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Darbininkų Bruzdėjimas
Plinta po Visą Ameriką.
DIDELIS STREIKAS GRĘ- 

SIA AUTOMOBILIŲ 
PRAMONEI.

kiaulės 
buvo 7 
Įvedus 

Kiaulės
I

Trečdalis Bedarbių 
Už Revoliuciją.

Vienas šnipų biuras, kuris 
už pinigus šnipinėja kapita
listams darbininkų judėji
mą, nelabai senai tyrinėjo 
bedarbių nusistatymą..Kapi
talistų spauda paskelbė to 
šnipinėjimo rezultatus. Pa
sirodo štai kas: Tvirčiausį 
nusistatymą gyvenimo klau
simais turi bedarbiai tarp 31 
ir 40 metų amžiaus, šešias
dešimts astuoni bedarbių 
nuošimčiai yra griežtai nusi
statę prieš fabrikantus. 34 
bedarbių nuošimčiai mano, 
kad Amerikai reikalinga ko
kia nors stipri diktatūra, 
kuomet dirbančiųjų darbi
ninkų skaičiuje tik 19 nuo
šimčių yra tokios nuomonės.

Už revoliuciją stoja 29 
bedarbių nuošimčiai, tąigi 
beveik trečdalis. Tačiau ko
munistams pritarimas labai 
nežymus.

Cukraus Sindikatas 
Gali Ląužyt Įsta

tymus.
Tūlas laikas atgal federa

linė valdžia buvo užvedus 
bylą prieš cukraus sindika
tą, sakydama, kad iis sudaro 
r: kraus monopoliją arba 
trustą, kas Shermano įstaty
mu yra draudžiama. Spręs
damas šitą byla pereitą są
vaitę New Yorke federali
nio teismo teisėjas Mack 
pripažino, kad sindikatas y- 
ra suėmęs Į savo kontrolę 99 
nuošimčius cukraus gamy
bos Jungtinėse Valstijose ir 
sudaro tikrą monopoliją, ta
čiau nesą reikalo ji dabar 
bausti arba naikinti, nes ši
toks biznis dabar jau sutin
ka su NRA dvasia — kelti 
kainas ir didinti kapitalistų 
pelnus.

Cukraus sindikatą sudarė 
1927 metais penkiolika di
džiausių kompanijų, kurios 
kas metai pagamina už 
$500,000,000 cukraus, šito
kia kapitalo galybė, žinoma, 
gali įstatymus laužyt.

Alabamos valstijoj šaukia
ma kariuomenė prieš 

angliakasius.
Valdžios raginami, Ame

rikos kapitalistai pradėjo or
ganizuotis Į trustus ir kelti 
kainas. Daugiausia pabran
go tokie daiktai, kuriuos 
perka biednuomenė. Pavyz
džiui, kiauliena mėsa. Nela
bai senai svaras 
mentės (šolderio) 
centai, o dabar, 
NRA, jau 15 centų,
strėnos buvo 10 centų, o da
bar jau 20c. Tai 100 procen
tų pakilimas.' Pabrango ir 
duona, ir sviestas, ir visi ki
ti valgomieji daiktai. O algų 
darbininkams kapitalistai 
nekelia. Todėl po visą šalį 
pradeda kilti bruzdėjimas ir 
streikai.

Alabamos. valstijoj, Wal- 
kerio kauntėj, dabartiniu 
laiku streikuoja 8,000 ang
liakasių. Kasyklos tenai pri
klauso plieno trustui, žino
mam kaip United Statės 
Steel Company, kuris visai 
ignoruoja NRA ir nepripa
žįsta jokios darbininkų uni
jos. Visi veiklesni angliaka
siai, kurie norėjo organizuo
ti uniją, buvo išmesti iš dar
bo.

