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AMERIKA NEBEGRĮŠ ATGAL Kasykloj.

SAKO PREZ. ROOSEVELTAS
JIS REIKALAUJA TRUM 

PINTI VALANDAS IR 
KELTI ALGAS.

Tiktai tuo budu galima bu
sią atstatyti vidaus rinką 

Amerikos produktams.
ŠĮ panedėlį Washingtone 

atsidarė Pramonės Kongre
sas, kuriame dalyvauja apie 
4,000 fabrikantų, bankinin
kų ir'kitokių kapitalistu. Jie

arų” neatiminėja ir pabau
domis negrąsina.

Unijų vadai skundėsi, kad 
kompanijos kapoja darbi
ninkams algas, nepripažįsta 
unijų, spaudžia sunkiau 
dirbti ir kitokiais budais 
darbininkus engia. įvedus 
NRA ir sutrumpinus darbo 
valandas, daugely vietų 
amatninkams buvo nukapo
tos algos, taip kad dabar kai

kartu su NRA atstovais svar- kurie jų gauna po $10 ma
žiau i sąvaitę, negu gaudavo 
prieš NRA.

Visi šitie skundai ir kriti
ka buvo prezidento Roose
velto išklausyta, ir šį pane- 
dėli kalbėdamas Pramonės 
Kongrese jisai pabrėžė, jog 
darbininkams turi būti pri- 

i pažinta teisė laisvai organi
zuotis.

“Atgal Amerika jau nebe
grįš,” jis pasakė fabrikan
tams. “Mes neisim atgal prie 
senų sąlygų ir metodų.”

Darbo valandos turi būt 
da daugiau sutrumpintos, 
sako prezidentas, ir podraug 
turi būt pakeltos darbininkų 
algos, nes tik tuo budu mes 
galime atstatyti vidaus rin
ką savo pramonės produk
tams.

Jisai nurodė skaitlinėmis, 
kad 90 nuošimčių pirkėjų 
Amerikoje sudaro tie žmo
nės, kurie gyvena iš algų, o 
vos tik 10 procentų susideda 
iš tų, kurie gyvena iš biz
nio. Todėl visam kraštui ir 
pačiai pramonei svarbiau 
vra palaikyti didžiumos už
darbi, negu mažumos.

šita Roosevelto kalba bu
vo kaip ir pagrindas, kuriuo 
turi remtis Pramonės Kong
reso darbai. Visų pirma turi 
būt susitarta dėl darbo va
landų sutrumpinimo ir algų 
pakėlimo.

Pasirendamas šituo Roose
velto reikalavimu, NRA vir
šininkas Johnsonas jau pa
siūlė Pramonės Kongresui, 
kad darbo laikas butų su
trumpintas 10 nuošimčių. 
Tai reiškia, vietoj 40 valan
dų, turėtų būt 36. Bet darbi
ninkų unijos reikalauja 30 
valandų. Kitaip bedarbių ar
mija nesumažėsiantti.

sto klausimą, kaip suderinti 
pramonės reikalus su darbi-' 
ninku ir visuomenės reika
lais, kad kuo mažiausia butų 
trinimosi ir prieštaravimo.

Tai yra pirmutinis, toks 
kongresas Amerikos istori
joj. Jį sušaukė pati valdžia. 
Jo posėdį šį panedėlį atida
rė pats prez. Rooseveltas, 
kuris išdėstė savo pažiūras 
ir NRA tikslus.

“Pirmučiausia pramonės 
užduotis yra duoti darbinin
kams kuo daugiausia darbo 
ir mokėti jiems tokias algas, 
kad jie galėtų nusipirkti rei
kalingų sau daiktų,” pareiš
kė Rooseveltas. Ir jis pridū
rė, kad tai turi būt padaryta 
tuojaus.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone buvo viešas NRA teis
mas. Valdžios sukviesti kri
tikai ir priešininkai kaltino 
ir kritikavo NRA. Buvo su
važiavę visokių organizaci
jų atstovai, įvairiausių pa
žiūrų žmonės. Buvo unPjų 
viršininkai, buvo socialistu 
veikėjai, buvo juodveidžių 
atstovai ir buvo net komuni
stų kalbėtojas Robert Mi- 
nor. Aštriausia NRA apara
tą kritikavo socialistų vadas 
Normali Thomas. Jis pasa
kė: “Man teko būti visose 
krašto dalyse ir aš žinau, 
kad NRA kodeksams vykin
ti aparatas visur yra sukliu
ręs. Tą aparatą valdo dau
giausia darbininkų priešai, 
todėl darbininkai neturi jo
kios apsaugos. Bet aršiausia 
yra tai, kad patys NRA ko
deksai yra padaryti ne dar
bininkų reikalams ginti, bet 
kainoms kelti ir trustams 
pelnus didinti.”

Komunistų Minor taipgi 
pasakė, kad NRA daugiau
sia rūpinasi stambaus kapi
talo reikalais, o ne darbi
ninkų būkle.
Įdomus‘dalykas, kad Penn- 

sylvanijos gubernatoriaus 
Pinchoto žmona irgi stojo 
darbininkų pusėj ir karštai 
svilino plieno magnatus, ku
rie smaugia darbininkų uni
jas, o NRA viršininkas gen. 
Johnsonas nieko sau iš to 
nedaro.

“Johnsonas kalba Roose
velto žodžiais, bet dirba 
Hooverio darbą,” pasakė 
Mrs. Pinchot Ji nurodė, 
kaip NRA admnistracija 
spaudžia mažus restoranė
lius ir mažutes “beauty 
shops,” atiminėja iš jų “mė
lynuosiu^ arus” ir grąsina 
pabaudomis už nepildymą 
NRA kodeksų, bet kuomet 
NRA kodektus laužo tokie 
stambus plieno magnatai, IPlanters Banko sargą, kuris 
kaip Weir, Budd ir jiems pa-j gabeno $60,000, ir išplėšę iš 
našus, tai iš jų “mėlynųjų į jo tuos pinigus pabėgo.
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— Beaver- 
už 4 mylių 

Logan 
kasykloj pereitą 

Įvyko

Johnstown, Pa. 
dalės kaimely, 
nuo Johnstovvno, 
(’oal C'o.
sąvaitę Įvyko sprogimas, 
kuris 4 mainerius užmušė ir 
3 sužeidė. Vienas užmuštųjų 
vadinosi Andy Funadel, an
tras — John Bearich. Kitų 
dviejų asmenybė buvo da 
neišaiškinta rašant šią žinią. 
Sužeisti vadinas James Yea- 
ger, George Masler ir Ele- 
mer Williams. Pastarasis y- 
ra kasyklos superintenden
to padėjėjas. Jis skaudžiai 
apdegintas sprogimo lieps
na. A

Popiežius Išgelbėjo 
Kardinolą Nuo 

Kalėjimo.
Vokietijos katalikų kardi

nolas Faulhaber labai susi
pyko su Hitlerio valdžia, nes 
ši aiškina katalikybę kaip 
žydų tikėjimo atskalą, pri
taikytą žydų driskiams ir 
vokiečiams netinkamą. Gin
damas savo biznį kardinolas 
Faulhaber nuėjo taip toli, 
kad naciai jau žadėjo jį are
štuoti. Taigi, kad išgelbėjus 
jį nuo kalėjimo, 
paskyrė jį savo 
niu” Vokietijai. Dabar jis 
skaitosi jau “svetimos vals
tybės diplomatu” ir, kaipo 
tokį, naciai negali areštuoti. 
Jie gali tik išvyti jį iš Vokie
tijos kaip nepageidaujamą 
“svetimšalį.” Gali būt. kad 
jie taip ir padalys.

I

Šalčiai Sunaikino 
Vabalus ir Kirminus.

Bet vaismedžiams taipgi 
daug blėdies pridarė.

Massachusetts valstijos že
mės ūkio kolegija Amherst’e 
paskelbė gerą žinią farme- 
'•iams ir daržininkams. Sa
ko. ateinančia vasarą nebu- 
-ią vabalų ir kirminu, kurie 
paprastai pridaro tiek daug 
nuostoliu laukams ir so
dams. Profesorius Bourne, 
kuris veda entomologijos la
boratorija Amhersto moky
kloj, surinko daugybe kir
minu lizdų su kiaušiniais 
šalčiams praėjus, ir pastatė 
juos i tokias sąlygas, kuriose 
i-urėtų išsiperėti vikšrai. Pa
sirodė, kad kiaušinėliai jau 
nebegyvi. Tik vieni uodai 
:šlaikė šalčius ir pasiliko gy-
•vi.

Nors šalčiai sunaikino 
daugybe kenkėjų, jie tuo pa
čiu laiku padarė nemaža 
blėdies ir jautresniems vais
medžiams. Pyčių žiedai 
Naujoj Anglijoj ir New Yor
ko valstijos šiaurėj esą su
naikinti.

I

Streikas Milivaukee 
Mieste.

Pereitą sąvaitę Milwau- 
kee mieste elektros, gazo ir 
gatvėkarių kompanijų dar
bininkai nutarė apskelbti šį 
panedėlį streiką, reikalau
dami unijos pripažinimo. 
Jeigu streikas pavyktų taip 
kaip unijų planuojama, tai 
netik Mihvaukee miestas, 
bet ir visa jo apylinkė per 
100 mylių pasiliktų be gat
vėkarių ir be šviesos. Unijų 
viršininkai mušė preziden
tui Rooseveltui telegramą, 
reikalaudami, kad jis Įsikiš
tų ir priverstų kompanijas 
pildyti NRA kodeksą, nes 
kitaip visuomenei pasidaly
sią labai daug neparanku
mo, kuomet streikas kils.

popiežius 
“pasiunti-

Sugavo Netikrųjų 
Pinigų Platintoją
Worcesteiy pereitą sąvai

tę valstijos policija suėmė 
tūlą E. Martini iš Brooklyno 
kuris važiuodamas busu iš 
New Yorką i Bostoną keitė 
netikrąsias 10-dolerines 
kiekvienoj vietoj, kur tik 
busas sustojo poilsiui. Pas jį 
rado da šešias 10-dolerines 
neiškeistas. Jis tuoj prisipa
žino prie kaltės ir paaiškino, 
kad nusipirkęs 10 šitokių 
“bumaškų” iš New Yorko 
gengsterių ir jie patarę jam 
oaimti busą Į Bostoną ir va
žiuojant tuos pinigus leisti. 
Taip netikrieji pinigai esą 
platinami po visą Ameriką.

Ispanijos Kabinetas 
Rezignavo.

Pereitą sąvaitę visai neti
kėtai atsistatydino Ispanijos 
vyriausybė su premjeru Ler- 
roux’u priešaky. Pirma buvo 
oaskalų, kad Lerroux pla
nuojąs paskelbti “radikalų 
diktatūrą.” Po to žinios sa
kė. kad du ministeriai žada 
iš kabineto pasitraukti, tur
būt nepritardami tokiai 
“diktatūrai.” Dabar iš Mad
rido pranešama, kad prezi
dentas Zamora vėl paskyręs 
Lerroux’ą kabinetui organi
zuoti. Laimėjus dešiniems 
parlamento rinkimus, dabar 
Ispanijoj vėl pradeda pusti 
stipresnis vėjas iš kairės.

VALDININKAS GAVO 840
METŲ KALĖJIMO.

Buvusis Kansas valstijos 
iždininkas Leland C. Cald- 
well buvo nuteistas kalėji- 
man nuo 40 iki 840 metų. Jis 
buvo kaltinamas tuo. kad 
būdamas valstijos valdinin
ku prisispausdino sau falšy- 
vų valstijos paskolos bonų 
ir išpardavė juos žmonėms, 
surinkdamas apie $1,000,- 
000. Tikrai milioninis “pat
riotas.”

NUŽUDĖ PAČIOS UŽ
MUŠĖJĄ.

Michigan City, Ind.—Pe
reitą sąvaitę čia buvo nužu
dytas elektros kėdėj Harvey 
Edwards. kuris tūlas laikas 
atgal užmušė savo pačią. 
Prieš pat mirtį jisai mėgino 
kalėjime pats nusižudyti ir 
susipiaustė rankų gyslas, 
kad kraujas nubėgtų. Bet 
valdžios daktarai jį išgelbė
jo ir nuvilkę į elektros kėdę 
nugalabijm

ROOSEVELTAS APSAU
GOJĘS AMERIKĄ NUO 

REVOLIUCIJOS.
“Jeigu ne Roosevelto iš

mintinga vadovybė, tai ir 
Amerikoje butų galėjusi kil
ti panaši revoliucija, kaip 
dabar vyksta Europoje,” pa
sakė anądien Clevelande 
kalbėdamas plačiai žinomas 
Bostono pirklys Edward A. 
Filene.

Žuvo Francuzų 
“Lindberghas”.

Pereitą subatą iš Pary
žiaus išlėkė orlaiviu į Ko
penhagą pagarsėjęs francu
zų lakūnas Dieudonne Cos- 
te ir ligi šio panedėlio apie 
jį nebuvo da jokios žinios, 
todėl manoma, kad jis nu
krito į jūres ir žuvo. Jis btx 
vo pirmutinis lakūnas perlė
kęs Atlantą iš rytų į vaka
rus, t. y. iš Europos į Ameri
ką. Be to, pereitą rudenį ji
sai sumušė visus tolimo skri
dimo rekordus. Todėl jis bu
vo vadinamas Francuzijos 
“Lindberghu.”

VOKIEČIAI SUTAUPĖ 
NUO PIETŲ $9,528,000.
Per šešias sąvaites kas ne- 

dėldienį Vokietijos žmonės 
taupė pinigus nuo savo pie
tų. Jie valgė tik sriubą ir 
duoną, išsižadėdami mėsos 
;r kitų dalykų, ir kiek nuo to 
sutaupė, ta aukavo bedarbių 
pondan. Per šešis nedėldie- 
nius buvo surinkta 24,000,- 
000 markių arba $9,528,000.

IŠPLĖŠĖ $60,000
Richmond, Va.—šeši gin

kluoti banditai pereitą pėt- 
nyčią užpuolė čia Statė

VENGRIJOJ ATIDENGTA 
ŠNIPIJADA.

Budapešto žiniomis, šio
mis dienomis Vengrijoj bu
vo susekta didelė šnipijada. 
Esą jau suimta 100 karinin
kų ir civilių žmonių, tų tarpe 
daug gražių moterų. Trįs 
karininkai nusižudę. Šnipai 
veikę Jugoslavijos naudai. 
Kiekviena valstybė užlaiko 
Tavo žvalgybininkus, bet sa
vo kaimynų šnipus persekio
ja kaip šunis.

DAKTARĖ DEAN NUTEI
STA IKI GYVOS GALVOS

Mississippi valstijoj pasi
baigė sencacinė byla, kurioj 
daktarė Dean buvo kaltina
ma nunuodijusi d-rą Kenne- 
dy. Abudu jie dirbo vienoj 
klinikoj ir buvo įsimylėję 
viens kitą. D-ras Kennedy 
pametė savo žmoną ir žadė
jo vesti d-rę Dean, bet vė- 
’iau jis apsigalvojo negerai 
darąs ir nutarė vėl grįžti, 
orie savo žmonos. Keršyda
ma užtai d-rė Dean uždavusi 
jam degtinės su nuodais ir 
mirė. Prisiekusiųjų suolas 
dabar nuteisė ją kalėti visą 
amžių.
JEANS BUS ANGLŲ
MOKSLININKŲ GALVA.
Anglų Draugija Mokslui 

Kelti paskyrė savo pirminin
ku pagarsėjusį astronomą 
Jam esą Jeansą, kuris dabar 
“vasaroja” Floridoj. Jeans 
vra skaitomas Anglijos Ein
šteinu- ,7__ ...

645 
vietų Žmones i Jūres

r> ji o * j* 4 400 ŽVEJŲ IR 190 ARK-Brooklyno Socialistų LIy plaukia kaspijoj.
Pokilis Šauniai 

Pavyko.
Pereitą nedėldienį musų 

draugai socialistai Brookly- 
ne turėjo suruošę prakalbas, 
o vakare pokilį su vakariene 
ir šokiais. Kalbėjo adv. Gu-

Kiti Beringo Susmaugoj pa
sistatė kaimą ant ledo lyties.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad dabartiniu laiku trijose 
atskirose vietose ledo lytys 
yra nunešusios į jūres apie 
'645 rusus, kuriems kas mi-

gis iš Chicagos ir adv. Bago- nuta gręsia mirtis.
Kaspijos juroj atsiskyręsčius iš Bostono. Žmonių pri

sirinko tiek, kad salėn netil- nuo kranto ledas nunešė su 
po. Ūpas kuo puikiausias.

I Vakare socialistai tikėjo
si turėti apie 100 svečių prie 
vakarienės, bet susirinko a- 
pie 200 ir da kokiems 200 
buvo atsakyta, nes salėje 
jau nebuvo tiek vietos ir ne
buvo tiek valgių paruošta.

Tuo tarpu sklokininkų va
karienėj buvo tik apie 30-40 
žmonių.

Buvę “vienybiečiai” perei
tą nedėldienį irgi turėjo sa
vo pokilį. Pas juos atėjo tik 
apie 20 svečių. Į pabaigą vi
si jie su rengėjais atvyko Į 
socialistų pokilį. Pasirodo, 
kad visuomenė socialistams 
prijaučia ir jų parengimus 
remia.

SUSTREIKAVO BRIDGE- 
WATERIO BATSIUVIAI.

Bridgewater, Mass. — Pe
reita savaitę čia sustreikavo 
L. Q. White Shoe Co. dirb
tuvės 500 batsiuvių. Sako
ma. kad kompanija nukapo
jo “testeriams” algas, dėl to 

’T kilęs streikas. Metę darbą, 
darbininkai tuoj susirinko 
salėn ir atlaikė masinį mitin
ga.

$2,000,000 Byla Dėl
Rasputino Nužudymo, 

sako, aš Rasputino istoriją 
gerai žinau ir galiu liudyt, 
jog dabartinėj filmoj viskas 
yra atvaizduota teisingai ir 
kunigaikštienės Juzupovie- 
nės reikalavimas $2,000,000 
atlyginimo neturi jokio pa
grindo.

Be to, šitas karininkas d a 
uapasakojo, kaip jis ir kiti 
Petrograde buvo padarę są
mokslą išvogti caro šeimyną 
po revoliucijos ir išvežti ją 
užsienin, bet tas sąmokslas 
jiems nepavykęs.

Vėliausios žinios iš Londo
no sako, kad teismas pritei
sė kunigaikščio Juzupovo 
žmonai $126,000 iš filmų 
kompanijos.

GRAIKIJA LIEPĖ INSU- 
LU1 IŠSIKRAUSTYT.
Graikijos vyriausybė pe

reitą subatą galutinai prane
šė buvusiam Chicagos milio- 
nieriui Insultui išsikraustyt 
iš Graikijos. Amerikos val- 
tįžia senai jau reikalauja jo 
išdavimo, nes valdydamas 
elektros kompanijas jis čia 
pridarė didelių suktybių.
MASKVOJGAUTAS JA

PONŲ PROTESTAS.
Japonijos atstovas Mask

voje įteikė savo valdžios 
protestą Sovietams, kam jų 
orlaiviai skraido per Man- 

tino nužudyme. Taigi, jis 1 džuriją ir Korėją.

; savim 400 žveju ir 190 ark
lių su vežimais. Lakūnas 
vardu Vodopianov nunešė 
iš Maskvos ir numetė jiems 
ant ledo valgomųjų daiktų 
ir vaistų, ir paskui nurodė 

lledlaužiams kryptį, kuria jie 
j turėtų plaukti tų žmonių gel
bėti. Bet per ledus sunku lai
vams prasilaužti.

Panašus likimas ištiko 
145 žvejus ties Kulali sala.

Trečias rusų būrys, susi
dedąs iš 101 žjnogaus, pate
ko ant ledo Beringo susmau- 
goj, tarp Sibiro ir Alaskos. 
Jie plaukė su prof. Smito 
ekspedicija į Vrangelio salą, 
bet jų laivas buvo suremtas 
tarp ledų, sulaužytas ir nuė
jo jūrių dugnan. Žmonėms 
pasisekė sulipti ant didelės 
ledo lyties ir dabar vėjas ne
ša juos Alaskos linkui. Mais
to ir drapanų jie spėjo iš lai
vo pasiimti užtektinai. Jie 
pasistatė sau net būdas ant 
ledo, o prof. Šmitas ir radio 
aparatą spėjo iš laivo per
kelti ant ledo ir jam pavyko 
jau su Maskva susižinoti. Jis 
sako, kad badas jiems ne- 
gręsia, bet gręsia kitas pavo
jus — tai greitas ledo tirpi
mas ir trupėjimas. Ameri
kiečiai biznieriai Alaskoj 
organizuoja rusams greitą 
pagalbą ir žada siųsti kelia- 
tą orlaivių. Pereitą subatą 
rusai buvo apie 350 mylių 
nuo Alaskos miesto Nomės.

s.

Sąmokslas išgelbėti caro 
šeimyną nepavyko.

Londone pereitą sąvaitę 
buvo nagrinėjama įdomi by
la dėl pagarsėjusio arkliava
gio ir paleistuvio popo Ras- 
putino, kuris buvo paėmęs į 
savo nagus carienę ir ilgą 
laiką mulkino carą. Kaip ži
nia, karo metu Rasputinas 
buvo caro artimųjų nužudy
tas ir po ledu pakištas. Jo 
nužudyme dalyvavo ir caro 
giminaitis kunigaikštis Ju- 
zupovas. Dabar anglų filmų 
kompanija, Metro-Goldwyn 
-Mayer Pictures, pagamino 
filmą “Rasputin and the 
Empress,” kurioj nušviečia
mi Rasputino santikiai su 
cariene. Kunigaikščio Juzu- 
dovo žmona Irena įžiūrėjo 
toj filmoj savo asmens ap- 
įuodinimą ir užvedė prieš 
filmų kompaniją bylą, rei
kalaudama $2,000,000 atly
ginimo. Didžiausią sensaci
ją toj byloj padarė vienas 
anglų karininkas, Oliver Lo- 
?ker-Lampson, per 25 metus 
buvęs Anglijos parlamento 
narys. Pastatytas liudininku 
iisai pareiškė, kad karo lai
ku jisai tarnavęs caro armi
joj, asmeniškai buvęs pas 
carą, gerai pažinojęs Raspu- 
tiną ir buvęs Puriškevičiaus 
pakviestas dalyvauti Raspu-

i

Kunigai Turi Mokėt 
Mokestį Kaip Sen

berniai.
Iš Barcelonos pranešama, 

kad Katalonijos Finansų 
Taryba išleido patvarkymą, 
kuriuo visiems senberniams 
vra uždedamas mokesnis. 
Visi katalikų bažnyčios dva
siškiai taipgi įskaityti Į sen
bernių kategoriją ir turi mo
kėt mokesnį kaip visi kiti 
viengungiai.

Katalonija pirma buvo Is
panijos dalis, bet po revoliu
cijos Ispanijos Steigiamas 
Seimas davė jai autonomiją.

SUDEGĖ 9 KARIUOME
NĖS ORLAIVIAI.

Port Leavenworthe, Kan- 
sų valstijoj, pereitą nedėl- 
dienį ugnis sunaikino 9 ka
riuomenės orlaivius, o kiti 
apdegė. Nuostoliai siekia 
$250,000.

TEISĖJAS PASIKORĖ.
South Carolinos valstijoj, 

Charlestono mieste, pereitą 
nedėldienį pasikorė Jungti
nių Valstijų Distrikto teisė
jas Cochran. Motyvas neži
nomas, ar bent nenorima jį 
viešai skelbti. •

klausl.it
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Avanpostas Vakaruose."

Gardenas mirguoja. Riksmas, 
sumas.

“Kaip tik pirmininkaująs Al- 
gemon Lee atidaro mitingą — 
komunistai, nesavo balsais ima 
baubti, švilpti, staugti. Nors 
Gardene yra garsiakalbiai, ta- 
čiaus nieko negirdėt kas sako
ma nuo estrados, nes didžiulis 
(buvo daugiau 20,000 žmonių) 
mitingas pavirsta į kokią tai 
pamišėlių patalpą. ‘Ot tai bend
ras frontas!’ kaž kur girdėt 
balsai. ‘Bu-u-u!’ vėl skamba 
‘choro’ daina.

“Pirmininkas perstato kal
bėt Amalgameitų Unijos sek
retorių Schlossbergį. Komunis
tai •nubaubia. Perstato Moterų 
Suknelių Unijos prezidentą 
Dubinskj — nubaubia. Tuomet 
atsistoja ‘Daily Workerio’ re
daktorius Hathavvay ir eina 
prie estrados. ‘We want Hatha- 
way! we want Hathaway!’ rė
kia komunistai.

“Hathaway užlipa ant estra
dos, kažką sako pirmininkui ir 
eina prie mikrofono. Vienas iš 
socialistų trenkia kumščiu 
Hathaway per galvą, kitas nu
lupa žipono rankovę, nuverčia 
jį nuo estrados, o priedui dar 
su krėslu per galvą.”

