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Klerikališki Fašistai Austrijoj
Išskerdė 2,500 Žmonių.

DARBININKŲ NAMAI 
SUGRIAUTI KANUO- 

LĖMIS.
Vokietijoj Skelbiama 
Anti-Kristo Religija.

Germanizmui Tirti Drau
gija, susidedanti iš vokiečių 
profesorių ir filozofų, šio
mis dienomis turęjo Berlyne 
savo konferenciją ir svarstė 
klausima, ar Kristaus moks- 
las tinka dabartinei Vokieti
jai, ar ne. Konferencijoj 
plačiai buvo diskusuojama 
Rozenbergo siūloma “tau- 

” kuri atmeta

Sukilimas buvo pačios val
džios išprovokuotas.

Austrijos socialistų darbi
ninkų didvyriškos pastan
gos ginti savo namus ir orga
nizacijas buvo sulaužytos 
valdžios kanuolėmis ir dur
tuvais.

Be jokios sąžinės ir gėdos: 
Romos popiežiaus kruvini i 
bernai Austrijos valdžioje 1 tiškoji tikyba, 
žudė netik vyrus, bet skerdė Kristų, o jo vieton stato ug- 
jų moteris ir mažus vaikus.

Kada fašistų ginkluota 
gauja Vienos mieste puolė 
Karolio Markso Namus, kur 
gyveno darbininkų šeimy
nos, iš langų prasidėjo šau
dymas. Tai moterys su ma
žais vaikais gynė nuo už
puolikų savo namus. Dolfus- 
so-Feyo valdžia tada atvežė 
kanuoles ir sudaužė Karolio 
Markso Namus artilerijos 
šoviniais. Kada sužvėrėję 
fašistai paskui įsiveržė Į 
tuos namus, tikėdamiesi ras
ti tenai didžiausią socialistų 
armiją, jie rado tik moteris 
ir mažus vaikus, kurių dau
guma buvo jau išžudyta ka- 
nuolių ugnimi.

Ir taip darbininkų sukili
mas, kurį pati klerikališkai- 
fašistiška valdžia išprovo
kavo, buvo paskandinta ne
kaltų žmonių kraujuose.

Dolfussas, tas fanatiškas 
katalikas, dabar oficialiai 
paskelbė, kad per 4 dienas 
kovų buvę užmušta 241 
žmogus. Jeigu prie to pridė
sime dar 5 socialistus, ku
liuos jo žmogžudžiai vėliau 
užbadė durtuvais, ir tuos 7 
socialistus, kuriuos tas die
vobaimingas kraugerys pa
korė, tai oficialiai bus nužu
dyta 253 darbininkai.

Bet nuo žudynių pabėgę į 
Čekoslovakiją darbininkai 
sako, kad Dolfussas meluo
ja skelbdamas šitokią skait
linę. Pabėgėlių apskaičiavi
mu, išskerstų darbininkų su 
jų moterimis ir vaikais busią 
nemažiau kaip 2,500. Tiek 
pat priskaito ir Čekoslovaki
jos spauda. Net Hitleris, pa
sipiktinęs kruvinom Vienos 
maudynėm, sako, kad Dol
fussas, gindamas popiežiaus 
biznį ir savo kailį, išžudė 
1,600 darbininkų. Dėl tų 
skerdynių piktinasi ir pro
testuoja visas pasaulis.

Ginkluotų socialistų ir dar
bininkų Austrijos sukilime 
dalyvavo tiktai 40,000, tuo. 
tarpu kaip valdžios kareivių 
su fašistais buvo 65,000, ku
rie turėjo šarvuotus automo
bilius, tankus, kanuoles ir 
kitokias karo mašinas. Be to, 
su kariuomene ėjo visa poli
cija ir žandarmerija. Ir 
prieš visą šitą pragarą so
cialistai visgi pajėgė atsilai
kyti keturias dienas ir nak
tis, be jokio miego ir pailsio. 
Dėl to visi stebisi nepapras
ta socialistų ištverme ir jų 
narsumu. Da jokioj kovoj 
darbininkai nėra parodę to
kio herojizmo, kiek jo paro
dė Austrijos socialistai.

Kaip jie buvo valdžios už
pulti, parašysime vėliau.

Rusijos-Amerikos
Prekyba Pagyvėjo.
Washingtono statistikos 

parodo, kad nuo to laiko, 
kaip Amerika pripažino So
vietus, prekyba tarp tų dvie
jų valstybių žymiai pagyvė
ja. štai skaitlinės: 1932 me
tų gruodžio mėnesy Ameri
ka pardavė Rusijai prekių 
už $186,000, o pirko iš Rusi
jos už $618,000. f 
metų gruodžio mėnesy, jau 
Rusiją pripažinus, Ameri
kos eksportas į Sovietus pa
kilo iki $570,000, importas 
iš Rusijos pasiekė net ST
OTI,000.

nies garbinimą.
Dauguma profesorių išsi

skirstė tos nuomonės, kad 
krikščionybė esąs netinka
mas kultas vokiečiams. Ji 
esanti kilusi iš žemesniojo 
žydų luomo ir tik nuskuru
siems žydams buvo taikoma. 
Su vokiečiais ji neturinti 
nieko bendra ir jiems visai 
netinkanti. Ji išsiplatino tik
tai žiauriomis priemonėmis, 
kada žmonės negalėjo jos 
ginkluotiems platintojams 
atsispirti. Taigi laikas jau 
jos nusikratyti.

Taip kalbėjo mokyti Vo
kietijos profesoriai ir filo- 
zofai. Taigi laikraščiai sa
ko, kad Vokietijoj dabar 
skelbiamas Anti-Kristo mo
kslas. Kunigai, kurie tam 
mokslui priešinasi, sodina
mi kalėjimam

Žydai Paskyrė $280,- 
000 Propagandai.

Amerikos žydų organiza
cijos B’na B’rth suvažiavi
mas Cincinnati mieste pa
skyrė $280,000 šių melų ko
vai su “melais.” Tais melais 
žydai vadina šmeižiančią 
juos propagandą, kuri esan
ti varoma prieš juos bažny
čiose, per radio ir spaudą.

AVALINĖS PRAMONĖ 
SUMAŽĖJO.

Washingtono surinktos 
statistinės žinios parodo, 
kad batų gamyba Ameriko
je pastaruoju laiku sumažė
jo. Štai kiek porų buvo pa
gaminta per paskutinį 1933 
metų pusmetį, imant atski
rais mėnesiais:

Liepos mėn. 
Rugpiučio m. 
Rugsėjo mėn.
Spalių mėn..4- 31,455,461 
Lapkričio m. 23,694,840 
Gruodžio mėn. 20,094,994 
Taigi per pusmetį gamy

ba nukrito daugiau kaip 
13,000,000 į mėnesį.

33,660,843
37,019,170
31,234,116

$130,000,000 AUKSO PA
BĖGO IŠ FRANCUZIJOS.

Pakėlus Amerikai aukso 
kainą, franciai, kurie turi 
aukso, pradėjo jį siųsti A- 
merikon. Nuo Naujų Metų 
iki 15 vasario iš Francuzijos 
“pabėgo” Amerikon jau 
$130,000,000 vertės aukso.

ORLAIVIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 5 JAPONAI. t
Japonijoj nukrito lieps

nodamas ir sudužo didelis 
armijos lėktuvas bomboms 
mėtyt. Du karininkai ir 3 ka
reiviai žuvo katastrofoj.
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Aresfaro Amerikos 
Fašistu Vadus.

Jie kaltinami žmogaus 
nužudymu.

Komunistai Užpuolė 
Darbininkų Mitingą.

ARTISTAS BABRAVI
ČIUS VĖL AUTOMOBI- 

LIAUS NELAIMĖJ.
Tūlas laikas atgal art. Ba- i 

bravičius buvo sužeistas au-'
Šiomis dienomis Philadel- tomobilių katastrofoj Bosto-! a 

phijoje buvo areštuoti du ne. Dabar jam panaši nelai-' SUKĖLĖ KRUVINAS MU-, ėmė kelti didžiausį triukš- 
nusibankrutavusios Ameri
kos fašistų (rudmarškinių) 
organizacijos vadai. Vienas 
jų yra Frank Moffer, pasi- 

I vadinęs “vyriausiuoju ko- 
o antras — 

Art J. Smith, pirmojo ka
pitonas. Pastarasis buvo su
gautas Shamokino miestely, 
netoli Shenandoah’rio, ir 
atgabentas Philadelphijos 
kalėjimam Juos kaltina nu
žudžius žmogų ant Long Is
lando laike “rudmarškinių” 
mitingo pereitą vasarą. Be 
to da. Smithas yra kaltina
mas kreiva priesaika. Abu
du sulaikyti be kaucijos ir 
bus atiduoti New Yorko po
licijai, kuri iki šiol jų jieško- 
jo dėl aukščiau minėtų nusi
kaltimų.

mė atsitiko New Yorke. Šį Į STYNES SUŽEISDAMI 
utarninką adv. Bagocius ga-, 150 ŽMONIŲ,
vo nuo jo šitokį laišką: I v

“Grįždamas iš Long Islan- Į
do. kur lietuviai minėjo 16 
metų nepriklausomybės su
kaktuves ir kur aš buvau pa
kviestas dalyvauti, atsitiko 
nelaimė. Kelias buvo labai 
slidus, musų karas paslydo, 
apsisuko keliatą kartų ant 
ledo, ir trenkė visu smarku
mu į medį. Mus visus, kurie 
buvome kare, labai sutren
kė. Mane dabar prižiūri 
d-ras J. Valukas. Liepia gu
lėti lovoj, kol pasveiksiu. 
O apie koncertą, 
rengia Lavvrence, 
miršti. Važiuot 
Reiškia, turiu dvi 
ligą ir nuostolį.

i “Man gaila, kad negalė
siu jus daugiau pamatyti. 
Visiems siunčiu geriausius 
linkėjimus.

“Su pagarba,
Juozas Babravičius.”

Pereita sąvaitę taip vadi-1 Kovo 3 d. p. Babravičius 
namoji International Coun- jau išvažiuoja Lietuvon. ' 
cil of Religious Education ------------
turėjo suvažiavimą. Kalbant $500 Pabaudos Už

Gi pereitų mandierium,

Automobilių Darbai 
Pagerėjo.

Laikraščiai rašo, kad pas
kutiniais laikais žymiai pa
gerėjo automobilių darbai. 
Buicko dirbtuvėse dabar 
dilbą daugiau kaip 40,000 
darbininkų, o pernai šiuom 
laiku dirbo tik 8,000.

Pontiac automobilių kom
panija turinti užsakymų tuo- 
jaus pristatyti 25,000 naujų 
karų.

Auburno automobilių kom
panija užsisakiusi už $5,- 
500,000 žaliavos.

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 50,000 VALYTOJŲ

Šį panedėlį New Yorke 
sustreikavo 50,000 drapanų 
valytojų, prosytojų ir dažy
tojų, uždarydami apie 20,- 
000 dirbtuvėlių ir krautuvė
lių. Streikieriai reikalauja 
NRA kodekso vykinimo. Jie 
sako, kad dirbtuvės besivar- 
žydamos už darbą muša kai
nas ir darbininkai negali 
nieko uždirbti. Pavyzdžiui, 
nekurios dirbtuvės už išva
lymą ir išprosinimą siuto 
ima tik 39 centus, kuomet 
NRA kodeksas nustato 75 
centus.

JA^ONAI PAĖMĖ MIES
TĄ SOVIETŲ PASIENY.

Pereitą sąvaitę japonų 
kariuomenė užėmė Suyuano 
miestą prie Amūro upes, 
apie 35 mylias nuo svarbaus 
rusų miesto Chabarovsko.

ANGLAI ATIDARO SAVO 
DURIS RUSŲ PREKĖMS.

Tarp Rusijos ir Anglijos 
tapo padaryta nauja, preky
bos sutartis, kuri leidžia ru
sams jvežti Anglijon tiek 
savo prekių, kiek jie nupirks 
Anglijoj.

PARYŽIAUS RIAUŠĖSE 
SUŽEISTA 580 ŽMONIŲ.

Oficialios žinios sako, kad 
Paryžiaus riaušėse buvo 9 
žmonės užmušti ir 580 su
žeistų. Tarp sužeistų buvę 
170 civilių ir 410 policinin
kų.

VALDININKAS PAVOGĖ 
$260,600.

Kansas valstijoj pasodin- 
bis kalejiman nuo 4 iki 10 
metų valstijos iždininkas 
Tom B. Boyd, kuris pavogė 
$260,600 valstijos pinigų.

LAIVAS NUSKENDO 
4 ŽMONĖMIS.

Virginijos pakrašty 
skendo laivas su miško 
Ižiaga. Kartu žuvo 4 žmo

nės.

SU

nu- 
me-

I

Kunigas Siūlo Ra
mut Kvailus Para

pijomis. I

apie --naramjonų švietimą, 
kun. William S. įSadler pa
lakė, kad Kristaus evangeli- > 
ia nepataisys tokių, kurie 
turi vos 30 nuošimčių inteli
gentiškumo, ar da mažiau. 
Tiems galit aiškint Dievo žo
di kiek norit, bet jų doro
vingumo nepakelsit. jeie'u 
oas juos nebus inteligentiš
kumo. Jie melsis ir piktacla- 
riaus.

“Tai ką su tokiais daly
ti?” buvo paklaustas kalbė
tojas.

“Tokius reikia romyt,” at
sakė kun. Sadler.

mą. Nore jų buvo nedaug, 
bet jie atėjo jau iš kalno su
siorganizavę ir nedideliais 
būreliais pasiskirstė po visą 
salę, taip kad išrodytų, jog 
triukšmą kelia visa salė.

Tvarkos prižiūrėtojai ir 
pati publika ėmė tuos chuli
ganus raminti ir sodinti į 
sėdynes. Komunistai tada 
pakėlė muštynes. Kur tik 

^publika ar tvarkdariai ap- 
kai-klekikališką valdžią dėliotojo rėksnį, ten nuo balko

no komunistai pradėjo svai
dyt kėdėmis. “Vidury salės 
vienas komunistas pagrie
bęs kėdę kaip davė socialis
tui i galvą, tai kėdė subyrėjo 
i šipulius,” rašo musų kores
pondentas drg. Lavinskas.

Tvarkdariai paėmė vieną 
mušeiką vesti laukan. Kaip 
tik privedė jį prie durų, nuo 
balkono, kaip kokia kruša, 
pasipylė kėdės.

Ant balkono komunistai 
užpuolė ir sumušė dvi jau
nas merginas, kurios pasi
puošusios raudonais kaspi
nais pardavinėjo socialistinį 
laikraštį “New Leaderį.”

Policija stovėjo ir nieko 
nedarė, nes socialistai prašė, 
kad ji nesikištų. Ji tik gaudė 
kėdės, kurias komunistai 
svaidė nuo balkono į publi
ką, kad nesužeistų žmonių. 
Nežiūrint to, apie 150 žmo
nių buvo sužeista. Daug 
tarp sužeistų yra moterų ir 
vaikų. Daug jų matėsi kru
vinomis galvomis ir veidais. 
Buvo sužeisti ir keli laikraš
čių reporteriai. Vienam jų 
komunistai sudaužė fotogra
finį aparatą. Kėdžių sunai
kinta keli šimtai.

Juodžiausi juodašimčiai 
ir biauriausi chuliganai ne
būtų galėję pasielgti šlykš
čiau ir žiauriau, kaip čia pa
sielgė komunistai.

Kada nuo pagrindų buvo 
perskaityta rezoliucija, ku
rioj prašoma, kad Amerikos 
prezidentas Rooseveltas įs
teigtų tarptautinę šelpimo 
agentūrą nukentėjusiems 
Austrijos darbininkams ir 
jų likusioms našlėms šelpti, 
tai komunistai pradėjo bau
bti ir staugti, kaip proto ne
tekę idijotai.

Kuomet viskas pasibaigė, 
tai Martin Pietti, kuris ligi 
Hitlerio valdžios buvo Vo
kietijos siuvėjų unijos pre
zidentas, linguodamas galvą 
ir nusiminusiu balsu pasakė: 
“Tai lygiai šitokia beproty
bė pastatė Hitlerį prie val
džios. Lygiai šitaip komuni
stai elgdavosi ir Vokietijoj. 
Taip vis kartojosi ir kartojo
si, pakol atėjo Hitleris.”

Mitingo tikslas buvo užtarti 
žudomus Austrijoj socia

listus.
Pereitą penktadienį New 

Yorko darbininkų unijos ir 
socialistų organizacijos- su
ruošė milžinišką protesto 
mitingą, kad pareiškus pro
testą prieš Austrijos fašistiš-

kurj man. 
liepia už- 

negaliu. 
nelaimes*:

Virkdančių Bombą.
Bostono advokatas E. S. 

Daniel, kuris 1932 metais į- 
metė gazinę bombą New 
Yorko biržon 
neužtroškino
Streeto vilkų, pereitą sąvai- 
tę buvo New Yorke nuteis
tas užmokėti $500 pabaudos 
arba atsėdėti 30 dienų džė- 
loj. Tais metais Daniel turė
jo sudaręs “Nacionalę Ne
priklausomą Partiją” ir kaip 
jos kandidatas “runijo” į 
prezidentus. Kadangi ir jis 

i pąts ir visa jo partija visuo
menei nebuvo žinoma, tai 
Daniel įmetė biržon bombą 
su ašarinėmis dujomis, kad 
atkreipus visuomenės dėmė- 

Senai jau rukstąs ginčas sį į save ir į savo partiją, 
dėl gelžkeliečių algų šiomis Taip bent jis aiškinosi teis- 
dienomis užliepsnavo iš me- Bet rinkimuose jis nesu- 
naujo. Nei kompanijos, nei rinko nei 300 balsų už save, 
darbininkai nenori nusileisti' ---------------
ir laikraščiai pranašauja, GARDNERY STREIKUO- 
kad greitu laiku gali kilti JA RAKANDŲ DIRBĖJAI, 
streikas. . . i Gardnėr, Mass. — Čia ap-

Gelžkelių pelnagrajiiai, L skelbė streiką Sieberto kom
panijos pinamųjų rakandų 
darbininkai, reikalaudami 
30 nuošimčių daugiau algos, 
geresnės ventiliacijos dažy
mo skyriuje, ir kitokių page
rinimų. Dabar atlyginimas 
taip, numuštas, kad darbi
ninkai negauna nei 34 centų 
minimumo į valandą, ko rei
kalauja NRA kodeksas. 
Kompanijos viršininkas Sie- 
bert tačiau atsakė, kad algos 
jis negalįs pakelti. Darbinin
kai pikietuoja dirbtuvę. Ki
tų fabrikų darbininkai strei- 
kierius remia.

Gali Kilt Gežkelių 
Streikas.

v. didieji Amerikos bankai, 
kurie kontroliuoja gelžke- 
Hus, šį sykj yra tikrai pasi
ryžę nukapoti gelžkelių dar
bininkams ir tarnautojams 
algas. Tuo tarpu gi gelžke- 
’iečiai, kurie per 4 metus 
kentėjo didžiausį nedarbą ir 
algų -kapojimą, nusistatę 
gintis iki galo. Jie ruošiasi 
ne vien streikuoti, bet atsi
šaukė į Rooseveltą ir Kong
resą, kad valdžia tuos gelž- 
kelius konfiskuotų ir pavers
tų juos valstybės nuosavybe.

HAVERHILLYJE DAUG 
BEDARBIŲ.

Haverhill, Mass.— Suma
žėjus čeverykų dirbtuvėse 
darbams, čia žymiai padidė
jo bedarbių armija. V 
riftt kad apie 1,0001

i

ir bemaž ko
2,000 Wall

4TEISĖJAS PASMERKĖ 
ŠUNIS NUŽUDYT.

Cartlando miestely, New 
Yorko valstijoj, teisėjas lie

jo bedarbių armija. Nežiu- pė nužudyti 4 šunis,, kurie 
rijit kad apie 1,000 bedarbių sukandžiojo 6 metų mergai- 
buvo paimta prie CCC ir tę pareinant jai iš.mokyklos. 
CWA darbų, miestas dabar Apskrities veterinorius tuo- 
šelpia 1393 šeimynas, o per- met įvarė kiekvienam šuniui 
nai šiuom laiku šelpė 1087 ylą su nuodais ir tuo budu 
šeimynas. - juos numarino.

žvėriško žudymo Austrijos 
darbininkų.

Kad pridavus šitam pro
testui oficialės spalvos, kal
bėti buvo pakviestas ir New 
Yorko miesto majoras La 
Guardia. Tarp kitų kalbėto-; 
jų buvo Amerikos Darbo Fe
deracijos vice - prezidentas 
Matthew Woll, kuris atsto
vauja apie 5,000,000 orga
nizuotų Amerikos darbinin
kų; siuvėjų amalgameitų li
nijos sekretorius Schloss- 
berg; tarptautinės moteriš
kų rūbų siuvėjų prezidentas 
Dubinsky; Socialistų Parti
jos atstovas Solomon ir ke- 
liatas kitų.

į Madison Square Gardeli 
salę susirinko apie 23,000 
žmonių ir apie 5,000 stovėjo 
dar lauke, kuriems buvo pri
taisyti garsiakalbiai kalbė
tojų kalboms iš vidaus per
duoti.

Žmones i sėdynes vedžio
jo 1,000 unijistų ir socialis
tų, kurie buvo persijuosę per 
krutinę raudonais kaspinais. 
Scenoje buvo iškabintos ke
lios raudonos vėliavos — 
tarptautinės darbininkų bro
lybės ir solidarumo ženklai. 
Prieš kalbėtojų stalus buvo 
naštatyti radio mikrofonai, 
kad jų kalbas radio bangos 
išnešiotų po visą Ameriką, o 
filmų kompanijų fėtografai 
turėjo atsivežę savo apara
tus, kad padarius judomus 
paveikslus ir paskui paro
džius pasauliui, kaip Ameri
ka protestuoja prieš kruvi
nus fašistų darbus Austrijoj. 
Žodžiu, buvo padalyta vis
kas, kad sudavus kaip gali
ma skaudesnj moralį smūgį 
darbo žmonių žudytojams.

Bet kada viskas jau buvo 
suruošta ir atėjo laikas pra
dėti programą, ant pagrindų 
iššoko komunistinio laikraš
čio “Daily Workerio” re
daktorius, CIarence Hatha- 
way, ir šlykščiausiais žo
džiais pradėjo kolioti socia
listus ir kitas darbininkų or
ganizacijas, kurios suruošė 
šitą protesto mitingą prieš 
Austrijos valdžios žiauru
mus.

Daugumas publikos, neži
nodama kas tas žmogus yra, 
manė, jog tai Austrijos fa
šistų agentas, ir pradėjo 
šaukti, kad tą aky plėšą kas 
nors numestų nuo platfor- 
mės. žinoma, ilgai jam ir 
neteko plūstis. Tvarkos pri
žiūrėtojai tuoj paėrtiė jį už 
rankų ir nusivedė nuo sce
nos, o kada jis šoko muštis, 
tai ir apšventino jį.

f

Užsimušė Belgijos 
Karalius.

