paleistas Chąrles 
?onzi, pagarsėjęs savo ląįku 
finansinėmis * suktybėmis. 
Paleistas iš kalėjimo, jis 
;uoj bus deportuotas Musso- 
inio karalystėn.

Mansfieldas naikina bu
vusio majoro Kurlio planus 
pinigams leisti. Gatvių pla
tinimui ii- kitokiems daly
kams Kurlio buvo numatyta 
išleisti $6,000,000. Mąns- 
fieldas nukirto tą sąmata iki 
$3,500,000.

Policija sako,

Įėjo tai daiyti, nepasakyta.

Lietuvių demokratų kasie- 
rius nakvojo belangėj.
South Bostone ant Broad- 

way kalbama, kad pereitos 
subatos naktį lietuvių demo
kratų kliubo kasierius turė
jęs nakvoti belangėj. Sako, 
negalėjęs namo pareiti.

Prigėrė 3 South Bostono 
vaikai.

Šį panedėlį ’South Bostono 
kanale, ties A streetu, pri
gėrė 3 vaikau vienas 12 me
tų amžiaus, o kiti du po 9. 
Jie nusileido ant kanalo iš
bandyti, ar stipius ledas. Iš 
oradžių ledas juos laikė, to
dėl jie nutarė eit tolyn ir 
žiūrėt, kaip toli galės nueiti. 
Ėjo, ėjo ir visi trys įlūžo. Jų 
pavardės: Powers, Buhl ir 
Hernan. Visi trįs skenduo
liai išimti. =

Hyde Parke policija su
ėmė moterį vardu Mary 
Dockery, kuri su savo bur- 
dingierium dienos laiku iš
plėšusi 200 namų Hyde Par
ke, Miltone ir Quincy.

Petro Pampalio
< Piršlybos
Dviejų Veiksmų Komedija

Stato tteenon SLA. 365 Jaunuolių 
kuopa, iš Jamaica Plains,

Vasario-Feb. 22 d., 1934,
(Jurgio Washingtono Gimtadieny) 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kamp. E ir ŠILVER STS, So. Boston. 
j Pradžia 7:30 valandą vakare.

Koncertinę programą išpildys dai- 
pininkai, muzikai ir šokikai; M. Mil- 
tenaitė ir Z. Vaitkaitė — solistės iš 
Montello, Mass.; M- Jankauskas ir S. 
Payra — solistai; smuikininkas P. 
Miilen; taipgi užkviestas ir J. Kiškis; 
B. Vletaitė, B- Šargaliutė. Taipgi bus 
monologu, duetą;, kvartetų ir daug 
visokio įvairumo.

Įžanga tik 35c. įf augštyn; Vaikams 
tik 10c.

Bostono ir apylinkės publika, visus 
širdingai užkviečiame ateilankyti j šį 
parengimą. KOMITETAS.

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus., 
Reikale galiu ateit i namus. (8) 

453a BROADVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 2029-W

TtL 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. lnman 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 1103

Bus namų savininkų 
mitingas.

Ateinantį nedėldienį, 18 
vasario, Tremont Temple 
salėj, kaip 7:30 valandą va
kare,. bus namų savininkų 
mitingas. Butu gerai, kad 
lietuviai irgi nueitų, nes bus 
aiškinami svarbus dalykai. 
Mitingą šaukia namų savi
ninkų sąjunga.

GERA ŽINIA GASPA- 
DINEMS.

Atsidarė da viena lietuvių 
krautuvė City Point. Užlaikom 
visokių gerų mėsų, šviežių kil- 
basų, veršienos, paršiehos, ste
ko, pork čapso, geros jautienos 
r labai gerų silkių, sūrių, svie
sto, kiaušinių ir kitokių produk- 
:ų, taipgi visokių daržovių, gro- 
erio ir truktų.

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

SURVILOS 
KVIETKYNAS

GYVOS SKINTOS GĖLĖS 
Vestuvėms ar šermenims 

Bukietai ar Vainikai 
taipgi gyvos kambarių kvietkes 
visokių rūšių ir spalvų, gaunamos 
musų kyietkyne.
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užsisakyt ii 
anksto, kad galėčiau tikrai pada
ryt suylg reikalavimą

SURVILAS- 
The Florist

875 CAMBRIDGE STREET 
Cambridge. Mass. 

Telefonas 9438

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

r«i So. Bosini* Z6S*

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS- Nūn 9 iki 12 dienų 
Vijo ? iki 9 vak
NEDĖLIOMIS.
Iri 1 v. po pietų • 

tik *Gsitari>» <
Seredomis iki 12 dienų
Ofisas “Keleivio” name

151 BROADWAY, tarp C ir D «t
SO. BOSTON. MASS

f"

*•

4

! BAYVIEW
• MOTOR SERViCE

Petras Ketvirtis
°arduodu laikrodžius, žiedus ir kitus 
'uksinius daiktus. Mainau, perdarau 

iš senų laikrodžių į naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OIL BURNER1US. PATYS 
ĮTAISOME.

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

326 BROADWAY
Tel 4618-W SO. BOSTON. MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VBDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalios dokumentus 
317 E STREET

- (Kampas Brotdway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2174.

t

JOSEPH MART1N CO.
. y .V - LAISNIUOTI ,

Karpenteriai k Eentoriai.
Taisome pamuš iš lauko ir Viduje, 

dirbame ant išsimokejitno.
Darbu garantitojamas viauom < 

. 396 ŠEAVER STREET
. DORCHESTER, MASS.

Tel. Talbot 8763

iet.

BAY VIEW 
DISTRIBUT1NG CO.
(iriausios Degtinės. Vynai,

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

So. Booto*. T«L! S.. B. 1348
.....wr----- -

PARKNAY AUTO 
SERV1CE

•nd FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jusu 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 Are., 
80 BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.
UJ 1 ...f.'.L- 1 " —.............. »
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Tel. University 9466

Į 
i.

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: »-« ir 7-9

678 Massaehusetts Avė., 
(PRIE CENTRAI SKVĖRO’ 

CAMBRIDGE, MASS.

Telenhone
So. Boston 

1058
STL'DĖBAKEK AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045
F. O. B. Faetory
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"Telefonas So. Boston 4486

P. J, Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patamMmat 
laidotuvėse.

Pagrabas paruošia pagal reikala
vimų. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

*" 258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktons ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS

TeL Brockton 4116

T

i »

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

LIETU VYS
OPTOMETK1ST AS

Taisymo ir demonstravimo vieta: i 
1 HAMLIN STREET 

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

Isegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu gviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Brt>adway, So. Boston, Mase.

A.J.NAMAKSY i 

Real Estate & Insurance | 
366 W. BR0ADWAY, Room 1 t 

SOUTH BOSTON, MASS. | 
Office Telephone Res. Telephone { 
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M !
Residence: 251 Chestnut Avenue i 

• Jamaica Plain, Mass.

I

¥

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų- Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunČiam ir per paštą. Atminkite 
įnųsų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

I

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETER1A
P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS 

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

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ. 
GERAS ALUS, DAGTINĖ, VYNAS 

IR KITI GĖRIMAI. 
Kaina prieinama. Prašome užeit. 

377 Broadutay South Boston, Mass. 
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