“NAUJOJI GADYNĖ” 
APIE KOMUNISTŲ 

PROVOKACIJĄ 
NEW YORKE.

Apie tai, kaip komunistai 
užpuolė New Yorko sociali
stų ir unijistų protesto mi
tingą prieš Austrijos val
džią, “Keleivy” buvo jau 
plačiai rašyta. Gal kai kam 
pasirodė, kad mes perdaug 
vienpusiškai dalyką nušvie- 
tėm ir be reikalo visą kaltę 
už sukeltas riaušes suvertėm 
komunistams. Taigi pasi- 
klausykit, ką apie tai rašo 
“Naujoji Gadynė” (nr. 8), 
kurios leidėjai ir redaktoriai 
skaito save komunistais.

Pažymėjęs faktą, kad Au
strijoj buvo fašistinės val
džios užpulti tik vieni socia
listai, kad komunistų tenai 
beveik nėra ir apie juos nie
ko negirdėti, “Naujosios 
Gadynės” rašytojas sako:

“Kaip ten nebūtų, bet new- 
yorkiečiai komunistai nusitarė 
Austrijos įvykį kapitalizuot sa
vo naudai. Jie pradėjo leist 
obalsį bendro fronto socialistų 
ir komunistų ir surengė protes
to demonstraciją ties Austrų 
konsulato patalpa. Demonstra
cijoj dalyvavo daugelis sociali
stų ; policija ją išardė.”

Mums rodos, kad čia “N. 
G.” klysta. Tą protesto de
monstraciją prieš Austrijos 
konsulatą rengė ir socialis
tai, ne komunistai.

Bet eikim toliau: ,
“Staiga po to prasidėjo lenk

tynės. Socialistų Partija. Amal
gameitų Unija, Moterų Sukne
lių Siuvėjų Unija, Workmen’s 
Girele ir kitos socialistų įtakoj 
esamos organizacijos paskelbia 
streiką vasario 16. nuo 3 vai. 
po pietų, ir įsako savo nariams 
sueiti į Madison Souare Gar- 
den, kur įvyksią.*? protesto mi
tingas prieš Austrijos fašistinę 
valdžią.”

O komunistai ve ką daro: 
“...komunistai įsako savo 

kontroliuojamom unijom (T. 
U. U. L.) irgi skelbti streiką 
vasario 16 ir visiem komunis
tam bei jų šalininkam masi
niai, su iškabomis, maršiloti į 
socialistų mitingą; ten numar- 
šavus. neleisti sakyt prakal
bų...”

Iš vienos pusės jie organi
zuojasi daryt didžiausią 
provokaciją, kad pasitarna
vus Austrijos fašistams, o iš 
kitos pusės jie skleidžia tarp 
socialistų ir unijistų šitokio 
turinio lapelius:

“Socialistai ir ADF darbinin
kai! Jūsų vadai susivienijo su 
Amerikos fašistais — Wollu ir 
I>a Guardia. Jie įžeidžia karžy
giškus Austrijos darbininkus. 
Jūsų vadai rengia fašizmą 
.Jungtinėse Valstijose. Susivie- 
nykit su komunistais tikroj ko
voj prieš kruvinąjį fašizmą 
Austrijoj ir fašistus Ameriko
je!”

Panašius dalykus skelbė 
ir komunistų partijos oficia
lus organas “Daily Worker.” 

Toliau “N. Gadynės” ben
dradarbis sako:

“Komunistai, su kapelija ir 
visokiausiom iškabom, atmar- 
šavo į Gardeną nei kiek nepa
vėlavę. Bet obalsių ir muzikos 
instrumentų policija neleido 
nešti į svetainę.

“Pirmas žygis — bėrimas vi
sokių lapelių nuo balkono. Vie
noj vietoj praeina vaikinas, 
pardavinėdamas ‘Daily Work- 
erį’; paskui jį ateina mergina 
ir siūlo ‘New Leader,’ socialistų 
organą. Tuojaus vienas vyriš
kis prišokęs ištraukia ‘Lead,erį’ 
iš merginos rankų, sudrasko ir 

i nuteškia ant žemės. 4
'u^_“Dar daugiau lapelių, visas

Taigi, techniškai kalbant, 
muštynes pradėjo socialistai 
ar unijistai, sako “N. Gady
nės” reporteris. Bet prieš ši
tą faktą jisai stato šitokią 
alternatyvą:

‘‘Visa atmosfera rodė, jog 
komunistų buvo tikslas—smur
tu užgrobti ne jų rengtą mitin
gą. Na, daleiskim. socialistai 
butų atmaršavę i komunistų 
mitingą ketvirtadienį ir taip el
gęsi, kaip Gardene elgėsi ko
munistai. Hathaway pasekėjai 
patys pirmutiniai butų griebė
si už krėslų! Kas ko jieško tą 
ir randa.”

Gavęs ko jieškojo, komu
nistų redaktorius Hathavvay 
dabar teisinasi, kad jis sa
kyti prakalbos nenorėjęs, o 
norėjęs tik sudrausti saviš
kius, kad jie nebaubtų vilkų 
balsais. Bet šitam jo pasitei
sinimui “N. Gadynės” re
porteris netiki, nes—

“...kas komunistus išmokino 
eiti į kitų surengtus mitingus 
ir juos ardyti, jeigu ne tokie 
Hathaway, Amteriai ir Brow- 
deriai? Kas juos sukurstė mar- 
šuot ir į šį mitingą ir elgtis, 
kaip laukiniam? Argi ne ‘Daily 
Workeris,’ kurio redaktorium 
yra pats Hathaway! Visai ne 
tame dalykas, ką Hathaway 
užėjęs ant estrados norėjo sa
kyt, o tame, kad jis savo vien
minčius išanksto sukurstė iki 
beprotystei, taip kad ant galo 
ir pats nepajėgia juos suval
dyt. Jo teisinimasis stačiai juo
kingas.” ;

Taigi ir “Naujoji Gady
nė” pripažįsta, kad riaušės 
protesto mitinge išprovoka
vo komunistai, kurie jau iš 
kalno buvo tam reakciniam 
darbui susimokinę.

REIKALINGA ŠVENTO 
KAZIMIERO UNIJA.

Šv. Kazimiero “seserų 
organas “Draugas” sako:

“Šv. Kazimieras yra musų 
tautos globėjas, kurio šventė 
pripuola kovo mėnesio 4 d. A- 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenė tą dieną turėtų tinka
mai paminėti. Musų jaunimas 
ypatingai tuo reikalu turėtų 
susirūpinti, šv. Kazimiero pa
vyzdį sekdamas musų jauni
mas bus doras, katalikiškas ir 
tautiškas.”

Šv. Kazimieras buvo len
kas. Reiškia, musų jaunimas 
irgi turėtų būt lenkiškai tau
tiškas. Ar nevertėtų tuomet 
lietuviams padaryti su len
kais št. Kazimiero uniją?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Naujas Orlaivis Per Atlantą Skristi

• žįg_ z>-:- ...-.v j. .••*

Lenkų orlaivininkas Sikorskis, kuris turi Amerikoje orlaivių dirbtuvę, pastatė šitą mašiną specialiai pritaikytą 
kelionėms per Atlantą.
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“NAUJIENŲ” JUBILĖJU- 
JE BUVO 3,000 ŽMONIŲ.
Vasario 2o-tą “Naujienos”, 

šventė savo 20 metų sukak- 
tuveš. Iškilmėse dalyvavo 
3,000 žmonių, 
vaite buvo išrinkta iškilmių 
“karalaite” ir pavadintaI 
“Miss Naujienos.” Buvo taip, 
pat specialiai tai progai pa- ’ 
rašyta ir suvaidinta muzika- 
lė komedija, “Redaktorių 
Ruoša,” kurią išpildė simbo-' 
liniai asmenys: žinios, skel
bimai, korespondencijos, i 
pranešimai ir tt. Šitą veikalą 
sukurė Kl. Jurgelionis 
muziku P. Sarpalium.

“Naujienų” reporteris ap-' 
rašo jubiliejaus iškilmes! 
taip:

“Visa ‘Redaktorių Ruoša’ i 
buvo paįvairinta Įvairiais šo-' 
kiais, gražiomis melodijomis ir' 
dainomis. Autorius reikia pa-' 
sveikinti, kad i trumpą laiką 
jie pagamino originali kurini J 
kuris savo vaizdingumu, ido- J 
mumu ir spalvingumu pralen-' 
kia Įvairias operetes, kurias 
kai kurie musų muzikai su to-! 
kiu pamėgimu verčia lietuvių 
kalbon. štai dalykas lietuvis-! 
kas, artimas lietuviui ir pui
kus!

“Bet tas kūrinys buvo tik 
pirmoji vakaro programo dalis, 
nes dar sekė ‘Naujienų’ vyriau
sio redaktoriaus P. Grigaičio 
kalba ir ‘Naujienų’ Reiškimo 
Vaizduotė.

“Trumpai prabilęs Į susirin
kusius. P. Grigaitis perbėgo 
per ‘Naujienų’ istoriją, išreiškė 
džiaugsmą, kad jam tenka būti 
prie laikraščio vairo, nežiūrint 
visų pergyventų sunkumų ir 
kovų ir kad ateis diena, kuomet 
reikės užleisti vietą jaunajai 
kartai, kuri tęs pradėtą darbą, 
ir. tikėkime, pasekmingai.” 
Toliau:
“ ‘Miss Naujienos,’ dėvinti 

puikią, baltą suknią, su kara
laitės vainiku, kuris dabino jos 
tamsius, gražius plaukus, priė
mė tą pagarbą, tą jausmų iš
reiškimą ir atsidėkodama, vaiz
duotės pabaigoje pabučiuoja 
visuomenę, kurią atstovavo 
p-lė Sofija Paškevičiūtė.

i “Po to sekė iškilmingas 
‘Naujienų’ himnas ir jubilieji
nės iškilmės pasibaigė...

“Vėliau sekė šokiai. Didysis 
Maršas, kurį vedė ‘Naujienų’ 
redaktorius P. Grigaitis su 

’ ‘Miss Naujienos.’ Laike jo bu
vo nutrauktas visų atsilankiu- 

' siu fotografijos.”
Tai bus, turbut, pirmutinė 

tokia laikraščio šventė lietu
vių spaudos istorijoj.

Beje, šito jubilėjaus buvo 
išleistas ir padidintas “Nau
jienų” numeris, net 30 pus
lapių.

U ___________
IRGI “MOKSLININKAI.”

Švento Kazimiero “sese
rų” organas “Draugas” ra
šo:

i “Lietuva*? katalikų spauda pla- 
i' čiai paminėjo dviejų žymib 

veikėjų, mokslininkų ir univer
siteto profesorių — J. E. Vys
kupo M. Reinio ir kan. B. Čes
nio 50 metų amžiaus sukaktu
ves.”

Taigi pasirodo, kad ir da-
• v

I

i. _ _
vatkos turi savo “mokslinin
kų.” Gaila tik, kad mokslo 
pasaulis nieko apie juos ne
žino/ 1

BUVUSIS “VIENYBĖS” I 
REDAKTORIUS GAVO 

MUŠT.
“Naujoji Gadynė” prane

ša iš Brooklyno šitokią tau- 
Viena lietu- tiška įdomybę:

“Kelios dienos atgal lietuvių j 
radio valandos vedėjas V. Ma- j 
tusevičius buvo užėjęs pas Gin-! 
kų Į krautuvę, kur rado buvusi 
'Vienybės’ redaktorių Valaitį | 
ir su juo apsibarė, sakoma, dėl 
radio. Mat. kokie tai žmones 
norį atimti iš Matusevičiaus 
teisę naudotis WMBQ radio: 
stotimi.

“Valaičiui išėjus iš Ginkaus, 
ant Grand Streeto pasivijo jį 
koks tai vyras, pavarde Kaz
lauskas, ir pradėjo mušti. Nors 
Valaitis gynęsis, bet paskui tu
rėjęs bėgti. •

“Pereitą penktadienį, laike 
radio programos, į stotį WMBQ i Žalnieriai*? 
atėjo Valaitis su detektytu ir 
Matusevičių suareštavo, kaltin
damas jį užpuolime. Matusevi
čius paleista po $500 kaucijos, 
o pirmadienį buvo teismas. Va
laitis turėjęs net keturis liudi
ninkus; 1 
kus. Klinga ir... buvęs ‘Laisvės’ 
darbininkas Aleksynas; bet 
Matusevičiaus kaltė neįrodyta 
ir jis išteisintas.”

GERIAU SPAUDA BE 
VALDŽIOS, NEGU VAL

DŽIA BE SPAUDOS.
Pradėjus Washingtono 

vyriausiais buvę Gin- • valdžiai kištis į spaudos rei
kalus, iš visų pusių pasigir
do stiprių protestų, kad tai 
varžo spaudos laisvę. Ry
šium su tuo vienas Bostono 
pilietis nurodo “Evening 
Transcript’e,” kaip į spau
dos laisvę žiurėjo buvusis 
kitąsyk šios šalies preziden
tas ir didis demokratijos gy
nėjas Thomas Jefferson.

Kuomet 1787 metais čia 
kilo spaudos laisvės klausi
mas, Jeffersonas pareiškęs:

"Jeigu man butų pavesta nu- 
i spręsti, ar geriau mums turėti 

valdžią be laikraščių, ar laik
raščius be valdžios, tai aš visai 
nesvyruodamas pasakyčiau, 
kad geriau tegul būna laikraš
čiai, o nebūna valdžios.”

Įdomu čia tas, kad dėl biz
nio susimušė tautininkai, 
kurie taip daug mėgsta kal
bėti apie lietuvybę ir “tau
tišką meilę.”

AMERIKIEČIAI DAVĖ 
LIETUVAI $30,000,000.
Chicagos dienraščio “Tri

būne” korespondentas Do- 
nald Day, rašydamas iš Kau
no savo laikraščiui apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą ir 
jų ūki, pagiria juos, kad jie 
moka taupyt ir netingi dirb
ti. Bet dėl finansinės Lietu
vos būklės jisai atiduoda 
kreditą Amerikos lietu
viams. Jisai sako, kad per 10 
pastarųjų metų Amerikos 
lietuviai yra parsiuntę ir su 
savim parsivežė Lietuvon iš 
viso $30,000,000 pinigų. A- 
čiu šitokiai paramai, Lietu
va galėjo iki šiol neblogiau
sia finansiškai laikytis.

Kai dėl Lietuvos kultūros, 
tai “Tribūne” koresponden
tas atranda, kad ji stovi 
daug žemiau, negu kitos Pa- 
baltės valstybės. Šitą žinom 
ir mes patys. Bet čia kalti ne 
lietuviai, o jų tikėjimas. Ro
mos katalikų tautos visos y- 
ra atsilikusios nuo progreso.

BOLŠEVIKŲ VADAS NE
ŽINO, KAS STALINAS.

Juozas Šukys buvo Ame
rikos lietuvių komunistų 
dvasios vadas. Pereitą vasa
rą jisai su savo žmona išva
žiavo Rusijon ir tenai apsi
gyveno. Dabar jisai parašė 
vienam Brooklyno komunis
tui laišką, kurį “Laisvė” išsi
spausdino kaip labai svarbų 
dalyką.

Perskaičiusios tą jo laišką 
“Naujienos” pastebi:

“Keista tačiau, kad Šukys, 
išbuvęs nuo liepos mėnesio bol- 
ševikijoje, nepasistengė nieko 
patirti apie paprastųjų darbo 
masių gyvenimą. Jisai tik gėri
si Peterburgo (Leningrado)

muziejais, fabrikais, valdžios 
namais ir panašiais dalykais, o 
kokia būklė yra fabrikų darbi
ninkų ir sodžiaus valstiečių, 
jam, atrodo, visai nerupi. Net 
apie sovietų valdžią, kurią jisai 
aklai giria, jisai, matyt, nesu
spėjo Įgyti jokios nuovokos, iš
gyvenęs bolševikijoje pusę me
tų laiko. Nes jisai rašo, kad Ru
sijos komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto ‘pirmininku 
esti d. Stalinas.’

‘‘Žmonės, kurie net niekuo
met nėra keliavę į Rusiją, žino, 
kad Stalinas yra partijos sek
retorius. o ne pirmininkas.”

Pasirodo, vadinasi, kad 
: komunistų vadas nežino, ko
kias pareigas eina Stalinas. 
Na, o jeigu Šukys tokių da
lykų nežino, tai kiek apie 
Rusijos komunizmą gali ži
noti eiliniai Antano Bimbos

Laisva spauda yra drū
čiausia valstybės tvirtovė, 
sako “Evening Transcripto” 
rašytojas, nes prie laisvos 
spaudos niekas negali iš
kraipyti teisingų informaci
jų ir negali būti vietos klai
dinantiems bei nerimą ke
liantiems paskalams. Todėl 
spaudos laisvė turi būt sau
gojama ir garantuojama vi
somis priemonėmis.

Šiuos žodžius turėtų gerai 
Į savo mandras galvas Įsidė
ti Lietuvos cenzoriai.

SUPRASKIT, KO JIE 
NORI.

“Naujienos” rašo:
“Kai pereitą rudenį valdžia 

įsteigė Civilinių Darbų Admi
nistraciją (CWA) ir pradėjo 
samdyti tiems darbams bedar
bius, tai komunistai pakėlė ler- 
mą. Girdi, valdžia nori Ameri
kos darbininkus ‘pavergti.’ Die
na iš dienos komunistai dergė 
CWA ir susiriesdami plūdo vi
sus tuos, kurie sakė, kad val
džia daro gerai, parūpindama 
uždarbį bedarbiams. Bet dabar 
Washingtonas įsakė civilinių1 
darbų administracijai suma
žinti darbininkų skaičių val
džios pampintuose darbuose, ir jo mus UŽ Sovietu 
CWA ėmė tūkstančiais darbi
ninkų atleidinėti.

“Dabar komunistai protes
tuoja prieš daTbininkų atleidi-| Na, O kas gi 
Dėjimą 
šaukia

iš civilių darbų! Jie 
bedarbius kovoti, kad

Pabrėžia Latvių ir Estų 
spauda.

Ryšy su naujais politi
niais reiškiniais, Pabaltijo 
spauda ypatingai susirūpi
nusi svarsto padėtį ir ta pro
ga dažnai kalba apie Lietu
vos užsienių politiką. Estų 
dienraštis “Kaja” šiomis 
dienomis platų įžanginį ra
šinį antrašte Ar “Drang 
nach Osten” jau prasidė
jo? skiria Lietuvos — Vo
kietijos santykiams. Jame 
pabrėžiama, kad Lietuvai 
esant Pabaltijo valstybių 
avanpostu vakaruose, ir ki
tos Pabaltijo valstybės su y- 
patingu susidomėjimu seka 
vokiečių-lietuvių ginčus. Esą 
aišku, kad Vokietija ėmėsi 
smarkių represijų, norėda
ma vieną Pabaltijo valsty
bių, šį kartą Lietuvą, pri
versti atsiklaupti prieš save. 
Žinoma, kiek tai pavyks, pa
rodys ateitis. Bet Lietuvos 
padėtis, šiaip ar taip, labai 
paini ir sunki. Lietuva yra 
valstybė, kuri nenorėjo susi
rasti sau draugų. Jos ligšioli
nė politika buvo pagrįsta 
viltimis, kad Vokietija ir 
Rusija visada eis ranka ran
kon prieš Lenkiją. Bet Hit
leriui prie valdžios stojus, 
tos

viltys išgaišo.
Į Pabaltijo valstybių susiar
tinimą Lietuva visada pa
modavo ranka, net jį siste- 
matingai trukdė. Žinoma, 
tokia izoliacija silpnino Lie
tuvos tarptautinę padėtį. Su 
dideliu susidomėjimu reikia 
sekti, ar Vokietijos represi
jos prieš Lietuvą jau reikštų 
tai, kad nacionalsocialistų 
senai paskelbtas sukis apie|r?rf ,su.. nK1Pa’. 0 flaDai*r 
“traukimą i rytus” pradeda' yo^ie^-la.susl^aria su.
įgyti realių formų?

Latvių “Jaunakas Žinąs” 
plačiame rašiny dėl Lenki-

CWA darbai nebūtų sustabdy
ti.”

Vadinasi, komunistai ne
nori, kad valdžia imtų be
darbius prie darbo, ir neno
ri, kad bedarbiai butų iš tų 
darbų atleidžia-mi. Taigi su
praskit, ko tie žmonės nori.

Kažin ką komunistai da
rytų, jeigu Rooseveltas pa
skelbtų “proletariato dikta
tūrą” Amerikoje?

KOMUNISTAS APSIRGO 
NUO SOVIETU MAISTO.

Tūlas lietuvis komunistas, 
matyt, pirma gyvenęs Ame
rikoje, rašo dabar savo 
draugui iš Sovietų ir skun
džiasi, kad paragavęs bolše
vikiškų “pyragų” jisai apsir
gęs ir jau nemanąs pasveik
ti.

Žmogus, gavęs tą laišką, 
padavė “Laisvei.” Bet Bim
bos organas paties laiško 
neskelbia, tik atpasakojo jo 
turinį savais žodžiais. Sako:

“Iš Sovietų Sąjungos jis pa
rašė savo pažįstamam laišką, 
visaip bjaurojantį tenaitinį gy
venimą ir pačią tvarką. Jei pri
siųstasis laiškas nebūtų buvęs 
išmargintas stipriais plūdimosi 
žodžiais, tai butum galėję jo 
dalis patalpinti laikraštin. Jis 
sako: negalįs valgyt jokio mai
sto Sovietuose, nes viskas blo
ga. Jis apsirgęs nuo ‘blogo mai
sto’ ir jau manąs iš tos ligos 
neišliksiąs.“

O kai panašų laišką iš Ru
sijos andai išspausdino “Ke
leivis,” tai “Laisvė” iškolio- 

“šmeiži- 
mą” ir pasakė, jog tas laiš
kas buvęs musų pačių “su
fabrikuotas.”

“sufabrika
vo” dabar jos minimą laiš
ką? , 

jos Vokietijos susitarimo 
rašo: “Vokietija turi savo 
pasieny dar du aštrių konf
liktų sektorius—

Austriją ir Klaipėdą.
Pirmasis mažiau mus intere
suoja, bet į Klaipėdą turime 
atkreipti dėmesio. Ir čia mes 
prieiname naują situaciją, 
kurią sudarė Lenkijos-Vo- 
kietijos tiesioginio susitari
mo sutartis. Kaip žinoma, 
Lietuva visada paneigė Lat
vijos ir Estijos pakartotus 
kvietimus sueiti su mumis į 
trijų Pabaltijo valstybių są
jungą. Rodos, turi pagrindo 
estų laikraščio priekaištas, 
kad tiktai Lietuvos užsienių 
politikos dėka dabartiniu 
sunkiuoju laikotarpiu, kada 
visas pasaulis, nė Balkanų 
neiškiriant, nuosekliai orga
nizuojasi taikos sutvirtini
mo tikslu, ' mes vieni esame 
pasilikę neorganizuoti. Kaip 
žinoma, Lietuvos vienintelis 
užsienio politikos tikslas bu
vo — atgauti Vilnių ir ji ti
kėjosi to pasieksianti panau
dodama Lenkijos priešin
gumus su Rusija ir Vokieti
ja. Kai Rapalo sutartis dar 
iungė SSSR ir Vokietiją. 
Lietuva orientavosi į tas abi 
valstybes. Bergždžųs buvo 
musų perspėjimai, kad ma
žai valstybei pavojinga virs
ti žaislo objektu, bergždųs 
buvo ir musų raginimai kar
tu su mumis sukurti nepri
klausomą Pabaltijo politiką. 
Paskui

Lietuvai teko pergyventi 
vieną nusivylimą po kito:

Vokietijoj valdžią paėmė 
Hitlerio valdžia, Rusija at
puolė nuo Vokietijos ir susi
tarė su Lenkija, o dabar ir 

ja. Lenkijos tarptautinei pa
dėčiai sutvirtėjus, Lietuva 
nebeturi perspektyvų už- 
megsti sėkmingas derybas 
su Lenkija Vilniaus klausi
mu. kaip tai galėjo padaryti 
anksčiau. Lietuva negali 
ųet kultūrinėmis priemonė
mis paremti savo Vilniaus 
krašte pasilikusius brolius, 
kurie dabar visiškai paduoti 
lenkų įtakai. Be paramos iš 
Pabaltijo valstybių pusės,
Lietuva palikta “akis i akį” 
su hitlerine Vokietija, ku
rios įtakos veržimosi i Klai

pėdos kraštą vis labiau 
pasireiškia.