Pereitą subatą Belgijos 
karalius Leopoldas išvažia
vo į kalnus. Pasistatęs auto
mobili jis pradėjo lipti i kal
ną pėkščias. Lipdamas pa
slydo ir nudardėjo tarpukal- 
nėn. Vėliau tarnai rado jį su

tai ir apšventino jį. . , perskelta galva nebegyvą.
Kaip tik šitas chuliganas Jis buvo jau 58 metų. Dabar 

buvo nuo scenos prašalintas, sostą užims jo 32 metų sūnūs 
tuoj po visą salę komuujstaį Leopoldas.

t
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rastis. Vienok laikui bėgant 
pasirodė, kad neužsimoka už
imti 4 puslapius angliškam 
skyriui. Sumažinta iki 2 pusla
pių. Vėliau atleistas vienas re
daktorius. Da vėliau ir pats 
angliškas skyrius panaikintas. 
Ir daugelis kitų redaktorių po 
išbandymo angliško skyriaus 
netenka vilties pasiekti ateivių 
vaikus ir panaikina ji.”

M

V

Antras Puslapis

KAIP ILGAI LAIKYSIS 
ATEIVIŲ SPAUDA?

Pasirodžiusioj Chicagoje 
“Pažangoj” randame šiuo1 
klausimu gan rimtą d-ro A.1 
Montvido straipsnį. Jis pa-į 
duoda tenai tokių duomenų,! 
dėl kurių turėtų susimąstyti 
kiekvienas ateivis.

Nesigilinant i smulkme-; 
nas, padėtis yra štai kokia:

“1932 m. Nevv Yorke užsida
rė Volkszeitung. vienintelis 
darbininkiškas vokiečių kalboj 
dienraštis visoj Amerikoj, ku
ris ėjo nuo pat 1878 metų. Vo-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Užpila Tvenkinio Priešakį

Buvo bandoma leisti čia 
augusiam ateivių jaunimui 
grynai angliškus laikraščius. 
Lenkai buvo įkūrę savo vai
kams “Free Poland,” grai- 

kiečiu apgvventame Milvvaukee ,kai Amei ican-Gl eek 
mieste rugsėjo mėnesyj i932,view,”armenai—“NewAr- 
m. užsidarė vienintelis to mies-(men^> italai. Atlanti- 
to vokiečių dienraštis Herold, |C3. Bet visi tie laikiaŠČiai 
kuris sėkmingai ėjo nuo 1861 !Jau sustoję.
metų. Tų pačių metų gegužės; Kodėl? Atsakymas aiš- 
mėnesyj New Yorke francuziš- kus: čia gimęs ir mokyklas 
kas dienraštis Courrier dės išėjęs jaunimas tautiniais 
Etats-Units virto tik sekma-Į europiečių reikalais neįdo- 
dienio laikraščiu po 104 metų mauja ir nenori tokių laik- 
sekmingo gyvavimo. Buffalo j raŠČių skaityti.
mieste sustojo ėjęs lenkų Re-, Vadinasi, ateiviai jau pra- 
kord Knista, nors šitas miestas .Q f Amerikog «tirpi_
lenkų yra kimšti prisikimsęs. __
1916 m.
717.146 skaitytojų, 
tiiose jų likę tik 450,000. 
Yorke 
mirė 
bandė 
riaus 
kliubo 
Ižams.

kimšti Prikimšęs. |namam puode ” Kartu, su_ 
žydų spauda turėjo 1 pranįama< Įurį silpnėti ir jų

. gi 1932 me-| auf|a Silpnesni laikraš- 
>čiai jau sustojo arba baigia 
savo dienas. Stipresni, ži- 

inoma, dar laikysis. Bet už 
120—30 metų, jei imigracijai 
nebus atidarytos durys, vei- 

I klausia nebus jau nei vieno 
į dabartinių musų laikraščių, 
į Nebus, žinoma, ir mus pa
lčių.
i --------------------

ateinu ' laikraš-1 “PAŽANGA” IR “ŽINIOS” 

mirė pasta-1 Chicagoje pasirodė “Pa- 
>aikotar-,^anga naujas mėnesinis 

į laikraštis, kuris žada būti 
; žurnalu.

New i - 
ė.jusis žydų Tageblatt ą 
1928 metuose, nors jis 
išsigelbėti angliško sky- 
j vedimu ir Tetos Ray 
organizavimu jaunuo- 
Jo angliškas skyrius 

‘Are We jews’ buvo pirmiena 
žydu spaudoj ir buvo vedamas 
gyvai, vienok negelbėjo. Butų 
perdaug ilga litanija, jeigu at
giedoti visus ; 
čiu vardus, kurie 
rujų dešimties metų 
py j arba iš dienraščių virto są- 
vaitrasciais. Daugelis uzsihku- mcks]o jr kritikos žurnalu.' 

Leidžia Pažanga Publishingį 
{Co. Kas redaguoja, nepasa-, 
j kyta. Pirmame numery rašo į 
Dr. A. Montvidas, T. J. Ku- i 
činskas, Dono Kazokas, A.; 
Baisus ir A. Ručas. Redak-I 
cija savo žody sako:

“Mėnesinis žurnalas, rodos, 
j galėtų būti labiau nepriklauso- 
! mingas. nes jo leidimas žymiai 
i pigesnis. Amerikos lietuviams 

žurnalus leisti iki šiol nesise
kė: nebuvo gana skaitytojų ir 

! turėjo užsidaryti. Ar tokis pat 
1 likimas laukia ir ‘Pažangą.’ 
I pranašauti nesiimame. Rimtą, 
! laisvos minties ir kritikos žur

nalą turėtų skaityti visi. Ne
mažas skaitlius iš Lietuvos at
keliavusiųjų pusėtinai apsi- 
švietė. Ąpsčiai turime šioj ša
lyj augusios lietuvių inteligen
tijos. Gal atsiras ganėtinas 
skaitytoju skaitlius, kad ši žur
nalą palaikius gyvu.”

šiųjų vos ne vos laikosi, mer
dėja, šaukiasi pagelbos ir bile 
kada gali kojas užversti.”

Visa to priežastis yra ta, 
kad paskutiniais laikais imi
gracijai buvo uždarytos du
rys. Seniau atvykę ateiviai 
pradeda jau nykti, o jų vai
kai, išėję angliškas mokyk
las, jieško jau ir angliškos 
spaudos. Todėl—

“Nestebėtina, kad netoli visi 
ateivių laikraščiai ir žurnalu- 
kai Įvedė anglų kalboj sekcijas, 
kad primasinus skaityti Ame
rikoj augusius ateivius. Spaus
dinama bile kas. kad tik angliš
kai: menkai gramatiški laiškai, 
provincionaliai pletkeliai apie 
asmenis, nevykę bandymai ra
šyti eiles, apysakaites ir straip- 
nius. šitokių ‘raštų’ savo gim
toj kalboj rašytų redaktoriai 
jokiu budu neįsileistų, bet ang
lų kalboj bile šlamštas geras, j 
Tokie niekniekiai, kokius randi 
angliškame skyriuj, netinka 
jokiam laikraščiui.”

Bet ir gerai vedamas ang
liškas skyrius ateivių laikra
šty pasisekimo neturi. Štai 
faktai:

“Vienas sumaniausių ateivių 
redaktorių, Abraham Cahan, 
sumanė 1920 metuose įvesti 
žydų ‘Forwarde’ tokį anglišką 
skyrių, kokio pavydėtų ir ame
rikonų spauda. Pinigų buvo ap
sčiai. Apart gabių bendradar
bių iš ‘Nation,’ "New Repub- 
lic,’ ir tokių stulpų, kaip Ram- 
say MacDoneld, Bertrand Rus- 
sell, John Macy, Bruce Bliven, 
jis da surinko talentingus ra
šyme žydukus ir žydelkaites. 
Angliškas skyrius susidėjo net 
iš 4 puslapių, turėjo du gabiu 
redaktorių. Apart gilaus turi
nio raštų, tilpo žydų veikėjų, 
profesionalų, biznierių, akto
rių ir aktorkų, policistų, valdi- 
ninkų paveikslai, biografijos, 
gyvenimo nuotikiai. Buvo kvie
čiami Columbijos Universiteto 
žurnalizmo studentai ką tik pa
jėgia rašyti. Tokio įdomaus ir

* įvairaus angliško skyriaus ne- 
‘ ištesėtų nė vienas ateivių laik-

Tuo pačiu laiku gavome 
ir kitą naują laikraštį, tai 
“Žinios,” kurios atėjo iš Vil
niaus. Šitas laikraštis irgi 
ketina eiti tik sykį Į mėnesį, 
ir taip pat netikras dėl savo 
ateities. Sako:

“Leisdami laikraštį, stvėre- 
mės gan sunkaus darbo. Di
džiausias sunkumas tai stoka 
materialinių šaltinių. Ir todėl, 
kad šis pradėtas musų darbas 
pasekmingai tęstųsi, kreipia
mės į visas: tegu padeda mums 
kiekvienas, kiek išgali.”

Čia parodyta muro siena, kuria yra užtvenktas Mulhollondo tvenkinys. Kad vanduo kartais 
jo neišgriautu ir neužlietų žemiau apgyventų vietų, valdžia dabar nutarė supilti prieš ji kalną že
mių. Trokai jau veža akmenis su žemėm ir verčia. Tas darbas kaštuos $350,000.

VIETOJ TIKYBOS, MO 
KYKLOSE BUS DĖSTO

MAS SOCIALIZMO 
MOKSLAS.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:

“Meksikos atstovų buto Ko
misija priėmė sumanymą, ku
ris bus patiektas parlamentui, 
kad mokyklose butų privalo
mas socializmo teorijų dėsty
mas. Ta pati komisija siūlo vi
sai uždrausti bažnytinėms or
ganizacijoms ir dvasiškijai vi- 

t su sektų steigti pradines bei 
vidurines mokyklas, arba tose 
mokyklose mokytojauti bei 
mokymą kontroliuoti, šis ko
misijos pasiūlymas, be abejo.! 
bus priimtas parlamente vien-j 
balsiai.

“Komisijos nariai, pamatuo-Į 
darni savo sumanymus, sakoj 
kad religiniai prietarai, ku-į 
riuos bažnyčia ir kunigija skie-į 
pija jaunuomenei mokyklose,' 
gimdo nesutikimus liaudyje,' 
veda prie vidujinio karo ir 
trukdo protinę krašto pažangą.

“Kodėlgi Meksika pasidarė 
tokia radikališka? Todėl, kad ji 
buvo ilgai slegiama. Aršiausi 
Meksikos žmonių išnaudotojai 
buvo katalikų kunigai, dėl to 
Meksikos žmonės šiandien ku
nigus labiausiai neapkenčia. 
Vergijos palaikymui Meksikos 
kunigai vartojo religiją. Todėl 
meksikiečiai dabar šluoja reli
giją lauk iš visur.”

Kunigija visur yra despo
tizmo šalininkė. Ir todėl vi
sur po revoliucijų žmonių 
pagieža būna nukreipta 
prieš bažnyčias ir kunigiją. 
Taip buvo Franeuzijoj, taip 
dabar yra Rusijoj, Meksikoj 
ir Ispanijoj.

Šiandien kunigų valdžia 
Austrijoj žudo darbininkus 
ir iš armotų šaudo i jų na
mus. Juk žmonės to neuž
mirš. Kada jie nuvers val
džią, tai už dabartines žudy
nes kunigai turės užmokėti 
savo galvomis. Iš jų bažny
čių liks tik pelenai ir griu
vėsiai.

liai, kuriuos galėjo spaus
dinti net ‘vienas tautininkų 
žmogus, pašto direktorius 
Sruoga.

Tautininkai' nepagalvoja, 
kad atiduodami tokius dar
bus užsieniams jie žemina 
Lietuvą, nes parodo savo 
krašto dideli atsilikimą 
technikoj. Kaip gi paskui 
Lietuva galės siūlyt Angli
jai savo produktus ir sakyti, 
kad jie gerai pagaminti ir 
verti gerų pinigų, jeigu ji 
negali net pašto ženklų sau 
pasidaryti?

Nors “Žinios” visus kvie
čia talkon, tačiau jau pirmu
tiniame numery kolioja so
cialdemokratus darbininkų 
“pardavikais” ir stato juos 
ant .vienos lentos su klierika- 
lai8 ir fašistais. Tiktai komu
nistai esą tikri darbininkų 
gynėjai ir tikri revoliucio
nieriai.

Iš šitų pareiškimų jau ne
sunku suprast, kad “Žinias” 
leidžia Kapsuko ar Angarie- 
čio draugai, nors leidėju ir 
redaktorium, dėl svieto a- 
kių, pasirašo tūla 
Damkauskaitė.

Stasė

i

POPIEŽIUS ĮSPĖJA KA-j 
TALIKUS PRIEŠ “PA- 

GONIZMĄ.”
Pereitą sąvaitę popiežius i 

I pasakė Romos kunigams pa- į 
'mokslą, nurodydamas jiems, 
ikaip reikia žmones “mokyt” 
! gavėnios metu. Prieš gavė- 
;nią jisai visuomet tokią pa
saką jiems papasakoja, bet 
šį syki jis parodė ypatingo 
susirūpinimo ir dėl “pago- 
nizmo.”

Girdi, krikščioniškame pa
sauly yra gražių ir kilnių tik
slų, bet negalima taipgi ne
pastebėti ir žiaurių bei vi- 
Iiugingų užsimojimų nu- 
krikščioninti visą žmoniją ir 
nutraukti ją atgal Į pagoniz- 
mą.

Taigi katalikų bažnyčios 
galva reikalauja, kad kuni
gai kovotų prieš tokius užsi
mojimus.

Manoma, kad popiežius 
čia turėjo galvoje arba Ru
sijos bolševizmą, arba Hit
lerio sugalvotą sterilizacijos 
Įstatymą Vokietijoje.

Kiek yra žinoma, sterili
zacijai popiežius yra labai 
priešingas ir katalikų baž
nyčia tokias operacijas 
griežtai smerkia.

, O mums rodos, kad Ro
mos katalikų kunigai netu
rėtų būt tam priešingi, nes 
vaikų jie vistiek neaugina. 
Ištiktųjų, jie patys turėtų 
pareikalauti sau sterilizaci
jos, nes tuomet jiems leng
viau butų išlaikyti celibatas 
ir ponui Dievui Įtikti. Prieš 
įsišventinimą kiekvienam 
turėtų būt padaryta operaci
ja.

Kun. Richesbnas Bostono 
kalėjime pats sau tokią ope
raciją pasidarė, kuomet 
“cnatos” neišlaikęs pateka 
bėdon, bet buvo jau per vė
lu. Už merginos nužudymą 
jis turėjo užbaigti savo gy
venimą elektros kėdėj. O 
jeigu tokia operacija jam 
butų padaryta Įsišventinant, 
tokio liūdno galo nebūtų rei
kėję susilaukti.

Tą patį galima pasakyti 
apie kun. Šmitą, kun. Maco- 
chą, pralotą Olšauską ir visą 
eilę kitų “doros mokytojų.” 
Sterilizacija, kurią popie-

ANGLAI SPAUSDINS LIE
TUVAI PAŠTO ŽENKLUS.

.Lietuvos Telegrafo Agen
tūra (Elta) praneša, kad 
Londono firma Bradbury, 
Wilkinson & Co. spausdin
sianti Lietuvai pašto ženk
lus. Sako:

v

“Bradbury, Wilkinson and 
Company laimėjo^ varžytynes 
Lietuvos paprastiems ir oro 
pašto ženklams išgraviruoti ir 
išspausdinti, ženklai bus iš
spausdinti iš plieninių plokščių 
intragtio procesu. Paprastuose 
ženkluose bus Respublikos Pre
zidento Smetonos atvaizdas. 
Oro pešto ženkluose, kurie bus 
6 įvairių rūšių bus paminėtas 
Dariaus ir Girėno skridimas.”

Keistas dalykas, kad . ___ . .
tuvos valstybės spaustuvė žius vadina “pagonizmu,” 
negali padaryti tokio menk-, butų apsaugojusi jų vardą ir 
niekio, kaip pašto ženkle- gyvybę.

KLAIPĖDA PAVOJUJE.
Žinios iš Lietuvos sako, 

kad vokiečiai tautininkai 
(naciai) Klaipėdoj pradėjo 
vesti atkaklią agitaciją už 
grąžinimą Klaipėdos Krašto 
Vokietijai. Lietuviai tauti
ninkai pradėjo juos už tokią 
agitaciją areštuoti. Suimti 
nacių lyderiai yra kaltinami 
“valstybės išdavimu.”

Bet ar tai' sustabdys vo
kiškųjų tautininkų akciją? 
Žinoma, kad ne. “Naujie
nos” teisingai pastebi, kad—

“Keršydamas už tuos suėmi
mus, Berlynas veikiausia lieps 
savo agentams dar smarkiau 
veikti. Klaipėdos krašte gali 
prasidėti toki pat ‘nacių’ smur
to žygiai, kaip Austrijoje.

“Lietuvai grasina pavojus. 
Ar jos vyriausybė susipras 
grąžinti žmonėms teises, kac 
jie galėtų, kaip laisvi piliečiai, 
stoti savo kraštą ginti? Lietu
vos respublikai besikuriant. ją 
apgynė savanoriai.”

jais.
Į štai prieš nominacijos pas 
mus rytinėj Pennsylvanijoj, 
tai yra Scrantų, Pittstono, 
Wilkes Barre, Shenandoah 
ir Mahanoy City kuopose 
pasipylė lapeliai ir balotų 
pavyzdžiai,matomai, Strum- 
skio “Vienybėj” spausdinti, 
ir juos skleidė pats p. Gegu
žis. Ar už jų išvažiojim^ po 
kuopas jis parokuos Susivie- 

..............._ ! ir ke- 
ilionės išlaidas, kaip jis tai 
įdarė Į piknikus važinėda- 

Gegužis bijąs, kad adv. Ra_ i fnas, kol kas dar nežinom, 
gočius, tapęs SLA. prezi- į į’j Jei P- Strumskis busjšrin- 
dentu, nepatrauktų jį atsa
komybėn dėl tų nuostolių. 
Todėl p. St. Gegužis vaiąs 
prieš adv. Bagočių piktą agi
taciją ir patariąs 
balsuoti už savo 
Strumski.

Štai to 
straipsnis:
Rytinėje Pennsylvanijoje.
“Džentelmonai. ”
Besiartinant SLA. virši

ninkų nominacijoms, asme
nys, kuriems Susivienijimo 
ateitis rupi, geidė matyti no- 
minotais tokius narius, kurie 
galėtų organizacijai naudą 
atnešti ir pagelbėtų jai per
gyventi šiuos sunkius laikus. 
Todėl pradėta susirašinėti 
su veiklesniais kuopų ir ap
skričių darbuotojais, kad su
sitarti, kurių narių kandida
tūras išstatyti. Iš visų pusių 
beveik vienbalsiai Įvardija
mi buvo: adv. Bagočius Į 
pirmininko, vietą, d r. 
kas 
adv. Gugis Į iždininko vietą. įžodžiais pakampėse išplus- 
Klausimas buvo, kaip supa
žindinti eilinius narius, kad 
patarti jiems koncentruoti 
savo balsus numatytiems as
menims. Buvo manyta paga
minti kokią nors literatūrą 
su patarimais nariams už ką 
balsuoti.

Taigi buvo kreiptasi pas 
adv. Bagočių, kad jis, susi
žinojęs su Vakarų Komitetu, 
pagamintų nominacijoms 
tinkamą literatūrą. Į tai adv. 
Bagočius. atsakė: “Praeituo
se rinkimuose mes turėjom 
pavyzdi iki kokių neleistinų 
nešvarumų tokios rųšies lite
ratūra prieina, todėl mano 
patarimas yra, kad šiose no
minacijose ir rinkimuose ne
varyti jokios agitacijos ir 
neleisti ir neskleisti jokių la
pelių.”

Matomai, pasiremiant to
kiu patarimu, iš pažangiųjų 
pusės ir Vakarų Komiteto 
nebuvo niekur matyti jokia 
agitacija arba literatūra, ir 
net laikraščiai, kaip “Nau
jienos” ir “Keleivis,” susi
laikė nuo agitacijos per visą 
nominacijų laiką. Čionai ne
gali būt kalbos apie “Sanda
rą,” “Dirvą” ir “Amer. Lie
tuvį,” kurie, matomai, apie 
džentelmoniškumą ir gerą 
skonį dar mažai ką težino; 
vienok ir ten pamazgų ir

Tautininkai bijosi, kad so-! purvo nedaug tebuvo maty- 
cialistai nepaimtų Susivie- ti. Kas kita su tūlais “veikė-

• nijimo. ’
Senas Veikėjas parašė 

“Naujienoms” Įdomių daly
kų apie tautininkų politiką 
Susivienijime. Jisai sako, 
kad dabartinis prezidentas 
d. St. Gegužis susikišęs daug 
SLA. pinigų i “visokius 
šlamštus,” kuomet SLA. 
konstitucijoj aiškiai esą pa
sakyta, kad SLA. pinigai 
gali būt dedami tiktai Į vai-į ...- ...
džios bonus ir morgičius. i ujimui chenpimgms 
Susivienijimui dabar pasi-j 
daro daug nuostolių ir p. St. j

Iktas, be abejo, niekados ir 
nežinosim. Vienok tokie žy
giai aiškiai parodo, kad ne- 
kurie žmonės iš prigimties 

{negali būti džentelmonai.
Musų 7-tos kuopos susi

rinkime Pittstone prieš pat 
balsavimus pasirodė p. A. 
Galinskas, p. Gegužio “cam- 
paign managerius,” ir savo 
adjutantu pastatė p. Karso- 
ką, ir ne atsiklausę nė pirmi
ninko, pradėjo dalinti savo 
literatūrą, balotų pavyz
džius ir agituoti už Strumski 
ir Lopatą, visokiais budais 
šmeiždami Bagočių. Tūlas 
narys patėmijo, kad kuopos 
susirinkime yra keliama be
tvarkė, bet Galinskas su 
Karsoku savo varė. Scranto- 
rto kuopoj mėginta panašiai 
elgtis, bet nepasisekė. 
Strumskio agentai buvo su
drausti ir, be jokių agitacijų 
rinkimams einant, Bagočius 

J gavo 34, o Strumskis 6 bal- 
’Vini- sus. Edwardsvillėj Bagočius 

Į sekretoriaus vietą ir į ir Gugis buvo bjauriausiais

kuopoms 
frentą p.

Seno Veikėjo

i

Pastaba labai vietoje. 
Bermontininkus iš Lietuvos 
išgrūdo ir bolševikus išvijo 
ne tautininkų diktatūra su 
“tautininkų vadu” Smetona 
priešaky, bet patys žmonės, 
kurie norėjo laisvos Lietu
vos.

Šitą reikėtų atsiminti ir 
Klaipėdą ginant. Jeigu yra 
kokia nors galimybė nacių 
puolimą atmušti, tai geriau
sia juos atmuš laisvi pilie
čiai.

Kapitalizmas Kanki
na Trečdalį Civili
zuotos Žmonijos,

Rašydamas apie viso pa
saulio bedarbius, “Musų Ke
lias” sako:

Žemės rutulyje gyvena a- 
pie 2 milijardai žmonių, iš 
kurių vienas milijardas ir 
100 milijonų yra dar civili
zacijos nepaliesti (senovi
nės kultūros ir primityvaus 
gyvenimo žmonės). Moder
niškąja civilizacija gyvena 
900 milijonų, žmonių.

Šiuo laiku yra apie 30 mi
lijonų visiškų bedarbių ir 70 
milijonų užsiimančių trum
palaikiu darbu. Taigi, 100 
milijonų žmonių gyvena 
sunkų gyvenimą, tenkinda
mi tik pačius minimalinius 
kūno reikalavimus.