Šitaip persekiojami, Ala
bamos angliakasiai sustrei
kavo. Jie nieko daugiau ne
nori, tik reikalauja tų teisių, 
kurias jiems pripažįsta pati 
valdžia NRA kodeksuose. 
Plieno trustas tačiau pasiry
žo šitą streiką sulaužyt ir 
pareikalavo, kad Alabamos 
gubernatorius prisiųstų ka
riuomenę streikieriUms muš
ti. Kas iš to išeis, da nežinia.

Tuo pačiu laiku automo
bilių pramonėj irgi pasidarė 
labai neramu. Clevelande 
pasiruošę į streiką. 7,000 
darbininkų Fisher Body 
kompanijos dirbtuvėse, kur 
gaminami automobiliams 
liemenys.

St. Louise ruošiasi strei
kuoti Chevrolet Motor ir 
Pisher Body fabrikų žmo
nės.

Kalbama apie streikus 
taip pat Detroite, Flinte ir 
kitur. Ir jeigu iki šiol strei
kai tenai da neprasidėjo, tai 
tik dėl to, kad darbininkus 
vilioja vadinamos “darbo 
tarybos,” žadėdamos išrišti 
jų ginčus su kompanijomis 
derybų keliu.

Gelžkelių darbininkai irgi 
kalba apie streiką. Pragyve
nimui pabrangus, jie irgi ne
begali už dabartines algas 
pragyventi. Nors NRA ko
deksais buvo nustatytas al
gos minimum, bet jis retai 
kur viršija $13 ar $14 sąvai
tės algą. Taigi darbinin
kams lieka vienas iš dviejų: 
arba badauti, arba kovoti už 
duoną. Alkani žmonės ver
žiasi į kovą, ir nežiūrint vi
sokių trukdymų iš NRA ir _

V “darbo tarybų” pusės, Ame- , sakytų, kur jo pinigai pade- nešė $50,000, pagrobė iš jc 
rikoj galima tikėtis didelių' ti. Jiedu bus nužudyti 11 ge- tuos pinigus ir nuvažiavo 
sumišimų. . . 'gūžės. . sau.

U oštų Darbininkai 
Ruošiasi Streikuoti.

San Franciscos žiniomlsr 
Pacifiko pakraščio uostų 
darbininkai tariasi skelbti 
streiką. Jie reikalauja 6 va
landų darbo dienos, vietoj 
dabar dirbamų 8, ir po $1 į 
valandą, vietoj dabar gau
namų 85 centų. Be to, turi 
būt pripažinta unija, kuriai 
nriklauso 15,000 darbininkų 
Pacifiko uostuose. Dabar šis 
klausimas yra balsuojamas, 
leigu didžiuma nutars to
kius reikalavimus statyti, tai 
darbdaviams bus duota lai
ko juos išpildyt iki 23 kovo. 
Tei darbdaviai neišpildys. 
bus apskelbtas streikas.

SUTINKA UŽMOKĖTI 
BELGIJOS SKOLĄ 

RADIUMU.
Tūlas laikas atgal Ameri

kos senatorius Davis išsirei
škė, kad jeigu Belgija nega
li užmokėti savo skolos A- 
merikai auksu, tai Amerika 
galėtų priimti tą skolą ra- 
iiumu. Į šitą sumanymą da
bar atsiliepė belgų kompa
nija, kuri turi monopolį ra- 
iiumui kasti Afrikoj. Ji sa
ko, kad Belgijai visai nesun
ku butų $10,000,000 užmo
kėti radiumu. Radiumu kai
na esanti apie $50,000 vie
nam gramui, taigi apie 200 
gramų (maždaug trečdalis 
svaro) padalytų 10 milionų 
dolerių.

RADO EŽERO DUČNE 
PASKENDUSI MIESTĄ.

Iš Kasablankos praneša*- 
ma, kad į pietus nuo to mies
to lakūnai pastebėjo Daiet 
ei Roumi ežere nuskendusį 
miestą. Jie sprendžia, kad 
jis galįs būti kokių 30 pėdų 
gilumoje. Lekiant žemai esą 
galima labai aiškiai matyt 
paskendusius trobesius ir 
bokštus. Miestas esąs ketur
kampis, aplinkui apvestas 
siena ir kiekvienoj sienos 
kertėj esąs aukštas bokštas.