O čia Kaune girdėti neaiš
kių balsų, kad Lietuvai reik
tų orientuotis į. Rusi ją, kuri 
apsiimtų garantuoti jos teri- 
toralinę neliečiamybę. Bet 
tokios derybos, jei jos ir į- 
vyktų, visai neįmanomos be 
Latvijos ir Estijos dalyvavi
mo. Mes neturime jokios 
priežasties džiaugtis musų 
broliškos tautos politiniais 
nepasisekimais, bet mes ir 
negalime sėdėti rankas su
dėję ir rezignacijoj laukti 
ką duos mums ateitis. Šian
dien dar mes nežinome aiš
kiai visų tų tikslų, kurie pi
nasi aplink lenkų — vokie
čių susitarimą. Nežinome 
kokia kryptim pasireikš 
skelbtasis “žygis į rytus.” 
Bet viena aišku:
Pabaltijo valstybės sąjungos 
įkūrimas yra virtęs neatidė

liojamu uždaviniu.
Tai turi suprasti ne tik pa
čios Pabaltijo valstybės, bet 
ir visos tos valstybės, kurios 
suinteresuotos tikrai išlaiky
ti taiką Rytų Europoj. Mes 
įeiname į reikšmingą laiko
tarpį, kurį galima apibudin
ti kaipo diplomatiško “ap
statymo” ir “pasiruošimo” 
laikotarpį. Niekas dar nega
li nuspėti, kuri didžioji vals
tybė bus laimėtoja tame di
deliame diplomatiniame 
manevre.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
TARP “TAUTIŠKAI NUSITEIKUSIŲ“ 

VYRŲ BROOKLYNE KILO VAINA
Arba kaip fašistas fašistą 

belangėn pasodino.
Brooklyne pradėjo daly

tis didžiausi tautiški dyvai. ; 
“Tautiškai nusiteikę” vyrai ’ 
pradėjo vieni kitiems kailį 
perti ir belangėn vieni kitus ■ 
grūsti.

Didis tautininkas Jonas 
Valaitis, buvusis “Vieny
bės” redaktorius ir karštas 
Smetonos garbintojas, gavo 
lupt, o V. Matusevičius, taip
gi nemenkas patriotas, buvo 
paimtas nelaisvėn.

Vienu žodžiu, prasidėjo 
smetonlaižių vaina.

Kaip visų karų, taip ir šito 
konflikto priežastis gludi 
tautiškose varžytinėse už 
rinkas ir intakos sferas.

Intrigos prasidėjo nuo to, 
kaip fašistas Valaitis buvo 
išstumtas iš “Vienybės.” 
Kuomet “Vienybė” perėjo į 
vargonininko Strumskio 
rankas ii- pakeitė savo kryp
snį, tai atskilę dešinieji tau
tininkai su p. Valaičiu šnab
ždasi pakampėmis, kad rei
kia leisti naują “tautišką” 
gazietą, kad butų per ką 
Smetoną girti.

Pakol tokio laikraščio nė
ra, tai p. Valaitis ir darbo 
neturi. Domininkas Klinga 
irgi be džiabo, o iš jo neblo
gas dženitorius prie spaus
tuvės. Taigi jie užsidėjo da
bar naują biznį — rekla
muoti saliunus per radio. Ei
na iš vienos “tautiškos užei
gos” į kitą ir kaulija skelbi
mų savo “radio pusvalan
džiui." Žinoma, už skelbi
mus saliunininkai turi už
mokėti. Surinktais pinigais 
p. Valaitis užsimoka radio 
stočiai už naudojimą laiką, 
ir da jam pačiam lieka ant 
“binzų."

Biznis nebūtų taip blogas, 
tik bėda, kad tų skelbimų 
nelengva gauti, nes čia yra 
ir kita tokia “kompanija,” 
ką renka skelbimus “lietuvi
škai radio programai," —tai 
p. V. Matusevičius. Jis tą 
biznį pradėjo d a pirm Va
laičio.

Pakol “radio programą” 
duodavo tik vienas p. Matu
sevičius,tai skelbimų jam už
tekdavo ; bet kai dabar ir p. 
Valaitis su Klinga pradėjo 
lankytis, pas tuos pačius biz
nierius kaulindami skelbi
mų, tai pasidarė jau konku-i 
rencija už “rinką.” Iš to ir 
kilo “tautiška vaina."

Sakoma, kad vieną dieną 
Matusevičiukas susitiko Va- 
laituką ir pasakė jam: “Nu
stok tu landžiojęs pas mano 
biznierius, aš tave įspėju ge
ruoju. Jeigu nesiliausi, tai 
gausi, ko dar nebuvai savo 
gyvenime gavęs.” 1 
parodę viens kitam po tau
tišką špygą, išsiskirstė.

Valaitis, žinoma, to įspė
jimo nepaisė ir varė savo bi
znį toliau.

Taigi vieną vakarą išėjus 
jam iš radio stoties, ant gat
vės pasivijo jį nežinomas 
vyras ir pradėjo jį mušti. 
Apkūlė gana skaudžiai.

Valaitis savo užpuoliko 
nepažino, tačiau nusprendė, 
kad tas chuliganas turėjo 
būt Matusevičiaus pasamdy
tas. Taigi Valaitis išsiėmė 
varantą ir nuvykęs su polici
ja į radio stotį, kur Matuse
vičius tuo laiku davė savo 
“programą,” suėmė jį tenai. 
Policija paėmė p. Matusevi
čių ir nusivežus į nuovadą 
uždarė belangėj.

Graborius Garšva užstatė 
$500 kaucijos, ir policija

Valaitis atsivedė į teismą 
<eliatą liudininkų, jų tarpe 
ir Klingą, bet vistiek negalė
jo įrodyt, kad tą pirtį jam 
užkure Matusevičius. Kalti- 
namasai Matusevičius turė
jo pasisamdęs du advokatu 
ir išėjo nekaltas.

Tai tokie dalykai dedasi 
arp musų fašistų, kurie nuo- 
atos kalba apie “lietuvybę" 

ir “tautišką meilę.”
Teisybe kalba.

DETROIT, MICH.
Truputis žinučių iš automo

bilių didžiojo centro.
Pradėjus automobilių fa

brikams daugiau judėti, tuč 
tuojau sujudo ir visokie 
šmugelninkai, siūlydamiesi 
bedarbiams pagelbėt darbą 
susirast. Visokie bosų agen
tai ir agentės, atvirai ir slap
tai pardavinėja žmonėms vi
sokios rūšies darbus, nuo 
virtuvės iki dirbtuvės. Dau
guma moterų ir merginų 
gauna (lai bo pas agentus, už 
penkinę į dirbtuvę. Paėmęs 
penkinę, agentas siunčia 
moterį ar merginą į kokią 
nors dirbtuvėlę prie nešva
riausio ir pavojingiausio 
darbo. Darbininkė matyda
ma. kad darbas labai nešva
rus ir pavojingas, dažnai bū
na priversta pamesti jį, pen
kinės nuo agento atgal jau 
negauna.

Taip agentai ir naudojasi 
vargšais bedarbiais. Yra a- 
gentų, kurie paima ir po $25 
už darbus. Tai tiek apie dar
bus.

Detroito Lietuvių Pilieti
nis Pašalpos Kliubas paau
kavo Tomo Mooney liuosa- 
vimui iš žemiško pragaro 
$10.00. Bravo, kliubiečiai 
draugai ir draugės.

Turėtų ir kitos organizaci
jos taip padaryti, pasirupin- 
ti netik Tomo Mooney ir Bil- 
lingso byla, bet ir kitų politi
nių kalinių likimu. Mes ge
rai žinome, kad per daugiau 
kaip trejus metus nedarbo 
negalima buvo finansiniai 
pagelbėti kovotojams už 
darbo žmonių reikalus. Ir 
(ftibar toli gražu nevisi be
darbiai gavo darbo, jei ku
rie ir gavo, tai niekas negali 
užtikrinti, kad tie darbai tę
sis ilgai.

Bet susipratusiems darbi
ninkams visgi vertėtų nusi
statyti kas savaitė nusukti 
nuo savęs bent po vieną stik
lą alaus, o sutaupytą nikelį 
paaukoti tiems, kuriems yra 
būtinas reikalas aukoti.

Detroito Lietuvių Pilieti
nis Pašalpos ir Apsaugos 
Kliubas savo metiniame su
sirinkime padarė naują pa
tvarkymą : vietoje $9.00 į są-

BALtlMORE, MD.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvės.
Vasario 18 d. Lietuvių sa

gėje buvo iškilmingai pami
nėtas Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimas. Joks ki
tas reikalas nesutraukė tiek 
lietuvių, kaip minėjimas ne
priklausomybės' atgavimo. 
Pilna salė, kiek tik galėjo 
tilpti. Orkestrą grojo, daini
ninkai dainavo, kalbėtojai 
kalbėjo. Adv. N. Rastenis, 
Dr. J. Buchnis, Dr. J. B. Bro- 
nušas, Dr. J. G. Benešiunas, 
J. Česna ir T. Grajauskas ai
škino, ką reiškia mums šios 
sukaktuvės. Man geriausia 
natiko Dr. Bronušo žodžiai. 
Jis pasakė, kad po pasauli
nio karo tikėtasi geresnio 
pasaulio, kad daugiau karų 
nebusią; bet viltys visus ap
vylė, ir dabar reakcijos spė
kos Europos šalyse vėl kelia 
galvas.

Kiti kalbėtojai, tai vieni 
gyrė Lietuvą, kiti šiaip sau 
patrijotiškas pasakaites sa
kė.

Dainos Draugijos choras 
nedainavo, nes jau pakri
kęs. Mat, iš čia augusio jau
nimo nieko negalima pasto
vaus sukurti.

Gražiai padainavo kvar
tetas, būtent K. Andriekus 
<u žmona ir M. Rutkus su 
žmona. Andriekus padaina
vo ir solo porą dainų.

Kitų kolonijų lietuviai gi
riasi turi gerų dainininkų, 
bet .jeigu jie girdėtų dainuo
jant Andriekų, tai tikrai 
oripažintų, kad baltimorie- 
čiai turi gerą dainininką. 
Sudainavo keletą dainų ir 
Lietuvos operos artistė p-lė 
E. Mickunaitė. Su ja, žino
ma, niekas nesusilygins.

Buvo renkamos aukos 
Vilniaus reikalams ir Da
riaus-Girėno paminklo sta
tymui. Surinkta $58.58. Pa
baigus programą, baliavojo 
iki vėlai nakčiai.

Padharp vait^ pašalpos ligoniams, rasi narę, j_u. uv <57 no Tocdabar mokės tik $7.00. Tas 
yra padaryta ant vienų me
tų. Kliubas turėjo taip pa
daryti, nes Kliubo daug pi
nigų yra “įšalusių” bankose.

Be to, vietoje už $10.00 
pirkti gėlių įnirusiems na
riams, dabar pirks tik už 
$5.00. Tas irgi patvarkyta 
dėl tos pat priežasties.

L. P. P. Kliubo Narys.

SEATTLE, WASH.
Mirė Juozapas Jurgaitis.
Vasario 9 d. Juoz. Jurgai

tis, sukakęs 61 metų am
žiaus. Velionis paėjo iš Kau
no gub., Raseinių apskričio, 
Bakučių kaimo. Lai būna 
jam amžina atmintis. Jeigu 
kurie iš giminių norėtų ką 
nors paklausti, prašau para
šyt laišką.

Petronė Jurgaitienė, 
Matusevičių paleido iki teis- 4008 — 6-th avė., So. 

Seattle, Wash.mo.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Įskundė policijai lietuvių 1 daug pasimokino iš savo gy- 
biznio agentą. 1 venimo klaidų. (Reikia pa

vasario 18 d. policmanai kad Bekampis jau ne

VASARIO 16-tos DIENOS MINĖJI
MAS GERAI PAVYKO.

nusivedė K. Matuliauską į 
V. dirbtuvėlę, kurioje kas 
tai apdaužė mašinas ir kit
ką, todėl V., mažas kontrak- 
torėlis, įskundė, buk tai 
unija padariusi. Matuliaus- 
kas policmanams pasakė, 
kad jis mašinų nedaužęs ir 
manąs, kad niekas iš unijis- 
tų to nedarė. Policmanai pa- 
kamantinėję užsirašė vardą 
ir liepė M-kui eiti namo.

Lietuvių 218-tas skyrius 
rengia balių, kuris įvyks ba
landžio 13 d., penktadienio 
vakare, Lietuvių salėj. Taigi 
prašome kitų draugijų nieko 
tą dieną nerengti.

Zigmas.

Masinis protesto susirinki
mas prieš fašistus.

Vasario 18 d. socialistų 
organizacija ir įvairios uni
jos surengė protestą prieš 
fašistus. Prakalbos įvyko 
Lehmano salėj, bet publikos 
neperdaugiausia buvo. Mat, 
amerikonai mažai įdomauja 
apie kitus.

Kalbėjo John Hopkins, 
profesorius Michell Charles 
Ervin ir kiti. Visi kalbėtojai 
smerkė Austrijos Dollfusso 
valdžią už žudymą nekaltų 
žmonių.

Priimta dvi rezoliucijos ir 
pasiųsta prezidentui Roose- 
veltui, kad pagelbėtų Aust
rijos nekaltiems žmonėms, 
nukentėjusiems nuo žmog
žudžių.

Charles 
“Aš sergu 
protestas 
jau vėlu.” Ervin uždrožė ko
munistams, kam jie New 
Yorke sukėlė muštynes pa
našiam protesto susirinki
me. Ervin pasakė, kad ko
munistų elgesys yra lygiai 
toks, kaip fašistų.

Pabaigus susirinkimą, vie
nas komunistas mėgino kaž 
ką sakyti, bet publika ėjo iš 
salės ir niekas jo neklausė.

Apie kriaučių*.
Dabar kriaučiai siuva, bet 

yra jų ir be darbo. Vasario 
22 d. Urshio firmos siuvėjai 
išėjo streikan. Ta firma no
rėjo panaikinti uniją savo 

, dirbtuvėje. Nenori unijos ir 
i kitos firmos, bet siuvėjai ža- 
į da kovoti, kad negrįžtų tie 
’ laikai, kokie buvo du metai 

atgal. Siuvėjai tuomet buvo 
kaip aršiausi vergai: dirb
davo ilgiausias valandas už 
visai mažą atlyginimą.

Ervin pasakė: 
nuo to įvykio ir 
negelbės, dabar

BROOKLYN, N. Y. 
Šauni “Surprise Party” 
draugams Glaveckams jų 

20 metų jubiliejaus proga.
Artimi Glaveckų draugai 

rūpestingai suruošė 17 d. va
sario gražią vakarienę jų 20 
metų šeimyniško gyvenimo 
sukaktuvių proga. Vakarie
nė buvo siurprizas. Vieni iš 
rengėjų parsivedė draugus 
Glaveckus pas save, neva 
pasikalbėti ir praleisti gra
žiai laiką, o kiti stojo prie 
skuboto darbo. Per tris va
landas jau draugų Glavec
kų bute buvo viskas priruoš
ta. Drg. A. Lukoševičius, 
kaipo namiškis, nuvažiavo 
draugų Glaveckų namo par
sivežti, sakydamas, kad ka
žin kokis žmogus atėjo iš 
Brooklyno ir norįs su Gla
veckais pasimatyti. Kada 
Glaveckai parvažiavo namo, 
rado ne vieną žmogų, bet 
pilną stubą žmonių, ir visi 
jų geriausi ir artimiausi 
draugai, pradėjo sveikinti ir 
linkėti viso gera, lyg jauna
vedžiams tik ką nuo šliubo 
parvažiavusiems. Draugai 
Glaveckai labai nustebo ra
dę savo namuose tokį reginį. 
Tačiau kai pamatė kitą kam
barį išdekoruotą ir per visą 
kambarį pritaisytą stalą, ap
krautą visokiais valgiais ir 
gėrimais, tai d a labiau susi
jaudino.

Drg. V. Zaveckas, kaipo 
“svotas,” pasodino “jaunuo
sius” prie stalo, kur buvo 
pastatytas didelis ir gražus 
“Chime Clock,” draugų do
vana, ir gražus raudonų gė
lių bukietas. Tuomi prasidė
jo draugų Glaveckų 20 metų 
vedybinio gyvenimo minėji
mas. Kiekvienas iš rengėjų 
buvo drg. Zavecko pakviesti 
ką nors pasakyti. Visi kalbė
jo ir linkėjo draugams Gla
veckams ko ilgiausių metų; 
kai kurie kalbėtojų piršosi 
net į kumus ir kurnąs. Ka
dangi rengėjų buvo daug ir 
kiekvienas norėjo šį-tą pasa
kyti, tai programa nusitęsė 
iki vėlybos nakties. Ant galo 
pirmininkas pakvietė ir 
“jaunuosius,” atsiprašyda
mas, kad be jų žinios sau 
tiek daug pasivėlino, su to
kia didelia grupe netik stu
bą apversti, bet ir vinių į 
sienas ir lubas prikalinėti. 
Glaveckai visiems nuošir
džiai už šitą siurprizą padė
kojo.

Besilinksmindami nepaju- 
tom, kad jau 3-čia valanda 
ryto. Svečiams besiruošiant 
namo, draugai Glaveckai 
pakvietė visus susirinkti pas 
juos sekmadieny apie 4-tą 
valandą po pietų.

Jau buvo visi susirinkę, 
kaip da viena pora “kalti
ninkų” pasirodė, būtent Be
kampiai su savo šeima. Pra
sidėjo iš naujo prakalbėlės 
ir linkėjimai alsiems po
roms: Glaveckams ir Be
kampiams. Drg. Bekampis 
pasakė gražią prakalbėlę, 
pažymėdamas, kad jis labai 

I

tas, ką pirmiaus buvo; daug 
surimtėjo.)

Draugė Glaveckienė buvo 
liek sujaudinta visu tuo įvy
kiu, kad jai kalbant pradėjo 
trykšti džiaugsmo ašaros. 
Nors pirmininkas gana ram
bus, bet ir tas apsišluoštė 
ašaras ir pradėjo visus bar
ti: girdi, mes čia susirinkom 
ne verkti, bet linksmintis. 
Tad ir linksminosi visi gra
žiai, anot drg. Glavecko, 
kaip vienos šeimos nariai, 
net iki 12 vai. nakties.

Ant pat galo, nors trum
pai. apie drg. J. Glavecką, 

į Drg. J. Glaveckas yra so
cialistų veteranas. Nuo pat 
.atvažiavimo iš Lietuvos kaip 
Įstojo į LSS. 19 kuopą, taip 
ir šiandien joje dirba. Kada 
komunistai atskilo, drg. Gla
veckas likosi tik su keletu 19 
kuopos narių, kurių šian
dien, rodosi, jau nei vieno 
nėra Brooklyne. Po skilimo, 
komunistai prakeikė drg. 
Glavecką. Bet jis tų prakei
kimų nepaisė. Jisai buvo gi
liai įsitikinęs į socialistų idė
jas. Bimbos pasekėjai pra
dėjo šlietis prie drg. Glavec
ko ir dėtis jo draugais, norė
dami iš pasalų jam įkąsti. 
Tačiaus savo tikslo jie neat
siekė. Draugas Glaveckas 
kaip buvo, taip ir toliaus 
bus Brooklvno socialistų vir
šūnėse. Ilgunėlis.

Nuo Redakcijos. — Labai 
gerai padarė tie draugai, 
kurie įvertino draugo Gla
vecko nuopelnus lietuvių so
cialistų ir darbininkų judėji
mui. Nedaug mes turim to
kių darbo klasės inteligentų, 
kurie dirbtų darbo žmonių 
labui tokiu nuosakumu ir 
pasišventimu, kaip dirbo ir 
vis dar tebedirba drg. Gla
veckas. Dirbdamas LSS. 19 
kuopoj, drg. Glaveckas ne
užmiršo ir kitų darbininkų 
organizacijų. Siuvėjų unijo; 
jis visuomet buvo ta uola, 
kuri atremdavo pikčiausias 
komunistų atakas. Ir jeigu 
Bimbos rėksniai šiandien y- 
ra sumušti Lietuvių Piliečių 
Kliube. amalgameitų siuvė
jų unijoj ir kitose Brooklyno 
lietuvių organizacijose, tai 
daugiausia prie to yra prisi
dėjusi tvirta ir nuosaki drg. 
Glavecko logika.

NEWARK, N. J.
Newarko ir apylinkės lie

tuvių komitetas bendromis’ 
jėgomis iškilmingai pami-| 
nėjo Lietuvos 16 metų ne
priklausomybės sukaktuves. 
Visuomenės pritarimas bu
vo didelis, ką geriausiai pa
liudijo žmonių skaitlingas 
dalyvavimas. Labai nemalo
nu pažymėti faktą, kad mu
sų inteligentai: daktarai, 
advokatai, inžinieriai, mo- 
kytojai-jos ir kaikurie biz
nieriai, nemato reikalo su 
lietuvių visuomene dalyvau
ti (d-rė A. šliupaitė dalyva
vo kaip ir visada). Reikia 
jiems atleisti, nes jie geriau 
nesupranta.

Kalbėjo vietos klebonas 
kun. Ig. Kelmelis, p. V. F. 
Jankauskas ir J. Tysliava. 
Tysliavos kalba visiems pa
tiko. Paskutinis kalbėjo Lie
tuvos konsulas pulk. P. ža
deikis, kuris labai vaizdžiai 
nupiešė dabartinę Lietuvos 
būklę. Buvo taipgi dainų ir 
deklamacijų. Deklamavo 
Birutė Staniulytė ir kita 
mergaitė, kurios pavardės 
nesužinojau.

Aukų Vilniui Vaduoti Są
jungai Kaune surinkta $41.- 
25.

Stambesnėmis sumomis v- 
ra aukavę: A. Žiugžda $5: 
S. F. Gudas, V. Valickas, K. 
Krumenas, V. Ambrazevi
čius, V. Boreika, J. Krali- 
kauskas, J. Daukšis, J. 
Strielkauskas, B. Jucius, A. 
Teleiša, Kons. pulk. P. ža
deikis, kun. Ig. Kelmelis ir 
A. S. Trečiokas po vieną do
lerį. Smulkesnėmis—$17.25. 
Už ženklelius gauta $6.60. 
Viso vykiu — $41.85. Išlai
dų buvo $13.85. Pasiliko 
$28, kurie ir pasiųsti per 
Lietuvos Generalinį konsu
lą Vilniui Vaduoti Sąjungai 
Kaune.

Komiteto sekretorius A. 
S. Trečiokas perskaitė pa
gamintą rezoliuciją Klaipė-

įdos ir Vilniaus reikalais, ku
ri buvo vienbalsiai priimta.

: (Dėl vietos stokos rezoliuci- 
!jos negalime čia paduoti.— 
Red.)

Tariame visiems daly
viams, aukotojams, kalbėto
jams, šv. Cecilijos chorui ir 
jo vedėjui p. A. Stanišaus- 
kui, o taipgi šv. Jurgio drau
gijai už veltui duotą salę, p. 
A. Gudienei už pardavinėji
mą ženklelių, pp. Kasaitie- 
nei, Valickienei ir Trečio
kienei už pagaminimą už
kandžių ir patarnavimą sve
čius priimant, širdingai dė- 
kuojame. Komiteto valdy
ba: V. Ambrazevičius, S. F. 
Gudas, A. S. Trečiokas.

RACINE, WIS.
Didelis streikas odų 

dirbtuvėse.
Čia streikuoja 3,000 dar

bininkų odų dirbtuvėse, rei
kalaudami pakelti 25 nuo
šimčius algos. Kompanijos 
nenori to reikalavimo pripa
žinti ir nenori tartis su uni
jos komitetu.

Kadangi yra daug streik
laužių, tai streikieriai eina 
pikietuoti dirbtuves ir tenka 
susiremti su policija. Pereitą 
sąvaitę pikietų eilės apsupo 
vieną dirbtuvę, kad neįsilei- 
dus skebų, kuriuos kompani
jos automobiliai veža į dar
bą. Vienas automobilius bu
vo akmenimis sudaužytas, o 
kitas bandė prasimušti ir lei
dosi tiesiai ant pikietų. Bet 
užvažiavo ant vieno polic- 
mano ir parmušęs jį žemėn 
sužeidė jam koją. Tačiau 
vežiko ne areštavo užtai, 
mat, jis tarnauja kapitalui; 
vietoj to, buvo suimti 3 strei
kieriai, kuriuos kaltina 
“riaušių kėlimu.”

Dabar kai kurie skebai bi
josi išeiti iš dirbtuvės, tai 
nakvoja dirbtuvėje ir kom
panija juos tenai maitina. 
Nors įstatymai draudžia 
darbininkams dirbtuvėje na
kvoti, bet kuomet eina kova

HAMTRAMCK. MICH.
Darbai eina neblogai, bet 

bedarbių stovi šimtai.
Hamtramck yra didžiojo 

Detroito priemiestis. Darbai 
čia dabartiniu laiku eina ne
blogiausia, ir kurie turi dar
bo, tie neblogai uždirba; bet 
daug žmonių yra ir be dar
bo. Prie Chryslerio ir Chev- 
roleto automobilių fabrikų 
stovi šimtai bedarbių ir lau
kia darbo.