Jeigu mes prie kiekvieno 
šio žmogaus pridėsime vidu
tiniškai dar po 2 šeimos na
rius, tai pamatysime, kad 
šiuo laiku apie 300 milijonų 
civilizuoto pasaulio žmonių 
savo gyvenimą praleidžia 
tenkindamies tik minima
liais kimo reikalavimais.

Taigi, trečdalis civilizuo
tos žmonijos narių yra kri
zės ir kapitalizmo aukos.

NUVERSTAS

■ ti: tas pats buvo Wilkes Bar- 
Įrėj. Shenandoah kuopoj Ge- 
i gūžio atstovai agitavo už 
{Gegužį, o Mahanoy City 
j pašaliais pats Gegužis, o vie- 
Įšai jo žmona ir draugai į pa- 
į dangės kėlė Strumski ir Lo- 
jpatto, o niekino Bagočių ir 
Gugi. Nestebėtina tad, kad 
einant iš musų susirinkimo 
vienas senas narys atsidusęs 
prasitarė: “šešioliktame sei
me Wilkes Barriuose išgel
bėjom Susivienijimą nuo ku
nigų, o dabar yra klausimas, 
ar trisdešimts aštuntam sei
me Detroite išgelbėsim jį 
nuo vargonininkų?” Kitas 
narys pasakė: “Well, bro
liai, visai nėra ko stebėtis. 
Pittsburghe Strumskis par
davė fašistus ir Bačiuną Ge
gužiui, tai dabar Gegužis tu
ri atsimokėti Strumskiui. O 
kitą vertus, konstitucijoj ai
škiai yra pasakyta, jog Susi
vienijimas savo pinigus gali 
įdėti tik į valstijų bondsus ir 
mortgičius (Skyrius VI. par. 
5), vienok Strumskiui esant 
komisijose, o Gegužiui pre
zidentaujant, buvo pripirk
ta visokių šlamštų, ant kurių 
Susivienijimas bus laimin
gas, jei. tik su puse milijono 
dolerių nuostolių išeis...” 
“Tad kam tas triukšmas dėl 
Devenio mizernų $25,000.09 
prašvilptų, jei jau apie pusę 
milijono nuostolius kalbat?” 
paklausė kitas. “Tam, kad 
pusti durnus į akis... Ar ma
not, kad Bagočius, jei bus 
išrinktas, to visko neiškeis? 
Gegužis ir jo draugai tai ži
no gerai. Strumskis to pada
ryti nemokės, o jei ir mokė
tų, tai nenorės iškelti.”

Tai tokios tokelės. Politi
ka, bet, matomai, politika su 
tikslu.

Nerašiau anksčiau, nes 
norėjau, kad šis straipsnis 
tilptų spaudoj po nominaci
jų, kad nieks negalėtų įtarti, 
jog šio straipsnelio tikslas 
yra agituoti už bent ką. Bet 
manau, kad nariams bus Į- 
domu susipažinti su “džen- 
tęlmonak”

Scm*, Veikėjas.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIU G Y VENIM AS
KĄ VEIKIA BROOKLYNO JUOKDA
RIAI IR PATENTUOTI MELAGIAI.

Komunistų “kunigas” areš
tuotas “šliubą” duodant.
Brooklyne anądien buvo 

juokingas įvykis. Sakoma, 
kad vienas “Laisvės” komu
nistas turi gražią pačią, ku
rią jis paviliojęs nuo kito ko
munisto. Abudu jie dirbs 
prie kriaučių, o kriaučiai, ži
noma, velnių priėdę, tai ne
duoda “jaunavedžiams” ra
mybės. Vis juokiasi ir erzi
na, kad be šliubo negražu 
gyventi. Tad vienas kriaučių 
bosas apsiėmęs juos suvin- 
čiavot. Užsimetė baltą mar
šką, kiti kriaučiai sustojo 
kaip pabroliai, ir prasidėjo 
“šliubas.” Bet tuo tarpu 
šmakšt ir ineina du stori po- 
licmanai su varentu; pasiė
mė tą kunigą ir nusivarė. 
Mat, jis buvo kuo tai prasi
kaltęs, žinoma, ne dėl to 
šliubo, bet kriaučiai vis tiek 
turi daug juoko iš to. Sako
ma, kad dėl šito įvykio net 
“Lasvės” pastogėj pasidarė 
nesusipratimų.

Melagių prakalbos.
Prasidėjus Europoj dide

liems sujudimams, lietuviai 
čia labai įdomauja kas iš to 
išeis, kas laimės. Ypač vi
suomenė susidomėjusi Aust
rijos įvykiais. Todėl ir į pra
kalbas žmonės dabar dau
giau lankosi; nori išgirsti ką 
nors nauja. Į komunistų jo- 
markus Brooklyno lietuviai 
buvo jau pradėję nebeiti 
bet kai dabar jie surengė 
prakalbas. Piliečių Kliubo 
salėj, tai atėjo apie 200 žmo
nių. Kalbėjo net 4 kalbėto
jai. Pirmas buvo trumpas 
storas, kaip agurkas; pasi
sakė buvęs delegatu pas La 
Guardią ir prašęs daryti 
spaudimą į prezidentą, kad 
apdraustų bedarbius nuo ne
darbo. Bet nusiskundė, kad 
seniau jis galėdavęs atsto
vauti 5,000 lietuvių darbi
ninkų, o dabar tik 1,000. 
Net sarmata taip nusmukti. 
Bet užtai esą kalti sklokinin- 
kai ir socialistai, kad suiręs 
komunistų frontas. Kvietė, 
kad vėl visi grįžtų į Bimbos 
parapiją.

Antras kalbėjo Merkynės 
dzūkas Mizara. Sako, aš 
jums pasakysiu visą teisybę. 
Ar jus žinot, girdi, kad Mas
kvoje komunistų konferen
cija padarė naujus tėzius? 
Taigi dirbkim už komunis
tus. Ir tuoj ėmė meluot. Ve, 
sako, jau ir Austrijoj komu-, 
nistai revoliuciją sukėlę, sta
tą barikadas ir mušą fašis
tus. Tik socialistai bėgą nuo 
kovos į Šveicariją, kur visi 
kapitalistai sėdi.

žinoma, tai yra labai žio
plas melas, nes visas pasau
lis žino, kad Austrijoj kovą 
su fašistais vedė ne komuni
stai, bet socialistai. Komu
nistų tenai beveik nėra. Ir 
Austrijos socialistai iš kovos 
lauko nebėgo. Tiktai Miza
ra pernai bėgo iš demonstra
cijos per 4 blokus, kuomet 
pamatė guzikuotus policma-; 
nūs.

,Po Mizarosbuva pakvies-; 
ta kalbėti tūla mergina, bu-, 
vusi Washingtone delegate. 
Ji daug nekalbėjo; pasakė 
tik, kad Washingtone buvę 
jų daug, atstovavę 500,000 
darbininkų ir įteikę Kapite
liui reikalavimą apdraudos 
nuo nedarbo, o daugiau pa
sakysiąs draugas Siurba.

Siurba yra gana origina
lus melagis. Jis laibas, nu
plikęs ir kalbėdamas vis 
trepsi su koja, lyg tas lietu
viškas muzikalias ant smui
ko grieždamas. Sako,buvoni nors apie p. Ambraziejaus

apie 1,000,000 bedarbių ir1 
farmerių. Detroitą atstova
vusi Bimbos parapijonka į 
Beliunienė. Bedarbiai Det
roite negauna pašalpos. Vie- į 
nas katalikas net su kunigo i 
iudymu vaikščiojęs pas ! 
miesto ponus ir nieko nega- ■ 
vęs; bet kaip tik su juo nu- 1 
ėjusi draugė Beliunienė, J 
tuoj jam buvusi duota pašai- į 
pa. Ir šiandien tas katalikas i 
gaunąs didžiausią - porciją 
visame Detroite. Ir trypt su ; 
kčja. Tai vot, sako, ką ko
munistai gali! Ir vėl trypt su 
koja, bumpt kumščia į stalą. I

Toliau draugas Siurba pa
ėmė nuo stalo popierį, rodo 
i publikai ir sako: Štai, žiū

rėkit, kur komunistų darbai. 
Pittsburghe komunistai val
do jau visus bedarbius, juo
dus ir baltus. Ir vėl: tiypt į 
šėmę, bumpt į stalą.

Bet tai ne viskas. No, sir! 
Ve, sako, mes jau tris metai 
atgal per “Laisvę” ir “Vil
nį” reikalavcm apdraudos 
nuo nedarbo, bet socialistai 
ir fašistai juokėsi iš to. Tai 
matot, kokie biaūrųs sutvė
rimai, tie socialistai!

Bet čia draugas Siurba 
;au truputį pertoli nusimela- 
vo. Faktai yra tokie, kad, 
pirmutiniai tokios apdrau
dos pradėjo reikalauti socia- 
listai, o komunistai iš to juo
kėsi. Jie sakė, kad tokiomis 
ppdraudomis socialistai nori 
tik užmigdyti darbininkų 
■ąmonę. Darbininkams esan
ti reikalinga ne apdrauda, 
bet revoliucija. Jei Siurba 
pavartys senus “Laisvės” 
numerius, jis pamatys, kad 
tokią apclraudą ji vadindavo 
“darbininkų apgavystė.” 
Taigi kuomet komunistai 
dabar agituoja už apdrauda, 
tai jie geria iš jų pačių pri- 
■piaudyto šulinio.
Socialistų demonstracija.
Vasario 14 dieną New 

Yorko jaunųjų socialistų 
Lyga buvo suruošus ant grei
tųjų demonstraciją ties Aus
trijos konsulatu. Tai buvo 
protestas prieš fašistiškai- 
klerikališką Austrijos val
džią dėl žvėriško darbinin
kų žudymo. Prie demonstra
cijos buvo prisidėję ir ko
munistai. Iš viso galėjo būti 
apie 5,000 demonstrantų, 
nors “Workerjo” apskaičia- 
rimu buvo apie 10,000.

New Yorko buržuazijai 
toji demonstracija labai ne
patiko ir jos policija piktai 
puolė blaškyt beginklius 
demonstrantus. Daug žmo
nių be jokio reikalo buvo su
mušta.

Austrijos revoliucija susi
domėję ir Brooklyno lietu
viai. . “Vienybės” redakto
rius Kružinaitis kas lytas 
ris pranešdavo per radio 
'taip toji revoliucija vyksta. 
Bet išrodo, I 
•pultiems Austrijos darbinin
kams jis užuojautos netari,' 
nes kas rytas vis skelbė, kad- oublika vėl turės progos to- 
revoliucija jau . sumušta, kiu pokiliu paadžiaugti. So- 
kųomet ištikrujų ji ėjo dar 
vis platyn.
Ambraziejau* dovana pre

zidentui Rooseveltui.

Musų tautietis Ambrazie- 
:us (kiti vadina jį “pan 
Tajccįrzynski”) prezidento 
gimimo dieną nusiuntė Roo- 
?eveltui blėšinę medaus, cu- 
kerfcų ir parašė laišką, 
aiškindamas, kad n 
Amerikoje gyvenąs, i ___ ______
laivakorčių agentas ir nema- ke su SLA. reikalais, 
žas veikėjas, tačiau anghš- .................... .
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Waahingtone, atstovavom

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Lietuvių Socialistų Sąjungos Reikalai

šis vaizdas parodo New Yorko baudžiamaji kalėjimą ant Wel-! 
fare salos, kur nuteisti gengsteriai gyveno kaip karaliai. Visas! 
kalėjimas buvo j u rankose ir jie čia kėlė didžiausius balius. Vi-; 
sa tai buvo daroma, žinoma, su politikierių žinia, kuomet New: 
Yorką valdė demokratu šaika. žinoma kaip “Tammany Hali.”! 
Naujas majoras dabar šitą skandalą iškėlė aikštėn.

prasta tvarka prezidento se- ’ 
kretorius atsiuntė jam tele< 
gramą, padėkodamas ūži 
tuos dalykus.

Dabar Ambraziejus rodo 
visiems tą telegramą ir gi
riasi per “Vienybę,” kad A- 
merikos prezidentas jau val
gąs lietuvišką medų ir sai
da ines. O ištikiu jų p. Am
braziejaus medų veikiausia 
bus sudorojęs koks nors ni- 
geris dženitorius.

Reikia pasakyti, kad A- 
merikoje medus nėra toks 
iau didelis daiktas, kaip Lie
tuvoje. Čia retai kas jį val
gio, Net kun. Valadka aną
dien sugrąžino p. Ambra
ziejui medų, kuris jam ne- 
orašant buvo nusiustas C. O. 
D.

Šiam kartui užteks.
Frank Lavinskas.

BROOKLYN, N. Y.
Socialistai ruošia didelį 

pokili.
Sausio 26 d. įvyko skait

lingas LSS. 19 kuopos su» 
rihkįmE^’per kurį _ 
dąf’du nauji draugai. Atli
kus kuopos reikalus, buvo 
kalbama apie prakalbas ir 
vakarienę, kurias socialistai 
vUošia kovo 4 d., Lietuvių 
Piliečių Kliube, 80 Union 
avė.

' Kaip atsimenam, pernai 
socialistų kuopa turėjo to
kias prakalbas ir vakarienę, 
tai svečiams tas taip patiko, 
;og dalyviai pareiškė pagei
davimą, kad lietuviai socia- 
’istai dažniau tokius poki- 
lius ruoštų. Kai kurie sakė, 
kad jeigu ir kelis dolerius 
raikėtų už tokią vakarienę

kad fašistų už- mokėti, tai vistiek mokėtu
me ir eitume.

Taigi dabar Brooklyno

kiu pokiliu pasidžiaugti. So
cialistų kuopa daro pastan
gų, kad ne vien tik vakarie
nė butų gera, bet kad ir visa 
vakaro nuotaika išeitų kuo 
smagiausia. Todėl po vaka
rienės bus ir šokiai.

Vakarienės metu bus dai
nų, muzikos ir kalbų.

BALTIMORE, MD.
Sučiupo vagių lizdą.

Netikėtai policijai čia pa- 
' vyko sučiupti visą gengste- 
rių lizdą. Policmanai dabojo 
vogtą automobilių, ii* kai at
ėjo prie to automobilio žmo
gus, policmanai jį pasigavo. 
Potam Green Hali apart- 
mente, 33-rd, rado jų visą 
sandėlį ginklų: kulkasvai- 
džių, bombų ir kt. Pinigų 
rado $15,000 penkinėmis. 
Sako, kad yra ir Lindbergho 
sunumeruotų pinigų. Dvi 
moterys ir du vyrai buvo su
imti, o 3 paspruko.

Vasario 11 d. naktį prie 
1400 N. Centrai avė. plėši
kai kanivolijo seifą. Polic- 
manas John Blank norėjo 
plėšikus nubaidyti, bet jie 
pradėjo šaudyti ir ant vietos 
policmaną nušovė. Dabar 
spėjama, kad ten tos pačios 
gengės butą.

Gal nekuriuos jų pakars.
Apkraustč ir 2 lietuviu.
Lietuvių salėj ant Hollins 
; .-advokatas V. Laukaitis 
iri ofisą ir tam pačiam.bute 

yra Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės ofisas.

Adv. Laukaitis ir tos Beh- 
drovės sekr. V. Lukos, už
baigę biznio reikalus, išėjo 
važiuot namo; bet vos tik 
įsisėdo į automobilių, tuoj 
priėjo du plėšikai ir užka- 
mandavo užgesyti automo- 
biliaus šviesas; tada atstatė 
revolverius ir iškraustė a- 
biem lietuviam kišenius, at
imdami iš abiejų $19. V. 
Lukos (Lukoševičius) yra 
darbštus draugijų darbuoto
jas, o adv. Laukaitis veiklus 
profesionalas. Tai da pir
mas toks atsitikimas, kad' 
prie lietuvių finansinės įstai
gos padaryta užpuolimas.

. z.

WATERBURY, CONN.
Minės Lietuvos Nepriklau

somybę.
SLA 11 kuopa ruošia ap-, 

vaikščiojimą 16 metų Lietu-, 
vos Nepriklausomybės. Va
sario 25 d., 7:30 vakare, sve-

CHICAGIEČIV ATSILIE
PIMAS.

s * « 4
Prisiminus liepos 15 die

nos konferenciją, įvykusią 
Universal Kliube ir Lietuvių 
Auditorijoj, kiek ten buvo 

į išmetinėjimų ir pabarimų 
chicagiečįams už musų dar
bus ir nedarbus, veikimą bei 
apsipidimą. Gavę nuo drau
gų Į '“kailį”, tylėjome ir suti- 
kcme» ant kolonijų draugų 
reikaurvimo daryti refor
mas Sąjungoj. Išrinkome 
veikimo ir agitacijos komi
su?. '- 'sidėdančią iš įvairių 
kolonijų atstovų, įgaliojome 
ją veikti pagal geriausį su
pratimą —• kad tik vaisiai 
butų.

Na, jau prabėgo apie septy
ni mėnesiai nuo konferenci
jos ir laikas jau šiek tiek į- 
vertint komisijos darbus. Ar 
davė mums kokį pavyzdį? 
Per tiek laiko parašė tik 
vieną neaiškų komisijos nu
tarimą, kad atskiros koloni
jos turės periodais užpildyt 
organą, tik nepasakė kuo
met kuriai kolonijai tie pe
riodai prasidės ir kuomet 
baigsis, bei kaip ilgai tie pe
riodai tęsis. (Tas buvo nu
rodyta. Red.) Pradėjo kaip 
ii' reikėjo, Grand Rapids 
vieną sąvaitę davė pora 
straipsnelių. Ar jau h- vis
kas? Atrodo. Reiškia, jų pe
riodas pasibaigė. Mes ma
nėme, kad nors po mėnesį ar

panašiai turės rūpintis kiek-' 
viena kolonija.

O ką daugiau ta komisija Rugsėjo 23 d. vėl Univer- 
veikia ar mano veikti?

Gerbiamieji, 
veikiate, nors ____ ,___
slaptybėje. Parašykite orga- 70.Kuopai liko kiek ir pelno, 
ne apie savo planus bei dar-’ Lapkričio 21 d. buvo su- 
bus. Juk mes irgi.sąjungie-rengtos Lietuvių Auditorijoj 
čjai, norėtumėm žinoti, pri- mažojoj svetainėj prakal- 
sidėti ir su savo trigrašiu bos drg. P. Grigaičiui, kuris

svečių — senų socialistų ve
teranų.

sal kliube kuopa surengė 
jei ką nors draugišką vakarėlį su bunco 
nelaikykite žaidimu. Svečių buvo apie

kai rašyti da neišmokęs.
Ar Rooseveltas žino ką

dovanas, ar ne, tačiau pri-

Kąlbėti yra pasižadėjęs tainėje po num. 48 Green st. 
adv. F. J. Bagočius iš Bosto- ’ 
no ir bus bandoma gauti da 
adv. K. Gugį iš Chicagos, 
kuris tuo laiku bus New Yor-

Taigi neužmirškite 4 kovo 
dienos. Bilietų, tam pokiliui 
galima gauti iš kalno pas 
LSS. 19 kuopos narius.

L. Cibulskis.

bus prakalbos, dainos ir kiti 
pamarginimai. Kalbės F. J. 
Bagočius iš Bostono, jis pla
čiai nušvies Lietuvos Nepri
klausomybės reikšmę. Iš 
vietinių kalbės Waterburio 
majoras, Dr. Stanislovaitis, 
advljukošis, aldermanas J. 
Bendler Ir J. Tarefla.

J. A—ri*.

EXPORT, PA.
Sudegė lietuvių namai ir 2 
vaikai; kiti skaudžiai 

apdegė. 1
Vasario 9 naktį, kada visi 

buvo saldžiai sumigę, ang
liakasio Vinco Bernoto na
muose kilo gaisras. Ugnis 
tik tada buvo pajusta, kada 
jau virtuvė ir visas žemuti
nis flioras buvo liepsnose.

šeši šeimynos, nariai buvo 
priversti šokti per langą nuo 
antrųjų lubų iš miegamojo 
kambario, kad išgelbėjus 
gyvygę. Šokdami iš ugnies 
jie draskė nuo savęs degan
čias naktines drapanas. 
Bet Genovaitės ir Richardo 
jau nebuvo galima išgelbėti. 
Tik ugniagesiams suvažia
vus iš visų artimesnių apy
linkių, kada ugnis buvo jau 
viską sunaikinus, iš po sude
gusių griuvėsių buvo išimti 
sudegę vaikų lavonai.

Kiti 3 Bernotų šeimynos 
nariai buvo nuvežti ligoni
nėn, būtent, Marė Bernotie
nė, 47 metų, ir jos 2 dukte
rys, Elena 22 metų ir Kristi
na 15 metų. Daktaras sako, 
kad Kristinos gyvybė yra 
pavojuj. Kiti taipgi drūčiai 
apdegę. Reporteri*.

prie jūsų planų vykdinimo: 
—jei leistina.

Konferencija nutarė pa
keisti konstitucijos paragra
fą dėl Pildomojo Komiteto, 
vietoje iki šiol rinkto iš vie
nos kolonijos, kad butų ren
kamas sudėtinis iš atskirų 

1 kolonijų. Referendumas pra
ėjo labai nerangiai, bet be
veik vienbalsiai. Labai pui
ku. Prasidėjo nominacijos. 
Tos dar nerangiau praėjo ir 
net ne visos kuopos jose da
lyvavo. Čia jau nelabai pui
ku. Šiuomi laiku, rodosi, nei 
oras, nei sezonas nei kitos 
sąlygos negali pateisint to
kio nerangumo. Juk susiėję 
konferencijoj ir pakritikavę 
kitus negalime vadinti dar
bą baigtu. Draugai, parody
kite, ką jus galite.

Bet nepalaikykite šį mano 
apžvalgavimą už įžeidžiantį 
bei kerštingą. Ne taja minti
mi rašau. Bet laiku paaksti- 
nimas gali būti naudingas 
visai organizacijai. Jei 
mums, yra brangi socializmo 
idėja, ir turime uždėtas tam 
tikras pareigas — stengki- 
mės jas atlikti pagal savo 
geriausią išgalę. Ypač reikė
tų sukrusti dabar, kuomet 
Amerikos Socialistų Partija 
pradeda nacionalį vajų ir 
yra pasirengusi suteikti 
mums visą galimą paramą, 
kur tik jos bus reikalauja
ma. Musų Veikimo ir Agita
cijos Komisija pasinaudoda
ma tąja proga turėtų imtis 
produktyvio darbo ir neati
dėliojant pradėti kampani
ją — maršrutą per lietuvių 
kolonijas su agitacija, su 
prakalbomis, kad sustiprinti 
musų Sąjungą, kad užimti 
agresyvesnę poziciją darbi
ninkų kovos lauke, kad ra
gint darbininkus daugiau in
teresuotis politiniais klausi
mais ir aiškint socialistų sie
kinius. Gerbiamieji, pradė
kite darbą, o mes jums pa
dėsime. Chicagietis.

KĄ VEIKIA CHICAGOS 
LSS. KUOPA.

Tolimesnių kolonijų drau
gų žiniai apibudinsiu ką L. 
S. S. Chicagos centralinė 
kuopa nuveikė per paskutinį 
pereitų metų pusmetį. Sa
kau, tolimesnių kolonijų 
draugams, nes vietiniai 
draugai žino, arba patys ak
tyviai tame veikime daly
vaudami, arba iš pranešimų 
ir aprašymų “Naujienose.”