Kasablankos miestas yra 
Morokoje, Afrikoje. Tarp 
vietos gyventojų tenai esą 
pasakų apie nuskendusį ki
tąsyk miestą, bet iki šiol 
baltveidžiai toms pasakoms 
netikėjo, nes istorijoj nėra 
apie tai jokių užrašų. Dabar 
manoma, kad tas miestas 
buvęs pastatytas tenai seno
vės romėnų.

ŽMOGVAGIUS PASMER
KĖ MIRTI.

Los Angeles mieste perei
tą sąvaitę buvo pasmerkti 
miriop du žmogvagiąi, Wil- 
liam Tanner ir Harry

Anglų Darbiečiai 
Paėmė Londoną.

Pirmu kartu istorijoj socia
listinė partija valdys di- 
džiausį pasaulio miestą.
Iš Anglijos atėjo linksmių 

žinių. Pereitą sąvaitę tenai 
buvo renkama Londono ap
skrities Taryba, kuri valdo 
Londono miestą, ir tuos rin
kimus laimėjo Darbo Parti- 
įa. Senos tarybos sąstatas 
buvo toks:

Atžagareivių.................83
Darbiečių ......................35
Liberalų ........................ 6
Pereitos sąvaitės rinki

muose liberalai buvo visai 
nušluoti, o atžagareiviai (re- 
formistai) skaudžiai sumuš
ti. I naują tarybą išrinkta:

Darbiečių ................... 69
Atžagareivių ..................55
Vadinasi, darbiečiai turės 

absoliučią didžiumą. Tai y- 
ra pirmas toks įvykis istori
joj, kad didžiausis pasaulio 
miestas, Anglijos sostinė, 
butų darbininkų valdžios 
rankose. *

Laimėję šitokius reikš
mingus rinkimus Londone, 
Anglijos darbiečiai dabar 
tikisi tokių pat laimėjimų ir 
visuotinuose parlamento rin
kimuose, kurie neužilgo ža
da įvykti.

Tai yra labai smagi žinia 
socialistams, nės Anglijos 
Darbo Partija yra socialisti
nės dvasios organizacija ir 
jos laimėjimas reiškia socia
listinio judėjimo augimą.

NORI APDĖTI MOKES
ČIU VALDŽIOS BONUS.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau reikalauja, kad ateityje 
valdžios ir miestų bonų ne
šami procentai butų apdėti 
mokesčiais. Dabar kapitalis
tai turi sudėję į tokius bonus 
bilionus dolerių ir nemoka 
jokių taksų už gaunamus 
orocentus, tuo tarpu kaip 
biednas darbininkas, įdėjęs 
kelis dolerius į savo nameli, 
yra apkrautas didžiausiais 
mokesčiais.

AUSTRIJOS DARBININ
KAMS ATIMAMA 

DUONA.
Klerikališkai fašistiška 

Dollfusso valdžia Austrijoj 
išleido įsakymą, kad netik 
valdžios tarnautojai, bet ir 
privatinių įstaigų darbinin
kai, jeigu bus nužiūrėti ve
dant kokią nors agitaciją 
prieš fašizmą, kad tuojaus 
butų prašalinti iš darbo. Iki 
šiol Austrijos įstatymai 
draudė šalinti darbininkus 
iš darbo dėl politinių įsitiki
nimų.

IŠPLĖŠĖ $50,000 IŠ 
BANKO.

Greenvillės miestely, So.uani Tanner ir Harry; ureenvuies miestely, >o. 
Brooks, kuriedu buvo pa- Į Carolinos valstijoj, keli ban- 
grobę advokatą Bodkiną ir 
sunkiai jį kankino, kad pa-

ditai užpuolė vietos Nailo
nai Banko pasiuntinį, kuris

'gūžės. sau.