Apyseniam darbininkui ar 
iš kitur pribuvusiam čia dar
bas gauti sunku, nes Detroi
te visi bedarbiai yra suregis
truoti ir iš toliau atvykusių i 
darbą neima.

Hamtramcke yra daug 
lietuvių, bet visuomeniško 
judėjimo beveik nesimato. 
Yra tik vienas stambus kliu- 
bas, kuris 3 kovo ruošia sa
vo 10 metų sukaktuvių pa
minėjimą, todėl butų geisti
na, kad visi vietos lietuviai 
ateitų į tas sukaktuves pasi
žmonėti. Kliubo narys.

Apie tą pati apvaikščiojimą 
iš kitos pusės.

Atidaręs susirinkimą, pir
mininkas paprašė Cecilijos 
chorą padainuot, o paskui 
pakvietė kun. Kelmelį pasa
kyt prakalbą. Bet kunigas 
nieko Įdomaus nepasakė. 
Jis tik pasigyrė išauklėjęs 
Cecilijos chorą. Mes tačiau 
žinom, kad kunigas neišauk- 
lėjo nei vieno žmogaus nei 
organizacijos; jis išauklėjo 
tik porą šunų. Kai varpais 
dabar skambina, tai jo šu- 
nės staugia. Tai tik tiek Lie
tuvai naudos iš jo.

Po kunigo kalbėjo senas 
veikėjas Vincas E. Jankaus
kas.

Sekantis kalbėtojas labai 
suerzino publiką, nes labai 
ilgai negalėjo išlįsti iš už 
scenos. Išlindęs jis pradėjo 
reklamuoti savo kromelį. 
Publika pradėjo lermuoti, ir 
jis turėjo pasitraukti. Po to 
deklamavo mažutė mergai
tė, bet negalima buvo nieko 
girdėti. Gaila, kad be reika
lo kūdikį kamuoja. Mergai
tė gražutė, bet ne čia jai vie
ta.

Po to kalbėjo p. Tysliava. 
Iš visų kalbėtojų, jo kalba 
buvo geriausia. Jis rimtai 
nupasakojo apie Lietuvos 
praeitį ir kaip jis pats karia
vo už jos neprigulmybę. Pu
blika labai tuo domėjosi.

Rimtą prakalbą pasakė ir 
Lietuvos generalinis konsu
las p. žadeikis. Po jo kalbos 
buvo priimta p. Trečioko pa
gaminta rezoliucija Lietu
vos klausimu.

Buvo ir nemalonus inci
dentas. Po Tysliavos kalbos 
turėjo deklamuoti p-lė Biru
tė Staniulytė, bet pirminin
kas jos neperstatė. Tuomet 
ji priėjo prie jo ir paklausė, 
kodėl jis neleidžia jai dekla- 
muot. “Kad yra tam priešin
gų,” paaiškino pirmininkas. 
“Kas priešingas?” klausia 
p-lė Staniulytė. “Ve, jie 
priešingi,” atsakė pirminin
kas, parodydamas į kun. 
Kelmelį ir vargonininką Sta- 
niševskį. Tuomet mergina 
kreipėsi į kunigą: “Kunige, 
ar aš negaliu nieko pasakyti 
Lietuvos garbei?”

Jėzujitas susisarmatino, o 
žmonės tuo tarpu jau pradė
jo nerimauti. Kiti jau pasi
kėlė ir pradėjo eiti laukan. 
Tada pirmininkas išstenėjo: 
“Palaukit da; da čia viena 
mergina pasakys ką,” lyg

IRON RIVER, MICH. 
Mirė Alek*. Komblevičia.
Vasario 17 d., Irons Coun-.

ty ligoninėje, mirė Aleks. nežinodamas jos vardo ir 
Komblevičia. Jis paėjo iš pavardės.
Lietuvos ir šioje apielinkėje Nors jau suvėlintai, bet 
jis gyveno 21 metus. Velio- p-lė Staniulytė gerai pade- 
nis jau senokas žmogus, 61 klamavo, daug geriau, negu 
metų, paliko žmoną ir devy- jos priešai, f 
nis vaikus. Jis. pastaruoju karatai plojo, 
laiku da dirbo Čardiff mai- 
nose ir turėjo savą farmukę. išėjo nosis nuleidę. 
Palaidotas tapo vasario 19 Labai gaila, kad Newarko 

tarp darbo ir kapitalo, tai d. Resthaven kapinėse. Lai lietuviai vis da negali pažin- 
įstatymai visuomet tarnauja būna jam amžina atmintis. 
kapitalo pusei. Gasep.1 -------

ir publika jai

Kunigas su savo sėbrais

ti vilkų avies kaily.
Žmona ir Vaikai. Ten Buvęs.

I
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i Iš Pietų Amerikos. MANOPASTABOS
' \. ! “Elta ” skelbia,, kad Ang-1
Lietuvos valdžia šelpia faši- Įsikūrę vienuolika lietuvių lija. spausdins Lietuvai nau- 

šeimynų. Žemę pasiėmę iš jus pašto ženklus, ir kad ant 
valdžios išsimokejimui. Pra- ųj ženklų busiąs Antano 
džia gana sunki, bet kolonis- Smetonos atvaizdas, 
tai tikisi Įsigyventi gerai. 
Kolonijoj jau statoma vila, 
o vėliau bus pastatyto mo
kykla ir kiti trobesiai. Lietu
viai, kurie šioje kolonijoj 
apsigyveno, visi esą paten
kinti.

Elta" skelbia, kad Ang-

stines organizacijas ir 
laikraščius Brazilijoje.

Sveikatos Skyrius
> Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

i• Ii
Į “Lietuvos Aidas Brazili
joj”, pažangus darbininkų 

. laikraštis, šių metų 4-tame 
i savo numery rašo, kad Sao 
Paulo mieste yra keliatas 

į lietuviškų organizaeijų, ku- 
įrios “savo chuliganizmu da- 
■ro gėdą" visai lietuvių išei- 
j vijai, tačiau Lietuvos val
džia tas organizacijas gau
siai šelpia iždo pinigais, nes 

i jos vadinasi “tautiškomis” 
■ ir palaiko “fašistų raugą.” 

Ypatingai fašistiniu rau- 
;gu esanti praiugusi vadina- 
.nioji sporto sąjunga “Lithu- 
’ania". Tai esanti tikra “pū
danti baia.” Dauguma jos 
j narių nemoką net lietuviš- 
! kai. Bet nežiūrint to. “Lithit- 
jania yra gausiai šelpiama 

I ■ Lietuvos iždo pinigais.” Gir- 
jtuokliavimu ir muštynėmis 
j “lithuaniečiai” žemina visų 
lietuvių vardą, sako “L. Ai
das Brazilijoj.”

Lietuvos valstiečių pini
gai taip pat esą pilami ir fa- 

įšistiniems laikraščiams, ku
ilių niekas Pietų Amerikoj 
Į nenori skaityti.
j štai “Lietuvių Aido Bra- 
■zilijoj" žodžiai:

j kam nepadaro. j "čia pas mus, Brazilijoj,
— Gerai, tėve, bet ar tu fašistinis ‘Lietuvis Brazili- 

. neprotestuotum, jeigu sveti- joj,' jeigu negautų pašalpos 
imi orlaiviai pradėtų skrai- iš Lietuvos iždo, tai jis nega- 
dyt virš tavo galvos? j lėtų nei vieno mėnesio pasi-

—Dalibuk. Maike, nesą- rodyti, nes jokio pritarimo 
kyčiau nieko. Tegul sau neturi išeivijoj. Bet. kaip 
skraido kiek nori, tik tegul kas mėnesis jis yra šelpia- 
uždaro toiletą... imas iš Lietuvos, tai jam ne-

—Bet tikrieji utilitaristai 
kitaip galvoja, tėve. Jie vi
suomet slepia savo planus 
nuo priešo, kad jis negalėtu; 
pasiruošti apsigynimui. Gi į 
orlaiviai atskridę gali tuos Brazilijoj 
planus patirti, gali net pozi-, 
cijas nufotografuoti ir kilus konsulo) ir 
karui jie žinos jau kaip elg- sparnu, yra susispietę pustu-

v
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Norkus bus deportuotas.
K. Norkaus bylą, kurioje 

Lietuvos teismo organai pra
šė Norkų išduoti iš Argenti
nos, šiomis dienomis vyriau
sio Argentinos teisėjo dr. 
Jantus tapo pasirašyto, kad 
Norkus butų deportuotas 
Lietuvon.

Muštynės dėl politikos.
Iš Urugvajaus praneša

ma, kad Cerros priemiesty 
‘arp lietuvių Įvyko smar
kios muštynės dėl politinių 
skirtumų. Vieni Lietuvos 
valdžią peikė, kiti gyrė, ir 
negalėdami vieni kitų per
tikrinti, pradėjo muštis. Du 
užeišti buvo nuvežti ligoni

nėn, o kiti buvo areštuoti.

Bet pašto ženklų su Sme
tonos feisu jau buvo. Ar ne
būtų geriau dabar atvaizda
vus ponios Smetonienės vė
liausios mados Paryžiuje 
pirktą sijoną?

TYRO ORO SVARBA.

t
i
Į
t

I
Raša Dr. S. Biežis. gydytojas 

chirurgas, Chicago, III.
ir

—Tegu! ims pagarbintas, tik nori, ba iškados tas nie- 
Maike ’. ,

—Labas rytas, tėve! Kur j 
gi taip žergi plačiais žings• • •> mais.

—Nagi įspėk.
— Prie velykinė.-'?
____ N ■ oi <»>/*•»•■» i

—Na, tai kur gi?
-—Aš bėgu pas kalvį.

ke. Reikia
—Gal gavai Masilionio 

restorane darbo bulves skus
ti?

—Nau.-a! Vyčių genero
las bulviu neskuta.

-Kodėl?
—Fanaberija nepazvali-

Ja-
:—Na, gerai, tėve, tai ko

kiems galams tu savo karde, 
galandi, jeigu bulvių nenor 
skusti ?

—O ar tu, Maike, da ne
žinai, kad vaina jau prasidė
jo?

—Kur?
—Ruskis eina ant japone.
—Ne, tėve, aš tokiu daly

kų da negirdėjau. Kas tai 
apie tai sakė?

—Gazietos taip rašo. Sa
ko, bolševikų raplenai už
puolė japonų krepastį Man
ei žuri joj.

—I)a neužpuolė, tėve, tik 
per sieną buvo nulėkę.

—O ar ta siena labai auk
šta?

—Aš kalbu, tėve, ne apie 
sieną iš lentų, bet apie tą li
niją, kuri skiria vieną kraštą 
nuo kito.

—Tai tu sakyk gronvčia, 
Maike. o ne siena. Musų tau
tiškoj šnektoj siena vadinasi

Mai-
šoblę išgaląsti, 
gavai

tis, 'Rusų lėktuvai, matyt, 
♦įso tikslu ir buvo nulėkę po 
Mandžuriją pasižvalgyk Dėl 
to japonai ir pakėlė riksmą.

—Bai gali. Maike, tu ge
riau žinai apie tuos reikalus, 
negu aš būdamas generolas.

—Tai da nedidelis žinoji
mas. tėve. Tiek žinoti šian
dien gali kiekvienas žmo 
gus. kuris tik netingi skaityt.

—Aš. Maike, irgi myliu 
skaityt. Istoriją apie karalie
nės Mikaldos praractvas 
perskaičiau jau bene aštuo
nis kartus, ale vistiek neži
nau tiek daug, kaip tu.

—Skaitydamas “karalie
nių praractvas” niekad nie
ko nežinosi, tėve. Turi skai
tyt gerus raštus.

—Prastų aš ir neskaitau, 
iMaike. Sapninyką peržiūriu 
kas diena; o kai nueinu pas 
zakristijoną, tai ir Žyvatą 
Šventųjų paskaitom, ale 
daugiau razunto negaunam.

tokia aukšta tvora, ką gas-i tokių įaštų da niekas
padoriai užtveria, kad žydų; Pr°t° nė*a Kav?s> tėve^Skai-
ožkos negalėtų į kopūstų 
darža Įšokt.

—Na jau. tėve, tu manęs 
lietuvių kalbos nemokink, 
nes aš vistiek geriau už tave 
tą kalbą žinau.

—Olrait, Maike, tegul jau 
bus tavo viršus; tegul bus 
siena, kur jokios sienos nė
ra. Bet aš visgi noriu žinot, 
kaip yra su ta vaina: ar rei
kia zbrajų galąsti, ar ne?

—Kol kas da nėra jokio 
karo, tėve.

—Bet gazietos rašo, Mai
ke, kad japonai nusiuntė 
Maskvai didelį protestą dėl

■ tyk pažangius laikraščius ir 
knygas, tuomet apsišviesi.

—Olrait, Maike, reikės 
kibą užsisakyt pažangią ga- 
zietą, ba durnas gyvenimas 
durnam.

Airijos Fašistai Ap
šaukė Savo Prezi

dentą Žydu.
Airijos “mėlynmarškiniai’’ 

(fašistai) paskelbė, kad Ai
rijos prezidentas De Valera 
esąs žydas, todėl jį reikia 
būtinai prašalinti, nes žydas 
negalįs katalikų valdyti. Ši-

reikalinga ir skaitytojų pa
rama.”

“Tautiški peniukšliai."
Tas pats “Lietuvių Aidas 

rašo:
“Po Mačiulio (Lietuvos 

kun. Bumšos

tu raplenų, ką buvo užpuolę klausimas buvo pakeltas 
. v , , net Airijos seime (Dail Ei-

—As tau sakau, teve, kad reann)e Fašistų melas buvo 
_ - . • sumuštas. Dokumentais bu-

—Bet mano galva negah vo įrodyta, kad žydiško 
įsfigenuot, Maike, kam ja- Į kraujo De Valera neturi nei 
ponai turėtų protestuoti, jei-Į jjg buvo gimęs New 
gu ruskiai nepadarė jiems Yorke; jo mdtina buvo tikra 
jokios kiaulystes. Veluk ma- aįr^^ 0 tėvais — ispanas. To
no rokundos, tai oru gali - —
skraidyt kas tik nori ir. Juf v-C era/___ . ..

- i

Mandžurijos krepastį.

jokio užpuolimo nebuvo.
net Airijos seime (Dail Ei-

sumuštas. Dokumentais bu-

zinis jokio darbo nedirban
čių ‘tautiškai’ nusiteikusių 
žmonių, kurie sudaro tiek 
pat (pustuzini) ‘tautiškų or
ganizacijų.’ Visos to pustu
zinio žmonių pustuzinis ‘or
ganizacijų’ iš Mačiulio ir 
Bumšos malonės gauna pa
šei pa iš Lietuvos. Dėl to aš 
juos vadinu ‘tautiškais pe
niukšliais,’ nes jie nieko ne
veikdami minta iš ‘tautiš
kos’ Lietuvos valdžios pri
siunčiamų litų.

“Tie peniukšliai yra tikra 
lietuvių ‘pažyba’ Brazilijoj. 
Jie netik mus lietuvius savo 
‘pavyzdingumu’ stebina, bet 
atkreipia dėmėsi ir visą Sao 
Paulo miesto Centrai polici
jos.

“Sausio 13 dieną kokia tai 
‘šviesybės’ bendrovė, kurios 
sąstatas — Mačiulis, Majus 
ir Ko. — surengė ‘Lietuvos 
name’ pokilĮ. Pokilis ėjo bai
dai pakeltoj tautiškoj nuo
taikoj, kad iš kelių kvadrų 
gyventojai subėgo ‘žiūrėti 
kas ten per ‘žvėrinčius’ ‘tau
tiškam’ lietuvių name. O 
‘tautiškom’ akim žiūrint, tai 
ten nieko tokio nuostabaus 
nebuvo, o tik sąskaitų suve
dimas. Matyt, nepasidalinta 
gerai gautais iš Lietuvos li
tais.

“O sausio 21 dienos vaka
ras. buvo tikras karo laukas 
S. Paulo lietuvių mokykloje, 
kur ‘tautiški’ broliai peiliais 
mėsinėjosi. Centrai policija 
oadarė intervenciją: tautiš
kus brolius išskyrė. o sužeis
tuosius nugabeno Į ligoninę. 
Užmuštų nerado, o tik labai 
sunkiai sužeisti Reimuntas 
ir Mikšėnas.”

Tai ve, kokiems daly
kams yra sunaudojami Lie
tuvos valstiečių mokesčiai!

nė

Lietuviai kolonistai Bra-
••• • •zihjoje.

Valdiškos žemės koloni
joj Barao de Antonina, pa-j/Li Var(^ė ^Pan^aįsak tenykščių laikraščių, esą

Vienas mano kaimynas 
anądien atnešė ir numetė 
kunigu “Draugą.” Sako, gal 
nori pasiskaityt, ką Marijos 
kavalieriai su šv. Kazimiero 
seserimis daro. Aš tos jų ga
zietos neskaitau, sako, bet 
•ie vis man siunčia ją ir siun
čia.

Tai buvo 4<J-tas “Draugo" 
numeris. Pažiūrėsiu gi, sa
kau. kaip tos šventos kazi- 
mierietės išrodo. Bet visam 
’aikrašty neradau nei vienos 
davatkos fizionomijos. Vie
toj to, trečiame puslapy i- 
plastei duotos geros vyžos di
dumo kaž-keks barzdotos 
vyriškis su medaliais. Po jo 
kaklu kabo ordinas, toks 
kaip kaizerio generolai ne
šiodavo: kiek žemiau, ant 
plataus spalvuoto kaspino, 
kabo medalis k4kp skaura- 
da, 
šono — didelė žvaigždė. Vy
riškio veidas apžėlęs didele 
barzda, e ūsai—kaip kamin
krėčio šluotos.

Tikras žandarų viršininko 
tipas!

Bet ne. ne žandaras. Ba
letas apačioje paaiškinimas 
'ako. kad tai “Jo Ekselenci- 
:a misijonierius vyskupas 
Petras Pranciškus Bučys, 
Jėzaus Draugijos Narys.”

Na. sakau, jeigu tas žmo
gus yra misijonierius ir vys
kupas. tai kokiems velniams 
jam reikalingas general-gu- 
bernaioriaus titulas, “Jo Ek- 
selencija?" Antras klausi
mas, jeigu jis yra Jėzaus 
Draugi jos narys (jėzuitas). 
Lai ką reiškia tie žandariški 
medaliai ir ordinai? Juk Jė
zus‘neturėjo jokių medalių.

“To tai ir aš negaliu su
prasti.” atsakė mano kaimy
nas. Ex-Klierikas.

k4kp skaura-
<> ant kairiojo krutinės

Be maisto ir be vandens žmo
gus tūlą laiką gali gyventi, ta- 
čiah be oro nėra jokios galimy
bės gyventi net kelias minutas.

Oras, kaip žinome, susideda iš 
kelių elementų, iš kurių tik oksi- 
genas yra būtinas. Todėl visas 
klausimas sueina i tai, kiek kvė
puojamame ore randasi to oksi- 
geno. Juo mažesnis nuošimtis, 
tuo mažiau kūnas juomi tegali 
pasinaudoti. Gi iš kitos pusės 
reikia atsiminti, kad musų kū
nas reikalauja tam tikro oksige- 
no kiekio, kad sveikata galėtų 
būti normaliai palaikoma. Kitaip 
reikia tikėtis jos pairimo.

Nesileidžiant i smulkmenas 
trumpai perbėgsime fiziologi
nius kvėpavimo dėsnius. Į plau
čius Įkvėpto oro oksigenas. per- 
sikošęs per mažąsias plaučių ląs
teles ir kraujogyslių sieneles, su-

I

Iš tolimos Ugnies Žemės.
Jau pora metų prabėgo, 

kaip mes gyvenam keli lie
tuviai Ugninės Žemės salo
je ganydami . anglų avis. 
Gyvenimas čia labai liūdnas 
ir panašus ištremtų gyveni
mui. Apart milžiniškų ir pil
kų avių kaimenių, musų 7 
arklių ir 12 šunų, daugiau 
nematom nieko. Ka< keturi 
mėnesiai du mūsiškiai turi 
raiti vykti į Usuhaią, kur lai
vai atveža sukuriu, vyno, ta
bako ir kitų reikmenų. Mai
tinamės išimtinai aviena. 
Moka mums po 70 pesų į 
mėnesi. Darbas nėra sunkus, 
nes tenka tik žiūrėti avis ir 
kai atvyksta kirpėjai reikia 
uadėti kirpti ir vilnos tvar
kyti. J. Lapelis.

Įsikūrė miškuose.
Praėjusiais metais Misio- 

nes provincijoj 6 lietuvių 
šeimynos pasiėmė kelių de
šimčių hektarų žemės plotą. 
Žemė mišku apaugusi, bet 
duoda vilties ją padaryti 
derlingomis dirvomis. Para
mos iš niekur mes jokios ne
sam gavę, nė sėklomis,
maistu, nė padargais, bet 
visgi spėjom įsikabinti ir ap
sigyventi. Mes jau dabar vi
si spėjom po 2 ha apsėti mai
šais, kitą išdirbtą dalį kitais 
dalykais. Iškirtus mišką, ga
gėsime pasiimti kiekviena 
šeima po 50 hektarų žemės. 
Dabar mes laukiam dar ke
lių lietuvių šeimynų, kad 
bendromis pajėgomis kurus 
geresnę ateiti. Vis.

Lietuvaitė Argentinoje puo
lė po traukiniu.

Ona Žickaitė, tarnavusi 
Caserose, šiomis dienomis, 
dėl nevykusios meilės puolė 
po traukiniu ir tapo sudras
kyto Į kelis šmotus. Ji ro- 
mansavusi su tulu italu, ku
ris vėliau paaiškėjo, kad bu
vo vedęs.

Kun. Janilionis rastas kaltu.
Kun. Janilionis, kuris už 

Lietuvos žmonių pinigus lei 
džia Argentinoj “Šviturį,” 
nesenai apšmeižė per tą lai
kraštį tūlą Roką Kumpi.

Rokas Kumpus patraukė 
šmeižiką teisman, ir teisėjas 
priteisė, kad kun. Janilionis 
paleistus šmeižtus atšauktų; 
bet Rokas Kumpis tuomi ne
patenkintas ir bylą perkelia 
aukštesnėn instoncijon.

Lietuvio nelaimė.
Buenos Aires mieste ark

lys labai suspardė lietuvį 
duonkepį Vaitkų. Jo gyvybė 
pavojuje. Kiek laiko atgal 
Vaitkus rado savo posūnį 
kepykloj nužudytą. Tartum 
kas tą žmogtf užkerėjo.

Bernard Shaw Jau 
Giria Fašistus.

Rašytojo Bernardo Sha\v 
pažiūros keičiasi taip grei
tai, kaip oras. Pirma jis bu
vo socialistų šalininkas. Bet 
nuvažiavo Rusijon, ir sugry- 
žęs iš tenai pradėjo garbint 
bolševikus. O dabar jis jau 
giria Hitlerį ir smerkia de
mokratiją. Vykdamas į Nau
ją Zelandiją jis buvo susto
jęs anądien Panamoj ir iš 
gyrė prezidentą Rooseveltą, 
kad šis stengiasi paliuosuoti 
šalį iš privatinių rankų kont
rolės, taip kaip ir Hitleris. 
Pailamentai nieko gera ne
padarą, sako Shaw, tik truk
dą darbą. Bet ką gi reiškia 
pasakymas tokio žmogaus, 
kuris kas dieną keičia savo 
nuomonę?

Streikas Meliono 
Dirbtuvėj.

New Kensington, Pa. — 
Čia streikuoja 4,000 Alumi- 
num Company of America 
darbininkų. Šita kompanija 
priguli buvusiam iždo sekre
toriui Melionui, dideliam 
darbininkų išnaudotojui. 
Darbininkai reikalauja uni
jos pripažinimo ir 80 centų į 
valandą. Meliono agentai 
siūlo pakelti algą 11 nuošim
čių ir streiko komitetas buvo 
jau sutikęs šitą pasiūlymą 
priimti ir streiką atšaukti. 
Bet streikieriai pasakė: Ne! 
Iki šiol Meliono kompanija 
mokėjo jiems tik 40 centų Į 
valandą.

Prekyba Maisto 
Produktais.

namus nešioti—neleistina.
Prūsijos amatininkų tary

ba savo atsišaukime atkrei
pė dėmėsi i tai, kad dėl pre
kių, ypač maisto dalykų, į 
namus nešiojimo žmonių 
sveikata pastatoma i pavo
jų. Toks pardavėjas nešioja, 
sakysim, duoną ar bulkas 
pintinėje, eidamas dulkėto
mis gatvėmis, kartais net 
lietaus metu. Tomis pačio
mis rankomis, kuriomis jis 
atidarinėja duris ir prisilai
ko laiptų turėki ių. davinėja 
ir savo prekes. Daugeliu at
vejų pirkėjas pats iš pintinės 
pasijieško sau tinkamų ga
balų. Jei šiuo atveju šeimi
ninkė yra atėjus iš vaikų 
kambario arba nuo ligonio, 
nenuplovus savo rankų, mai
šo prekių sandėli, tai labai 
aišku, kad čia ligų bakteri
joms plisti atidaromos pla
čiausios durys. Toliau nega
li būti kalbos, kad maisto 
dalykų pintinė, pastatyta 

netoli džiovininko, jam ko
sint ar kitokiu budu negalė
tų būt užteršta džiovos baci
lomis.