Pernai pradžioje liepos 
mėnesio chicagiečiai socia
listai surengė gana planingą 

‘dabar suahmkė-Jdraugišką susirinkimą su 
užkandžiais Universal kliu
be. Tai buvo šauktas laiš
kais mitingas, kad tinkamai

BALTIMORE, MD. 
Rubsiuvių bėdos.

■ Pasirodžius NRA ir išgir
dus ką ji žada, rubsiuviai 
begaliniai nusidžiaugė, sa
kydami: ~ 
me laisvės, jau daugiau tie 
šunkoBtraktoriai ir visi kiti 
ių pakalikai mus tesmaugs!
Buvo ir ma-l prisiruošti busiančiai liepos
žas atlyginimas, dabar jau 15 d. LSS. konferencijai, 
to nebus.” Kontraktoriai tą j Susirinkime dalyvavo apie 
girdėdami sau lupas laižė ir 
atsakė: “palaukit, palaukit pie 
gaflėsitės senųjų laiką.” Ir nii ||ĮĮ
štai dabar yra: darbų mažai, 
o darbininkų daug, tai taip 
nežmoniškai boseliai su 
Griaučiais apsieina, kuris tik 
bosui ar jo urėdui aoknarr,

i 15 d. LSS. konferencijai. 
Kontraktoriai tą Susirinkime dalyvavo apie 

1----- ’ 60 draugų, kurie svarstė a-
pie konferencijos uždavi
nius ir bankietą svečių priė
mimui.

Kaip
Universal kliube kuopa su
rengė šaunų bankietą dele
gatams ir draugams. Daly

tai ar veja' lauk. Unija irgi apie svečių.

• v

nieko

kalbėjo apie NRA. Publikos 
buvo apie 160 žmonių, — 
kiek galėjo tilpti svetainėj, 
nors buvo imama 10c. įžan
gos (bedarbiams įžanga bu
vo dykai).

Gruodžio 17 d. kuopa 
suruošė vakarą C. S. P. S. 
svetainėj, su vaidinimu ir 
šokiais. Buvo suvaidinta ko
medija “Audra Giedroje.” 
Vakaras pilnai pasisekė ir 
materialiai ir artistiniu žvil
gsniu, nes vaidinime dalyva
vo senieji veteranai ir vaidi
no tikrai šauniai. Publikos 
nuotaika irgi buvo pastebė
tinai gera ir draugiška. Visi 
pageidavo, kad socialistai 
daugiau tokių vakarų su
rengtų, nes visi yra pasiilgę 
gerų vaidinimų.

Tuo pačiu laiku kuopa at
laikė keturius paprastus su
sirinkimus, kuriuose buvo 
svarstomi eiliniai kuopos ir 
LSS. reikalai.

Mitin’gai yra laikomi ne 
reguliariai, bet sulig reikalo. 
Jie įvyksta “Naujienų” na
me.

Tai tiek buvo veikta pe
reitais metais.

Šįmet gi kuopa jau suren
gė vienas prakalbas, kurio
se kalbėjo adv. K. Gugis a- 
pie dabartinę šalies finansi
nę padėtį ir naujuosius ban
kinius įstatymus.

Dabar, pildant publikos ir 
pačių artistų pageidavimą, 
yra ruošiamąsi prie pastaty
mo naujo veikalo į pavasarį. 
Norima surengti daugiau 
rimtų prakalbų ir paskaitų.

Tai tik pusmečio kuopos 
darbuotė. Tad tolimesnės 
kolonijos nemanykite, kad 
mes miegame ir nieko nevei
kiame.

Reikia dar prisiminti, kad 
Chicagos socialistams tenka 
veikti ne vien LSS., bet ir 
daugelyje kitų draugijų, ku
riose socialistai užima vado
vaujančias vietas ir todėl 
jiems tenka panešti ir di
džiumą tų draugijų veikia
mų darbų. Nosius.

DETROIT, MICH.
L. S. S. 116 kuopa auga.
Per pastaruosius susirin

kimus prisirašė prie kuopos 
6 nauji nariai; kuopoje pa
sireiškia daugiau gyvumo ir 
rengiasi prie didesnio veiki
mo.

Sausio 28 d. susirinkime 
kuopa nutarė rengti pasi
linksminimo vakarą. Vaka
ro surengimui išrinko komi
siją iš rimtų ir darbščių 
draugų. Taipgi L. S. S. 116 
kp. draugai žada kviesti ant 
savo remiamo baliaus 
draugus ir C S. S. narius iš 
Grand Rapids, Mich.

Sekantis L. S. S. 116 kp. 
susirinkimas įvyks vasario 
25 d., 3 valandą po pietų, 
3822 E st., Detroite.

Visi kuopos nariai būtinai 
ateikit į šį susirinkimą, nes 
yra labai svarbių reikalų, 
bus taipgi rinkimai LSS. 
pildomojo komiteto.

Draugai darbininkai! Pri. 
aidėkit prie LSS. 116 kuo-

ivo apie 100 svečių. pos, ateikit į kuopos susirin-
Liepos pabaigoje kuopa ximą ir stokit į dirbančiųjų 

suruošė draugišką išvažiavi- eiles.
mą į Willow Springs miškus, L. S. S. 116 kp. sekr.
kur irgi susirinko apie 100 / V. Gnmbri*.
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Maikio su Tėvu
Karas su Japonija?

- X

Koks yra SSSR pasiruo- i ležinkelis yra vienas pagilin
simas? | dinių trukumų. Juo sunkės-

Politiniu atžvilgiu

daug manęs klausinėji. Ge
riau tu man pasakyk, kodėl 
Amerika eina kas sykis dui- 
nyn.

—Čia perdaug platus 
klausimas, tėve. Aš nežinau, 
kurioj srity tu tą “durnumą” 
matai.

—Aš, Maike, turiu galvoj 
dabartinius Amerikos sa- 
liunus. Kaip aš plačiai vand- 
ravoju, tai čiudniausių na- 
vatnybių užeinu. Kožnam 
šteife saliunai turi vis kitokį 
parėtką, ir kiekvienas vis 
durnesnis. Baras yra kožnoj 
vietoj, ale ne visur prie baro 
atsisto jus galima gerti. Mu- 
sŲČiužės šteite jeigu nori iš
sigerti, tai kaneč turi atsisė
sti, ba toks žakonas. Kitur 
vėl kitaip: alų gali gerti prie 
bare, alę jeigu nori šnapso. 
fai turi atsisėsti/ Stačiam ne
duoda. Na, tai kaip tu vokuo
ji, Maike, ar tai nėra kreizi 
parėtkas? Lig šiol tik baž
nyčioj reikėdavo atsiklaupti 
arba atsisėsti, kada kunigas 
pakeldavo noną Dievą, ale 
saliune prieš bonką šnapso 

, galėjai ir stačias stovėti. O 
j dabar iau ir čia verčia tave

jeigu aš ture- sėstis. Neužilgo gal ir atei
čiau tokią šylą, tai aš gėrės- klaupt rekės prie baro. Kas 
nį eudą padalyčiau. Aš pa- sykis vis durayn ir durnyn. 
dalyčiau taip, kad kožnoj 
sinkoj. vietoj 
geras šnapsas.

—O kodėl tu, tėve, negali kvaila. Pavyzdžiui, nesenai 
tokių dalykų padalyti? įvedė prohibicijos įstatymą 

—Todei, kad griekai ne- ir už degtinę žmones šaudė, 
daleidžia. Į O dabar vėl tą įstatymą pa-

—Nesakyk “griekai,” tė- naikino ir visi gali gerti, 
ve. Sakyk: nuodėmės. j kiek tik kas nori. Taip yra.

—Olrait, Maike, tegul bus tėve, dėl to, kad įstatymus 
nuodėmės. Įleidžia profesionalus politi-

—Na, gerai, tėve, o kodėl kieriai, kurie atsitolinę nuo

-—Gud yvnink, Maike!
—Išrodai išsigėręs, tėve.
—Biskį išgerti ne griekas 

Maike. Juk ir Kristus paver
tė vandenį į vyną, kad žmo
nės turėtų ką išsigerti.

—Ar tu tam tiki, tėve?
—Šiur, Maike ’ O kaip tu?
—Aš netikiu.
—Kodėl?
—Todėl, kad chemijos 

mokslas parode, jog iš gry
no vandens vyno negalima 
padalyti.

—Per eudus, Maike, gali
ma viską padaryti.

—Bet kad ir “eudų” nėra.
—O ką tu žinai, Maike, 

kad eudų nėra? Žinoma, pas 
bedievius jų negali būt bet 
kas daug meldžiasi ir turi 
čystą sumeniją, tas gali eu
dus daryti.

—Gerai, tėve, kitą sykį aš 
atnešiu katiną, o tu pamė
gink paversti iį paukščiu.

—Aš, Maike, ne čerau- 
ninkas, tokių burtų negaliu 
padaryt.

—Bet tu, tėve, geras kata
likas, visada garbini Dievą, 
taigi turėtum mokėti stebuk
lus daiyti.

—Maike,

sovietai neabejotinai yra ge
riau pasiruošę, negu 1904 
metų karui carinė Rusija.

Šiuo atžvilgiu Japonijos 
padėtis yra nepalyginti-pra
stesnė, nes prieš Japoniją 
dabar nusistačiusi Tautų Są
junga, Amerika ir Kinija.

Jei dabar Japonija visą 
savo vadinamą kvantuminę 
diviziją nukreipė į Rusijos 
Pajūrį, tuom apnuogindama 
pietinius Mandžurijos rube- 
žius, tai karo metu ji negalės 
tuo pasitikėti ir iš savo ka- 
riumenės prieš Kiniją tek 
skirti žymi kariškos jėgo 
dalis.

Ši aplinkybė neitralizuoj- 
tuos patogumus, kuriuos Ja 
ponijai sudaro karo lauk< 
artumas.

Tolio atžvilgiu yra plius; 
ir minusų abiems šalims.

Paskutiniu metu karas sie
kia efekto statydamas į pa
vojų sostines, centrus.

Japonija Rusijai to pada 
’yti negali. Už tai ji pati at 
’iduria pavojuje.

SSSR gudriau, negu cari
nė Rusija, elgiasi: ji dabar 
Tolimuosiuose Rytuose su
kūrė strategines bazes, be 
kurių karas su Japonija visai 
neįmanomas. Viena jų yra 
Vladivostokas, kuris gresia 
Taoonijos didmiesčiams pa-, 
mjais, nes aeroplanų laivy-1 

^as tuč tuojau gali užpulti 
Japonijos miestus, padalyti 
nuostolių ir sukelti paniką.

Japonai, nors turi artimą 
kelią, tačiau Mandžurijoj da 
neturi fabrikinės bazės, o 
nagai dabartinę karo for
mulę — “karas yra fabrikų 
karas.” Japonija Azijos že- 
mvne tokios bazės neturi, o 
7SSR ją kuria visu tempu.

Žinoma, SSSR vienas ge-

tas “neapginamas” punktas, 
apsuptas/Mandžurįjos ir ne
pasiekiamas geležinkeliais.

Bet, bendrai kalbant apie 
karo galimumus Tolimuose 
Rytuose, reikia pasakyti, 
kad Japonija patogiaus’’

• momentą pražiopsojo. Jei 
ii butų puolusi SSSR tada, 
kai ši nebuvo politiškai pa
siruošusi (apsidraudusi san- 
tykais), kai ji neturėjo jokie 
strateginio pasiruošimo (ne
turėjo bazių),—ji butų leng
vai nuveikta ir Japonija 
^andien jau valdytų ir Sa 
baliną visą ir Pajūrius. Be* 
lomentas praleistas ir nesu- 
rąžinamai praleistas. Todė1 
iandien laukti SSSR kare 
u Japonija netenka. Leng- 
’ojo karo momentas praleis- 
as ir dabai' eina pasiruoši- 
nas sunkiam karui.

Japonija sudaro Man 
nongo “imperiją,” kuri ap- 

’ms Mandžuriią arba Man- 
'ūko, Mongoliia ir šiaurines 
Kinijos sritis. Ši “imperija” 
nusitiesia toli į vakarus ir 
atskiria SSSR nuo Kiniios' 
be to — sudaro pavojų vi- 
’iems SSSR rytams. Pasi- 
riumėjusi į šiaurę “imperi
ja” —f aklinai Japonija — 
gali visą atkirsti nuo vaka
rų ii* atstumti SSSR nuo Ra
miojo vandenyno.

Be abejonės, tokioj padė
ty atsidūrus, SSSR tenka 
rinkluotis visomis jėgomi' 

j ir Azijos lytuose sukulti an 
j trus Valstybės centrus ir 
‘ karo bazes.

Taigi, dabar prasideda 
į lenktyniavimo metas, kuris, 
kaip matyti iš paskelbtų ži
nių, bus labai intensyvus ir 

[žiaurus. Taigi, ateitis pareis
• nuo to, kas sugebės geriau 
i lenktyniuoti.

i Socialistu Šeimynos.
: z . —— -----

Latvijos Socialdemokratų 
Suvažiavimas.v I

Sausio 21 d.-Rygoje įvyko 
nepaprasta Latvijos sočiai-; 
lemokratų darbininkų par
tijos konferencija. Milžiniš
ka Didžiosios Gildijos salė 
kimšte buvo prisikimšusi at
stovų ir svečių.

Partijos pirmininkas Fr. 
Menders pranešė apie esa
mą politinį būvį, o drg. Vis£ 
lia apie partijos patiektą 
•eferendumui įstatymą nuo 
nedarbo, senatvės ir invali- 
lumo drausti. Suvažiavimas 
iraėjo labai vieningai ir 
oakilia nuotaika. Visi nuta
rimai priimti vienbalsiai. 
Diskusijos dėl pranešimų tik 
abiau užakcentavo, pabrė
žė tą teoringumo dvasią, ku
ri dabar jaučiama socialde
mokratinės darbininkijos ei- 
ėse. Socialdemokratų pasiu- 

’ytas įstatymas drausti nuo 
ledarbo, senatvės ii* invali- 
’umo turi tikslo padėti atsi
peikėti darbo masėms, suža- 
linti jų klasinę sąmonę ir 
uo apsaugoti nuo buržuazi- 

’cs fašistinių užuomasčių į- 
akos.

I
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DANTŲ VALYMAS IR 
PUVIMAS.

dantys pasidaro ilgi ir blogą tu
ri išžiūrą, čia niekas kitas, kaip 
tik apsileidimo rezultatai, nes 
kiekvienas gali dantis valyti.

pra- 
daž-
pra- 

sme-

j Tūli žmonės sako, kad 
dėjus dantis šveisti, 
nai jie suminkštėja ir 
deda kiurti, ypatingai apie
genis. Tas netiesa. Dantų valy
mas niekuomet sveikatai neken
kia, bet visuomet gelbsti. Su
praskime tai, kad bakterijos ne
myli švaros ir nuo švaros jos 
nyksta. O valydamas dantis su 
šepetuku niekuomet jų nepaga
dinsi, arba nepratrinsi.

Taigi, gerbiamas skaitytojau, 
savo dantis taip dažnai,

Rašo Dr. A. W. Jacobs,
Dentistas, Chicago, III.

Dantų gydytojai atkartotinai 
gauna klausimų, ką daryti, kad 
mano dantys taip sparčiai pūna, 
arba, ką daryti, kad mano vai
kučių dantys pūna. Toks daly
kas gydytojui ko ne kasdien at
sikartoja. Gydytojas aiškina, 
kad maistas turi būti švarus, 
grynas, neužsisenėjęs ir gerai 
padarytas. Ypatingai su vaikais 
arba jaunuoliais reikia būti at
sargiam, būtent vaikai šešių,
septynių, aštuonių ir tt. metų 1 valyk 
dažnai prieš valgį saldainių pa- kaip dažnai valgai, be jokio pa
sigauna ir valgo. Tokiu budu su- vojaus; pamatysi, kad savo dan- 
gadina apetitą ir neima užtekti- tis sustiprinsi penkias dešimtis 
nai reikalingo maisto. Motinos nuošimčių.
turėtų saugoti vaikučius nuo to- Į Neblogas butų dalykas, jei 

kiekvienas žmogus kasmet nuei
tų pas dantų gydytoją, kad per
žiūrėtų juos, šeinjos gydytojas 
už tai nieko neskaitys, o skaity
tų savo priederme dantų egza- 

[ minavimą.
Augantiems vaikams beveik 

kas šeši mėnesiai reikėtų nueiti 
pas gydytoją, kad jis peržiūrėtų 
jų dantis, nes mažų vaikų dan
tys greičiau pūna. Kaikurie 
skaitytojai mano, kad tas perti- 
krinimas, arba egzaminavimas, 
nereikalingas. Kas taip galvoja, 
labai, labai save apsigaudinėja 
ir skriaudžia.

Užsilaikyk švariai, busi svei
kesnis.

kių dalykų. Pirma reikia duoti 
vaikui tinkamo maisto, o vėliau, 
jei duodama saldainių, tai jau 
nėra smerktinas dalykas. Tokiu 
budu dalinai galima sustiprinti 
ir pailginti dantų amžių.

Dantų valymas yra būtinai 
reikalingas, nes nevalyti dantys 
apsivelia ir apskrenta, kas suga
dina išvaizdą ir sutrumpina jų 
amžių. Nevalyti dantys greičiau 
genda, o tai būna dėl to: nešva
ri burna ir užsilikęs maistas ga
mina gaižią rūgštį ir auklėja 
bakterijas, kurios paskui ata
kuoja. arba ėda, dantis ir gadi
na smegenis. Kuomet dantys ap
leisti ir smegenys nusmukę,

nuošimčių.

SUKANKA 20 METŲ 
NUO DIDŽIOJO KARO.

—Tiesa, tėve, kad tai vra 
vandens, eitų kvailas dalykas. Bet didžiu

ma istatvmų visuomet buvo

ivedė prohibicijos įstatymu

gi jūsų parapijos klebonas 
nepadaro kokio nors stebuk
lo? Juk jis beveik šventas 
žmogus, visada meldžiasi.

—-Jes, Maike, aš irgi mis- 
lydavau, kad musų klebonas 
yra šventas, ale zakristiio- 
n«« man kitaip šitą reikalą 
išklumočijo. Jis sakosi ma
tęs, kaip musų kunigėlis pro- 
sino gaspadinės'kelines. Na, 
o tokį darbą dirbant gali vi
sokių mislių atsirasti ir visą 

. šventumą gali suspoilint.
Kas nori eudus daryti, tas su 
moterimis neprivalo užsidė
ti. Taip vra švento rašto. - . 
konstitucijoj įrašyta, Maike,’dų, kad daugiau darbininkų 
ir šito jau niekas negali per- galėtų gaut darbo. Socialia- 
činčiuoti, ba pats šventas

» Jeremijošius tą užtvirtino.
—Na, gerai, tėve, o kaip 

tada su popiežiais? Juk jie 
tokiais sporto darbais neuž
siima, kaip jūsų klebonas; 
tai kodėl gi jie negali jokio 
stebuklo parodyt? 

f —Maike, tu šiandien per-

žmonių ir tikrojo gyvenimo 
visai nepažįsta.

—Tas gali būt teisybė, 
Maike.

—Netik gali būt, bet taip 
ir yra, tėve.

—Na, tai ačiū, vaike, kad 
tu man taip gražiai šitą rei
kalą išklumočijai.
------------ j-----------------------------------

DARYS 32 VALANDŲ 
DARBO SĄVAITĘ.

NRA viršininkas Johnso- 
nas yra nusistatęs sutrum
pinti darbo sąvaitę Ameri
kos pramonėj iki 32 valan-

tai ir unijos reikalauja 3C 
valandų-

Iždo Departamentas skel 
bia, kad kas turi auksmiv 
pinigų, gali grąžinti juos ir 
dabar bankams. Niekas jo
kių klausimų neklausinės ir Į unj 
jokios bausmės nebus. * Į žals

Fašizmas iš valstybių vi
daus politikos srities savo 
tendencijas perkėlė ir į tarp
tautinių santykių sritį.

“Mes norim ginkluotis ir 
ginkluosimės” — pareiškė 
-hitlerininkai išstodami iš 
Tautų Sąjungos.

Kuriam galui jie ginkluo
jasi? Kai kuriems diploma
tams tai neaišku, o kiekvie
nas sveikai protaująs žmo
gus žino, kad jie rengiasi ne 
tiktai grąžinti “savo” terito
rijas, patekusias y “grobikų 
~ankas>” bet ir praplėsti Vo
kietijos ribas “iki Juodųjų 
jurų.”

Panašiai galvoja ir kitų 
šalių fašistimperiaiistai.

Austrijos nacionalfašistai 
svajoja vėl pavergti čeko- 
slcvakus ir pietų slavus. Gir
di, to reikalaujanti jų “tau
tos garbė.” Tam tikslui pa
siekti esanti reikalinga “šar
vuota vokiška kumštis,” ir 
todėl dienos uždaviniu jie 
laiko susijungimą su Vokie
tija į vieną galingą vokiečių 
valstybę.

Fašizmas visur sukėlė 
grobuoniškus instinktus ii* 
tautinę ir rasinę neapykantą 
ir Europos dienotvarkėn pa
statė karo klausimą.

Prie karo fašistai ruošia
si galvatrūkčiais, ir karas 
bus.

20 metų atgal karą sukėlė

Jaunimo Internacionalo
Biuro posėdis.

Šių metų 21 vasario turė- 
’o įvykti Lježo mieste (Bel
gijoj) jaunųjų socialistų 
arptautinio Biuro posėdis. 
Darbų tvarkoje buvo sekre- 
;orijato pranešimas apie 
arptautinę padėtį ir pasita- 

’imas apie socialistų uždavi
nius.

Posėdis šaukiamas Lježe 
todėk kad vietoje butų ap
svarstyta Tarptautinės So- 
?ialistinio Jaunimo šventės 
iarbų tvarka. Ta šventė į- 
zyks 3—5 rugpiučio šiais 
metais. Belgijos draugai jau 
udarė atitinkamą komisiją, 
<uri patieks biurui šventės 
)laną ir visą organizaciją. 
3elgijoj atliekami visi pasi
klosimai, kad šiemetinė 
Tarptautinė Soc. Jaunimo 
šventė, nepaisant visų sun
kumų, virstų galinga jauni
mo demonstracija prieš ka
rą ir fašizmą.

85,000 jaunų socialistų
Švedijoj.

'Jaunųjų Socialistų Sąjun
ga Švedijoj turi 1554 sky
rius ir 85,000 narių.

Įdomus dalykas, kad prie1 ris, dr. Munch, 
iaunujų socialistų Švedijoj kad pateikti įstatymų pro- 
daugiausia rašosi ūkininkų jektai turi grynai vidaus po- 
vaikai.

Sąjungos skyriai turi su- kė, kad cianai nuo savo tau- 
organizavę lavinimosi rate- tinių mažumų politikos ir 
liūs, kurių dabar yra apie šiaurės Schleswige gyvenan- 
2,000. Taip pat ruošiami ko- čių vokiečių atžvilgiu neat- 
respondenciniai kursai te- sisakys. Ministeris pabrėžė, 
momis: socialinė ekonomi- kad Danijoje veikią įstaty- • • 11**1 • • i • v • • d cL I L/lIlAlllNd*I r! Du mm m « _ '

Danija Svarsto Kaip 
Suvaldyt Fašistus I

NRA ŽINIOS.
Valdžia prašo mus pa

skelbti šiuos faktus iš NRA 
veiklos:

šių metų pradžioje stain- 
I baus kapitalo korporacijos 
'■išmokėjo daugiau dividen- 
į dų, negu per visą laiką nuo 
1930 metų gruodžio mėne
sio. 68 kompanijos pradėjo 
išnaujo mokėti dividendus, 
o 62 koncernai išmokėjo da 
“extra” dividendų — taip 
gerai joms biznis pradėjo ei- 

' ti.
NRA vis d a reikalauja, 

kad darbdaviai tartusi dėl 
darbo sąlygų su unijų atsto
vais, tuo -budu versdama 

i uni-

Danų parlamente buvo 
pradėta svarstyti vyriausy
bės parengtus įstatymų pro
jektus ramumui ir tvarkai 
palaikyti.