$4.855,000 PRIEŠDUJI
NĖMS FRANCUZŲ 

MASKOMS.
Prancūzų parlamentas pe

reitą sąvaitę paskyrė $4,- 
855,000 naujoms priešduji
nėms maskoms armijai. Jos 
busiančios greitai reikalin
gos. Be to, Francuzijos val
džia da reikalauja iš parla
mento 3,000,000,000 frankų 
aviacijai, laivynui ir kitiems 
armijos reikalams. Prancū
zija turinti būt nęnugalima.

Baldų Darbininkų 
Streikas Tęsiasi.
Gardner, Mass. — Pinti

nių baldų darbininkai čia 
streikuoja jau nuo 13 vasa
rio. Jie reikalauja 30 nuoš. 
daugiau algos. NRA darbo 
taryba patarė grįžti darban 
ir pavesti ginčą arbitracijai. 
Darbininkai šitą patarimą 
atmetė, todėl darbo taryba 
pareiškė, kad streikieriai ei
na prieš NRA ir prieš visą 
miestą. Darbininkai atkilto, 
kad darbo tarybos ponai su 
visa savo NRA eina prieš 
streikierius ir nuo pat pra
džios stengiasi streiką su
laužyt. Sieberto kompanija 
gavo iš Worcesterio teismo 
laikiną indžiokšiną, kuriuo 
draudžiama streikieriams 
pikietuoti dirbtuvę ir rengti 
demonstracijas jos apylin
kėje. Taigi NRA ir teismai 
aiškiai remia darbininkų iš
naudotojus.

RUSAI NORI BOVELNOS, 
BET NETURI PINIGŲ.
Rusų prekybos agentūra 

Amtorg nori Amerikoje pir
kti 500,000 pundų medvil
nės, bet prašo palaukti pini
gų bent 5 metus. Amerikos 
biznieriai nesiskubina tokio
mis išlygomis savo prekes 
pardavinėti.

Nusišovė Juozas Bolys, 
Komunistų Dainininkas.

SAVO MEILUŽĘ TAIPGI 
UŽMUŠĖ.

VILNIJOJ BADAUJA 
20,000 ŽMONIŲ.

“Gazeta Varsavska” pa
skelbė savo Vilniaus kores
pondento straipsnį, kuriame 
pasiremiant oficialiais duo
menimis, nurodoma, kad da
bartiniu metu penkiose Vil
niaus vaivadijos apskrityse 
badauja 20,000 kaimiečių. 
Oficiali statistika apima 
Breslaujos, Dysnos, Švenčio
nių, Pastovų ir Vileikos ap
skritis. Tačiau, korespon
dento tvirtinimu, prie tų ap
skričių galima butų priskai- 
tyti dar ir Molodečno ap
skritį, kur jau visa eilė mė
nesių verdama sriuba iš me
džių žievės, o duona kepa
ma iš viržių. Ar šiaip ar taip, 
“neoficialus” badas nieku 
nesiskiria nuo bado, aprū
pinto oficialiu popieriuku, 
kad tokie ir tokie kaimai ne
turi ko valgyti. Apskritai 
imant, oficiali statistika ne
atvaizduoja tikros padėties. 
Iš tikrųjų, badaujančių žmo
nių skaičius šiaurės rytų 
“kresuose” praneša 20,000. 
Ne maža žmonių badauja ir 
Naugardo vaivadijoje.