Kas pasakyta apie šiuos 
duonos pardavinėtojus, tas 
pat reikia pasakyti ir apie 
duonos ir maisto išvežioto- 
jus—šoferius ar vežikus. Jie 
valdo automobili ar arklį, 
trusia aplink juos ir davinė
ja produktus-, negalėdami 
nuplauti rankų.

Tas pats ir krautuvėse, 
kur, be maisto, prekiaujama 
ir kitokiais reikmenimis. 
Jeigu, sakysime, pirkėjas 
perka stiklų, žibalo, muilo, 
pardavėjui rankos susitepti 
neišvengiamas d a 1 y k a s. 
Kartais neišpirkta, pasenu
si, daug kartų iminėta duo
na parduodama varginges- 

Į niems sluogsniams už piges- 
;nę kainą. To viso neturėtų 
j būti. Duona turi būt duoda- 
I ma ir parduodama švario- 
i mis rankomis ir deramu bu
du. Taip turi būti dar ir dėl 
to, kad duona yra suvarto
jama tokia, kokia esti paim
ta. Kiti maisto dalykai, ver
dami, kepami, plaunami ga
li būti dezinfektuojami ar 
pašvarinami. Duonai to pa
daryti negalima.

Todėl kiekviena šeimi
ninkė ir motina, mylinti sa
vo šeimą, turėtų Į visus iš
keltus dalykus atsižvelgti ir 
dėl tikros švaros garantijos 
duonos produktus pirkti tik 
duonos krautuvių, kur Įsta
tymais Įsakyta laikyti švara, 
kur ji gali būti ir yra geriau
siai laikoma.

I

si jungia su raudonaisiais kraujo 
kūneliais, kas suteikia jam skai
sčiai raudoną spalvą, šis krau
jas, širdies veikme, išnešiojamas 
po visą kūną. Kaip matome, ok
sigenas pasiekia visus kūno au
dinius, kuriuose jis atsiskiria 
nuo raudonųjų kūnelių, kad at
liktų savo skirtą pareigą. Dabar 
kraujas, atsiskyręs nuo oksige- 
hj būna tamsesnės raudonos 
spalvos, vėl keliauja i plaučius, 
kad pakartotų savo pirmesni žy
gi. Ir taip šis procesas žmoguje 
tęsiasi veik nuo pradžios gyvy
bes užsimezgimo iki mirties.

Iš šito turėtų būti kiekvienam 
aišku, kad juo daugiau Į plau
čius Įkvėpuojame oksigeno, tuo 
daugiau)uo visas kūnas pasinau
doja. Jeigu kvėpuojame oru, ku
riame mažai randasi oksigeno. 
aiškus dalykas, musų kūnas yra 
priverstas kęsti jo stoką. Jei tai 
esti tik trumpą valandėlę, tai 
maža žalos tepasidaro ir iš to da 
nieko blogo neatsitinka. Vienok, 
jei tas pasikartoja pusėtinai 
dažnai ii- tęsiasi ilgokais laiko
tarpiais, bendra sveikata gana 
žymiai nukenčia, iš ko neretai 
kyla Įvairių rimtų ligų.

1 Taktiška išvada savaimi aiš
ki. Reikia visiems ir visados kvė
puoti tyru oru. Aktualus pyki
nimas šio patarimo nevisuomet 
esti taip lengvas, kaip kad pats 
pasakymas. Atsižvelgiant kas 
aukščiau pasakyta, reikia pripa
žinti. kad nenugalimų kliūčių vi
sai nesutinkame imant dėmėsiu 
ekonominę žmogaus būklę ir gy
venimo vietą. Oras lauke, kadir 
dideliuose miestuose, turi pakan
kamą oksigeno kieki. Užtat kuo- 
daugiausia reikia būti lauke, at
virame ore ir visuomet giliai 
kvėpuoti. Taipgi reikia vengti 
didelių susikimšimų, kame ne
tinkama ventiliacija.

Daugiausiai prasižengimų šiuo 
žvilgsniu sutinkame gyvena
muose namuose, o ypač miega
muose kambariuose žiemos me
tu. Tai ypatingai pastebime 
biednesniuose sluoksniuose šiais 
depresijos laikais. Mat. ekono
miniais sumetimais, o dažniau
sia dėl nežinystės, gyvenamieji 
kambariai retai kada vėdinami. 
Tai didelis prasižengimas prieš 
sveikatos dėsnius.

Bendrai imant, žmogus miega 
astuonias valandas i parą. Tokiu 
budu miegamajame kambary jis 
mažiausiai praleidžia trečdalį 
savo amžiaus, šis kambarys, kad 
ir butų triis. keturis kartus di
desnis kaip kad ištikrujų esti, 
neturi pakankamai tyro oro as
tuonioms valandoms kvėpuoti. 
Taigi, žmogus priverstas kvė
puoti suterštą, nuodingą orą. 
kuriame nėra oksigeno daugiau, 
kaip viena aštuntoji dalis reikia
mo kiekio. Dažnai dar mažiau. 
Net patarlė išsidirbo, kad tokia
me kambario ore galime net kir
vį pakabinti. Paprastai, miega
muose kambariuose miegojimo 
laiku oras mažiausiai bent kas 
valandą turi būti pakeičiamas, 
kad užtektinai turėjus oksigeno 
ir pašalinus iškvėpuotą orą. ku
ris esti kenksmingas, jei jį iš 
naujo Įkvėpuojame. O tai gali
ma labui lengvu budu padaryti, 
pravėriau t langą bent pusę j>ė- 
dos ir laikant pravertą visą nak
tį. Tas turi būti daroma kas nak
tį vasarą ir žiemą. Miegoti užsi
darius langus reiškia kviesti sau 
ligą.

Visai tat neįstabu. kad žiemos 
metu plaučių Įdegimas, šaltis ir 
daug kitokių ligų žymiai padau
gėja. Svarbiausia priežastis tų 
ligų yra stoka tyro oro, stoka 
reikiama kiekio oksigeno. Užtat, 
visuomet reikia turėti galvoj ge
rai kambarius išvėdinti žiemos 
metu, nors ir reikia truputį dau
giau šilumos sunaudoti. Taupi- 
nant anglis, labai brangiai už
mokama už sužalojimą sveika
tos, kuri yra už viską brangesnė.
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Penktas Puslapis

Įvairios Žinios
i PAJIEŠKOJIMAI.

ONA D UGNAITĖ pajieškau brolio 
Jono A. Dugno, kilęs iš Rokiškio aps., 
Pandėlio vals., Cirkonių kaimo. Ame
rikon atvyko prieš karą, paskutiniu 
laiku gyveno 2921 E. 92 st., Chicagoj. 
Dirbo drabužių krautuvėje mana dže- 
riutni; 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. DEKSN1S,
1577 Centre st, Montreal, Canada.

savo vyro Jurgio Šilko,

Prašau ji patį atsiliepti, nes 
svarbų reikalą kas link 

sutvarkymo. Buk geras, atsi-

v
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Kunigas Areštuotas 
Už Merginas.

Jaunas parapijonkos kaltina 
jį nedorybėmis. Viena jų 

nužudyta.

Jamaica miestely, netoli
New Yorko, šiomis dienomis 
policija suėmė kun. Y/il- 
liamą Henry Dubois’a, 32 
metų amžiaus, ir kamanti
nėja jį, ką jis žino apie Marę 
Eleną O’Connor, 15 metų 
mokinę, kuri pernai buvo 
rasta nužudyta.

Kunigas karštai ginasi ne
žinąs nieko nei apie tą mer
gaitę, nei apie jos nužudy
mą, bet policijos inspekto
rius Harold King pasakė: 
“Mes da toli gražu nema
nom tą žmogų peleisti.”

Vėliaus iš policijos buvo 
sužinota, kad šitą "doros 
mokytoją” dar kaltina ir 
viena 17 metų amžiaus jo 
parapijonė mergina.

Kun. Dubois buvo areš
tuotas dėl ardymo 14 metų 
amžiaus vaiko doros, liet da
bar prieš ji atsirado jau ir 
kitų kaltinimų.

Nužudytos mokines kūnas 
buvo rastas miške, nuo kurio 
nekdiai toli stovi kun. Du- 
bois’o bažnyčia. Velionė iš
važiuodama iš namų sakėsi 
važiuojanti pas savo mokyk
los draugę, bet East Ne\v 
Yorko gelžkelio stoty baga
žo klerkas mate ją tą dieną 
su kunigu. Po to ji prapuolė 
ir vėliau ji buvo rasta jau 
nugalabyta.

Mato 500,000 Namų 
Trukumą.

Nekilnojamų nuosavybių 
žinovas H ai ry Kissell ap
skaito, kad dabartiniu laiku 
Amerikoje namų statyba y- 
ra atsilikusi ant 500,000 na
mų. Jisai parodo oficialė- 
mis statistikomis, kiek kas 
metai priauga žmonių, kiek 
prisideda naujų šeimynų ir 
kiek dabartiniu laiku pasta
toma namų per metus. Ir iš 
to išveda 500,000 namų tru
kumą. Dabartiniu laiku, jis 
sako, statyba atsilieka nuo 
šeimynų prieauglio po 2,000 
narni] kas diena. Tai reiškia, 
kad namų kainos turės kilti. 
Maistas pabrango . jau apie 
50 nuošimčių. O namai yra 
tai]) pat reikalingi, kaip ir 
maistas.
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Per 34 Metus Nulin- 
čiuota 3>400 Žmonių.

A-

Šiomis dienomis Bostone 
buvo Amerikos juodveidžių 
organizacijos, žinomos kaip 
“National Association for 
the Advancement of Color- 
cd People,” 25-tas metinis 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo daug juodveidžių ku
nigų, daktarų, advokatų ir 
kitokių inteligentų. Įdo
miausią prakalbą pasakė 
bostonietis juodveidžių ad-Į 
vokatas Butler R. Wil<on ! 
Jisai statistikomis 
kad 34 metų laikotarpyje | 
Jungtinėse Valstijose buvo j 
nulinčiuota 3,400 juodvei-; 
džių. vadinasi, kas metai 

Nužudė Gen. Sandinų po 100 linčiavimų.
Nikaraguos valdžios ka

reiviai šiomis dienomis nu
žudė buvusį revoliucionierių 
vadą gen. Sandiną, kuris gy- ' 
nė savo kraštą nuo Jungti- Lis 
nių Valstijų kapitalo dikta
tūros.

Nužudytajam Sandini 
reiškia užuojautos beveik vi
sa pietų Amerika. Panamos 
miesto vyriausybė nutarė 
pavadinti jo vardu vieną 
svarbiausių savo gatvių. Be 
to, mieste paskelbta trijų 
dienų gedulą. Jo nužudymai 
pavadinta “piktadarybė 
prieš civilizaciją.’’

ESTIJOJ ESĄS GALIMAS 
į SOCIALISTU SKILIMAS.

Bolševikuojantis elemen- 
' ; Estijos socialistų parti
joj stengiasi paimti į savo 

■ rankas partijos vadovybę, 
bet kaip tas nepavyko, tai 

; “kairiaspamiai” dabar nori 
suskaidyt partiją.

Dėl šiomis dienomis" Tar
tu mieste įvykusio socialistų 
kongreso laikraščiai prane
ša. kad kongreso metu kilo 
aštrus konfliktas tarp parti
jos dešiniojo ir kairiojo 

‘sparno. Renkant centralinį 
Centralinės Amerikos stu-'komitetą, nuomonių skirtu-
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Armijos Lakūnus Saikina Pašto Tarnybai

1 ii[Ht •i ii1 * i
Jliu

č ;1 paroti} ta. kaip būrys Amerikos armijos lakūnų prisiekia teisingai tarnauti paštui. Mat. šiomis dienomis 
P < > •, • iniimas buvo atimtas iš privatinių orlaivių kompanijų ir pavestas armijai. Bet armijai tas darbas ne
siseka. Į kelias d ienas užsimušė penki lakūnai. ______

Milžiniškos Algos 
Stambiam Bizny 
Senato kom., kuri tyrinėja 

“šimtaprocentinių patrio
tų” biznį, iškėlė aikštėn, kad 
didžiųjų korporacijų virši
ninkai ima milžiniškas al
gas, kuomet darbininkams 

; atlyginimą nuolatos kapoja.
Pavyzdžiui, American To- 
bacco kompanijos preziden
tas Hill 1932 metais pasiėmė 
$120,000 algos ir $705,600 
bonuso. išviso per vienus 
metus $825,600. Bethlehem 
Steel kompanijos preziden
tas Grace 1929 metais pasi
ėmė $12,000 algos ir $1,-
623.753 bonuso, arba $1,-
635.753 iš viso. American 
Gar & Foundry kompanijos 
prezidentas Woodin 1929

t metais pasiėmė $100,000 al- 
: gos ir $992,000 bonuso, arba 

• \Vilson. $1.092,000 iš viso.
parodė. Panašių atsitikimų iškelta L* i ht • > > • > Y1.’ 1 / k • • • \pili apie tO.

Prisikrovę milionų tie pa
razitai dabar voliojasi sau
lėtoj Floridoj, o darbinin
kai, kurie tuos milionus už
dirbo. didžiausiuose šalčiuo
se dabar skursta be kuro ir 
be maisto.

dentų organizacija Meksi- mas tMp paaštrėjo, kad kai- 
koj taipgi aštriai pasmerkė 
Nikaraguos valdžią, kuri 
“niekšiškai nugalabijo” ge
riausi savo : 
pavergtųjų draugą.

PITTSBURGH, PA.
Prakalbos 3-se vietose.
Kovo 14 d. 7:30 vakare, 

Lietuvos Sūnų Dr-stės sve
tainėje, 818 Belmont street.

Kovo 15 d., 7:30 vakare, 
Lietuvių Mokslo Dr-stės sve
tainėje, 142 Orr street.

| Kovo 16 d., 7:30 vak. Lie- 
< tuvių Šv. Jurgio Parapijos 
salėje, 105 So. 19-th street.

Kalbės kun. M. Valatka iš 
Lawrence, Mass., kun. V. 
Vaicekauskas iš Scranton, 
Pa., vietinis kun. M. Žukaus
kas. Bus ir daugiau kalbėto
jų. Įžanga veltui. Prašo apie- 
linkės lietuvius atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškau _
jis prasišalino nuo manęs jau apie du 
metai, 
turiu labai 
namų 
liepk greitai Kurie žino kur jis ran
dasi, malonėkit prisiųst jo adresą, bu
siu didei dėkinga. J Amerika atvažia
vo 1908 m. iš Biliuniškių vienkiemio, 
Papilės parap.. Šiaulių apskr. (10) 

Barliora Šilkienė
2836 E. Main st.. Waterbury, Conn.

l« Plafaiic Papilio Amerikos kapitalo pasta
te r laiaus rasa JUO. tytas Kubos prezidentas 

fašistinį--------  -Mendieta įvedė
Japonija nusiutė Maskvai darbo kodeksą, kuriuo drau- 

protestą dėl Sovietų orlaivių 
skraidymo per Mandžuriją. 
Bet tegul pasaulis nesibijo, 
kad dėlto turės kilti karas, 
pasakė vienas, aukštas japo
nų valdininkas užsienio 
spaudai.

Rusai turi du ginču su ja
ponais: vieną dėl Kinijos 
Rytų Gelžkelio, kuris buvo 
per pusę rusų su kiniečiais 
pastatytas, bet dabar japo
nų užgrobtas, o kitą — dėl 
žvejybos aplink Sachalino 
salas. Jeigu dėl šitų ginčų 
kils karas, tai japonai bus 
kalti, rašo Sovietų organas 
“Izviestija.”

Prancūzų premjeras Dou- 
mergue pareikalavo sau dik
tatoriškų teisių. Bet parla
mentas tą reikalavimą atme
tė. Daugiausia ji mušė socia
listai.

džiama darbininkams strei
kuoti. Kubos darbininkai 
dirba daugiausia Amerikos 
kapitalo įmonėse. Men- 
dieta eina nuverstojo dikta
toriaus Machado pėdomis.

NRA bosas Johnsonas 
priešingas 30 valandų darbo 
savaitei, nes tam priešingi 
fabrikantai, o NRA yra su
galvota daugiausia jų labui. 
Nežiūrint to, Massaehusetts 
valstijos kongresmanas C011- 
neiy yra nusistatęs įnešti 30 
valandų bilių Kongresan. 
Pažiūrėsime, kas laimės.

Visų ateivių algos Pran
cūzijoj tapo apdėtos 10 nuo
šimčių mokesčiu.

Londonan susirinko iš 
provincijos miestų apie 2000 
bedarbių. Jie norėjo pasi
skųsti Macdonaldui, bet šis 
jų neįsileido. Ir parlamentas 
270 balsais prieš 52 jo pasi
elgimą užgyrė. Mat, bedar
biams vadovavo komunistai, 
todėl jų ir neįsileido.

PIETŲ AMERIKOJE 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Gili respublikoj, pietų 
merikoje, pereitą pėtnyčią 
buvo jaučiamas smarkus že
mės drebėjimas pajūry. Že
mė drebėjo i ’ ' ‘ ' 
mylių ir kai kuriose vietose iabai

Llvdlvė. Dau- -Y ... , , prašau pranešti jo adresą,nukentejo bazny- JOHN VAIJGUR

UTĖLIAM MEDV1N (gal Medvi- 
nas). buvo paimtas į U. S. Armiją iš 
So. Bostono. Aš susitikau su juom 
Prancūzijoj ligoninėje, 1918 metais. 
October 20, Base Hospital 96. Jo buvo 
nutrauktas tiesiosios rankos nykštis 
Jis sakė kad prigulįs 42 Divizijoj. Jei
gu jis pamena, tai tuo pačiu laiku ša
lyje jo ligoninėje, gulėjo rusas—John per koki 1,000 Valigura. Kur dabar randasi Medvi- 

aš nežinau, bet aš turiu prie jo 
,_. ..i svarbu reikalą. Prašau jį patį 

pridarė daug blėdies. Dau- atkaukti- Kurie žino kur jis randasi, 
Y i-- » - .prašau pranešti jo adresą. (10)giausia 1

čios.

A-

ŠERAI PAKILO 
$4,000,000,000.

Wall Streetas džiaugiasi, 
kad per sausio mėnesį Ne\v 
Yorko biržoj registruoti ka
pitalistų Šerai pakilo $4,- 
000,000,000. O kiek pakilo 
per tą laiką darbininkų “šė- 
rai ’

, JOHN VALIGURA
310 ( ėdat Street, Mauchester, N. H. 

Arba jeigu jam parankiau butų arba 
į tiems, kurie apie jį žinotų, gali para- 
■ syt arba pasakyt žodžiu “Keleivio” 
(ofise 253 Broadway, So.Boston, Mass. 

| Kurie žinot kur randasi WM. REA- 
GLE (arba Bradiny), malonėkit pra
nešti jo motinai, nes busiu labai dė
kinga Apie 20 metų jis išvažiavo iš 
St. U»uis, Mo. ir rengėsi važiuot į 
Kanadą Ir nuo to laiko nieko daugiau 
apie jį nežinom kur jis yra. Arba pats 
lai atsišaukia, jeigu vra gyvas. (12)

I

Suvis dykai dasižinosite savo ateiti ^:ls 
t i • » - . - • ________ ?______ .• 2 tir kokią laimę turėsite gyvenime, jei

gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. A d re. 
suokite: (11)

PRACTICAL SALES COMPAN’Y 
1219 N. Jrving Avė.. Liesk. K.. 

CH’CAGO ’LL

Pajieškau sunaus Petro Budgino, 
.Girdiškės parapijos, Paupinčs kaimo, 
pirmiau gyveno Ne\vark, N. J. Jau 20 
metu kaip nieko nuo jo negirdžiu, 

s žino kur jis randas, prašau pra
nešti, busiu didei dėkinga. (13)

Mrs Ona Budgienč.
1613 S<> \Vcntworth av.. Chicago. III.

REIKALINGAS BĖK ERIS
Tuii būt patyręs prie ruginių duo 

im kepimo Pageidauja iš Rytiniu 
valstijų. .JOHN VILKAS

651 W. Conway St.. Baltimore. Md.

PARSIDUODA STORAS
DRY GOODS. ČEVERYKV ir RE

KORDU- Biznis išdirbtas per 17 mc,ų 
ir vieta žinoma netik lietuvių taupė, 
bet ir tarpe lenkų, rusų ir kitų tautų 
žmonių Vieta pelninga. Pardavimo 
priežastis — savininkas važiuoja Lie
tuvon. Kreiptis adresas sekantis:

JOHN GRINKA 
90b Lavvrencc Street, 
LAYVRENCE. .MASS.

riojo sparno vadas Mai tina 
atsisakė būti kongreso gar
bės pirmininku. Jo pavyz- 

šalies gynėją" ir džiu pasekė ir keli kiti asme
nys. Kongreso darbus su- 

i trukdė kairysis sparnas, ku
ris dainavo internacionalą 
ir kitokias socialistų dainas.

“Vaba Maa” žiniomis, y- 
ra gandų, kad kairioji socia
listų partijos opozicija, su 
Mickeliu ir Martiną prieša
ky, pasitrauks iš partijos ir 
įsteigs naują socialistų par
tiją. Naujoji partija pasi
rems grynai marksistišku 
pagrindu. — E.

ITALIJOJ RASTA CIESO- ' 
RIAUS DOMICIANO 

GALVA.
Vykdant nusausinimo dar

bus Deagro Pontino srityje, 
vis randama naujų senovės, 
liekanų. Littorijos apylinkė
je nesenai buvo rasta vieno 
Romos imperatoriaus natū
ralaus didumo galva. Mano
ma, kad tai bus imperato
riaus Domiciano galva. Tą 
nuomonę patvirtina ir tai, 
kad prie de Paolos ežero bu
vo rasta senų laikų impera
toriška vila, kuri priklausiu
si Domicianui.

DEGTINĖ ATPIGO, BET 
NE ŽMONĖMS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad trįs didelės degtinės 
kompanijos Kanadoje, ku
rios turi savo sandėliuose 
apie 25,000,000 gal. rugi
nės, sutiko parduoti ją mū
siškiams degtinės, “valyto- 
jams” po $3.75 ir $4.00 ga
lionui. Pirma jie imdavo už 
tą degtinę po $4.50 ir iki 
$6.00 už galioną. Degtinės 
“valytojai” čia sumaišo gerą 
šnapsą su vandeniu, prideda 
alkoholio ir ima 3 syk dau
giau, negu jie mokėjo už ge
rą degtinę.

Rooseveįto valdžia nutarė 
įkurti nauja banką, kuris fi
nansuos Rusi jos-Amerikos 
prekybą.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai

Pajieškau brolio Petru Zinkevi- 
; cinus . Gelvonių valsčiaus. Gegužines 
■parapijos. Keizonių kaimo. Turiu 
'' svarbų reikalą, prašau atsišaukti ar
ba žinantieji malonės pranešti, už ką 
busiu dėkinga.

i Mrs. Katrė Supilavičienė
i 28 Lois street, Hudson, Mass.

Pirmiau

Pajieškau apsiveditnui vaikino nuo 
30 iki 15 metų amžiaus. Pageidauja
ma kad butų doras, protingas ir ne
rūkytų tabako. A s esu dora, gero bu
do mergina. 2.5 ni amžiaus lietuvaitė

Miss A. Adomaityte (10)
1328 E. 55-th St . Cleveland, Ohio

APSIVEDIMAI.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ.
N'UGA-TONE sutvirtina visokias 

organus žmogaus systemoje, patai
so ąpetitą, sureguliuoja vis Akinimo 
aparatą ir vidurius. Suteikia nauj'i 
spėkų raumenims, nervu systemai r 
padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes t i 
gerų vaistų pasirodys tiktai į Rele ą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TON'E parduodamas visose 
vaistinyčiose. žiūrėkite kad gautu- yra 
mete tikrą NUGA-TON'E, 
te pavaduotojų

b
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SKANDALAS NEW YOR
KO LIGONINĖJ.

Ne\v Yorko majoras La 
Guardia susekė skandalą 
miesto ligoninėj. Tammany 
Hali politikierių paskirti 
daktarai ir slaugės netik 
vogdavo ir apgaudinėdavo, 
bet mušdavo ligonius.
i_______________________________________

Vartok dėl hHv Patrūkimo seno ar I 
naujo. Didelio ar Mažo, ir Jus busite j KIT TO \7IQOIfTTT 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams * 11 k/VF V lDk/Ikly* lul’

Gaukit Dykai Ištyrimui ' G V GYDUOLĖS
Kiekvienas patrukęs vyras ar 

turis turi tuojaus rašyt pas \V 
Rice, 7() N. Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodus 
l ik uždek ant patrukusios virtos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvalė ant operacijos? Daugybe vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 

kad gautu- yra stebėtinas daiktas gydymui pa- 
, nepriiinki- trūkimo. Rašykite tuojaus W. S Rice,

Ine., 70 N. Main Street, .Adams, N. Y.
....................r

H*,

KNYGOS NUPIGINTA KAINA

TURĖJO $31,500, BET 
MIRĖ BADU.