Pirmas kalbėjo socialde
mokratų atstovas Alsind- 
Andersen, kuris gynė vy
riausybės įstatymų projek
tus, nurodydamas Į spaudos 
reveliacijas anie įvairių or
ganizacijų veikimą. Ūkinin
kų frakcijos vadas Krag pa
reiškė nuomonę, kad šie įs
tatymų projektai esą ner- 
vuotumo ženklai.

Užsienių reikalų ministe-

Fašizmas ruošiasi naujai 
žmonių skerdynei.

Šių metų vasarą sukaks 
’au 20 metų nuo to laiko, 
aip kilo Didis Pasaulio Ka- 
as, prarijęs 10,000,000 gy- 
zybių.

Dvidešimt metų praslin
ko, ir istorijos baisioji pa- 
noka beveik užmiršta.

Vėl įsigalėjo tos pačios 
tendencijos, ta pati nuotai
ka, kurios 1914 metais kul
tūringąją Europą įstūmė į 
barbariškumo prarają.
Įvairiai galima vertinti de

mokratinę idėją, bet ir dori 
demokratijos priešai turi 
mripažinti, kad kol demo
kratijos idėjos vyravo Euro
poje, kol jų įtaka augo ir 
plėtėsi plačiuoju maštabu, 
karų pavojus laipsniškai ny
ko.

Bet kaip tik Europoje pra- 
lėta griauti demokratizmo 
pagrindus, kaip tik suplevė- 
avo nacional-fašizmo vė- 
iava, karo dvasia vėl išsi
veržė iš istorijos požemių ir 
ore vėl pakvipo paraku.

Laisvė, lygybė, teisė, soli
darumas buvo paskelbti at
gyvenusiais savo laiką “lep- 
'iškumais,” o jų vieton pra- 
lėta skelbti “tautos vadų” 
liktatura ir kapojimas de
mokratijos šalininkams gal
vų. • .

“Europą gali valdyti tik 
ralingieji” — paskelbė fa- 
izmo apaštalai ir todėl: 
‘šalin demokratiniais pa
grindais sukurtoji Tauto Są-| ... „__
unga; tegyvuoja didžiulių pavirsio visą nacionalfašis- mas tarp kareivių ir vai- inai buvo perduoti komisi- 
zalstybių diktatūra!” ‘tišką bradą! džios priešininkų. joms.

litikos reikšmės. Jis pareiš-

i
-u .uuuu .—-v 

| kompanijas pripažinti 
'jas.

- ..i Massachusetts valstijoj šį-
met biznis pakilo 21 nuošim
čių virš pereitų metų šiuo 
laiku.

United Statės Steel kor
poracijos darbininkų algos 
pakilo 24 nuošimčius virš 
1932 metų algų.

į E. I. Dupont de Nemours 
& Co. priėmė 13,000 dau-

ja, socializmas, darbininkų mai turi būti privalomi ir 
sąjūdžio istorija, ūkio politi- vokiečių tautinei mažumai, 
ka.

Jaunieji sakalai dabar tu
ri 100 skyrių su 4,600 narių.

Vasario mėn. vidury nu
matyta didelė narių verbavi
mo akcija. Norima surinkti 
100 000 narių.

Ateinanti rudenį įvyks 
jaunųjų socialistų suvažiavi
mas ir tuo laiku numatomas 
jaunimo maišas į Švedijos 
sostinę Stokholmą.

Belgijoj 25,000 narių.
Štai khip auga jaunųjų so

cialistu eilės Belgijoj:
1931 metais jų sąjunga organizacijas. Esą “dabarti- 

tui'ėio vos 7,000 narių. 'nėmis sąlygomis, šitokie įs-
1932 m.................. 9,500 tatymai galėtų būti pavojin-
1933 m.................. 14,000 gas, įrankis valdančios par-
1934 m.................. 25,000 ------ ” * —---------’

__ _________ _______ Sąjunga išplėtė smarkią
karaliai su kapitalistais, ir propagandą kariuomenės 
tas karas - beveik sunaikino tarpe.
juos pačius. s-------------- -------- - -—
Tikėkimės, kad sekanti ka- Pereitą sąvaitę Havanos judėjimas nesąs nukreiptas 

ro audra nušluos nuo žemės mieste vėl įvyko susišaudy- prieš danų valstybę. Įstaty- • w « a w . t *_ .*  •__ 1 _ _ • e i • • i ••

Konservatorių frakcijos 
vadas Moeller, kalbėdamas, 
dėl padėties šiaurės Schles- 
wigę, pažymėjo, kad vyriau
sybė “savo žmones nepakan
kamai laiko rankose prieš 
Vokietija nukreiptai neapy
kantos kampanijai sustab
dyti.” .

Demokratų atstovas karš
tai pritarė vyriausybės pa
siūlytiems projektams. Vo
kiečių mažumos atstovas 
aštriai pasisakė prieš įstaty? 
mus, numatančius uždrausti

tijos rankose.” Atstovas pri
dūrė, kad šie įstatymai kilo 
įyšium su vokiečių nacional- 
fašizmo veržimusi į šiau
rės Schleswigą, tačiau šis

Plieno korporacijos 1933 
metų deficitas buvo 36 mili
jonai dolerių prieš 71 mili
joną 1932 metais.

Kainos kyla visiems daik
tams ir dabar jos pasiekė 
aukščiausio laipsnio nuo 
1931 metų.

Medvilnės pramonėj da
bar dirba daugiau žmonių, 
negu dirbo 1926 metais ir 
darbininkai už 40 valandų 
'•-ąvaitę dabar gauna 27 nuo
šimčius daugiau atlyginimo, 
negu 1933 metų gegužės 
mėnesį gaudavo už 54 va- 
’andų sąvaitę. Įvedus NRA 
kodeksą šitoj pramonėj dar
bininkų skaičius pakilo nuo 
320,000 iki 456,000.

Be to, 27 valstijos sutiko 
pritaikyti NRA principus ir 
kalėjimų darbams.

EDMONTONE SUDEGĖ
4 ŽMONĖS.

Edmontono mieste, Ka
nadoje, pereitą sąvaitę žuvo 
gaisre visa Maurice’o Baes 
šeimyna — tėvas, motina ir 
du vaikai.
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VOKIETIJOS LIETUVIU MALDA, KURI TĘSIS 108 
VARGAI. į DIENAS.

Draugija užsienio lietu- Pekine šiemis dienomis 
viams remti gavo laišką iš Kinijos karo ministeriui ir 
Vokietijos apie Esseno lie- aukštiems karininkams . da- 
tuvius, kad jie be galo dide- lyvaujant prasidėjo “dievo 
lį vargą vargsta, nes dėl e^ prašymas,” kad apsaugotų 
mos krizės daugelis jų ne kraštą nuo karo, bado, maro 
darbo, o kaipo svetimšaliai ir kitų nelaimių. Dievo pra- 
jie mažai šelpiami ir remi?- šo 108 lamos susirinkę Pe- 
mi. Norėtų grįžti, bet neturi kino istorinėn šventyklon. 
nei iš ko, nei kur, nes ir Lie- Šis “prašymas” tęsis iš viso 
tuvoje niekas jų nelaukia. 108 dienas.
Daugelis jų iš Lietuvos iške- Tuo tarpu japonai nesi- 
liavo prieš 30 metų. Beveik* meldžia, bet šaudo. Ir jie 
visi jie nuo Vilkaviškio. Be ima viršų. Prašymas Dievo 
kita ko, jie labai reikalingi pagalbos, tai tik savęs ap- 
knygų. Draug. užs. lietu- gaudinėjimas. Dievas nie- 
viams remti stengiasi jiems kam nepadėjo ir nepadės, 

” ’ nes tokio Dievo visai nėra,
kuris galėtų ką nors padėti.

SLIDĖMIS IŠ IRKUTSKO 
Į MASKVĄ.

Sovietų telegrafo agentū
ra “Tass” praneša, kad į

KELEIVIS, SO. BOSTON
■ i—-- ---------

Moteris Įsitaisė Pavyzdingiausi Daržą.

čia parodyta Mrs. Schellenberg iš St. Louis, Mo., ir jos įsitaisytas daržas, kuris daržininku 
buvo pripažintas kaip pavyzdingiausias gėlynas visoj Amerikoj. Jos žemės lotas yra tik 35 pėdų 
pločio ir 125 pėdų ilgio.

4
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padėti.

VISA BULGARIJA 
UŽPUSTYTA.

Paskutinėmis dienomis 
Kroatijoje ir Bosnijoje siau
tė smarkios pūgos, dėl kurių 
laikinai turėjo būti sustab- Sverdlovską atvyko raudo- 
dytas net geležinkelių susi-' nosios armijos kareivių sli- 
siekimas tarp Belgrado ir dininkų būrys, kuris kėliau- dantas nubaudė ūkininkaitį 
Agramo. šioje geležinkelio ja slidėmis iš Irkutsko į Mas- Jurkaitį ir Povilą bei Ernstą 
linijoje per pūgas buvo iš- kvą. Sunkiausias kelionės Scholzus, visi iš Šilutės aps., 
versta apie 500 telegrafo tarpas, maždaug 3,375 kilo- po 6 sąvaites kalėjimo už 
stulpų. Bosnijoje ir Likę ke- metrai, buvo nueitas per 44 tai, kad jie Naujų Metų die- 
li traukiniai buvo užpustyti dienas sunkiausiomis 

gomis, turint galvoje

j PAJIEŠKOJIMAL
Chieago, III. — Iš tautinės 

musų parapijos, kaip rodos, 
Į čia tik vardas tepaliko. Tos 
parapijos maldų namas sto
vi nualintas, nuskuręs, nuo 
“vyskupo” Mickevičiaus lai
kų da nedažytas; lentos 
krinta, kitos atšokusios, sto
gas skardomis užlopytas, 
langai taipgi gremėzdiškai 
skarda nuo paukščių užkali-

. e gJIVIJV u. i* A. .•'U., k.nėti. Varpai senai jau nebe- Dirbo drabužių krautuvėje manadže- 
skamba, vargonai nutylo ir, .....
sakoma, nei parapijonų ne
bėra, nes esamas kunigas 
Linkus elgiasi romiškai, ko
mitetų neįsileidžiąs ir at
skaitų žmonėms neduodąs. 
Kai kas sako, kad Dievo na
mai tapo karčema, kad kas 
sekmadienis tenai ruošiami 
šokiai ir puotos, iš kurių at
eina po $100 pelno, bet nei 
cento iš to neišleidžiama 
griūvančiam namui palaiky
ti. Seni parapijonys buvo su- 

isiburę kun. Linkų prašalinti,
SKEcreVSXT'Y'^ Sunaikino Lie- Kas Mums Rašoma. ,bet waii prieitiįu juo Pnė

KLAIPĖDĄ. į tUVUį SV. r TUnClS- t , . 'ges,-o jie išstato jam sąskai-
Klaipėdos krašto Romon- kaUS Vienuolyną. “““ ° ’ * , tą didesnę negu algą_už ke-Klaipėdos krašto komen-

Pajieškau dėdės Motiejaus Valuko- 
nior jis paeina iš Lietuvos Seinų aps., 
Lazdijų valsč., Palaždijų kaimo. 1929 
dar gyveno Wilkes Barre, Pa. Dėde, 
jei esi gyvas prašau atsišaukti; ku
rie žinote kur jis randasi, prašau pra
nešti jo adresą, už ką busiu dėkinga.

MISS P CETAVIČIUTĖ (8)
184A Palmerston avė., Toronto, Ont., 

Canada.

ONA DUGNAITĖ pajieškau brolio 
Jono A. Dugno, kilęs iš Rokiškio aps., 
Pandėlio vals.. Cirkonių kaimo. Ame
rikon atvyko prieš karą, paskutiniu 
laiku gyveno 2924 E. 92 st., Chicagoj. 

riumi; amžiaus apie 45 metus. Aš at
važiavau iš Lietuvos į Kanadą 5 mė
nesiai. Turiu labai svarbius reikalus 
piniginius. Kas žinote kur jis randasi 
malonėkite man pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. (10» ■

MRS. O. DEKSNIS.
1577 Centre st., Montreal, Canada.

APSIVEDIMAl.

Paj ieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne senesnės kaip 45 metų; 
aš esu 37 metu, linksmaus budo, Ex- 
kareivis, 5 pėdų 6 colių aukščio. Ku
rios norėtų arčiau susipažint prašau, 
rašyt laišką ir prisiųsti savo paveiks
lą. Aš taipgi prisiųsiu savo ir duosiu 
kiekvienai atsakymą. Bereikalingai 
prašau nerašinėti. (8)

ED. RAKSTEL
1105 Co. V. C., East Barre, Vt.

I

ir negalėjo važiuoti toliau.
Jiems į pagelbą išvažiavę žiemos šaltumą, 
pagelbiniai traukiniai buvo 
taip pat užpustyti.
sų susisiekimas turėjo būti 
sustabdytas. Daugelyj vietų 
nutruko ir telefono susisie 
kimąs. Bosnijoje prisnigo 
iki vieno metro storumo, o 
kalnuose sniegas pasiekė 
net du metrus storumo.

Slidėmis vadinavi
Autobu- medinės pačiūžos.

ŠALČIAI SUNAIKINO 
ŽIEDŲ PUMPURUS.

Daržininkų suvažiavime 
Bostone anądien buvo pra
nešta. kad dideli šios žie
mos šalčiai Amerikoje su
naikino daug žiedų užmaz- 
gų ir todėl ateinantį pavasa
rį daug medžių nežydės.

PORTUGALIJOJ SUDEGĖ 
FOSFORO FABRIKAS.
Netoli LouZos kaimo užsi- Daugiausia nukentėjo forsi- 

degė fosforo fabrikas. Nuo ti.ja, šunobelė(dogwood) ir 
gaisravietės kilo tiršti nuo- kiti krūmai, kurie paprastai 
dingų dujų debesys, kurie žydi iš pat pavasario, 
privertė siaubo apimtus gy
ventojus išbėgioti į visas pu
ses. Kadangi apie pavojų 
pavyko laiku pranešti, žmo
nių aukų nebuvo. Iš Lisabo
nos į Louzą buvo pasiųsta 
moderniškiausių dujokau
kių, kad gyventojai galėtų 
grįžti i savo namus.C? * *■

sąly- ną viešoje vietoje įžeidinėjo 
Sibiro kareivius, o vėliau, iš anksto 

susitarę, sumušė jaunesnį 
ilgos puskarininkį Damkauską ir 

atimtu iš jo durtuvu subadė 
kepurę. Ūkininkas Emilis 
Šapalas, iš Pagėgių apskr., 
buvo nubaustas 1,000 litų 
arba dviem mėnesiais kalė
jimo už tai, kad skleidė vi
suomenėje keliančius neri
mą gandus, jog greit ateisiąs 
Hitleris ir užimsiąs Klaipė
dos kraštą.

I

TRUMPAS ESTŲ BEDAR
BIŲ KONGRESAS. i 

Sausio 20 d. Pernavoje 
susirinko Estijos bedarbių 
kongi’esas. Jame dalyvavo 
apie 150 delegatų iš Talino, 
Tartu, Narvos ir kitų miestų. 
Kairysis sparnas pasiūlė, 
kad kongresas pradėtų savo 
darbus sudainavęs interna
cionalą. Užtraukus Interna
cionalą, pasikėlė ir dainavo 
ir dauguma delegatų. Ma
žesnė dalyvių pusė pradėjo 
dainuoti laisvės kovotojų 
himną. Pakilo baisus triukš- 

• • mas. Kadangi buvo bijoma, 
kad neprasidėtų peštynės, 
tai kongresą policija uždarė.

VOKIETIJOJE 215,000 
POLITINIŲ KALINIŲ.
Vokiečių socialistų laik

raštis “Deutsche Freiheit,” 
einąs Sarbriukene praneša, 
kad Vokietijoje šiuo laiku 
yra 215,000 politinių kali
nių.

GERA PROGA
> 

Nupiginta Knygų Kaina.
Daktaras Namuose. Knyga dakta

riška, aprašo visokias vyrų ir moterų 
ligas ir slaptingas ir vaistus nuo jų-. 
Receptai lotyniškai, su tais Receptai^ 
gali gaut aptiekoje gyduoles; knyga 

| 162 pusi. Kaina ......................... $1.00
Prie to duodu dainų knygelę, 96 

, - puslapių, 25c. Dainos apie didi jį ka.
Uždėjo nariams 10c. mo- ra, apie vaikinus, merginas ir juokiu: 

• gos. Taipgi Naują Sapnų knygelę, ku
ri išguldo sapnus 25c.

• Per šį mėnesį, visas 3 prisiųsiu u? 
$1.00. Pinigus siųskite per money or
deri arba stampomis.

P. MIKALAUSKAS,
218 W. Fourth st.. So. Boston, Mass.

tą didesnę negu algą už ke-
Sudbury, Ont., Kanada.— tūrių metų pajamas iš šokių 

Prisiunčiu 2 doleriu, iš kurių ir balių. Geistina, kad tas 
prašau prisiųsti man už 25 ginčas baigtųsi be teismo, 
centus “Keleivio” Kalendo-j Puskatalikis.
rių, o likusius $1.75 skiriu ---------------
Juozo Janušausko skridimo Scrantono Lietuvių Kliubas 
į Lietuvą reikalui.

Praėjusią vasarą mums 
lietuviams čia buvo gaila ir 
graudu, kuomet sužinojom 
iš telegramų, kad kur ten 
apie Soldiną, Vokietijos 
miškuose, žuvo Darijus su 
Girėnu. Bet užtai tikimės, 
kad Janušauskas ateinantį 
pavasarį tikrai užbaigs jų 
pradėtą žygį.

M. Čepauskas.

Džiaugiasi “Keleiviu.”
Worcester, Mass. — Pri

siunčiu $2 už prenumeratą 
šiems metams ir labai esu 
dėkingas “Keleiviui,” kad 
jis lankė mane reguliariai, 
nors sąlygos buvo tokios, 
kad aš negalėjau laiku užsi
mokėti prenumeratą.

Chas. F. Gabrilavičia.

kesnio.
Scranton, Pa. — Lietuvių 

Politinio Kliubo susirinki
mas 4 vasario nutarė uždėti 
nariams po 10 centų mėnesi
nio mokesnio kad sustipri-- 
nūs kliubo stovį. Kliubo na
riai, kurie yra išvažiavę to-1 
liau nuo Scrantų, 
atsiliepti adresu: 
Market st., Scranton, 
Neatsišaukę, po 3 mėnesių 
bus suspenduoti. K. J.

I2> grieti i!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

prašomi ’r kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 
901 1X7 ?u parašysite tuojaus indėdami ke-
4V1 W. jjas štampas dėl persiuntimo. Adre-

P;i suokite: <1!)
’ ‘ PRACTICAL SALES COMPANY

1219 N. Irving Avė.. Desk. 
CH1OAGO. H I.

CASTLE SHANON, PA.
Vasario 9 d. šv. Franciš- 

kaus vienuolyno darbinin-, 
kai, norėdami užstarduot 
troką, besidarbuodami už
degė pastogę, kur buvo su
dėti ūkiški padargai. Jei į 
laiką nebūtų pribuvę ugnia
gesiai, tai butų užsidegus ir 
stuba, kuri priklauso vie
nuolynui. Nors ugniagesiai 
ugnį užgesino, tačiau nuos
tolių pasidarė į $2,000.

Buvo pasklidę gandai, 
buk sudegęs vienuolyno u- 
kio prižiūrėtojas, tačiau vir
šininkai užginčija tuos pas
katas.

Pittsburgho apylinkėje 
įsiautė dideli šalčiai, todėl

TILŽĖS LIETUVIAI BE į smarkiai buvo kūrenami pe- 
KNYGŲ. įčiai, kad apšildžius šaltus!

namus, o bešildant namus 
dažnai įvyksta užsidegimai. 
Dėl tokių užsidegimų daug 
’r lietuvių nukentėjo. ,

Reporteris.

°ERNAI AMERIKOJ UŽ
SIDARĖ 212 LAIKRAŠČIŲ

Washingtono vyriausybės 
surinktomis žiniomis nusta
tyta, kad 1933 metais Ame
rikoje užsidarė 212 laikraš

čių, tarp kurių buvo devyni 
Pereita sąvaitę UnkijoS^.i<®ra^ai;.^uo^u Ju“«- 

užsienio‘reikalų ministeris;‘ln?.se. Va's‘lJ?^.lr ^anado- 
Beck, lydimas kelių Pilsuds-'-Įe, l??!?3 dienraščiai n 
kio pulkininku kabineto na- sęvaitiaseiaL Tame
nu ir Rusijos ambasadų-^kalclulf Pfiskaityta n- kl: 
niaus Varšuvoje Antonov-f0.™3 ..kalbomls leidžiami 
Ovsejenko, išvažiavo i Mas-;^alarascia1' 
kvą.

Iš Tilžės ateina žinių, kad 
ten didėjąs lietuvių susido
mėjimas Lietuva. Atsiranda 
vis daugiau lietuviškų kny
gų skaitytojui bet jų Tilžėje 
labai maža. Draugija užsie
nių lietuviams remti siunčia 
jiems bibliotekėlę.

VISUOMEN IšK AS M ĖN ESI NIS

Žurnalas IŠMINTIS
Naujausias Žodis Musą Literatūroje;- 
Teisingiausias Gyvenimo Veidrodis. 
Kopija ioe. Metam $1.50; Kanadoj 82

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

I

PILSUDSKIO MINISTE- 
RIS PAS STALINĄ 

SVEČIUOSE.
ŽVEJAI BADAUJA.

t Iš Kanados provincijos 
Nova Scotia ateina žinių, 
kad šimtas žvejų šeimynų su 
mažais vaikais tenai miršta 
badu, nes nesvietiški šalčiai 
surakino visą juros pakraštį 
ir žvejyba neįmanoma, o ki
tokių gyvenimo šaltinių pas 
juos nėra.

TURKIJOJ VIDURINIŲ
MOKYKLŲ REFORMA.
Baigus turkų universiteto 

reformą, turkų švietimo mi- 
nisteris dabar ėmėsi viduri
nių mokyklų reorganizavi
mo darbo. Vidurinės mokyk
los, greičiausiai, bus reorga
nizuotos amerikiečių siste
ma. .

MIRĖ 127 METŲ BUVUSI 
VERGĖ.’ I

Holly Springs, Miss.—Pe
reita sąvaitę čia mirė Miner
va Stone, buvusi juodveidė 
vergė, turėjusi jau 127 me
tus amžiaus. Da nelabai se
nai ji apmušė savo 100 me
tų amžiaus dukterį už nepa
klusnumą.

LATVIJA STATYS OR i 
LAIVIŲ FABRIKĄ.

Rygos žiniomis, Latvijoje 
planuojama šiais metais 
pradėti ruošti lėktuvams sta
tyti fabriką, kuris gamins 
orlaivius ne tik Latvijai, bet 
ir visoms Pabaltijo valsty
bėms. Fabrikui finansuoti 
bus bandoma patraukti ka
pitalų ir iš kitų valstybių.

DALLINGERIS KALĖJI
ME EINA IŠ PROTO. 
“Keleivis” jau rašė, kad 

Arizonoj nesenai buvo su-' 
gautas geTfgsterių vadas ir 
galvažudys Dallingeris. Jis 
buvo parvežtas Indianos 
valstijon, kur bus teisiamas 
už užmušimą East Chicagos 
policmano. Bijodamas elek
tros kėdės, jisai kalėjime ei
nąs iš proto.

I

NORĖJO $20,000, ATSI
DŪRĖ BELANGĖJ.

Augustoj, Maine’o valsti
joj, 3 high schoolės moki
niai užsimanė pauliot ir pa
rašė vienam turtuoliui, kad 
padėtų jų nurodytoje vieto 
je $20,000. „ Dabar visi trįs lio kryžkelės įvyko nelaimė: 
sėdi už grotų. 3 žmonės buvo užmušti, 11

■ ----- --------- sužeista. •
KLAIPĖDOJ 1,780 BE | -----------------

DARBIŲ- Franklino miestely, netoli
Sausio mėnesio pabaigoje Bostono, pereitą sąvaitę gai- 

Klaipėdos mieste buvo už- srui kilus sudegė du nere- 
registruota 1,781 bedarbis, giai vyrai, P. Igoel 57 metų 
Jų skaičius greitai auga. amžiaus ir J. Shaw 23 metų.* I

v’- k; . . ■ • - ; ■ .- , - • . į* v

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Meksikoje ant geležinke-

VOKIEČIŲ STUDENTAI 
KVIEČIAMI I DARBO 

STOVYKLAS.
Kovo 1 d. maždaug 15,- 

000 vokiečių universitetų ir 
akademijų studentų bus pa
šaukti 8—10 sąvaičių dirbti 
dąrbo stovyklose. Vokiečių 
radio pažymi, kad į savano
rių darbą žiūrima kaip į gar
bingą patarnavimą vokiečių 
visuomenei.

I

* Į

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailK ir persidirbą mm 

Kirtai gražinami i normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant j»o» ANCHOR Pain- 
ExpeHerin.

Kuomet jum) mu.kulai yra skauda
mi. kuomet jūsų viaUs kuna. pilna, 
.kandžių trukčiojimi) ir galimą nuo 
perdideho litinis igutempimo, gerai ii- 
Mtrynkite ra Pain-Etpcneriu ir atugul- 
kite. Galinus daiktai, kad vienu tokiu 
iiritrynimu patiekait palengvinimo ken
tėjimu. Vitoae vaistinėse kaina 35c. ir 
7Uc.—skirtingo didumo bonlratės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios ryšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po- 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum. 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. • 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį. į 

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy

vio Nemalimo, Nenoro Valgyti, StrS-

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ.
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

ataiso apetitą, st’—J 
nališko veikimo virškinimo organui, ,re v
•žtikrina ramų miegą, ir pataiso j nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
beina sveikata Į p__ ___________7_____, "__

NUGA-TONE jau yra vartojamas gnio po krutinę, Reumatizmo, Plau- 
'er 45 metus, per tą Miikotarpj jis • ----- - — ' ■ -. . .
"rodė esąs labai pagelbingas silp- 
’iems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Ne praleiskite ne pamėginę 
NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
•aistmyčiose. Gaukite tikrą NUGA- 
TONE, nts joks kitas vaistas ne at
neš tos.., pasekmių.

timuliuoja prie nor- doolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Škil-

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

f

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

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

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

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

Adresuoki t: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

KELEIVIS •
253 Broadvay South Boston, Mass.

*

I Dusulio (Asthma)^ Peršalimo, Skau- 

kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nenrų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žoles 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba vpatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOT AMU AL CO.
x Kholesale Botanic Druggista

108 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

I

t 

t

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTMKO8. tEIMINUKOS IR DARBIMNK1AKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilfg knyga lietuvi g kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti sava knygyną minėta knyga. 

Kiekvi tą “
■imt 
stėm

Pinigus geriauais 
siųsti tiesiog paprą- 
avo ir "Kakivfo” ad-

prilipint už te. markę.

/KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Stalino Kalba Pasakyta 17-tame KANADOS LIETUVIAI
Komunistu Partijos Suvažiavime

Stalinas padarė ilgą pra- i 
nešimą 17-tame komunistų 
partijos suvažiavime. Pra
nešimo pradžioje pažymė
jęs, kad paskutiniais metais 
pasaulį apėmusi ekonominė 
krizė tęsiasi ir toliau ir kad 
tais metais kapitalistinių 
valstybių savitarpio santy
kiai toliau paaštrėjo, Stali
nas nurodė, kad jei kapita
listinėse valstybėse smar
kiai rengiamasi naujam ka
rui, tai SSSR varanti siste- 
matingą ir pastovią kovą 
prieš karo pavojų bei už tai
ką ir, esą, negalima butų pa
sakyti, kad Sovietų vyriau
sybės pastangos toje srityje 
nebūtų turėjusios jokio pa
sisekimo. Toliau jis pareiš
kė, kad tuo metu, kai didžių
jų kapitalistinių valstybių 
pramonė kasmet kritusi že
myn, palyginus su 1929 m., 
ir kad tiktai 1933 m. pradė
jusi šiek tiek atsitaisyti, 
SSSR pramonė kasmet au
gusi.

Sustodamas ties kapitalis
tinių kraštų vidaus padėti
mi, Stalinas nurodė, kad kri
zės pasėka yra nepaprastas 
politinės padėties paaštrėji
mas kapitalistinėse valsty
bėse ir kad jų tarpe esanti 
sudaryta dirva karo susirė
mimams'. Esą, į karą žiūrima 
kaip į naują įtakos sferų 
pertvarkymą stipresniųjų 
valstybių naudai. Japonijos 
karas su Kinija, Mandžuri- 
jos okupacija, Japonijos iš
stojimas iš Tautų Sąjungo 
dar labiau paaštrinę padėtį 
To paaštrėjimo pasėka esan 
ti sustiprėjusi kova dėl Ra
miojo vandenyno. Japoni 
jos, Jungtinių Valstijų, An 
glijos ir Francuzijos karo ir 
jurų ginklavimosi padidėji
mas. Vokietijos išstojimas i? 
Tautų Sąjungos ir revanše 
pamėklė pastūmėjusi prie 
padėties paaštrėjimo ir 
ginklavimosi augimo Euro
poje.
Palietęs nedarbo klausimą 
kapitalistinėse valstybėse

ir pažymėjęs, kad iš dabarti
nės padėties esą negalima 
išeiti, pasiremiant taikia už 
sienių politika, esą, kaip pa
vyzdžiui Vokietijoje, sten
giamasi jieškoti išeities ka
ro politika. Tačiau Stalinas 
pabrėžė, kad naujas karas 
tik dar labiau turis supainio
ti padėtį, “tikrai atmegs re
voliucija” rr visoje eilėje 
valstybių “pačiam kapitaliz
mo buvimui pastatys klaus
tuką.” Bet jei, nežiūrėdami 
kapitalistinio karo patyli
mo, buržuaziniai politika1* 
vis dėlto, griebiasi karo, 
kaip skęstąs šiaudelio, tai, 
Stalino nuomone, reiškia, 
kad jie galutinai susipainio
ję ir pasirengę pulti į bedug
ni

Sustodamas ties SSSR 
santykiais su kapitalistinė
mis valstybėmis, Stalinas 
pareiškė, jog, esą, lengva su
prasti, kaip buvo sunku 
SSSR varyti savo taikos po
litiką “toje karo kombinaci
jų nuodais užnuodytoje at
mosferoje.” Kuo pasiremda 
ma SSSR kovojo už taiką? 
—paklausė Stalinas. Pirma. 
SSSR rėmėsi didėjančia u- 
kio ir politine galybe, antrr 
visų kraštų darbo klasės mi 
Ii jonų parama, trečia, išmin 
tingumu tų kraštų, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių su
interesuoti taika ir, ketvirta, 
Sovietų armija, kuri esanti; 
pasirengusi ginti kraštą nuo 
išorinių puolimų. Tais pa 
grindais SSSR vyriaupybt ’ 
variusi nepuolimo paktų pa-

sudarė nepuolimo paktus su 
Suomija, Lenkija, Francuzi- 
ja ir Italija ir paktą užpuoli 
kui apibudinti be paminėtų 
alstybių dar pasirašė su 

Maž. Santarve ir tuo pačh 
pagųindu sustiprėjo draugiš
kumas tarp SSSR ir Turki- 
os. Santykiai pagerėję tarp 
3SSR ir Italijos, pagerėję 
santykiai su Francuzija 
Lenkija ii’ kitomis Pabaltijc 
valstybėmis, buvo užmegst:' 
santykiai su Jungtinėmis 
Valstijomis, Kinija ir tt.

Iš visos eilės paktų, paro
dančių SSSR taikos politi
kos pasisekimus, Stalinas y- 
iač išskyrė du faktus, turin
čius rimtos reikšmės. Visų 
nirma, jis pažymėjo tą san
tykių pagerėjimą tarp SSSF 
r Lenkijos ir tarp SSSR ir 

Francuzijos, kuris pasireiš
kė paskutiniu laiku. Jis pa
žymėjo, kad praeityje So
vietų ir lenkų santykiai buvę 
ne kokie. Tą patį esą galima 
oasakyti ir apie Sovietų san- 
vkius su Francuzija. Tačiau 
dabar tie nelygumai nyksta. 
Stalinas pabrėžė, kad savi
tarpio nepasitikėjimo nuo
taika imanti skaidytis. Jieš- 
kodamas to persilaužyme 
nriežasčių, Stalinas nurodė į 
Augančią galybę.
“Musų laikais skaitytis su 
silpnais nepriimta, skaito
masi tiktai su stipresniais”

—pabrėžė Stalinas. Be to, 
nrie SSSR santykių pagerė- 
imo su Lenkija ir Francuzi- 

ia prisidėjusi ir Vokietijos 
’>olitika, kurioje pastebima 
•evanšo tendencijų didėji
mas. Kai kurie vokiečių po
etikai tvirtina, kad SSSR 
orientuojantis clabar į Fran- 
’uziją ir Lenkiją, kad iš 
Versalio sutarties priešo, j? 
pasidariusi jos šalininkė ir 
-ad tą reiškinį esą galima 
paaiškinti fašizmo įvedimu 
Vokietijoje. Tačiau, Stalino 
'odžiais, tai netiesa. Čia kal
bama ne apie fašizmą, nes, 
nav., SSSR santykiai su Ita- 
ija esą geriausi, čia kalba
ma ir ne apie Sovietų vy
riausybės nuomonės pakei
timą dėl Versalio sutarties 
SSSR nesutinkanti tiktai su 
La nuomone, kad dėl tos su
tarties taika butų įtraukta į 
“naujo karo gelmę.” Stali
nas pabrėžė* kad SSSR ne- 
riorientavusi nei į Vokietiją 
ii nesiorientuojanti nei į 
Lenkiją bei Francuziją, bet 
“mes praeityje ir dabar o- 
rientuojamės į SSSR, tiktai 
* SSSR.”

Paliesdamas Sovietų san- 
vkius su Vokietija, Stalinas 
nurodė,' kad, dar prieš pa
imant valdžią nacionalso
cialistams ir ypač ją paė
mus, Vokietijoje prasidėjusi 
kova tarp dviejų politikos 
’inijų: senos linijos, kuri at- 
rispindėjo SSSR sutartyse 
m Vokietija ir “naujos,” ku
ri pagrinde primenanti eks- 
kaizerio politiką, kuris oku- 
navo Ukrainos trečdalį, ir 
nradėjo žygį prieš Lenin
gradą,
Pabaltijo valstybes pavers

damas placdarmu.
‘Naujoji” politika įsigalinti. 

Esą, neatsitiktinis reiškinys, 
kad “naujos” politikos žmo
nės gauną persvarą, o seno- 
iefe politikos — atstumia

mi.
Antras svarbus Sovietų 

politikos reiškinys esąs nor
malių santykių sutvarkymas 
iu Jungtinėmis Valstijomis. 
Esą, negali būti abejonių, 
kad tas aktas tari labai rim
tos reikšmės visai tarptauti-

tie* SSSR santykiais su 
Japonija.

Taponijos atsisakymas pasi- 
*ašyti nepuolimo paktą, ka
is jai esąs reikalingas ae 
nažiau kaip Sovietų Rusi
ai, dar kartą pabrėžia, kad 
oje srityje ne viskas tvarko- 

:e. Tą pati esą galima pasa- 
■yti ir apie derybų nutrauki- 
ną dėl Rytų Kinijos geležin
kelio pardavimo, kas įvyke 
'e dėl SSSR kaltės. Japonų 
Agentai neteisėtai suima So
netų tarnautojus geležinke- 
io linijoje ir darą kitus ne- 
? ištinus darbus. Jau nekal
bant apie tai, kad Japonijos 
'aro sluoksnių dalis atvirai 
Taranti spaudoje propagan- 
’ą apie karo reikalą su 
^SSR ir apie Pamario už
grobimą, Japonų vyriausy
bė, užuot sudraudusi tuos e- 
’ementus, atsikalbinėjanti. 
kad tai jos neliečią. Esą ne
sunku suprasti, kad tokios 
••plinkybės negalinčios ne
sudaryti nerimo nuotaikos, 
kiškus dalykas, Sovietų vy- 
■iausybė ir toliau varysianti 
alkos politiką ir stengsian- 
is pagerinti santykius su 
Taponija. Tačiau čia ne vis
kas priklausą nuo SSSR,
‘dėl to, mes turime imtis vi- 

’-ų priemonių, kad gedėtume 
apsaugoti savo kraštą nuo 

netikėtumų.”
Baigdamas, Stalinas pa- 

eiškė: “Musų užsienių poli- 
ika aiški, ji yra taikos palai- 
ymo politika, prekybinių 

'•antykių su visais kraštais 
ustiprinimo politika. SSSR 
temano niekam grasinti 
Mes kovojame už taikos rei
kalą. Bet mes nebijome gil
inimų ir esame pasirengę 

atsakyti smugiu į karo ren
gėjų smūgi.” Elta.

KOMUNISTŲ BYLA 
DANCIGE.

Dancigo teismas svarstė 
dviejų komunistų, apkaltin
tų pučo organizavimu, bylą. 
Per bylą, paaiškėjusiais fak
tais pasiremdama, Dancigo 
oolitinė policija padarė kra
tų. Buvo surasta komunistų 
’.kaitykla. Sukonfiskuota į- 
rairių komunistus kaltinan
čių raštų. Policija nustatė 
kad Dancigo komunistai pa- 
’aikė santykius su Vokietijo
je uždrausta raudonu jt 
'Tonto kovotojų sąjunga. 
Tos skaityklos vedėjas suim
tas. Be to, policija susekė 
dvi komunistų grupes, ku
rioms vadovavo Lenkijos žy
dai. Vienai grupei vadovavę 
vos 17 metų amžiaus lenkų 
žydas Mong su dviem bend
rininkais, kurių viena mote
ris. Pats Mongas' buvo suim
tas ir nuteistas 3 mėnesius 
kalėti, o jo bendrininkai iš
tremti į Lenkiją. Dancigo 
teismas nuteisė ir kitus tų 
komunistinių grupių narius 
po kelis mėnesius kalėti.

sirašymo kampaniją, kuri: 
turėjusi pasisekimo. SSSR

— - ■ s

į Narys priklausydamas 
'prie pirmos klasės moka į; 
mėnesį 50c., gi laike ligos 
gauna $7.00 į sąvaitę, o po
mirtinės —■ $109.

Į antrąją klasę priimamos

IVINNIPEG, CANADA.
Iš Winnipego Lietuvių Dar

bininkų Paša^Maės Dr-jos

Šioreis dienomis įvyko 
•sėtinis pakaitinės draugijos vien moterys bei merginos; 
’usirinkitnas, todėl paduodu jos į mėnesį moka po 25c., o 
visų .narių žiniai numatytas laike ligos gauna $3.50 į są- 
jusii’inkimo pianus 1934 me- vaitę ir pomirtinės $50. (Bet 
tams. jos gali būti ir pirmosios

Vienbalsiai buvo nutarta klasės narėmis). Visiškai 
įtaisyti konstitucija. Tam nedirbą, be įstojimo mokes- 
ikslui išrinkti šie asmenys: čo priimami visados. Ameri- 

J. PaiOiunas, V. Novogroc- kos kontinente ši draugija 
kas, A. Libanas ir A. Noru- geriausia materialiai apru- 
avičrus.

Konstitucijos pertaisymas 
bus pajuostas iki sekančio 
usirinkimo.

Pasirinkta naujas dakta
ras, būtent, Dr. L. W. Raz- 
■>owski. Reikalui esant, pra- ir darbininkės, 
šom visų narių kreiptis pas draugiją, 
jį šiuo adresu: 652Main 
t., Winnipeg.

Knygų revizijon išrinkti 
’ie asmenys: P. Yuniškis, J. 
darnas ir K. Plečkaitis. Kny
gų komisija išdavė raportą. 
Knygos rasta . vedant tvar
kingai. Per 1933 metus visų 
pajamų buvo $222.63. Iš- 
aidų $387.56. Draugija nuo- 
rtolių turėjo per 1933 metus 
'>164.93.

Išlaidos paskirstytos seka
mai: ligos pašalpų išmokė
ta $301.67; draugijos reika- 
’ams išleista $75.89; draugi
os nariams bedarbiams pa
aukota $10.00.

Per 1933 metus buvo ma
žiau pajamų negu išlaidų 
teito, kad draugijoj viešpa- 
avo didelė betvarkė. Nie

kas nesirūpino draugijos rei
kalais, niekas nesirūpino su
ruošti kekių pramogų drau
gijos naudai. Prie to prisi
dėjo iš dalies blogi laikai, o 
’š dalies politiniai nesutiki
mai.

Buvo įsigalėjęs draugijoj 
neteisėtas pašalpų ėmimas. 
Nekurie manydami, kad dr- 
m jau pakriks, stengėsi kuo 
daugiau pašalpos išgauti.

Šita betvarkė priėjo net 
nrie to, kad reikėjo valdybą 
nertvarkyti.

Už prasikaltimus buvo 
prašalintas nuo pareigų fi
nansų sekretorius J. U., į ku
rio vietą buvo išrinktas J. P. 
_ Protokolų raštininkas K. šę, puskiauriais batais.

Valandą anksčiau buvo

pina ištiktus nelaimės savo 
narius.

Draugijos obalsis: “Vie
nas dėl visų, visi dėl vieno” 
—pilnai gyveniman vykdo
mas. Lietuviai darbininkai 

stokite į šią 
kol dar esate ne

perseni. Draugijos susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą sekmadienį, 2-rą 
vai. po pietų, po numeriu 
01117 Charlevoix st.

Draugijos narių pareiga 
pakalbinti savo draugus bei 
pažįstamus, kad stotų į šią 
draugiją nariais.

Draugijos Valdyba.

TIMMINS, ONT. CANADA

Mirė Albina Tautkytė.
Vasario 4 d. mirtis išrovė 

iš musų tarpo pačioje jauny
stėje jauną lietuvaitę Albi
ną, kuriai sukako vos 23 me
tai amžiaus. Velionė paliko 
dideliame nuliddime tėve
lius, brolį, seserį ir daugelį 
draugų. Ji tapo palaidota 
vietos miestelio kapinėse. 
Nors diena buvo šalta, bet 
didelis būrelis draugų paly
dėjo ją į poilsio vietą. Lai 
būna lengva jai ilsėtis šios 
šiaurės Kanados žemelėj.

A. Rimša.

POLICIJA NEDUODA BE
DARBIAMS SUSIRINKT.

Sausio 17 dieną Alytaus 
bedarbiai vėl buvo apgulę 
savivaldybę prašyti darbo 
ar duonos.

Burmistro namie neradę, 
visų vardu įteikė prašymą, 
kad suteiktų jiems darbo.

Bedarbiai, ištikrujų, visai 
* bedarbiškai atrodo: apiply-

B. neatsilankydavo netik į ‘ Valandą anksčiau buvo 
susirinkimus, bet ir knygų besirenką ant rinkos; abie- 
•įepristatydavo, taip kad na- j0?e vietose policija juos iš- 
’iai susirinkę nežinodavo, vaikė.
:as reikia daryti.

Po to draugija pradėjo 
tvarkytis ir iki Naujų Metų 
msitvarkė visais atžvilgiais.

Iš suruošto šokių vakaro 
6 sausio gauta tiek pelno, 
kiek pernai per visus metus. 
Žmonių buvo pilna salė. 
Draugijos vardu sakau dė
kui komitetui už pasidarba
vimą ir visiems, kurie atsi- 
’ankė į dr-jos šokius.

Valdybos Narys.

PORTO RICO VALDOVAS.

Porto Rico .yra Jungtinių Val
stijų teritorija. Čia parodytas

Nurodęs j Sovietų angių jos naujas gubernatorius cea. 
santykių trynimąsi, Stalinas Blantdn Winship, kurį Rnosevel-
plačiau sustojo j tas dabar paskyrį.

' Sto. ' m i-

MONTREAL, CANADA.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašelpinės Draugijos Va

jaus reikalu.
Kadangi Montreale dar 

daug randasi lietuvių, kurie 
nępriklauso prie jokios pa
šelpinės draugijos,' tad no- 
•intiems priklausyti bus ge
ra proga, nes Sūnų ir Dukte
rų draugija nuo t kovo iki 1 
balandžio skelbia vajų gavi- 
nui naujų narių.

Vajaus metu nebus ima
ma įstojimo mokesčio $1 j 
oirmają klasę, nei 50c. j an
trąją klasę.

šios draugijos nariais gali 
būti visi darbininkai mokan
tieji lietuvių kalbą, fiziniai 
;r psichiniai sveiki, lygiai 
vyrai ir moterys, tikėjimo k 
politinių nuomonių nevar
žant, nuo 16 iki 45 metų am
žiaus.

DIPLOMATĖ.

Į

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

SLA. Nariui. — Draugo 
raštelio “Visi turim užtarti 
suspenduotus SLA. 60 kuo- 

’ipos narius” nespausdinome, 
nes SLA. -Centras jau pama- 

i tė neapgalvotą savo išsišoki
mą ir mėgina savo klaidą 

1 atitaisyti.
A. Pociui. — Laivo vardą, 

galima surasti imigracijos 
! rekorduose tiktai žinant da
tą, kada tas laivas atėjo; ir 
atbulai, žinant laivo vardą, 
galima surasti dieną, kada 
jis atėjo. Bet jeigu tamsta 

'neatsimeni nei laivo vardo,New Yorkietė J. Borden Har- 
riman’ienė, kurią Rooseveltas nej dienos, kada, atvažiavai, 
turis numatęs i Amerikos 
siuntinius Europoje.

pa-

Iš Liet. Atstatymo 
B-vės Buvusio Seimo

; tai surasti beveik nieko ne
bus galima. Dėl visa ko gali 
parašyti į Bureau of Immi- 
gration, Washington, D. C. 
Reikia paduoti visus žino
mus faktus: kokia linija va
žiavai, iš kokio uosto laivas 
išėjo, į kuri Amerikos uostą 
atėjo, kokiu vardu ir pavar
de turėjai laivakortę išsipir-

Neabejoju, kad L. A. B-
vės dalininkai nori sužinoti,' ___ __ „___ „
kas įvyko buvusiame B-vės kokiais metais tai buvo 

ir kokiu maždaug laiku: 
žiemą, vasarą, rudenį ar pa
vasarį. Gal atsimeni kokią 
šventę buvusią arti: Kalė
das, Velykas, “Fordžiulajų” 
ar ką nors panašaus— viską 
reikia parašyt. Patartume 
susirasti tokį žmogų, kuris 
galėtų visa tai parašyti ra
šomąja mašinėlė ir gera an
glų kalba.

seime. Nors trumpai paaiš
kinsiu. Seimas atstovų skait- 
liumi nebuvo didelis, bet į 
balsų skaičiumi viršijo kitus, 
seimus, nes buvo reprezen
tuota 15,376 balsų; kvoru
mui truko tik 2,421 balsų.