VVcrcester, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia mirė badu 
tūla Emma T. Brown, 69 m. 
amžiaus našlė. Jos lavonas 
buvo rastas virtuvėje ant 
žemės. Miesto daktaras* 
Fielding padarė lavono! 
skrodimą ir rado, kad Ji mi
rė nuo bado. Viduriuose ne-( 
turėjo jokio maisto. Apsi
rengusi buvo suplyšusiais 
skarmalais. Tačiau pinigų 
prie jos rasta $1,500, o Wor- 
cesterio bankuose jos buvo 
padėta $30,000. z .

VISUOMENIŠKAS MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS 
Naujausias Žodis Musą Literatūroje; 
Teisingiausias Gyvenimo Veidrodi*. 
Kopija 15c. Metam $1.50; Kanadoj $2 

Išminti* Publishing Co.
313 E su SO. BOSTON, MASS.
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Iki Gegužės 15, 1934.
Dar turim daug likusią įvairių knygų ir jas išparduodam visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d.. 1931. Malonėkite pasirinkti 
kokios patiks iš čia teikiamo surašo:
įvairios Pasakos. Dr. Basanavičiaus. Pusi. 300, apdarytos 

kaina $2.00; > dabar už ....................................................  $1.50
Andersono Pasakos, su paveikslais. Pusi. 409, kaina $2.00; 

dabar už ...................   $1.25
Iš Gyvenimo IJetuviškų Vėlią-I)ušiu bei Velnių — Dr. Ba

sanavičiaus. Pusi. 470, kaina $2.00; dabar už . ...•». $1.59 
Rymas. Garsusis Emil Zolo romanas apie Vatikaną. Pusi.

■132, apd. Kaina $3.00; dabar už ........... •....................  $1.50
Karaliaus Saliamono Kasyklos — Haganlo. Pusi. 243.

Kaina $1.00; dabar už ............................................ 50 centų.
Balio Žodynas — Lietuvių Anglą ir Anglą Lietuvių, pusi.

1274, apd. Kaina $16.00; dabar už................................... $9.00
Geografija. —- Šerno. Paveiksluota, apd. kaina $4.00; už $2.00 
Žinynas, Svarbi informacijų knyga apie sveikatą, gaspadi-

nystę, amatninkystę ir visokius būtinus reikalus gyve
nime. Pusi. 392. Kaina $2.50; dabar už........................ $1.25

Naujas Pilnas Orakulas, paveiksluota burtų monų knyga,
didelio formato, nauji laida, su pilna Saliamono nosimi. 
Pusi. 414. Vienintelė knyga lietuvių kalba, kuri apima 
burtų ir monų šaką, taipgi delnažinystės. Kaina $3.00; 
dabar už .................................................   $1.50

Dr. A. J. Karaliaus — Namą Daktaras. Svarbi receptų kny
ga. Didelio formato. Kaina $2.00; dabar už ........ $1.25 

Garsioji P. Bėro knyga “Dievo Galybė,” čia eina klausimai:
zoologija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 
fiziologija, augalų fiziologija Dvejose knygose, pusi.
350, apd. Kaina $4.00; dabar už...................,..................$2.00

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu, sekamu 
adresu:

•
m<>- GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR

S IŠDIRBY:SI Ė lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthnia), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Šlapinimo 
Ix>voje, Nuo Nervų—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 šviežius ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOT A NICA L CO. 
YVholcsale Butanic Druggisla 

108 W. BROAinVAY 
SOUTH BOSTON. MASS
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“AUŠRA
3653 SO HALSTED ST., CH1CAGO, 1LL I

......................... ........................................................................................................................................................... .....

VISŲ ŽINIAI
Už visokios 

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

Už paį ieškoji mus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai 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.

rųšies smulkius pa- 
kaip tai: pajiesko-

ŽMONĖS, KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
Randa
GREITA 
PAGELBĄ
Naudojant tą 
puikia

PORTES 
ODOS MOSTĮ

Kurią vartoja tūks
tančiai vyru ir mo
terų su geriausiomis
pasekmėmis nuo visokių odos ligų--iš- į 
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip
gi nuo visokių skaudulių, niežų ir! 
šlakų. Ji gydo, sušvelnina ir pa-!

dūlių ir niežų Ji gy- I 
do, sušvelnina ir pa
grąžina odą Didelis | 
.iaras pąrsiduodn už • 
$1.50 su užtikrinimu,! 
kad jeigu pasekmes, 
nebus atsiektos, pi- I 
nigai bus sugražinti. I 1; (hl> 
Jums nereik siųst me- .' ■ '
ko. tik savo vardą ir > / ' 
adresą kada užsisa-j • 
kut. Už mostj užmo- į 

Po vartojimo *;‘site. kuonlvl olnešjums į namus.
PORTES DRUG CO-, Dept. 7

1608 Mibvaukee A ve. Chicago. 111.
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GERA PROGA
Nupiginta Knygų Kaina.
Daktaras Namuose. Knyga dakta

riška, aprašo visokias vyrų jr niotęrų 
ligas ir slaptingas ir vaistus nuo jų. 
Receptai lotyniškai, su tais. Receptais 
gali gaut aptiekoje gyduoles; knyga 
162 pusi Kaina ........................  $1.00

Prie to duodu dainų knygelę. 96 
. .. 25c. Dainos apie didijį ka

upiu vaikinus, merginas ir juokin- 
. Taipgi Naują Sapnų knygelę, ku

ri išguldo sapnus 25c.
Per sj mėnesį, visas 3 prisiųsiu už 

j ši.04). Pinigus siųskite per nioney or
deri arba stampomis.

P. MIKALAUSKAS,
218 W. 1 ourth st., So. Boston, Mass.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

“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 — 
parankiau.

•
Adresuokite 

253 Broadway, 
ton, Mass.

253 Bro*dway
*
i.

kaip kam

“Keleivis”, 
South Bos-

KELEIVIS
South Boston, Mass.

J

*
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PRUSEIKOS RAPORTAS IŠ DVIEJŲ 
MĖNESIŲ MARŠRUTO.

kruvinas muštynes. Tai ve, 
kaip jie eina prie “bendrojo 
fronto.”

Žinoma, visa tai teisybė. 
Tą supranta ir patys bimbu- 
kai, nes sėdėdami pasieniais 
jie raudo iš gėdos.

Žmonių prakalbose buvo 
apie 200. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $17.75.

Frank Lavinskas.

BROOKLYN, N. Y.
Pas mus dabar tokie lai

kai, kaip buvo 20 metų at
gal : prakalbos, koncertai, 
mitingai ir kitokios pramo
gos. Juda visų srovių žmo
nės: socialistai, katalikai, 
sklokininkai, tautininkai ir 
bimbiniai.

Štai, 23 vasario kalbėjo 
sklokininkų Prūsas sugrįžęs 
iš savo dviejų mėnesių kelio
nės po Ameriką. Apvažiavęs 
daugybę kolonijų ir pasakęs 
daug prakalbų, jis dabar da
vė kaip ir raportą iš to, ką 
jis matė ir girdėjo. Jis buvęs 
Pittsburghe kuomet klerika
lai su tautininkais tenai mi
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves. Daugiau
sia tenai kalbėjęs tūlas kuni
gas, išgindamas davatkas. 
Kas juokiasi is davatkų, tas 
esąs kvailys, pasakęs tas ku
nigas. Žiūrėkit, sako, kas 
pagimdė Kudirką? — da
vatka! Kas pagimdė Smeto
ną?— davatka! Tai kaip 
galima esą iš davatkų juok
tis, kuomet jos gimdo mums 
tokius vadus?

Ir žmonėms tokia kalba 
labai patikusi, nes pažangių 
žmonių tenai beveik jau ne
bėra. O musų bimbizmas, 
sako Pruseika, vis da skel
bia kovą pažangiems žmo
nėms, kuomet davatkystės 
banga jau baigia užlieti visą 
musų visuomenės dirvą.

Ve, girdi, keliatas metų 
atgal komunistai buvo įsiga
lėję Chicagoje. O kas dabar 
valdo Chicagą? Grigaitis 
parengė vakarą, tai didžiau
sia auditorija kimšte prisi
kimšo publikos. Vanagaitis, 
kurį Grigaitis iš 
gi turi apie '■>, . ___ .
kiek turi komunistų Andru-p1! pasiklausyti, 
lis? Andrulio “masėse" be-! Bet štai, 
liko vos tik apie 200 žmonių 
Andrulis 
mažus
Pirma 
mus jo 
pačioj “Vilny” 
juos “kraugeriais, 
visi savo skelbimus iš “Vil
nies” atėmė ir nunešė į 
“Naujienas.” Tiktai vienas 
daktaras garsinasi “Vilny,” 
ir tas už dyką.

Be to, dabar labai inėjo 
madon komunistiški “teis
mai,” ypač Chicagoj.Kas tik 
pasako žodį prieš Bimbą 
ar Andrulį—tuoj “teismas.” 
Sakoma, kad ir daktarui 
Kaškiaučiui ruošiamas “tei
smas,” kam su sklokinin- 
kais kalbasi, 
kijada.

Andrulis Chicagoj norė
jęs sudaryti, * tą.

PORTLAND, MAINE.
Mirė F. H. Bikuičienė.
Vasario 3 d. mirė mano 

mylima žmona Bikuičienė. 
Ji buvo amerikietė, gimusi, 
augusi ir mokslą baigusi 
Portlande. Buvo labai nuo
širdi moteris, užjautė betur
čiams, labai prielanki lietu
viams. Ji labai buvo užinte- 
resuota Dariaus-Girėno skri
dimu i Lietuvą ir norėjo ma
tyt jų žygį pasekmingu. Iš 
veikmės buvo knygvedė ii 
sekretorka ir dirbo kaipo 
korespondentė prie “Port- 
land Evening News.” Tapo 
palaidota su militarėm apei
gom ant Mount Pleasant ka
pinių. Paliko dideliam nuliū
dime savo vyrą. Lai būna 
amžina atmintis.

M. P. Bikuičius.

MONTREAL, CANADA.
i

Kunigas kursto lieti kraują.
Gyvenant man Vakarų 

Kanadoj dažnai tekdavo 
skaityti laikraščiuose viso
kių nesusipratimų iš Mont- 

j realo lietuvių tarpo. Dabar, 
j atvažiavus į Montrealą, teko 
j pačiam pažinti čia įvairius 
I lietuvių veikėjus. Teko būti 
{keliuose koncertuose, ku- 

......auklėjo, taip !riuos rengė draugai darbi- 
3,000 sekėjų. O 'minkai, ir labai malonu buvo

Bet štai, 18 vasario po 
-bažnyčia buvo minima Lie- 

visus!tuv°s 16 metų nepriklauso
mybės sukaktuvės. Nuėjau 
ir tenai. Kalbėjo kunigas. 
Bet kaip nerimtai ir dirbti
nai ! Tik rėkė ir rėkė: Lais
vė, Lietuva, laisvą Lietuva, 
musų Vilnius, Vilnius, Vil
nius! Turim eiti per kraują, 
per kovą atimti savo Vilnių. 
Ir pradėjo reikalauti, kad vi
si, kurie nori Vilnių atimti, 
pasirašytų.

Vienas vyrąs iš publikos 
atsistojo ir paprašė balso. 
Bet kunigas tuoj nusigando 
(o nori per kraują eit Vilnių 
imti!). Ir užrėkė, kad balso 
čia negali gauti.

Tas parodė, kiek tušti yra 
kunigo žodžiai. Jis rėkia a- 
pie laisvę, bet neduoda žmo
gui savo nuomonės pasaky
ti. Tai kam dar kalbėti apie 
laisvę, jeigu jis jos nepripa
žįsta.

Kunigo kurstymas, kad 
mes eitume per kraują imti 
Vilnių, yra tikra nesąmonė 
ir veidmainybė. Nesąmonė 
todėl, kad per kraują mes 
Vilniaus negalim atimti, nes 
ir savo rankose jį turėdami 
negalėjome krauju apginti. 
O veidmainybė yra todėl, 
kad šitaip kalbėdamas kuni
gas nori tiktai pasirodyt sa
vo davatkoms dideliu “did
vyriu.” Bet jeigu ištikrujųi 
"eikėtų prieš lenkų kulka-, 
svaidžius savo galvą nešti, 
jis pats pirmutinis pabėgtų. ' 

Lietuvos kunigai ir gene-; 
rolai Vilniaus iš lenkų ne-; 
kuomet neatims ir apie krau
jo liejimą jie turėtų verčiau 
nekalbėti. Vilnius sugrįš pas 
mus tiktai tada, kai Lietuvos 
darbininkai paduos rankas 
Lenkijos darbininkams ir iš
vys visus savo generolus ir 
kitokius kurstytojus kraują 
lieti. Bet pakol darbo žmo
nės tikrųjų savo priešų ne
pažins, pakol jie vis klausys

I

prakeikęs v , 
lietuvius biznierius.' 
jie duodavę skelbi- 
“Vilniai,” o jis toj 

išvadindavo 
TodėlM

Tai tikra mul-

“bendrą fron- 
Pasikvietęs visas drau

gijas ir surengęs prakalbas. 
Bet atėję vos 98 žmonės. Ge
riausiu kalbėtojum persta
tė?. d-rą Graičiuną. Bet d-ras 
Graičiunas taip išpeizavęs 
Andrulį ir bimbukus, kad 
dabar visa Chicaga iš jų 
juokiasi.

Su komunistų “Susivieni
jimu” dalykai taip pat blo
gai stovį. Tas “Susivieniji
mas” turėjo turėti jau 15,- 
000 narių, o turi vos apie 
2,000. Tai vis ačiū “tiesiajai 
linijai.” Visus žmones ap
šaukia fašistais, visus iško- 
lioja, tai kas gi gali prie to
kių šmeižikų dėtis?

Prusui savo kalbą pabai
gus, kalbėjo Butkus, antras 
“Naujosios Gadynės” re
daktorius. Jis aiškino maž
daug tą patį, tik kitais žo
džiais. Sako, bimbizmas vi
sus šaudo “fašistais,” “par- 
davikais,” “ardytojais,” ir 
tuo pačiu laiku kviečia visus, 
kad eitų į “bendrą frontą” 
su juo. O kuomet 16 vasario 
New Yorko socialistai su
unijistais surengė protesto ;av^ kurstytojų, patol .lenkų 
mitingą prieš fašistinę Aust-: buržuazija ir kunigai iš Vil- 
rijos valdžią, tai komunistai: niaus nepasitrauks.
tą mitingą užpuolė ir sukėlė! Myluotu mum»Mylintis keliauti.

winnipeg, canada. i Illinojaus Valstijos Arsenalas Dega. 
Susitvėrė komitetas antram * 
transatlantiniam skridimui

remti.
Visus Amerikos ir Kana

dos lietuvius pernai sujaudi
no skaudi žinia, atėjusi iš: 
Soldino, Vokietijos, kad mu
sų du lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, tragingai' žuvo apie 
400 kilometrų nuo Kauno.

Lakūnai laimingai per
skrido okeaną, tačiau žuvo, 
kuomet jų tikslas buvo taip 
arti.

Dariaus ir Girėno tikslas 
buvo pasiekti Kauną ir tuo 
budu sujungti oru naująją 
musų tėvynę Ameriką su se
nąja Lietuva.

Savo testamente jie pa
reiškė, kad jeigu jiems tai 
nepasisektų, tai lai kitas 
sparnuotas lietuvis tęsia jų 
pradėtąjį žygį. Vadinasi, lai 
nugali klastingąjį Atlantą.

Ir štai, jau atsirado tas 
“kitas lietuvis,” naujas drą
suolis, kuris yra pasiryžęs 
leistis į pavojingą kelionę ir 
baigti savo pirmtakunų žy
gi-

Tas kitas drąsuolis yra 
Juozas Janušauskas, kuris 
yra pasižymėjęs tarp Ame
rikos lakūnų.

Jo rekordai liudija, jog 
tokių gabių lakūnų nedaug 
tėra. Jis sekamą vasarą ren
giasi skristi į Lietuvą. Lakū
no Juozo Janušausko suma
nymui remti Chicagoje su
siorganizavo Transatlanti-

Šiomis dienomis Springfieldo mieste ugnis sunaikino Illinojaus valstijos 
arsenalą, šitas vaizdelis buvo padarytas gaisro metu.

PATRIOTIŠKI RAKETERIA1.
Moderniškame Amerikos 

gyvenime pasireiškia savos 
lųšies banditizmas, kurį va
dinama “raketų”. Musų lie
tuvių visuomenės gyveni
me taip-pat yra raketierių, 
kurig nuolatos šaukia apie 
tautą, patriotizmą ir tėvy
nės meilę, bet visa tai yra 
daroma tokiomis pat meto- 
domis, kaip bolševikai kad 
šinkuoja darbininkiškais o- 
balsiais, ir vis tik kad prisi- 
žvejoti grašių savo pragyve
nimui.

Mes žinom, kad dabarti
nėse sąlygose kova už būvį 
yra aštri, ir duonos kąsni 
gauti netaip lengva. Todėl 

nio Skridimo Sąjunga, kuri nors į visokius raketus mes 
rūpinasi jo žygio finansavi- žiūrim kaip į žemiausios rų

i

į

mu. Gruodžio 8 d., 1933 m. 
Winnipego lietuviai susirin
ko ir rado reikalingą tą dar
bą paremti. Išrinko ir komi
tetą, kad sukėlus keliatą do- 
’erių.

Į komitetą išrinkti šie as
menis: pirm. A. Matulevi
čius, ižd. P. Jauniškis, sekr. 
V. Novogrodskis.

Viršminėtas komitetas su
tiko pasidarbuoti be jokio 
atlyginimo. Viršminėta val
dyba atsišaukia į visus Ka
nadoj gyvenančius lietuvius, 
prisidėti prie parėmimo ant
ros Lituanikos, su kuria 
skris J. Janušauskas. Dar tu
rim pranešti, kad darbas ga
na sklandžiai eina, ir jau iž
de randasi virš $50.00. Di
duma sumos yra gauta iš 
Maine P. O. Bissett. Man., ir 
iš Flin-Fon, Man.

Taip pat yra pasiųsta dau
guma laiškų ir į kitas mai
nas, Red Lake mainas, bet 
atsakymo dar nedavė. Tad 
draugai, Winnipego komi
tetas kviečia visus lietuvius, 
kurie įvertinat tautos žygį, 
ir kurie dar nerat aukavę 
antrai Lituanikai, tai su
skubkite, nes trumpu laiku 
darbas bus užbaigtas. Kovo 
mėnesio pabaigoje surink
ti pinigai bus pasiųsti Į Chi
cagą Antro Transatlantinio 
Skridimo Sąjungai. Be to, 
bus. skelbiama per spaudą, 
kiek kas aukavo.

Komitetas nutarė skelbti 
“Keleivy” “Naujienose” ir 
bus skelbiama net Lietuvoj. 
Pinigus siųskit iždininkui P. 
Jauniškiui, 351 Magnus 
avė., Winnipeg, Man., Can.

Jeigu kam butų kas neaiš
ku, tai kreipkitės į šitą komi
tetą iždininko antrašu.

Mes gavom iš Jungtinių 
Valstijų ženklelių auksinių 
ir sidabrinių, kuriuos duo
dam aukotojams. Kas auko
ja $2.00 ar daugiau, tas gau
na anksinį ženklelį; o kas 
aukoja mažiau $2.00, tas 
gauna sidabrinį ženklelį.

V. Novogrodskis, sekr.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—Ž: 6—S 
Sekmadieniai*: 10—11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO ILL.

Tel. Boulevard 8483 •

sies banditizmą, vienok 
mums aiškios yra to pikto 
priežastys ir mes nesistebim, 
kad toks raketizmas pas mu
mis dabar yra platus ir pel
ningas.

Žmonės myli savo šeimą, 
savo gimines, savo tautą, to
dėl apie tokius dalykus 
kalbant yra lengva gau
ti netik klausytojų, bet ir ša
lininku. Ir todėl i musu A- 
merikos lietuvių gyvenimą 
patekę keletas avantiuriste- 
iių, dabar susispietę apie 
“Dirvą” (seniau ir apie 
“Vienybę”) negalėdami sau 
padoriai duonos užsidirbti, 
griebėsi to patriotiško ra- 
ketizmo. Nemokšos, blozne- 
liai, niekuo Amerikos lietu
vių kulturiniuose ir tauti
niuose reikaluose netik ne
pasižymėję, bet niekuo ne- 
n- isidėję, šitie gaivalai da
ba’..... adėjo savo šukavi
mais drumsti musų visuo
meninį gyvenimą ir kultūri
nį darbą, pridarydami ne
maža blėdies.

Tie patriotiški raketeriai 
nuvarė į grabą toki stambų 
mus kultūros įrankį kaip bu
vo “Lietuva” prie Šerno; 
tiesiog supudė ir nuvargino 
“Vienybę Lietuvininkų”; 
“Sandarą” pavertė į ap
verktiną lapelį; numarino 
tokias liaudies pinigais su
tvertas organizacijas, kaip 
Atstatymo Bendrovė, “Vili
ja”, “Laivynas”, Resorci- 
nas, etc.; nuvarė į grabą 
“Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją”, “Aušrą”, “L. S. Sąjun
gą”, etc. Gaila, bet apsireiš
kimas natūralūs, nes pana
šių raketerių yra beveik pas 
visas tautas. Turėsime per- 
gyvent tą savos rųšies “džiu- 
mą”, ir, be abejonės, per
gyvensim be didelių sunku
mų. Bet ligi kokio absurdo 
tie begėdžiai prieina, tai pa
rodo sekanti ištrauka perei
tų metų 45 “Vienybės” nu
merio:

“ ’Keleivis’ patalpino kap. 
Jurgėlos straipsnį Dariaus- 
Girėno per Atlantiką skri
dimo reikalu. ‘Keleivis’ pa
talpino straipsnį, kuris kelia 

.{lietuvių patriotizmą! Tai 
I; stebėtiniau, nei pamatyti 

I’j žydą kiaulieną valgant Y- 
patingai, atsižvelgiant į tai, 
kad jis talpino raštus, ten
dencingai pakenkti skridi- 

. |mo finansus gauti.

“Bet tam yra priežastys, 
Bostone aviacijos dieną, 
Keleiviui’ nepritariant, su
brinko 10 tūkstančių mi
nia. Tas paveikė minios se
kėją ‘Keleivį’, ir, štai, jis 
iau pradeda rimtą darbą 
•emti. Sveikinam!”

Sakytume, “durneliai”, 
jei nežinotume, kad tai yra 
oatriotiško raketo būdas a- 
fišuotis savo “patriotizmu”, 
niekinant kitus. Bet faktai 
vra visai skirtingi: Dariui- 
Girėnui esant Bostone dau
giausia dirbo “keleivietis” 
adv. Bagočius ir sandarietė, 
bet artima “Keleivio” remė- 
ia ir prietelka, p. Jurėnienė- 
Tumavičienė, o tą “10 tūk
stantinę minią” tvarkė ir vi
same vadovavo taipgi 
nats “ 
gočius 
kitas 
lant 
nu”, 
lėti, 
aot,

tas 
keleivietis” adv. Ba- 

ir d-ras Kapočius, 
“keleivietis”, pade- 

tuzinui kitų “keleivie- 
Kada prisiėjo aukas 

kas davė jas? Ar ma- 
kad tokie “patriotai”, 

kokie spietėsi apie “Vieny
bę", “Dirvą" ir “Liaudies 
T r i b u n ą ”? Patriotizmas 
jiems yra tik pasigyrimui, o 
ne pinigams aukoti tautiš
kiems reikalams. Todėl ir 
Bostone Dariui-Girėnui au
kavo “Keleivietis” adv. Ba- 
gočius $50.00, ir tokie kiti 
“keleiviečiai” kaip Dr. Ka
počius, Dr. Pašakarnis, ir 
panašus. O keli fašistai au
kavo? Kada ir kur bent vie
nas iš tų patriotiškų rakete- 
rių yra aukavęs tautos rei
kalams?

Atvažiavę bent kokiam 
asmeniui į Bostoną meno ar 
kultūros reikalais, kur susto
ja svečiai, kas juos priima 
atviru nuoširdumu ir kas pa
deda jiems, jei ne “keleivje- 
čiai” adv. Bagočius, dr. Ka
počius, “K.” redaktorius Mi- 
chelsonas arba Gegužis?

“Dirva” turėtų atsi
spausdinti šį, ir kada nors 
bent kiek surimtėti, nes be- 
sarmatiškumui turi būt 
nors koks galas.

Observatorius.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

LINKSMI IR LIŪDNI DALYKAI TARP 
PANEMUNĖS IR TILŽĖS.