Neturėdamas kvorumo, 
seimas jokių-sprendimų pa
dalyti negalėjo. Tik pareiš
kė pageidavimą direkto
riams, kad jieškotų būdų su
daryti legalų seimą. Direk- 
toriatas žada prašyti buvu
sios kvorumo komisijos, kad 
teiktųsi ir toliau gelbėti 
Centro sekretoriui šiame 
darbe.

Prie šio turiu paaiškinti

Minės “Naujienų” 20 
Metų Sukaktuves.
Pittsburgh, Pa. — “Nau

jienų” skaitytojai šioje apy
linkėje rengiasi minėti to 
dienraščio 20 metų sukaktu- 

šėrininkams, kurie jau pri-, ves. Tuo tikslu 4 kovo 8 va- 
riuntė kam nors savo įgalio-į landą Lietuvių Mokslo Sve
timus, kad antru kartu įga-|tainėj bus suruoštas vaka
rio jimų siųsti nereikia, nes ras, į kurį specialiai atvyks 
jūsų įgaliotinis turi teisės iš Chicagos ir 
jais balsuoti ne vieną kartą 
h- ne vienam seime, bet tol, 
kol jus formaliai neatšauk
site to įgaliojimo. Yra atsi- 
rikimų, kad tūli šėrininkai 
yra įgalioję po du ir tris įga- 
riotinius. Tokiais atvejais 
tik pirmasai įgaliotinis turi 
teise už jus balsuoti, kol 
duotas jam įgaliojimas nėra 
formaliai atšauktas.

Kitais reikalais pakalbė
sime kiek vėliau. Dabar pra
šau geros i valios musų dar
buotojų pagelbėti mums šia
me darbe.

“Naujienų 
redaktorius, drg. P. Grigai
tis, kuris pasakys prakalbą. 
Bus ir kitų kalbėtojų. Be to, 
bus dainų ii’ muzikos. Įžanga 
nebrangi, tik 25 centai as
meniui. Bilietų galima gauti 
pas Stasį Bakaną, 2404 
Charles st., N. S., o taipgi 
pas P. Dargį, 43 Straus st., 
N. S., ir Mokslo Draugijos 
Salėj, 142 Orr st. Visus kvie
čia* Rengimo Komisija.

WAUKEGAN, ILL.
Lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. VVaukegan, III. 
Gabris — pirm, pagelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukegan, III. 
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Piace, Waukegan, III.
B. Dekšienė — turtų rast.

630 —8th St., Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

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

Emilija Kernagis—720 Vine Piace 
St. Dnmbrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai:
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chciago, III.
M. Vaientukonis, 830 Prescott S., t 

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stockus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergį kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės svetainėje, Waukeegan.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir ClHruF*M

Vahp><fe«:

3325 So. Habted St. 
CHICAGO, ILU 

Tel. Boulevard 8483

Lietuvis Blekarius

t

A. B. Strimaitis, 
Sekretorius.

_j, stogams paipas. 
lerius sunituoju, m
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraSSių.)

1

KAS ATSITIKO, KAI LIETUVĖ 
ĮSIMYLĖJO LENKŲ ŽVALGYBININKĄ
Žarkauskienė, neapkęsda- 

ma savo vyro, susitarė su LIETUVOS INŽINIERIAI 
savo meilužiu žvalgybinin- KRATOSI NUO SRUO- 
ku Ratkevičium, įskųsti vy- GOS.
rą lenkų policijai, kad neva 
jos vyras, Žarkauskhs, vaik
ščioja slaptai Lietuvon ir 
gauna iš Lietuvos pinigų. 
Tuo budu ji norėjo atsikra
tyti vyro ir netrukdomai gy
venti su meilužiu.

Kaip sutarė, taip ir pada
rė. Bet policija, žinodama 
apie jų nesugyvenimą, visai 
nekreipė dėmesio. Tada ji 
įskundė lenkų žvalgybos ka
rininkui kapitonui Itšelec- 
kiui. Pastarasis nieko ne
laukdamas tuojau areštavo* 
Žarkauską ir pradėjo kan
kinti klausdamas, ko jis 
vaikščioja Lietuvon ir pas 
ką. Žarkauskas negalėda
mas pakęsti skausmų, prisi
pažino prie visko, kuo ji kal
tino, ir da Įskundė kitus lie
tuvius.

Itšeleckis džiaugdamasis, 
kad jam pasiseks išaiškinti 
lietuviškų agentų tinklą, 
areštavo: Kurpi Miką, čirie- 
nę Antosę ir Pigagaitę, Va
rėnos stoties gyventojus, ir 
Miliauską Vladą su Miliaus
kaite Jieva iš šarkiškių kai
mo. Bet po poros dienų pa
aiškėjo, kad visi nieko ne
kalti, paleido, tik pasiliko 
Žarkauską Vincą ir jo švo- 
gerį Miliauską Vladą, ku
riuos smarkiai sumušė ir su
rakinę išvežė Į Lukiškių ka
lėjimą.

Kai atėjo policija Miliau
ską Vladą areštuoti, nerado 
namie — buvo išvažiavęs.Į 
Valkininkus turgum Tada 
paskambino Valkininkų po
licijai, kuri Miliauską vietoj 
areštavo, o Miliausko karvę 
kurią buvo atvivedęs turgun 
parduoti, paliko stovinčia 
pririštą prie tvoros, kurią 
tik ryt dieną Miliausko mo
tina atėjus parsivedė.

Žarkauskienė už šį savo 
žygį gavo nuo žvalgybos 
kap. Itšeleckio 200 zlotų ir 
su savo meilužiu patenkinta 
šnipinėja lenkų žvalgybai.

Septintas Poslapis
■ L. , L '

Jie Dirba Tik Už Valgį Ir Guolį.

Nepagristiems gandams iš
sklaidyti ir visuomenės opi
niją teisinga kryptimi kore
guoti Lietuvos inžinierių są
jungos valdyba praneša 
kad buvęs paštų direktorius 
A. Sruoga Lietuvos inžinie
rių s-gos nariu niekuomet 
nebuvo. Pasiteiravus atitin
kamose Įstaigose,- sužinota, 
kad jis, iš viso, kaip baigęs 
privačią aukštesniąją tech
nikos mokyklą Vokietijoje 
(Strelitz), negalėjo būti lai- 
’ęomas baigusiu aukštąjį mo
kslą ir todėl Lietuvoje netu
ri inžinieriaus vardo teisių.

Kaip savo žmogų, tauti
ninkai buvo pastatę A. Sruo
gą pašto direktorium ir jis 
apvogė valstybę ant kelių 
milijonų litų.

POLICIJA PERSEKIOJA 
BEDARBIUS.

Nesenai buvo rašyta, kad 
Alytaus miesto valdyboj bu
vo apsilankę bedarbiai pra
šydami darbo. Šiomis dieno
mis miškų darbininkai ir 
kaimo bedarbiai, sužinoję 
apie miestiečių žygius į mie
sto valdybą, prie to skai
čiaus prisidėjo.

Policija susirinkusius be
darbius išvaikė, o kai ku
riems ir protokolus surašė, 
vadinasi, trauks teisman, 
kam reikalauja darbo arba 
duonos.

KAIP ARKIVYSKUPAS 
DARO BIZNĮ.

Viešai verkia, kad neturįs 
pinigų, priverstas /utrą 
parduotų o slapta super

ka Vilniaus murus.
Vilniaus arkivyskupas Jal- 

brzyko-wski sumanė pataisy
ti katedrą ir liepė žmonėms 
aukoti pinigus tam tikslui.
Bet laikai sunkus ir aukos! 
silpnai plaukiančios, tikin
tieji loterijos bilietus menkai 
perką. Apsivylus rinkliava 
per bažnyčias ir mokyklas, 
griebtasi aukoms rinkti gud
rybių. Arkiv.Jalbrzykowskis 
pagąsdino Vilniaus krašto 
visuomenę parduosiąs, bran
giuosius savo kailinius, jei 
jinai taip menkai aukosianti 
-emontui. Dėl to kilo di- 
ižiausias Vilniaus krašte 
riukšmas ir ėmė plaukti au
kos. Bet žmonės, kaip žmo
nės. Mažu pamažu ir vėl už
niršo. -z .

Tuomet arkivyskupas" su
galvojo d a gudresni dalyką.* 
Būtent paskelbė, kad palei
džiąs loterijon “paskutinį” 
savo žiedą ir tokiuose šal
čiuose paskutinę Tutrą, tuo 
lyg ir paskatindamas Vil
niaus davatkėles pirkti bilie
tus ir turėti viltį: o gal gi pa
siseks tokius arkivyskupo 
“fantus ant numerių ištrau
kti.”

Žiūrėkit, vadinasi, koks 
jūsų arkivyskupas biednas. 
Atiduoda “paskutinę” savo 
mantą.

Bet tuo pačiu laiku, kaip 
rašo “Dziennik Wilenski,” 
tasai “biednas” arkivysku
pas slapta superka Vilniaus 
murus. Jis nupirkęs jau 3 di- i

Šitie darbininkai pristatyti prie miško darbu ir dirba be užmo- 
kesnio; valdžia duoda jiems tik pavalgyt, guoli ir drapanas. Jei
gu išdirbs 3 mėnesius ir norės dirbti toliau, tai tada pradės mo
kėti jiems algą, šis vaizdelis buvo padarytas Oregono valstijos 
giriose.

i . U®’ *. : <

Sviesto Šmugelis Per “7u™suprovojoS’
KUNIGĄ.

Domas Šidlauskas^ kuris

ORGANIZUOJASI IŠMA 
TŲ KLIUBAS.

Grupė žmonių, kurie ank
sčiau dalyvavo Įvairiose par
tijose, bet dabar arba paša
linai. arba dėl karjeros patys 
pasitraukė, sumanė įsteigti 
konsolidacijos kliubą, kurio 
pagalba butų galima suburti 
niekur nepritampan č i u s 
žmones.

Kliuban busią Įleidžiami 
arba priimami nariais tik 
kuo nors atsižymėję. Susi
rinkimai busią nevieši.

Kliubo iniciatorius. tuo 
reikalu kreipęsis Į tautinin
kų žmones ir ten nesutikęs 
pasipriešinimo.
Kliubo statutas jau parašy
tas ir apskr. viršininkui įtei
ktas įregistruoti.

Amerikoniškai tariant, tai 
bus “Down and Out’ų” su- 
saidė.

SUGAVO PABĖGUSI 
KIRSTUKĄ.

Pereitų metu pabaigoje 
Rokiškio apskrity policija 
buvo suėmusi ir patalpinusi 
’ Rokiškio arešto namus Ro
kiškio ap., Juodupės vai. 
Valiuniškio kaimo gyvento
ją Vladą Kirstuką, kaipo į- 
’-.ariamą komunistiniam vei
kime. Gruodžio mėn. labai 
sensacingu budu: išpiovus 
arešto namų užtvarą Kirstu
kas iš Rokiškio apskrities 
areštų namų pabėgo. Polici
ja nebesitikėjo Kirstuką su
imti, tačiau šiomis dienomis, 
visai netikėtai, Kirstukas 
’uimtas.

Kirstukas busiąs teisia
mas Kariuomenės-teismo.

------------ j 
PAGEIDAUJA ĮSTATY
MO KOVAI SU CHULI

GANIZMU.
Kadangi Lietuvoj nemaža 

oasitaiko chulizanizmo reiš
kinių k. a. medelių laužy
mai, sienų ir tvorą terlioji- 
mai etc., tai Kauno burmist
ras parašė vid. reik. min. 
raštą prašydamas daryt ata
tinkamų žygių, kad butų iš
leistas visai Lietuvai įstaty
mas kovai su chuliganizmu.

RAČKAUSKUI PADARĖ 
OPERACIJĄ.

Dr. Kuzma nesenai darė 
rašytojui Karoliui Vairui — 
V. K. Račkauskui skilvio o- 
peraciją. Šiomis dienomis 
bus dar padaryta antra ope
racija. Pirmoji operacija ne
buvo baigta, nes ligonis bu
vo per silpnas ir buvo rimto 
navojaus gyvybei. Nuotaika 
dabar ligonio gera.

KAUNE YRA KELI TŪKSTANČIAI 
INTELIGENTŲ BEDARBIŲ.

Kauno miesto savivaldy- darbiams ji tuo tarpu nieko 
bėję yra susirinkę per 2,300 negali padėti; juo labiau ko- 
prašymų, kuriuose prašoma kios nors tarnybos duoti, nes 
tarnybos arba darbo. Prašy
mai nėra prašytojų pamiršti 
ii“ dėl jų dažnai teiraujama
si. Beveik visi prašymai yra 
inteligentų, išskyrus gal tik 
319 pretendentų į ugniage
sius.

Žinoma, toks prašymu 
skaičius ne staiga atplaukė, 
bet susirinko nuo 1931 m 
Tačiau jų per 1,000 buvo į- 
teikta pernai ir per 300 šie
met, iki sausio 20 d. Prašy
tojus mokslo cenzo bei pro
fesijos požvilgiu galima bu
tų šiaip suskirstyti: 573 sa
vamoksliai, 270 studentai, 
253 bendro išsilavinimo, 
225 moksleiviai, 126 techni
kai, 83 šoferiai, 20 žmonių 
aukštąjį mokslą baigusių, 4 
inžinieriai ir likę neaiškus.

Be to, kasdien į savival
dybę atsilanko po 20—30 
žmonių vis darbo ar tarny
bos prašydami. Prašytojai 
yra inteligentiški žmonės. 
Tarp pastarųjų yra ir labai 
vargingai gyvenančių, ku
riems ištikrujų reiktų kuo 
nors pagelbėt.

Iš minėto prašytojų skai
čiaus atmetus dalį tų, kurie, 
nors iš dalies pragyvenimą 
gauna iš giminių ar pažįsta
mų (studentai, moksleiviai) 
ir dalį iš kitur atvykusių į 
Kauną darbo jieškoti, susi
daro apie pusantro tūkstan
čio žmonių, kuriuos galima 
kvalifikuoti jau kaip inteli
gentus bedarbius..

Visas šis žmonių būrys 
gula miesto savivaldybę, iš 
kurios tikisi kokio nors pa
vidalo paramos. Tuo reikalu 
jie vaikščioja į savivaldybę, 
rašo jai raštus, teiraujasi, 
patys laiką gaišta ii’ savival
dybės tarnautojus gaišina. 
Tuo tarpu miesto savivaldy
bė turi labai daug rūpesčio 
su neinteligentiškais bedar
biais ir jiems darbo parupi- 
nimu, o šios kategorijos be-

ii* taip neetatinių tarnautojų 
įemažai turi.

Kauno burmistras inteli
gentais bedarbiais yra labai 
usiiupinęs. Tai yra labai 

rimtas ii' sunkiai sprendžia
mas klausimas. Burmistras 
ikisi, kad ir visuomenė pa
dės savivaldybei šį sunkų 
ždavinį išspręsti.

Valstybės įstaigos ir pri
vačios įmonės irgi apverstos 
□rašymais tarnyboms gauti.

PATI IŠGELBĖJO PASI
KORUSĮ SAVO VYRĄ.
Vyžaičiuose, Rokiškio 

valsčiuje, Kazys Kriukelis 
usiginčijo su savo žmona ir 

išėjo i klojimą, žmona, nu
jausdama neramumą, nu
bėgo į klojimą ir rado vyrą 
pasikorusį. Greit paliuosa- 
vus iš kilpos, vyrą pasisekė 
atgaivinti, jis nuvežtas i Ro
kiškio ligoninę, bet gyvybei 
gręsiąs pavojus. Korimosi 
priežastis esančios moterys 
ir romanai.

Nemuną.
Vos vokiečių vyriausybė 

suvaržė mažąjį pasienio su- skelbia -naują tikybą (“vi- 
sisiekimą su Lietuva, prasi- suomą”), ir kartais yra va- 
dėjo nepaprastas, šmugelis dinamas “lietuviškuoju Kri- 

” šiomis dienomis tu
rėjo teisme bylą su Romos 
katalikų kunigų J. Stanke
vičium.

Kun. Stankevičius yra ku
nigų “Musų Laikraščio” re
daktorius ir per tą laikraštį 
biauriai p. Šidlauską-Visuo- 
mį apšmeižė.

“Lietuviškas Kristus” pa
davė šmeižiką teisman ir 
teismas ji nubaudė.

dėjo nepaprastas šmugelis 
iš Lietuvos Vokietijon. Šmu- -stum, 
geliuojama daugiausia svie
stas ii’ mėsa. Sviestas šmu- 
geliuojamas labiausia todėl, 
kad šmugelninkas pernešęs 
centnerį sviesto uždirba tiek 
pat, kiek kainuoja visas svie
sto centneris Lietuvoje.

Štai pereitos sąvaitės gale 
vokiečių policija ir'žandar
merija ties Skirvyte susekė 
labai didelį sviesto šmugelį. 
Vokiečių muitininkai apti
ko, kad kaž koks vokiečiu 

_______________________ prekybininkas Jurgeneitis 
džiausius mūrinius namus! iš Lietuvos buvęs atsigabe-i
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDROVĖ ATLEIDO 

TARNAUTOJUS.
Teko patirti, kad sumaži-

MUŠTYNĖS SUTINKANT 
NAUJUS METUS.

Birutės-Julijanovs kaime 
pas pil. Keturaki per Naujų 
metų sutikimą besilinksmi- 
'nant įvyko peštynės; keli 
vyrukai buvo supiaustyti li
gi netekimo sąmonės; ir vie
na panelė taipgi nukentėjo 
ir rytojaus dieną išvežė ligo
ninėn greitoji pagalba.
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visame Vilniuje. Vieną 5 au- nęs slapta J Kaukėnus 40) ...
kštų Vilniaus gatvėj, antrą centnerių sviesto ir iš ten.de- ^v^bendrovė^tlrido 
Pylimo ir trečią šv. Magda- tahnemis partijomis ^un- 
Ienos. Pastarasis ______ " J. Z
virš milijono zlotų ir čia bu-[jos vietas. Už šį stambų šmu- 
sianti įtaisyta arkivyskupo £eU Jurgeneitis busiąs nu- 
rezidencija. Šie rūmai busią baustas net 26,000 markių 
gražiausi meno atžvilgiu vi- baudos. Tuo pat metu, kito- 
sam Vilniuj palociai. Lubos Je .Nemuno vietoje, netoli 
busiančios ąžuolinės, visur Skirvytės vokiečių muitinin- 
blizgėsią, žėrėsią. Rūmų kie-1 kai vėl nutvėrė ūkininką Li
mą, skirtą arcivyskupui pa- tviną iš Skirvytės, kuris iš 
sivaikščioti, aptversią di-!Lie^UV0S rogėmis gabenosi 
džiausią murinę i 
jis galėtų vaikščioti ramiai, 
negirdėdamas elgetų ir be
darbių vaitojimų.

is kaštuosiąs'^nėj?s Į tolimesnes Vokieti- Pį 20 žmonhj Esą laukia-
ma ir daugiau atleidimų. 
Auto tarnautojai daro žy
gių, kad atleistieji butų vėl 
priimti tarnybon.

siena kad centnerį ruginių miltų ir 25
1 klgr. sviesto.
, Žandarai iš jo atėmė ve
žamą kontrabandą, roges, 
du arklius ir dar paskyrė di
delę bausmę.

Vis dėlto nežiūrint šių vi
sų drakoniškų priemonių 
prieš šmugelninkus, sviesto

ŠIAULIUOSE VĖL NAU
JAS LAIKRAŠTYS.

Šiauliuose išėjo naujas 
informa c i n i s laikraštis 
“Šiaulių Žinios,” kuris žada 
būti nepolitiškas ir duoti 
skaitytojams lengvos pasi
skaitymo medžiagos.

“UNIVERSAL” LENTPIU- 
VĖS DARBININKŲ 
STREIKAS KAUNE.

Pirmosioms deryboms ne
pasisekus, nei administraci
ja nei darbininkai nesiima 
iniciatyvos streikui baigti. 
Darbininkai kasdien susi
renka Į fabriką. Dabar ten 
streikuoja apie 160 žmonių. 
“Universal” lentpjūvė yra 
paėmus daug darbų iš miš
kų departamento.

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

Arba keliaukite populiariais eks presiniais laivais

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
KOMENDANTAS NU

BAUDĖ NACĮ.
Klaipėda. Krašto komen- ,r 

dantas nubaudė darbininką ir kitų produktų šmugelis
Gebenį (iš Klaipėdos apsk.) I nepaprastai plinta ir kai kas 
500 litų arba vienu mėnesiu. iš jo puikiai uždirba, 
kalėjimo už tai, kad jis Lau- ' *
kupiuose viešai dainavo kir- Į 
žinančias dainas ir nešiojo 
uždraustos uniformos dalį.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
žiobiškis. Rokiškio apsk. 

Vengerinės vienk. Du bro
liai Deksniukai, kirsdami 
malkas miške kažko susivai
dijo. Brolis Petras 17 m. am
žiaus įpykęs smogė pagaliu 
per galvą kitam broliui ir 
vietoj jį užmušė. Tą pačią 
dieną vakare žmogžudys 
buvo areštuotas.

Velionis Pranas turėjo 27 
metus amžiaus.

tJ
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KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo
mulsion sujungia 7 geriausias pagel- 
bas žinomas moderniškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
zartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugražins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
lgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 

Creomulsion. . (Adv.)
t

!
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 LIETUVOS

INIOS

KRIZIS IŠMOKINO
VISKO.

» T • - • jjf

Amerikoje prohibieija iš
mokino visus degtinę dary
ti, o Lietuvoje krizio motais 
stengiasi kiekvienas kiek 
galėdamas sumažinti išlai
das. To norėdami pasiekti 
griebiasi visokių amatų. Pa
skutiniu laiku pradėjo nebe
duoti į dirbtuves dirbti kai
lių, o beveik kiekvienas išsi
dirba pats.

Sako, neblogiau išsidirba 
ir daug pigiau. Taip pat kiti 
bando dirbtis ir naginėms o-f _ ........ 
das, nes šiais laikais pirktis kams sudaro nemaža sunku- g* 
išdirbta oda labai brangu. Imą. Įinc.

NEIŠMOKA DARBININ
KAMS ALGŲ.

Kauno laikraščiai rašo: 
Smulkios įmonės, k. a. siu-

JEI PATRUKĘS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrūkima aeno ar 
naujo. Didelio ar Maža. ir Jm busite 
ant kelio kurie avietkė Tūkstančiams 

Parankamą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojous rašyt pas W. S 
Rice, 70 N. Mam St., Adams, N. Y. 
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždėk ant ^patrukusios-vietos ir 
laizda užgis ir jums bus greitai >a- 
galba- Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to.j^ro Prietaiso. Kam

nuo

«
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GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
, DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentu Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyveninio 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”.