Kaip žinome, vokiečiai, 
keršydami lietuviams, su
varžė ir vadinamą mažajį 
pasienio susisiekimą. Pasie
nio Vokietijos gyventojai, 
anksčiau galėję ateiti mais
to produktų nusipirkti į Lie
tuvos pusę laisvai, dabar yra 
trukdomi visokiais budais. 
Jiems kad ir pavyksta įsigy
ti korteles sienai pereiti, 
maisto parsinešti, tai visgi 
visiškai mažai. Dėl to pasie
ny nepaprastai padidėjo 
maisto produktų kontraban
da.

Luizės tiltas, kuriuo vyks
ta susisiekimas tarp Tilžės 
ir Panemunės, dabar virto 
kasdieninių komedijų vieta. 
Ir ko tik čia negalima pama
tyti! Nuo ryto ligi vakaro 
žmonės grūdasi virtinėmis 
lyg į kokius atlaidus. Tiltas 
nėra jau taip platus, o be to 
skersai jį stovi dar žandarų 
ir muitininkų užtvaros. Jie 
kiekvieną apžiūri, patikrina, 
ar nesineša maisto produktų 
daugiau, kaip leista. Ligi 
vienas žmogus pro muitinę 
praeina, praslenka kelios 
minutės, o tų žmonių tūks
tančiai. Susidaro dėl to mil
žiniškos virtinės, kurios pri
verstos išstovėti šalty, snie
ge po keletą ar keliolika va
landų.

Nežiūrint tačiau to, žmo
nės eina ir vargsta, nes mais
to produktai musų pusėje 
daug pigesni.

Teko matyti nesenai vie
ną senyvą moterį. Ji turėjo 
krepšely pusę kilogramo (1 
svarą) sviesto ir truputį deš
ros. Stovėdama eilėje, ji de
javo ir skundėsi, kad silps
tanti. Kiti žmonės matė, kad 
iš tikrųjų reikia jai pagalbos 
—ji turėjo netrukus gimdy
ti. Užjausdami, jie praleido 
ją pirmyn, kad greičiau at
liktų formalumus muitinėje. 
Kai muitininkai pradėjo 
ją kratyti, ji staiga susvyra
vo, išbalo ir suklupo. Tuo 
pačiu momentu ji gerokai 
suplonėjo. Pasirodo, kad ji 
po drabužiais buvo apsirišu
si porą nupeštų žąsų, kurias 
ji norėjo parsinešti kontra
bandos geliu. Vadinasi, ji 
“pagimdė,” tik ne kūdikį, 
bet porą paukščių.

Pasitaiko, kad 
gudruolių patenka 
kelis per valandą, 
viena mergaitė nešėsi krep-' 
šy keliolika runkelių. Run-1

keliai iš pažiūros atrodė 
kaip ir visi kiti. Muitininkas 
jau norėjo ją praleisti, ta
čiau vienas užsimanė runke
liais pasigrožėti. Paėmęs ku
rį tai į rankas, jis nustebo— 
runkelis buvo lengvas. Ar
čiau pažiūrėjęs, pastebėjo, 
kad šis ir kiti runkeliai su
lipdyti iš dviejų pusių. Pa
tikrinus rasta, kad runkelių 
viduriai išgręžti, o tuštumos 
prikimštos sviesto.

Stengdamiesi sviestą pra- 
šmugeliuoti, žmonės jį sle
pia drabužiuose, krauna į 
kepures. Vienas vokietis bu
vo įsimanęs susupti sviestą 
plonu sluoksniu į.ilgus dro
bės rėžius ir jais apsivynioti 
apie kojų blauzdas. Jis pats 
prisipažino, kad tokiu budu 
jam pavykę prašmugeliuoti 
arti centnerio sviesto. Kita 
moteris sviestą buvo paslė
pusi kūdikio vystykluose, 
dar kita pirštinėse.

Daugelis pasieniečių tal
kai suorganizavo šunis. Iš
mokinę šunis nešioti ryšu
lius, jie ateina į Lietuvos pu
sę, prisiperka gerokai mais
to produktų, pariša juos šu
nims po kaklu ar tarp kojų 
ir paleidžia. Patys ramus ei
na per tiltą, o perėję, randa 
šunis su produktais jau na
muose.

Už kiekvieną tokį susektą 
nusižengimą hitlerininkai 
deda smarkias pabaudas. 
Tačiau žmonių neatbaido nė 
pabaudos, nė šiaip jokie sun
kumai, nes badas yra galin
gesnis už visokius pavojus.

Taigi, tuo tarpu Luizės 
tiltas yra linksmiausia vieta 
visam Vokietijos pasieny. Iš 
kitos pusės betgi čia dau
giausia žmonės patiria var
go. šaltis, sniegas, lietus, ke
lių valandų stovėjimas bai
siai vargšus nuvargina. Visi 
veržiasi, nes tai pragyveni
mo reikalas. Tsb.

I 

panašių 
bent po

Antai,1

Lietuvis Blekorius
• (TIN SMITH)
Bile blekės darbą padarau arba 

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

Cambridgeječiui. — Mai
klo tėvas dėkoja už pinigus, 
bet zakristijono vietos neno
ri. Perprastas esąs “cinas.”

P. Norkui. — “Keleivis” j 
Lietuvą eina. Prenumerata 
metams $3. New Yorke 
(Brooklyne) yra net dviejų 
priešingų grupių duodamas 
lietuvių pusvalandis per ra- 
dio, bet tos stotys yra vieti
nės ir Kanados nepasiekia.

J. J. Valatkevičiui—Ačiū 
už pinigus, bet į pastatytą 
klausimą Maikio tėvas neno
ri atsakyti. Sako, gavėnios 
laiku jam “sumenė nepazva- 
lijanti” kalbėti apie tokius 
daiktus.

Grabijošiui.
gas Urachui jau pasenęs, o 
“Rašau lietuviškai” nelabai 
vykusiai parašyta, todėl ne
spausdinsime nei vieno. Bet 
ačiū vistiek.

Nekrolo-

“KELEIVIO" 
SPAUSTUVĖ

i . . :

, * i

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymiaa.

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMŲ S, 
APGARSINIMU8 ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Raiškia, spausdiname visokius- spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikiato. 

Darbą atliekama

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

,-3į

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spanodinius,, Todži su visokiais- 
spaudos reikalais kreipkite i "KELEIVIO" 
spaustuve, o visados gausit teisingų ir gorų 
patarnavimų.

KELEIVIS
253 Br<xdway
So. Boston, Maus.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SKANDALINGA BYLA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS TEISME.

Teisiamas Slavinskas buvo 
žvalgybos agentas ir veikė 

kaip “plečkaitininkas.”
Šiomis dienomis kariuo

menės teisme Kaune buvo 
sprendžiama nepaprasta 
Juozo Slavinsko byla.

Kaltinamasai Juozas Sla
vinskas yra apie 30 metų 
amžiaus, aukšto ūgio, inteli
gentiškos ' išvaizdos vyras. 
.Jis buvęs 3 1 2 metų pra
džios mokyklos mokytoju, 
vėliau tarnavęs Šimkaičių, 
Raseinių aps., girininkijoj, 
perkeltas Labunavon, o iš 
čia stojo į audringą gyveni
mą.

Slavinskas eidavęs gink
luotas parabeliais ir grana
tomis. .Jis ilgai veikė ir jo 
niekas nesugavo. Tačiau po 
trijų metų. t. y. pernai vasa
rą policijai buvo pranešta, 
kad pas tėvus tą naktį ateis 
Slavinskas. Valdininkai ne
sitikėdami jo rasti, vis tiek 
nuvyko, nes reikia surašyti 
protokolą, kad nieko neras
ta. Bet tarpdury susitinka 
Slavinską. Vienas valdinin
kas paleido iš karabino šūvį, 
šūvis buvo prie ausies ir Sla
vinskas, apkurtęs, išgriuvo.

Slavinskas neigia jam pri
kišamą Kraupo nužudymą. 
Jis. tik priklausęs “plečkaiti- 
ninkams.”

Sekretorius perskaito 
kaltinamąjį aktą, kurio 
rakteringesnės vietos 
kios:

1929 m. birželio 7 d.
23 vai. I Venoje,

ilgą 
cha- 

to-

apie 
į krimin. 

policijos valdininko Kraupo 
butą buvo įmesta granata, 
kuri sprogus sunkiai sužalo
jo Kraupą.

Po operacijos dešimtą die
ną Kraupąs mirė kraujo už
krėtimu.

Ekspertai nustatė, kad 
granata kiaušinio pavidalo 
ir pagaminta naminiu bud u. 
Įtarimas kritęs ant Slavins
kų ir tuojau pas juos pada
ryta krata, kurios metu ras
ta sušlapę moteriški rūbai 
ir batukai, tai manyta, kad 
Marė Slavinskaitė dalyvavo 
atentate; ji buvo sulaikyta 
ir Karo lauko teismo pa
smerkta miriop, o vėliau pa
sigailėta.

Policija priėjus išvadą; 
kad Kraupą nužudęs “pleč-i 
kaitininkas” Juozas Slavins
kas, keršydamas už jo brolio 
areštavimą ir nuteisimą.

Kraupąs gaudavęs ir gra
sinančių laiškų.

1928 m. Slavinskas nuvy
kęs pas “plečkaitininkus” į 
N. Švenčionėlius. Ten būda
mas “dirbęs” Lietuvai, tiks
liau sakant — Lietuvos žval
gybai.

Lenkai Slavinsko darbus 
iššifravę ir areštavę, bet jis 
pasižadėjęs stoti į “plečkai- 
tininkų” organizaciją, tai 
paleidę. Tačiau “plečkaiti- 
ninkų” tarpe Slavinskas pa
sitikėjimo neturėjęs ir bu
vę kalbama net nužudyti jį. 
Po tokių kalbų “Pirmyn” 
laikrašty buvęs įdėtas Sla
vinsko laiškas adresuotas 
krimin. policijos I skyriaus 
viršininkui p. J. Statkui, ku- 
riame Slavinskas viešai pa
skelbia, kad jam buvę siulo-

ma teikti žinias apie “pleč
kaitininkus” ir susprogdinti 
jų centrą Vilniuje.

Nutraukęs santykius su 
Lietuvos žvalgyba, Slavins
kas pradėjo platinti literatu- 
•ą Utenos apylinkėje.

Liudininkai prieš Slavins
ką beveik visi “specai,” 
žvalgybos agentai. Tarp jų 
tuvo ir nužudytojo Kraupę 
^rnona. Drąsi moteris nuėjus 
orie teismo stalo smarkia' 
šiuri į teisiamąjį, paskui ime 
verkti. Truputį pakalbėjus 
atsiprašė, nuėjo į suolą ir iš | 
’-idikiulio pasiėmė raminan
čių vaistų.

Kraupienė prisipažino tei- 
’me. kad ji susipažino su 
Slavinsku kiek anksčiau ir 
.ai “nelabai tinkamose ap
linkybėse,” mat, jis gražus 
vyras. Vėliau jis atėjęs Ute
noj pas jos vyrą ir taręsis dėl 
žinių tiekimo policijai. Vy
ras jai sakęs, kad su Slavins
ku sunku esą susitarti, nes 
jis daugiau norįs atlyginimo 
negu agentams skiriama, be 
to, prašęs ginklo.

Slavinsko sesuo nors ne- 
pamaldi mergina, bet veik 
kasdien eidavus bažnyčion., 
nešina plečkaitininku litera
tūra, kur ir išplatindavus. 
Buvę plačiai kalbama, sako 
Kraupienė, kad plečkaiti- 
ninkai jos vyrą užmušią.

Vyras jau įgavęs įsakymą 
nersikelti į Tauragę. Pirma
dienį butume Uteną apleidę, 
-ako Kraupienė, bet penkta
dienį buvo atentatas.

Ji miegojus vienoj lovoj 
su vyru ir, sako, jei mano 
galva butų buvus keliais 
centimetrais aukščiau, tai ir 
aš bučiau buvus užmušta, 
nes granatos skeveldros tm- 
putį aukščiau sulindusios į 
sieną.

Buv. Utenos kalėjimo vir
šininkas Tamošiūnas, kuris 
po atentato dalyvavo pas 
Slavinskus darant kratą, sa
ko, kad tą vakarą, kada bu
vo padalytas atentatas jis su 
pik Luckiu užėjęs į kavinę 
esančią prieš Kraupo butą. 
Toj kavinėj juodviem su 
Luckiu kritęs į akį vienas 
nepažįstamas (tikrai ne vieti 
nis) aukštas, akiniuotas vy
ras, kuris neramiai rymojęs 
ir žiūrėjęs pro langą. Paskui 
nervingai tas vyras iš kavi-i 
nės išėjęs, o po kokio pusva-

landžio ar mąžiau — spro
gimas KraupoBute.

Kadangi šioj byloj tiesio
ginių įrodymų nėra, tai daug 
kas remiama žvalgybos ži
niomis.

Prieš Slavinską išėjo liu
dyt ir tūlas J. Gurkšnys, ku
ris taipgi veikė kaip “pleč- 
kaitininkas,” bet dabar pasi
rodo esąs žvalgybos žmo
gus.

Iš tos bylos išrodo* kad 
beveik visi “plečkaitinin- 
kai” buvo Lietuvos žvalgy
bininkai. Žinoma, buvo tarp 
jų ir tikrų politinių emigran
tų, bet didžiausi triukšmą 
keldavo patys slaptos polici
jos agentai. Jie darė stačiai 
provokacijas ir net bombas 
netė, kad įsigijus, emigrantų 
įasitikėjimą. Štai, Ukmer
gės žvalgybos punkto vadas 
Švoba teisme papasakojo, 
kaip “plečkaitininkas” Kar- vinsko neverta gyvo laikyti, 
pavičius, būdamas tikras 
slaptos polic. agentu, vie
ną syk (1928 m.) granata j 
nešinas atėjęs pas Švobą ir! 
prašęs leisti mesti tą grana
tą bent į tuščią kokį namą, 
nes tuo Karpavičius įgysiąs 
plečkaitininku pasitikėjimą, 
kurio dabar neturįs.

Švoba atsiklausęs augš- 
tesniają instanciją, kuri ne
sutikus leisti granatą mesti. 
Tada Karpavičius granata 
nešinas išėjęs atgal pas pleč
kaitininkus. (Vėliau prie 
demarkacijos linijos Karpa
vičius rastas nužudytas).

Žvalgybos departamento 
direktorius Statkus papasa
kojo teisme, kaip jis susipa
žino su Slavinsku ir kaip su 
juo tarėsi dėl šnipinėjimo 
tarp emigrantų.

Išvažiavęs Vilnijon Sla
vinskas iš pradžių teikęs 
“naudingų” žinių žvalgybai. 
Antrukart Slavinsko atvež
tos žinios buvo sausesnės.

Jis tik išsisukinėjo ir davė 
tokias žinias, kurios emi
grantams nekenksmingos ir 
galima be jo sužinoti.

. Pagaliau Slavinskas ėmė 
ir iškėlė aikštėn žvalgybos 
darbuotę tarp emigrantų. 
Per ėjusį tuomet Vilniuje jų 
laikraštį “Pirmyn” Slavins
kas. paskelbė visus savo pa
sitarimus ir 
žvalgybos direktorium Stat
kum. Tuo, žinoma, jis dau-

giausia ir nusidėjo žvalgy- piną nužudė irgi niekas ki
bai. Jis dagi iškėlė faktą, tas, kaip tik provokatorius 
kad žvalgyba buvo paliepus Bobrovas. Nužudė už tai, 
jam nužudyti kai kuriuos kad Stolypinas padarė jį 
emigrantus, dėl to jis ir nu- provokatorium, kad sužalo- 
sisukęs nuo jos. jo sielą ir sugriovė moralinį

Kariuomenės teismo pro- gyvenimą...
kuroras mai. Rudminas kal
tina Slavinską, kad jis buvęs 
geras lietuvis, šaulys ir žval
gybininkas, kovojęs su pleč- 
kaitininkais. Vėliau pats ta- Į Slavinskas atnešdavęs

Pašalinkite Pavojin
gus Kosulius su 

Creomulsion.
* Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 
Kovokite prieš gemalus prreitai. Creo
mulsion sujunda 7 geriausias pagal
bas žinomas moderniškam makalui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
vartot Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomulsion. (Adv.)

SUDRAUDŽIA VOKIETI
NINKUS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE.
Kai Lietuva Klaipėdos 

kraštą paėmė, kaipo autono
minę dalį, atrodė, kad tuo 
kova dėl Klaipėdos krašto 
turėjo ir pasibaigti. Bet gy- 

ivenime pasirodė kitaip. Vo
kietija nei nemanė to krašto 
išsižadėti ir pradėjo viešai ir 
slaptai varyti propagandą ir 
agitaciją už Klaipėdos grą- 

Įžinimą atgal prie Vokieti
jos. Dėl tokių vokiečių pa
stangų Lietuva turėjo daug 
kartų bylinėtis su Vokietija 
Tautų Sąjungoje ir Haagos 
Tarptautiniam Teisme. Vi
sas bylas Lietuva laimėjo. 
Paėmus Vokietijos valdžią 

kad Lie- Hitleriui, vokiečių veikimas 
ir užjūrių Klaipėdos krašte žymiai su

stiprėjo. Buvo sudarytos 
'slaptos hitlerininkų organi
zacijos, kurios pradėjo va 

! ryti priešvalstybinį kursto
mąjį darbą. To priešvalsty
binio veikimo priešaky atsi
stojo Dr. Neumanas. Hitle- 

tatyba rininkai ruošė slaptus susi- 
Muzie- rinkimus, kur buvo sakomos 

. Matyda- 
”2 j mas tai, naujas Klaipėdos 
gaį_ krašto gubernatorius. Nava- 

,_'kas ėmėsi griežtų priemo 
patai-!n^- Šimtas vokietininkų, 

į krašto valdininkų ir Vokieti- 
Muzie-|J0S piliečių buvo suimti, jų

MUZIEJAUS STATYBA 
BUS BAIGTA ŠIEMET.
Dėl ekonominės krizės 

Lietuvoje nukrito įvairių ga
minių kainos. Gerokai atpi
go ir statybos medžiaga. Ši 
aplinkybė duoda progos 
Muziejaus statybą užbaigti 
pigiau, negu buvo numatyta. 
Kiek teko patirti, muziejaus 
komitetas yra nusistatęs šias 
palankias sąlygas išnaudoti 
ir muziejaus statybą užbaig
ti dar šiais metais.

Muziejaus statybai už
baigti reikia dar daugiau 
kaip 600,000 litų. Kasoje ši
tokios sumos nėra, todėl rū
mų statybą norima baigti 
kreditan, kurį tikimasi išsi
rūpinti trims metams. Komi
tetas reiškia viltį 
tuvos visuomenė 
broliai parems komiteto nu
sistatymą galimai greičiau 
užbaigti muziejaus statybą 
ir per tą laiką savo aukomis 
padės grąžinti užtrauktą pa
skolą.

šiuo metu Vytauto Di
džiojo Muziejaus si 
jau eina prie galo, 
jaus dalis, 1 
patalpinti dabartinis Karo 
Muziejus, jau įrengta. 1__
giama įrengti ir elektros ar- į 
matūra muziejaus ni
poms apšviesti.

Vytauto Didžiojo ____  (
jų tikrai galima pavadinti Tarpe ir Dr. Neumanas. 
muziejų muziejum. Jame i 
tilps Karo muziejus, Kauno 
miesto muziejus, Čiurlionies 
galerija ir kiti smulkesni 
muziejai. Jis bus kaip ir pa
minklas Vytautui.

I

Slavinskas buvęs privers
tas dviem ponam tarnauti.

Plečkaitininku literatūrą 
_ > su 

ir gabe-' musų žvalgybos žinia. O kai 
dėl Kraupo nužudymo, tai 

palaiko nė vienas liudininkas neįro- 
—Ii- dęs ir byloj nesą jokių davi- 

gabenimas, pri- nių Slavinską apkaltinti 
plečkaitininku Kraupo nužudymu.

Retas esąs atsitikimas tei
smų praktikoj, kad taip 
prieštarautų liudininkai ir 
taip jie keistų savo parody
mus.

Purėnienė prašo nebausti 
Slavinską už tai, kuo jis nė
ra nusikaltęs.

Ant galo duota žodis pa
čiam Slavinskui pasiaiškin
ti. Jisai papasakojo, kaip jis 
prieš savo valią buvęs įtrau
ktas būti agentu. Tačiau jam 
pavesto uždavinio — nužu
dyti Paplauską ar Pumputį 
—atlikti nepajėgęs. Be to, 
tenai nuvykęs pamatęs, kad 
politiniai emigrantai nesie
kią tokių tikslų, kaip apie 

• Tada 
dė policijos valdininką jr jį$ pats pritapęs prie emi- 
Kraupą, tai istorijos šviesoj:grantų organizacijos, 
šis dalykas yra suprantamas.! 
Juk Rusijos premjerą Stoli-'

pęs plečkaitininku 
nęs literatūrą.

Maj. Rudminas 
visus šešis kaltinimus 
teraturos 
klausymas 
organizacijai — kaltinama
jame akte surašytus ir už 
kiekvieną nusikaltimą atski
rai siūlo mirties bausmę.

Nusikaltimus maj. Rudmi
nas laiko Įrodytais. O kai už 
Kraupo nužudymą, tai Sla-

I

I

Bet kaltinamojo Slavins
ko gynėja Liudmila Purėnie
nė tuos prokuroro Rudmino 
argumentus sumušė. Purė
nienė sako, kad pati žvalgy
ba Slavinską siuntė į Vilnių 
Paplauską ar Pumputi nužu
dyti ir žinias rinkti, ir jei 
taip dirbdamas Slavinskas 
butų gavęs kulką į kaktą, tai 
butų didvyris buvęs. O da
bar...

Jeigu Slavinskas ir nužu-'jUos buvę skelbiama.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

I

1 *

i

kurioj numatyta p<urs^olpos kalbos.

UNIJA
: Iš New Yorko 

k į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgą

GREITA
___ ^KELIONE 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Velykine Ekskursija!
Rengiama

Liet. L. A. Sąjung. Amerikoje
Populiariu Garlaiviu

DROTTNINGHOLM
Išplaukia iš New Yorko
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Kad literatūrą platinęs 
prisipažįsta, bet griežtai 
neigia jam prikišamą Krau
po nužudymą. Bendrai, nie
ko nenužudęs.

Teismas, taręsis iki 11 va
landos, paskelbė rezoliuciją, 
kuria Slavinskas pripažintas 
kaltas 5 kaltinimais, jų tar
pe ir Kraupo nužudymu; 
nepripažintas kaltu tik tuo, 
kad 5-kiese per damarkaci- 
ją gabenę literatūrą, bet su- 
sišaudant su policija — pa
bėgo palikdami kepurę ir li
teratūrą, kaip kalt, akte pa
sakyta.

Slavinskas nuteistas kalė- 
jiman iki gyvos galvos. Adv. 
Purėnienė žada apeliuoti i 
vyriausi tribunolą.

SURADO ŽIAURU KERŠ
TININKĄ.

Birželio 12 d. ties Jonava 
ant kelio buvo rastas nužu
dytas pil. Veselovas, bet kal
tininkas ilgai buvo nežino
mas. Ir tik dabar išėjo aikš-Į 
tėn, kad Veselovą nužudė 
Kruglikovas keršydamas dėl 
panelės.

Kruglikovas dabar atliko 
karinę prievolę ir buvo areš
tuotas ir perduotas III nuo
vados teismo tardytojui.

I

Priimtas Ligoniu kasų nau
jas įstatymas. Svarbesnieji 
naujo įstatymo nuostatai y- 
ra šie. Iki šiol į ligonių kasą 
mokesčius mokėdavo darbi
ninkas tris dalis, o darbda- 
vis dvi; naujuoju įstatymu 
abu mokės po lygiai. Jei 
darbdavys nustatytu laiku 
neįregistruos darbininko ar 
tarnautojo, tai už praėjusį 
laiką turės sumokėti ir už 
darbininką, be teisės, išjieš 
koti iš jo mokesčio dali. 
Darbdavys, paėmęs iš sam
dininko pinigus ir neįnešęs 
jų į ligonių kasą, bus bau
džiamas iki metų kalėjimo. 
Įstatymas veikia nuo 1934 
m. sausio 1 dienos.

r sąmokslus su Kovo(March)17 d., 1934 m.

Nuo Peršalimų Krutinėję
V ienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCIIOR Pain-ExpeUeriu visos 
krutinės ir jk> to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
, dažnai jie priveda prie pavojingu ligų, 

kaip plaučių uždegimas, influenza. gri
pas ir kt. Tuojaus išsltrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c,—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Greičiausia Kelione į Lietuva 
BREMEN • EUROPA
EJiSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Uremer- 
havene ir užtikrina patogu nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

TIRS BETURČIU BUITĮ.
Kauno miesto savivaldy

bė artimiausiu laiku ankie- 
tos keliu pradės aiškinti šel
piamųjų beturčių medžiagi
nę būklę. Bus tiriama netur
to priežastys ir jieškomi bu
dai, kaip galima butų betur
čius paremti, kad ateity jie 
galėtų apseiti be pašalpos.

Ekskursiją vadovaus filmininkas
p. K. LUKŠIS 

Kiti išplaukimai 
j M. L. Kungsholm balandžio 4 
M. L. Gripsholm, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7

Norį kartu keliauti kreipkitės į 
LLASA narį, arba į bet kurį autori
zuotą ajyentą.
Swedish American Line
10 Statė Street Baston, Mass.
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EKSKURSIJA I LIETUVĄ
Rengiama Vadovybėje

AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Balandžio 11 d., 1934
- • *

PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENDAM
Tiesus ir parankus susisiekimas į KLAIPĖDĄ 

ir KAUNĄ per Rotterdamą.
Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja man
dagus ir prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, 
kaip įvairus žaislai, koncertai, judomi paveikslai ir t. t.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS:
Ambraziejus J., 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Amerikos Lietuvis, 14 Vernon Street, Worcester, Mass. 
A Dantie Travel Service, K. Sidabras, Prop., 

342 W. Broadvay, South Boston, Mass.
Bartkevičius P., 678 N. Main Street, Montello, Mass. 
Dirva, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohk>. 
Molis P., 1730 — 24-th St., Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 111.
Sekys J., 433 Park St, Hartford, Conn.
Trečiokas A. S., 197 Adams St, Newark, N. J.
Varašius A., 1200 Carson St, S. S. Pittsburgh, Pa 
Vienybė Travel Bureau, 108 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
Washner‘C. J., 2013 Carson St, S. S. Pittsburgh, Pa. 
žemantauskas Jt» 130 Congress Avė., Waterbuiy, Conn.

<■
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GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Rankos čekį.

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

9

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LirfUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUAN1 A.

I

HAMBŪRG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš $170.50 
NEVY YORKO J KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daugiau 

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

H AMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

252 BOYLSTON STREET, BOSTON ■■ —I

f -

Galit pamatyt visą i
. Lietuvą tik už j21

• 
t 
t
•

Skaitydami Dr. Margerio 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, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit monev order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERR,
3325 S HALSTED ST. CHICAGO, ILL

I

f



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 10. Kovo 7 d., 1934 m.

Vietines Žinios
F. Stankūno koncertas.
Pereitą sekmadienį Lietu-

Haverhilly sustreikavo 
5,500 batsiuvių.

Šį panedėlį Haverhillyje 
tapo suparaližiuota visa ba
tų siuvimo pramonė, nes iš 
7,000 darbininkų daugiau 
kaip 5,500 išėjo streikan 
Taip sako kompanijų lei
džiamas laikraštis Bostone. 
Gi batsiuvių unija tvirtina, 
kad streikas yra pilno 10C 
nuošimčių.

Darbininkai sustreikavo 
dėl to, kad negalėjo susitar
ti su kompanijomis dėl nau
jo kontrakto (senas darbe 
kontraktas pasibaigė 1 ko
vo). Kompanijos gąsdina 
darbininkus, kad jos užda
rys savo šapas, o mašinas iš 
veš kitur, jeigu streikas tuoj 
nepasibaigs. Bet tai tik gąs
dinimas. Unijos viršininkai 
sako, kad penkios firmos 
jau pasirašė naujus kontrak
tus ir nėra abejonės, kad ir 
kitos pasirašys.

Automobiliai užmušė jau
204 žmones. ______ ___

Automobilių registracijos vjy Svetainėje įvyko F. Stan- 
iši i—"3 Ryan skelbia, kūno koncertas. Šalę Stan- 

kad Massachusetts valstijoj kUn0, programoje dalyvavo nuo Naujų Met^automobi- southbSstSetis S. Paura, 
pianistė Snapkauskaitė, V. 
___ iš Brooklyno ir 
Lvdija Januškiutė, jauna 
smuikininkė.

Koncertas savo turiniu 
buvo pakankamai platus ir 
vykusiai išpildytas. Kas pa
žino Stankūną, kuomet jis 
pradėjo tik lavintis, tai šian
dien turi nusistebėt iš to, 
kokį progresą jis padarė. 
P-Iė Tamkiutė bostonie
čiuose paliko atmintinų į- 
spudžių. Januškiutė da jau
na smuikininkė, bet savo da
lį išpildė patenkintinai.

Beje, pertraukoje “Išmin
tis” perstatė kalbėtoją iš 
Worcesterio, nes koncertas 
buvo rengiamas LDD. (sklo- 
kininkų), iniciatyva. Kurie 
sekė to “mučelninko” pasa
kojimus, tai geriausiai lai 
patys padaro ir savo išva
das, nors reikalas verčia pa
sakyt. “negadinkit gero 
ūpo.” Report. A.

viršininkas

liai užmušė jau 204 žmones. . ;__ _ _
Tai yra 16 nelaimių dau-^amkiutė 

'giau, negu pernai buvo ttfo 
, pačiu laikotarpiu.

Čigonų karalius Bimba nu
baustas $500.00.

Amerikos čigonai turi sa
vo karalių, Teną Bimbą, ku-i 
ris gyvena New Yorke, bet1 
šiomis dienomis atvažiavo į. 
Bostoną mokesčių linkti iš 
•avo “valdinių.” čigonai sa
vo “tautos vadui” pasiprie
šino ir pareiškė jokių mo
kesčių jam nemokėsią, nes 
ie gali ir be jo gyventi. .- , , ,

Karalius Bimba tuo bai- ketverge vakarą, pradedant 
Jai įsižeidė ir puolė maišti
ninkus mušti. Tie pasišaukė 
policiją ir savo karalių pa-, 
jodino už grotų. Teismas už
dėjo jam $500.00 pabaudos.

Bimba pareiškė, kad pi
nigų jis netuins, nes čigonai 
“taksų” jam nemoka. Teis
mas liepė policijai uždaryti 
jo “didybę” į džėlą.

“Piloto Duktė.”
Mus prašo pranešti, 

Mission Church salėj, Rox- 
bury, pradėta vaidinti dra
mą iš Kristaus laikų, “Piloto 
Duktė.” Jr bus vaidinama 

(per visą gavėnią kiekvieno

kad

Dar apie velionį Juozą ' Somervillėj susikūlė auto- > GYDYTOJŲ ADRESAI

pradėjo 
pritaiky-
Taigi ir 

kuriu čia

Restoranai pradėjo dirbti 
pagal NRA kodeksą.

Nuo 26 vasario dienos vi
soje Amerikoje 
veikti restoranams 
tas NRA kodeksas. 
Bostono valgyklos,
yra apie 2,800, dabar dirba 
to kodekso nustatyta tvarka. 
O ta tvarka tokia: vyrai dar
bininkai gali dirbti nedau
giau 54 valandų ir šešių die
nų sąvaitę; o mot e lys bei 
merginos gali dirbti tik 48 
valandas, ir taip pat tik 6 
dienas į sąvaitę.

Algos minimum nustato
ma toks; valgyklose, kuriose 
valgį pasiima patys valgyto
jai, savaitinė alga nustato
ma nuo $12 iki $15, žiūrint 
pagal miesto didumą (did
miesčiuose mokama $15); 
gi valgyklose, kur valgis at
nešamas prie stalų 
patarnautojai gauna i 
svečių “tipsų,” savaitinė 
ga nustatoma nuo $9.50 
$10.50. Kodeksas leidžia 
storano savininkams da 
skaityti iš tos algos po $2.50 
i sąvaitę už valgį, jeigu dar
bininkai gauna tenai paval
gyt.

ir kur 
nuo 
al- 
iki 
re- 
iš-

Brocktone pakėlė batsiuvių 
algas.

Šiomis dienomis Brockto
no avalinės fabrikai pakėlė 
10 nuošimčių algos. Tas pa
liečia 11,000 batsiuvių, ku
rie dirba “nuo štukių.” Dar
bininkų, kurie dirba nuo die
nu, tas pakėlimas nepalie
čia. nes įvedus trumpesnes 
valandas jų atlyginimas pa
liko tas pats, kaip ir pirma, o 
“štukiniams” buvo sumažė
jęs, nes dirbdami trumpes
nes valandas jie jau nebega
lėjo tiek uždirbti, kiek už
dirbdavo pirma.

*

8;20 valandą, o nedėldie- 
niais—2:30 valandą po pie
tų. Vienas vaidinimas buvo 

i jau pereitą ketvergą, o kitas 
bus šį ketvergą. Rengėjai sa
ko, kad tas vaidinimas kas 
metai sutraukia į Mission 

i Church salę po 20,000 žiūro
vų. Pereitą ketvergą buvę 

• arti 1,200 žmonių “Piloto 
Dukters” pažiūrėti. Salė 

vr - - i . . i randasi adresu: 80 SmithKareivio lavonas ant stogo. , Tv i. x , ... “ st., Ro.vbury, Mass.Ant kareivines stogo So. • _________
Bostono armijos bazėj buvo ’ 
mastas sniegu apdengtas ka
reivio Prestono lavonas ša- (jį(ieiiu automobilium pri- 
lia jo gulėjo tuscias stiklas 
Spėjama, kad kareivis 
nusinuodijęs. Jis buvo 
•iuomenės fotografas.
Sudegė 1500 vištų ir kurkiu.

Žydų paukštininke. ant 
kampo Albany st. ir Broad- 
way, pereitą sąvaitę kilo gai
sras. Ugny žuvo 1.500 ko- 
šernų vištų, kurkiu ir ančių, 
kuriu vertė apskaitoma i 
$4,000. ‘;i
Gabija rengiasi prie sukak- į 

tuvių.
Gabijai sukanka 20 metų' 

nuo jos susitvėrimo ir ta pro
ga ii rengiasi perstatyt “Pir
moji Gegužės,” trijų veiks
mų operą, vadovaujant J. C. 
Navadauskui. Perstatymas, 
ivyks balandžio 19 d., 1934. 
Kadangi laiko paliko neper- 
daugiausiai, tai Gabija 
cmarkiai veikia. Tėvai pra
šomi paragint savo jaunimą 
prisidėt prie Gabijos ir pasi
mokyt lietuviško meno. Pa
mokos būna kas šventadienį i 
2 vai. po pietų, 327 E st., So.' 
Bostone.

Kitų draugijų prašome! 
birželio 19 d. parengimų ne-l 
rengt ir atsilankyt į Gabijos 
koncertą.

Gabijos Koresp.

Pereitos subatos naktį ant
Kneeland gatvės banditai Pėtnyčioj bus namų savinin

kų mitingas Statė House.
Ateinančioj pėtnyčioj, 9 

kovo, 10:15 valandą iš ryto, 
valstijos rūmuose (Statė 
House) įvyks viso Bostono 
namų savininkų mitingas 
Auditoriai Hallėj, apačioje. 
Lietuviai namų savininkai 
irgi turėtų dalyvauti. Reikia 
protestuoti prieš dideles tak
sas ir neleistiną pinigų eik
vojimą politikierių algoms.

jas-. spyrė prie šalygatvio biznie- 
]US! riaus Gellerio mašiną, at- 
ka- a™ a c. <?•?<»va"Į ėmė iš jo $39 ir pabėgo.

Bostono cenzūra uždarė 
Park Teatre vaidinimą, ku
riame buvo rodomos nuogos 
moterys. Teatras žada skųs
ti cenzorius už nuostolius.

COLLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT VVAVE 

Kerą—Tonic—Curls .... $7 
Fredcrics or Eugene Wave $5 

Shampoo & Finger Wave priedu.

i

specializuojame Acnc Treat-Mes 
ment nuo Spuogų ir šlakų..

Patyrė operatoriai. Geriausia 
Medžiaga Vartojama

185 GREEN STREET. 
(Netoli Green Station)

J AM AKA PLAIN. MASS.
Susitarimui pašaukit

Janiaiea 0643-M.

20 METU JIBILIEJINĖ

VAKARIENĖ
Su Muzikaliu Programų Rengia
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-ja,

Nedėlioj. KOVO-MARCH 11. 1931.

Lietuvių Svetainėje,
E ir Silver Sts.. South Boston. 

Pradžia 6:30 vakare.
Bus Muzikos, Daipų ir Kalbų Pro

gramas. Gaspadines paruoš skanius 
valgius ir gėrimus. Po vakarienės 
draugiškas pasilinksminimas. Kvie
čiame visus ateiti Ir linksmai vakarą 
praleisti. įžanga tik 50c. ypatai.

Nauji raliai bus priimami už pusę 
įstojimo. Pasinaudokite proga ir pri
sirašykite vakarienėje.

Kviečia Rengėjai.
s:I;- - ■ -

Rumšą.
| Pereitame “Keleivio” nu-į 
imery buvo trumpai paminė-Į 
ta, kad mirė Juozas Rum-į 
Ša, senas “Keleivio” skai-i 
tytojas ir platintojas; bet' 
kadangi tas pranešimas bu-j 
vo paduotas telefonu, tai jis) 
buvo toli nepilnas ir ne vis
ką nušvietė.

Velionis Rumšą buvo ki
lęs iš Žemaitijos. Jaunas bū
damas jisai gyveno Rygoje, 
dalyvavo 1905 metų revoliu
cijoj prieš carą ir iškentėjo 
labai daug vargo.

Amerikoje būdamas Juo
zas buvo visą laiką ištikimas 
socializmo idėjai, tik vėles
niais laikais buvo lyg ir pa- 
svyręs į komunistų pusę. Ta
čiau jis nesiliovė skaitęs 
“Keleivį” ir visuomet saky
davo, kad iš visų laikraščių 
“Keleivio” linija jam ge
riausia patinkanti.

Mirė Juozas visai netikė
tai. Jis turėjo įsitaisęs apie 
Bridgewaterį gražią farmą 
ir atveždavo Bostonan savo 
ūkio produktų parduoti. Va
žiuodamas anądien troku 
jis staiga sukniubo ant vairo 
ir trekas atsimušęs į šaly- 
gatvį sustojo. Pasirodo, kad 
Juozas mirė staiga dėl šir
dies sustojimo.

Laidotuvės įvyko 25 kovo, 
Mount Hope kapinėse. Prie 

; kapo “Keleivio” redakto
rius Michelsonas pasakė at- 

' sisveikinimo prakalbą ir ve- 
. lionio draugai nuliūdę išsi- 
. skirstė.

Vaikų Rumšą neturėjo, 
bet paliko našlę moterį, ku
riai dabar nelengva bus gy
venti, nes prižiūrėti farmą ir 
da porą namų Brightone rei
kia nemaža sunkaus darbo 
ir rūpesčių. Draugas.

Bus socialistų susirinkimas.
Ateinančios pėtnyčios va

karą, 9 kovo, kaip 8, “Kelei
vio” ofise bus socialistų su
sirinkimas. Visi LSS. 60 k p. 
nariai prašomi pribūti.

Komitetas.

mobilius su gatvėkariu. Trysį 
asmenys buvo sužeisti.
______________________________ _ Į

I

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS KROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbol 2174.

Tel. Porter 3789

Dr. Jobn Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBR1DGE, MASS.

VIEŠA PADĖKA.
Vasario 22 d. mirė Juozas 

Rumšą, velionis pastaruoju 
laiku gyveno West Bridge- 
vvater, Mass.

Visiems, kurie dalyvavo' 
šermenyse, aukavo kvietkas,! 
palydėjo į kapus ir prisidėjo 
savo užuojauta nuliudimo 
valandoje, tariu mano nuo-' 
širdų ačiū. Ypatingai dėkoju 
velionio broliui Leopoldui 
Rumšai, kuris visame dau
giausia padėjo.

Kazimiera Rumšienė,

Jaunas Vyras, 
kuris norėtų dirbt visokį 
darbą ir kartu lavintis spau
dos darbų, gali atsikreipt į 
“Keleivio” ofisą tarp 7 ir 8 
vakarais.

Bensonas gavo 2 ir pusę iki
4 metų kalėjimo.

Vincas Bensonas (Beniu- 
šis), kuris per Naujus Metus 
buvo areštuotas dėl užmuši
mo savo dėdės, gavo tik 2 ir 
pusę iki 4 metų kalėjimo.

Iš pradžių Bensonas buvo , 
apkaltintas pirmo laipsnio i 
žmogžudyste, už ką jam l 
gręsė elektros kėdė. Bet adv. ; 
Bagočiui pasisekė tą kalti
nimą numušti ligi paprastos 
užmušėjystės, už ką aukš
čiausia bausmė Massachu
setts valstijoj yra 20 metų 
kalėjimo. Manoma, kad pa-1 
sėdėjęs porą metų Bensonas. 
bus išleistas.

--------------- i
Išplėšė Roxbury pašto 

skyrių.
Roxbury nakties laiku va- 

gys įsilaužė į pašto skyrių, | 
kuris randasi vaistinėj po I 
numeriu 261 Warren st, ir | 
pavogė $95. į

PARKVVAV AUTO 
SERVICE

and F1LLING 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.

VIETOK VAITAITIS
415 <>id Colonv Avė., 
SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

j

Telefonas Su. Boston 4486

D. J. Akunevičia
GRABORll S-UADERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagiabus paruošia pagal reikala
vimų. I aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 VV. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 4110
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BAY VIEW
MOTOR SERVICE

t

lelephon*
So. Boston 

1058
Al TOMOBIL1U 
AGENTŪRA. 

1934 metų

S i udebaker 
IR TROKį

Modelis
Kainos nuo $645 iki $1045 

F (?. B. Faetory

t

Dr. Jos. Lutkevicia
/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:

Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

lvlcfonas; Chelsea 1105
L

DR. G. L. KILLORY
60 Scollav SiĮuare. Room 22 

BOSTON T. k-f. Lalavette 2371 
arba Sonierset 2011 J

Specialistas Kraujo. Inkstų ir 
Ner\ų Ligų.

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

Tel. So. Boaton 366*.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS BEMISTAS

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

tik i u si tarnu.
Seredomis iki 12 dieną 
Ofisas “Keleivio” name
BROADVVAY, tarp C ir D »t.

SO. BOSTON, MASS.
J51

i

CASPER’S
BEAUTY SHOP

Nugydau nuo veido karpas ir kitas 
dėmes su Elektros pagelba, nepa
lieka jokios žymės.

Duodu geriausios rųšies Perma- 
nent Wave; kaip tai 
Vita Tonic .....................
Eugene Steam Wave .... 
Regai Wavc .....................

Taipgi atlieku ir kitus 
nimus. kultūros <iirbus 
daugelį metų patyrimo.

< ASPER—M ASTEIKIEN Ė 
Beauty Parlor 

1061 Dorchcstcr A ve..
arti Savin llill Station
IMJRCHESTER, MASS.
Telefonas: Geneva 3668

J. G. PETRAUSKAS.
l'aisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit į namus.

453a BROADM AY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas, So. Boston 2V29-W

(8)

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtines, Vynai, 

Alus ir šampanas.
Namus.
STREET 
B. 1348

t

•
i - 
t
• 
»
»

•
i
• Taisvmo ir demonstravimo vieta:
♦
»
I

I
♦ 
f

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trukus visokių išdirbysčių.

Peter T rečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

1 HAMLLN STREET
Kamp. East Eighth St.

SO. BOSTON, MASS.

Dykai Pristatome į 
106a DORU H ĖST ER

So. Boston. Tel. S.

• J
Fredcrics
.... $7. 
....... ?5.
... $3.50. 

pagraži- 
ir turiu

CASPER’S
BEAUTY SHOP

Duoda geras Permanent Wavcs 
kaip tai Fredcrics Vita Tonic 
Wave $7; Eugene Stcam Wave $5; 
Regai Wave $3.50. A curl 10c. 
Marcei Wave 35c. Finger Wave 35c

Taipgi specializuojame plaukų 
dažymu.

CASPER BEAUTY SHOP
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. South Boston 4645

J. STRIGUNAS
Kampas L ir Eighth Street

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 4147.,

Si'AGL VIETA PAILSĖT.
šiuomi pranešame, kad atidarėm naują LIETUVIŠKĄ TAVERNĄ 

viršnurodytu adresu ir mes užlaikome
Geriausio Alaus, Vynų, Degtinės.

Pas mus yra pakankamai vietos ir gerai įrengtų stalų ir krasių, 
ir kiekvienas gidės pailsėt ir pasižmonėt gardžiai pavalgyt ir issi- 
geriant

ANTROSE DURYSE. 1S5 L STREET, MES UŽLAIKOME 
PIRMOS RUSIES OLSELf. .

Mes tori m e visokio Alaus, Vyno ir Degtinės ir parduodam pi
giausia kaina.
Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreipiam specialę atydą. 
Nepamirškit musų adreso. Mes pristatome į namus.

gi
’li

Degtines Dabar Galit Nusiųst 
į Maine ir Kitas Valstijas^

Dabar Jus galite.nusiųst visokios degtines medirinos rei
kalu savo giminėms, draugams ir pažįstamiems i Maine ir 
kitas valstijas greitai ir be jokio sutrukdymo. Mes apmoka
me ir persiuntimą su kiekvienu užsakymu 12 kvortų arba 
daugiau. Bet mes mielai pasiunčiamu ir vieną kvortą degti
nės. vyno arba bile kokio likierio. Mes turime didžiausį pasi
rinkimą visokiu likierių. Rašykit lietuviškai, ruskai arba 
angliškai reikalaudami prisiųst musų kataliogą, arba užeikit 
ypatiškai j musų sandėlį.
Atminkite, kad W1LLIAM ZAKON ir SŪNŪS 

yra gerai žinomi lietuviams nuo 1906 metų ir vi
suomet turėjo aukštą vardą už jo puikų 
vimą ir gero aukštos rūšies tavorą

MHISKEY
Endicott Club Whiskey, kvorta ............
Dexter Brand Whiskcy, kvorta ............
Four Roses Whiskey, kvorta .................
Paul Jonės Whiskcy, kvorta....................
Meadville Whiskey, kvorta .......... .........
Oscar Pepper Whi»key, kvorta ............
Old Nectar Whiskey, kvorta ...'....... ..
Mirrorbrook Bourbon Whiskey, kvorta ... 
Snug Harbor Whiskey, kvorta ... 
Envoy Club Whiskey, kvorta

BRANDY
Dexter Brandy, kvorta .... 
Sterling Brandy, kvorta ..

KUM
Dexter Brand

Straight Rum, kvorta ..
Endicott Club Rum, kvorta

VYNAI
Port, Cherry, darėt, 

Angelica, Etc. Seno vyno, Ge
riausios rūšies, kvorta .... $1.25 
Galionas ............................. 3.75

$2.25
2.50

$2.15
2.00
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Tel. University *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTĖ
VALANDOS: 8-6 ir 7-8.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRĄL SKVĖRO) 

CAMBR1DGE, MASS.

9 

L4ETUVYS
OPTOMETRISTASi 

»

Isegzainiiiuoju kiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ainblyopiskose lakiose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
J.' l' PAšAKAKMS, o. 1).

117 Broad'vay. So. Boston. Mass.

Į A. .1. NAMAKSY
Į Real Estate & Insurance
♦ 366 W. BROADVVAY. Room 1

SOUTH BOSTON. MASS.
| Offiee Telephone
i So. Boston 3357 ______ ______
j Rcsidence: 251 Chestnut Avenue t

Janiaiea Plain. Mass.

t
♦I
I

I♦
lies. Telephone ♦ 

Jamaica 2031-M *
t
1

■

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
491 BROAI)WAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Ros. 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. visokiu Žolių, Lapelių 
ir Dielių is Lietuvos Musų aptic- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu
siunčiant ir per pasta. Atminkite 
musų adresą

I). CABIT. (Reg. \ptiekorius)
100 DOR( HEŠTER STREK1 

Kampas Broaduav 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799

. $2.18) 

. 2.25
. 3.10 
. 3.00 
. 3.40
. 2.75
. 2.35
. 2.40
. 1.70
. 1.70

patama-

IR SALDAINIS.
$1.75

1.75

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, motery ir vaikų Vartoja X-Ilay 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia jiataiimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
534 EAST BR0AI)WAY SOUTH BOSTON, MASS.

KORDALIAI
Vyšninė, kvorta ................
Avietine,, kvorta ..............
Crcme DeMenthe,

Butelis 1/5 gal...............
Creme DeCocoa, Apricot, 

Kummell, Rock ir Rye
Etc........... ........................

1.75

$1.75

Rašykit ir reikalaukit pilno surašo. Nes musų Ii- o
kierių pasirinkimas yra toks didelis, kad visų pa
duot šiame apgarsinime negalime.

PASAKYKIT JŪSŲ DRAUGAMS APIE MUSŲ PATARNAVIMĄ |

WHUAN ZAKON & SONS, Ine. |

20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.
Telefonas Lafayette 5645

MMoetRaoMomMmaeoMaoMMoooooooaooooooooC

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETERIA
P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS 

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

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ. 

GERAS ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
IR KITI GĖRIMAI. 

Kaina prieinam*. Prašome užeit. 

377Broadway South Boston, Mass.