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

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

laidą) arba Rankos čekį.

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

i

vykios, batų dirbtuvės ir kt. J nešiot visf amžių Jritaikytoją. Kam 
paskutiniuoju metu labai į
oradėjo užtęsti atlyginimo 'nuvarė ant operacijos? Oaugybč vyrų 
Šnekėjimus. Toks įmonių
nepunktualumas darbinin-jfe.diž^Į^į u 
Iranu Riidftm npmaža sunku- Y™ steMtln^n <*•

Lietuvos Ūkininkas
. EINA VIENĄ KASTĄ ĮSĄVAIT? *

Talpina įvairia* naujienas iš viso pasaulio. Iš pobtinio f 
gyvenimo Lietuvos ir kitą valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimu.

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

-LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LTTHU ANIA.

i i
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HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš $170.50 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daugiau 

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
_ 252 BOYLSTON STREET, BOSTON

» »

Galit pamatyt visą 
Lietuvą a už

Skaitydami Dr. Margcrio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir. be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, ra nuoširdžiais Lietuves 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 82. Pinigus siųskit money orderiu

Adresuokite:

t



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. S, Vasario 21 d., 1934 m.

Vietinės Žinios
140,000 žmonių neteko 

darbo.
Washingtono įsakymu pe

tite buvo atleista

Kardinolas palaiko vaikų 
išnaudojimą. į

Keliatas metų atgal Kon
gresas yra išleidęs įstatymą, 
kuriuo draudžiama išnaudo
ti nepilnamečius vaikus 
stambaus kapitalo įmonėse. 
Bet šitą įstatymą turi ratifi
kuoti (užgirti) valstijų le- 
gislaturos (seimeliai), kad 
jis taptų konstitucijos prie
du. Apie 20 valstijų jau rati
fikavo jį. šiomis dienomis 
jis buvo paduotas ir Massa- 
chusetts legislaturai. Bet ka
talikų kardinolas su visais 
savo kunigais pakėlė prieš 
jį triukšmą. Ir politikieriai, 
pataikaudami bažnytinėms 
minioms, šitą įstatymą atme
tė, palikdami tūkstančius 
mažų vaikučių ir toliaus 
prakaituoti kapitalo vergi
joj

Stodamas už. vaikų vergi
ją, kunigų bosas aiškina, 
kad valdžia neturi teisės kiš
tis į šeimynos reikalus. Ar 
varyti vaikus Į fabrikus, ar 
ne, tai esąs pačių tėvų reika
las. Valstybė neprivalo į tai 
kištis.

Bet jeigu tai tėvų reika
las, tai kokių plynių į tą rei
kalą kiša savo nosį klerika
lai?

Valstybė čia kišasi į šei
mynos reikalus ne kokiais 1 
piktais tikslais, bet norėda
ma apsaugoti silpnų vaikų 
sveikatą nuo sunkaus ir 1 
kenksmingo darbo fabrikuo
se. Dabar gi silpni vaikučiai 
stovi prie mašinų, o jų tėvai 
vaikščioja be darbo, nes vai- ■ 
kai pigiau dirba. Žmonės 
kalba, kad pats kardinolas 
turi dideles audimo fabri
kas pietinėse valstijose, kur ■ 
išnaudojamas vaikų darbas, 
ir dėl to jisai stoja piestu ' 
prieš tą Įstatymą, kuriuo tas 
darbas norima uždrausti. 
Ištikro, kitaip sunku supras
ti, kodėl jis turėtų stoti už 
vaikų išnaudojimą. Jo tvir- 1 
tinimas, kad darbo uždrau
dimas butų pasikėsinimas 
ant šeimynos laisvės, yra ne- ■ 
sąmonė. Juk yra įstatymas, 
kuris verčia vaikus mokyk- i 
las lankyti, o tačiau niekas 
nesako, kad tas Įstatymas ; 
varžo šeimynos laisvę.

Kadangi katalikų bažny- : 
čios bosas su politikieriais ' 
neleidžia legislaturai tą 
žmoniškumo įstatymą už- : 
tvirtinti, tai žmonės, ku- 1 
riems rupi silpnų vaikučių 
sveikata, žada pastatyti to ’ 
įstatymo ratifikavimą visuo- i 
linam piliečių balsavimui ! 
1936 metų rinkimuose. !

Valdžios visos negeros, 
sako Emma Goldman.

Pereitą subatą Bostone ’Darbo Tarybą Washingto- 
kalbėjo Emma Goldman, ne- Taiyba dalyką ištyrė ir 
plačiai pagarsėjusi anarchi- pasmerkė kompaniją už jos 
stė. Ji buvo deportuota Bet tuo pačiu
vietų Rusijon tuoj po karo, ’ 
nes smerkdavo Amerikos 
tvarką ir agituodavo už So
vietus. Bet Sovietų tvarka 
jai irgi nepatiko, ir ji greitai 
Rusiją apleido. Ji apsigyve
no Anglijoj ir tenai ištekėjo 
už anglo angliakasio. Nuo 
to laiko ji vis prašėsi Ameri
kon, prižadėdama būti išti
kima šios šalies tvarkai ir 
neagituoti prieš ją. Iki šiol 
visus jos prašymus Wash- 
ingtonas atmesdavo, bet 
Roosevelto valdžia sutiko 
įsileisti ją trims mėnesiams 
giminių ir pažįstamų aplan- metu. negali būt vietos prie 
kyti. Gaudama vizą, Emma darbo, pakol nebus priimti 
turėjo pasirašyti, kad pia- visi seni darbininkai, 
kalbų čia nesakys ir jokios 
agitacijos nevarys.

Tačiau „ atvykusi Ameri-

Liepė baigti Stoughtono
streiką.

Stoughtone senai jau 
streikuoja apie . 250 batsiu
vių Corcorann - Shoe Cq. 
dirbtuvėj. Negalėdami su pavogė seifą, kuriame buvo darbių Massachusetts valsti-
kompanija' susikalbėti, dar- 

Ibininkai atsišaukė į NRA

;! laiku liepė darbininkams 
tuoj grįžti darban, o savo 
ginčą su kompanija dėl al
gų ir darbo sąlygų pavesti 
arbitracijos komisijai. Jei 
šita komisija negalėtų priei
ti prie sutarties, tuomet erin- 
čą išspręs Darbo Tarybos 
teismas šioj valstijoj. Kom
panija turi visus streiklau
žius atleisti, o jų vieton pa
statyti streikavusius darbi
ninkus. Pirmenybė prie dar
bo turi eiti pagal išdirbto 
laike ilgumą. Vadinasi, ku
rie buvo pasamdyti streiko

Sugavo lietuvių valgyklos
plėšikus.

Tūlas laikas atgal South 
Bostone vagys įsilaužė į lie- reitą sąvaitę buvo atleista 
tuvišką Strand restoraną ii- nuo CWA darbų 140,000 be- 

Vt ,S- - I _1 L!.. X — __ _ _- 1 -4?
ii- Lie- joj. Paskui atėjo įsakymas 

~ 100,000 bedarbių priimti at
gal, o kaip bus su likusiais 
40,000, da nežinia. Priim
tiems atgal į darbą sutrum
pino darbo valandas ir su
mažino mokestį. Nuo 1 kovo 
minimum bus tik 30 centų į 
valandą ii- dirbti bus duoda
ma tik nuo 15 iki 24 valandų 
į sąvaitę. Nuo 1 gegužės Wa- 
shingtono valdžia ketina vi
sai panaikinti šios rūšies 
darbus.

apie $3,000 pinigais i 
tuvos bonais. Tai buvo 10 
sausio naktį. Dabar policija 
du tų bomų sugavo. Vienas 
vadinasi Stephen Joyse, ki
tas — William Casey, abu
du airišiukai. Du kiti bomai, 
kurie dalyvavo to seifo išvo
gime, buvo jau suimti anks
čiau ii- pasodinti kalėjiman 
už kitas Diktadarybes.

Seifas buvo antrame auk
šte, bet bomai nuleido jį že
myn, įsidėjo automobiliun ir 
išsivežė ant “dumpų” gale 
E.streeto, kur jį sudaužė kil
iais ir pavogė visus pinigus. 
Seifą policija rado “dum- 
puose” tik dabar, kuomet 
3uimti vagys pasakė kur jis 
randasi, bet jis jau tuščias.

Policijos radio sistema 
kaštuos $89,000.

General Electric kompa
nija gavo kontraktą įtaisyti 
Bostono policijai abipusę ra
dio sistemą už $89,000. Tai 
pigiausia esanti kaina. Abi
pusė (two-way) ‘ sistema 
reiškia, kad policijos nuova
dos galės netik priiminėti, 
bet ir siuntinėti žinias. Poli- 
?ijos automobiliuose taipgi 
bus įtaisyti radio aparatai, i

GYDYTOJŲ ADRESAI
Tai. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvaitės uŽDUolikas nu
teistas kalėj iman.

Airišiukas Martin Car- 
ney, kuris pereitą rudenį 
nakties laiku užpuolė ant 
Second streeto ir skaudžiai 
sudaužė lietuvaitę Oną Do- 
relutę, šį panedėlį buvo rąs
tas kaltu ir pasmerktas kalė
jimam

Nužudė da vieną mergaitę.
Šį panedėlį ant Hudson 

streeto, netoli Hairison avė., 
buvo rasta išgėdinta ir nu
žudyta 14 metų Victoria 
David, kuri buvo prapuolus 
nędėldieno rytą. Jos lavoną 
rado netoli jos namų.

Pavogė 7 bombas.
Karininkas Frank J. Otis, 

kon ji tuoj paprašė, kad jai kuris mokina militariškų 
duotų leidimą kalbėti. Ir dalykų bedarbius CCC kem

pėse miškuose, pereitą są
vaitę vežėsi septynes gazi- 
nes bombas dviejuose čemo
danuose. Ir bevežant jam 
abudu čemodanu kažin kas 
pavogė. Jis pranešė apie tai 
policijai, kuri dabar stengia
si susekti, kas tas bombas 
galėtų pavogti. Bet visuome
nei butų įdomiau žinoti 
kam gazinės bombos reika
lingos miškų darbininkų in
struktoriams? Ar bedarbiai 
mokinami tas bombas varto
ti, ar gal jos laikomos tų be
darbių sukilimams malšinti? 
Tai yra daug Įdomesnis 
klausimas, negu kas jas pa
vogė.

valdžia leidimą jai davė. 
Taigi pereitą subatą Emma 
Goldman jau turėjo Bosto
ne savo “debiutą.” Jos mi
tingas buvo gerai išrekla
muotas vietos spaudoje, ta
čiau žmonių susirinko ne
daug.

“Dabar aš esu tvirtesnė 
anarchiste, negu buvau ka
da nors,” pasakė kalbėtoja. 
Anarchizmas reiškia vieny
bę ir laisvę,, ji tvirtina—lais
vę nuo visokių įstatymų, ku
riuos politikieriai daro pilie
čiams varžyti ir išnaudoti.

Pasaulis busiąs laimingas 
tik tada, kada užviešpataus 
anarchizmas. Nebus tada jo
kių valdovų, jokių prispau
dėjų, nebus karų, visi bus 
lygus ir laisvi.

Valdžios visos niekam ne
vertos, vistiek ar jos ameri
koniškos, rusiškos ar fašis
tiškos.

Emma Goldman maniusi, 
kad Rusijoj bus tikra laisvė, 
kuomet caro valdžia tenai 
buvo sugriauta. Bet ve, vie
toj caro ministeriu atsistojo 
komunistų komisarai, kurie 
yra daug aršesni ir įkiresni, 
negu jų pirmtakunai. Caro 
žandarai nelindo tiek į pri
vatinį žmonių gyvenimą, 
kiek dabar lenda komunistų 
žvalgybininkai, sako Emma 
Goldman.

Visame pasauly šiandien 
yra tik dvi šalys, kur yra da 
šiek tiek laisvės, kur žmogus 
gali nevaržomai pasakyti 
savo nuomonę kitiems. Tos 
šalys—tai Anglija ir Ameri- 

jka.

Trįs žmogžudžiai pasmerkti 
mirti.

šio utaminko naktį, kuo
met “Keleivis” eina į spau
dą, Bostono kalėjime turės 
mirti 3 galvažudžiai: Harry 
Clay Bull, Herman Snyder 
ir John A. Donnellon. Kiek
vienas jų yra papildęs žmog
žudystę plėšimo metu. Jų 
giminės ir advokatai malda
vo gubernatoriaus, kad pasi
gailėtų, bet gubernatorius 
atsakė, kad pasigailėjimui 
nėra jokio pagrindo.
Potvinis apie No. Stationą.

Pereitą subatą apie North 
Stationą truko didžioji van
dens ryna po gatve. Bema
tant visas distriktas užlietas 
vandeniu. Skiepai prisisėmę 
pilni vandens ir krosnys už- 
gesytos. Tarp gyventojų kilo

Pereitą sąvaitę užmušti 
6 čiuožikai.

Pereitą sąvaitę automobi
liai užmušė 6 vaikus, kurie 
čiuoždami rogutėmis pasi- 
uainiojo greitai važiuojan
čioms mašinoms ant kelio. 
Automobilių registracijos 
viršininkas Ryan ragina tė
vus atimti vaikams rogutes 
arba neleisti jų čiuožti pavo
jingose vietose. Bet tėvai 
įuk negali paskui vaikus 
vaikščioti ir žiūrėti, kur jie 
čiuožia. Geriausia dalykas 
butų uždrausti visokį čiuoži
mą miestų gatvėse.

Mandagųs plėšikai.
Brightone tūla. Mrs. Gor- 

don stovėjo prie savo namų 
ir kalbėjosi su kaimyne. 
Staiga ties jos namais sus-

panika, nes manyta, kad ju- jauni yyriM, paėmė is jos £ miegU'
į-ankų paketbuką , isęme *
iš jo $20, sugrąžino tuščią Bostono gatvėkarių kom- 
‘pakebtuką atgal, manda- panija pradėjo per teisiną 
giai atsiprašė, kad pertrau- persekiot vaikus, kurie va- 
kė jai pasikalbėjimą, ir nu- žinodami nenori mokėt “fė- 
dumė savo keliais. **•'’* Y6.*** ’ "

Bostono gatvėkarių kom-

Miestas atsiėmė duotą 
pašalpą.

Pora metų atgal našlė An- 
na Sullivan kreipėsi į mies
tą, kad jai- duotų pašalpos 
nes ji neturinti iš ko gyven
ti. Nuo to laiko iki šiol mies
tas išmokėjo jai $535. Bet 
dabar paaiškėjo, kad ji turi 
truputį pinigų banke, todėl 
pašalpa buvo sustabdyta ir 
moteris patraukta teisman, 
kad sugrąžintų išimtus iš 
miesto pinigus. Pereitą są
vaitę turėjo būt byla, bet 
moteris sutiko geruoju grą
žinti miestui tuos- pinigus.

Politikieriai pavagia mili
jonus ir niekad pavogtų pi
nigų negrąžina. Bet biednas 
žmogus ir kelių šimtų pragy
venimui negali gautis
Ponzi paleistas iš kalėjimo.

Pagarsėjęs “finansistas” 
Charles Ponzi, kuris nunešė 
lengvatikiams apie $9,000,- 
000, pereitą sąvaitę buvo 
jau išleistas iš kalėjimo, 
kur jis išsėdėjo daugiau 
kaip 11 metų. Dabar jis bus 
deportuotas Italijon, kaip 
nepageidaujamas svetimša
lis.

Čia reikia pastebėti, kad 
uždarytų bankų prezidentai 
ir kiti sukčiai yra daugiau 
žmonių pinigų pavogę, negu 
Ponzi, tačiau kalėjime jie 
nesėdi ir jų niekas Tiedepor- 
tuoja.
Atmetė majoro sumanymą.

Majoras Mansfieldas buvo 
sumanęs pastatyti ti|tą vir
šum Northern avė., kad au
tomobiliai galėtų važiuoti < 
viršum, nekliudydami sker
sai einančio trafiko apačio
je. Bet miesto valdyba šitą 
sumanymą atmetė, nes jam 
įvykdyti reikėtų $1,000,000, 
o miesto ižde nėra pinigų.

South Bostone juros pa
krašty rasta ‘prigėrusi Nora 
O’Donnell, 44 metų mergi
na. Manoma, kad ji papildė 
savižudystę.

Apskundė Čili respublikos 
konsulą.

Jauna moteris, kuri tarna
vo Čili konsulo,ofise, dabar 
patraukė konsulą Sigreną 
teisman reikalaudama $10,- 
000 atlyginimo už nuplėši
mą jai garbės. Ji sako, kad 
konsulas neteisingai apvagi
nęs ją, sakydamas, kad ji 
pasisavinusi kiek^ten pinigų 
iš ofiso nebūnant jam namie 
ii- grasinęs ją net areštuoti 
užtai. Toks kaltinimas nu
plėšęs jai garbę ir todėl rei
kalauja $10,000.

2 metų mergaitė nunuodijo 
3 mėnesių savo sesutę.

Thal’ų šeimynoje Dor- 
chesteryje buvo toks įvykis. 
Tėvams išėjus iš namų, lop
šy pradėjo verkti 3 mėnesių 
mergaitė. Norėdama ją nu
raminti, 2 metų amžiaus 
mergaitė surado motinos 
padėtų kažin kokių pilių ir, 
manydama kad tai saldai- 
nės, prikimšo mažiukei į 
burną. Tų pilių butą nuodin
gų, ir mažutė mergaitė mirė.

Surinko jau $2.264,600.
Aukų rinkimo vajus be

darbiams šelpti Bostone iki 
pereitos sąvaitės pabaigos 
davė jau $2,264,600. Nori
ma iš viso surinkti $4,500,- 
000.

REIKALINGAS JANI- 
TORIUS.

Prižiūrėt Apartmcnt Namus, turi 
mokėt ir pataisyt—iškalsamuot, is- 
pentyt ir popicriuot. Pageidaujama, 
kad butų nevedęs. Atsišauki t tuo jaus.

MR. PETERSON. 8 SL Lucas Rd.. 
Alsiau, Mass. Tel. Stadium 6562.

J. G. PETRAUSKAS
■ Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit j namus. (8) 

453a BROA1>WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 20Z9-W

JOSEPH MARTIN CO. 
/LAISNiUOTI 

Karpenteriai ir Pen toriai.
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsirookėjimo.
Darbas garantuojamas visuomet.

396 SEAVER STREKT 
IKJRCHEOTER. mass. 

TH- Talbot 3763

BAY VIEW 
DISTR1BVTING CO.
Geriausioe Degtinės. Vynai, 

Alte ir šampanas.
Dykai pristatome i Namus.
106a DORC0ESTER STREET
So. Bateli. Tat s. B* Į348

Garažai norėtų uždrausti 
laikyt automobilius gatvėse.

Didžiųjų garažų savinin
kai Bostone padavė majorui 
Mansfieldui reikalavimą, 
kad- biznieriams butų už
drausta laikyti automobilius 
miesto gatvėse. Jie nurodo, 
kad Bostono garažai yra į- 

; vertinti $12,000,000 ir turi 
mokėti miestui didelius mo
kesčius, o neturi iš ko tų mo
kesčių surinkti, nes suvažia
vę miestan biznieriai ir pro
fesionalai savo automobi
lius per dieną laiko pasista
tę prie šaiygatvių. Visi jie 
turėtų būt suvalyti į gara
žus, kad garažų savininkai 
galėtų daugiau biznio pasi
daryti.

Bet kaip tada butų su krau
tuvėmis ir saliunais, kurie 
taip pat turi mokėti miestui 
didelius mokesčius, o kostu- 
merių neturi? Sekdami ga
ražų savininkus, saliuninin- 
kai taip pat turėtų pareika
lauti, . kad policija varytų 
publiką nuo gatvių į saliu- 
nus alaus ir degtinės gerti. 
O namų savininkai, kurių 
namai stovi tušti, turėtų rei
kalauti, kad miestas parū
pintų jiems gyventojų. Kur 
čia butų galas?

Peršovė auksorių.
Pereitą sąvaitę ant Wash- 

ington streeto pas auksorių 
Naigles įsiveržė keli plėši
kai ir apiplėšė jj, o kada tas 
nenorėjo ji^ išleisti, jie jį 
peršovė ir pabėgo.

Banditai pagrobė $3,800-
Pereitą pėtnyčią 6 bandi

tai užpuolė Marmon Shoe 
Co. ofisą Jamaica Plain’e ir 
pagrobė $3,800 pinigų, ku
rie buvo suskaityti darbinin
kų algoms.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS 
' VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET 
(Kampas Broaduay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Šou t h Boston 2732 

Namų: Talbot 2471.*  .

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITA1TI8
413 Old Coloay Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.
——■ i

Telefenas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-ŪNDERTAKER

Geriausias patarnavimas
iaiaouiv ene.

Pagrabus paruošta pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdima’ valan
doj, duosime geriausių pėtarnavi-
* 258 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Brocktouo ofisas:

16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Btecktea 4119 >

VIENO CENTO IŠPAR-
• DAVIMAI

Įvyks Lietuvių M. Žinyčioj, 
Kovo-March 1, 2 ir 3 d. 1934 
m., 6:30 vai. vakarais. Kiek
vienas galės gauti gerą daik
tą mokėdamas vieną centą! 
L. M. Ž. nariai yra kviečia
mi atnešti dovanas tam par
davimui: jūsų parama yra 
reikalinga. L. M. ž. Pildoma 
Valdyba prašo visų paremti 
Žinyčios reikalus.

Federališkos Valdžios 
Parama

yra teikiama visiems, ku
riems yra reikalinga. Namų 
savininkai ir gali gauti ang
lių, jei iš namo ir savaitinė 
alga nesudaro $20.00 į są
vaitę įeigos. Kiekvienas gali 
ateiti pasikalbėti su Lietu
vių M. Žinyčios Ministeriu, 
kuris mielu noru patarnaus 
ir patars. Kurie reikalaujat 
pasiskubinkit, nes anglys 
bus duodamos tik per vasa
rio mėnesį.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 

Modelis 19.34 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory
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♦ Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

■mo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.
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Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų 

,, Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105----- ------- „—
DR. G. L. K1LLORY

60 Scollay Sųuare, Ruoni 22 
BOSTON Telef. Lafavette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

Nervų Ligų.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ry t. iki 1.

JI
11

Tel. So. Boston 26S*.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 'd vale.
NEDĖLIOMIS: 

į iki 1 v. po pietą 
tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. University *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: »-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMET RISTAS
i

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAsAKARNIS. O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass.

| A.J.NA9IAKSY Į
J Real Estate & Insurance !
• 366 W. BR0ADWAY, Room 1 *

SOUTH BOSTON, MASS.
| Office Telephone Res. Telephone |
• So. Boston 3357 Jamaica 2031-51 j 
į Residence: 251 Chestnut Avenue Į 
l Jamaica Plain, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABOR1US 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Rea. 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
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų 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 vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Kay 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikus.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
5114 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETERIA
P. MOLIS IR GEO. MASILION1S 

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

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.
GERAS ALUS, p&TINĖ, VYNAS

IR KITI GBRIMAI. 
Kaina prieinama. Prašome užeit 

377 Broadway South Boston, Mass.
KnoooooocoMoaoooooomMeMCKoooGGi