13,529 BANKAI JAU AP
DRAUDĖ INDĖLIUS.
Washingtono žiniomis, iki 

3 kovo dienos jau 13,529 
bankai apdraudė savo indė
lius. Šita apdrauda garan
tuoja žmonėms visų pinigų

SOVIETAI NORI SUTAI
KINTI LIETUVĄ SU 

LENKIJA?
Londono “Daily Heraldo” 

diplomatinis koresponden
tas praneša, kad Sovietų- 

; garan-išmokėjimą iki $2,500. . Ap- I Lenkų susitarimas g.... ..
draustų pinigų suma esanti : tuoti mažesniąsias Pabalti- 
$15,483,981,016. i jo valstybes nuo puolimo da- 

į bar jau yra įvykęs faktas, 
i Antra, Sovietų vyriausybė 
I netrukus pamėgins patarpi- 

Washingtono valdžia iš-Į ninkauti tarp Lenkijos ir 
’eido pranešimą, kad vasa- Lietuvos. Yra geros vilties, 
rio mėnesį biznis žymiai pa- ! priduria “Daily Heraldo” 
gerėjęs ir iš visko esą galima ’ korespondentas, kad gal ga- 
matyt, kad tolyn darbai eis lų gale ir pavyks likviduoti 
vis geryn. 1 seniausią Europos kivirčą.

SAKO, BIZNIS EINA 
GERYN.

“ŠALIN ŽYDUS,” ŠAU
KIA NACIAI.

Berlyne dabar pradėta 
rodyt filmą “Katarina Di
džioji,” kur kai kurias roles 
lošia žydai aktoriai. Pasiro
džius filmoje tiems akto
riams, teatre nacionalfašis- 
tai ėmė rėkti: “Šalin žy
dus!”

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Kenvil, N. J. —Pereitą są- 
vaitę čia įvyko baisus para
ko sprogimas Hercuies Pow- 
der Co. dirbtuvėj. Žemės ir 
robų sudrebėsimas buvo 
iaučiamas net ūž 50 mylių. 
Keturi žmonės buvę užmuš
ti.

SUSTREIKAVO 800 DAR
BININKŲ.

Middletown, Conn.— čia 
sustreikavo 800 žmonių Rus- 
3ell Mfg. Co. dirbtuvėj, kur 
iaromi automobilių stab- 
ižiams pamušalai. Jie reika
lu ja 15 nuoš. daugiau algos 
r unijos pripažinimo.

UŽDIRBO $48 896,442.
New Yorko Consolidated 

Tas Co., kuri tiekia tam mie
tui gazą ir elektrą, pereitais 

metais padarė $48,896,442 
gryno pelno. «

7,000 ANGLIAKASIŲ
BAIGĖ STREIKĄ.

Shenandoah'rio “Evening | tartis su kompanija,” ir to- 
Herald” praneša, kad 7,000 dėl jis turįs būt tuojaus at- 
angliakasių, kurie buvo ap
skelbę streiką ir metę darbą 
Lehigh Navigation Coal 
kompanijos kasyklose, Pan- 
ther Creek klony, nutarė tą 
streiką atšaukti ir šį panedė- 
lį turėjo jau grįžti darban.

Streikas buvo apskelbtas 
dėl to, kad kompanija nuta
rė pristatyt prie darbo du 
“šiftu”, nes turinti labai 
daug užsakymų anglims. 
Angliakasiai tam pasiprieši
no. Jeigu tu turi tiek daug 
užsakymų, jie pasakė kom
panijai, tai atidaryk savo 
kasyklas tarp Coaldale ir 
Tamaąua, kurios stovi užda
rytos jau nuo 1931 metų pa
vasario. Tegul ir tenai mai- 
neriai gauna darbo. Juk ne
teisinga, kad vieni dirbtų 
dviem “šiftais,” 'O kiti visai 
nedirbtų.

Šitoks mainerių nusistaty
mas buvo labai Šveikas ir 
teisingas. Bet unijos prezi
dentas Lewis mušė iš Wash- 
ingtono telegramą, kad toks 
streikas esąs “nelegalus,” 
kad juo “laužoma unijos su-

šauktas, o ginčas dėl lygaus 
darbo paskirstymo tarp visų 
kasyklų turįs būt pavestas 
tam tikrai komisijai išspręs
ti. Ir susirinkę įvairių unijos 
lokalų atstovai nutarė strei
ką atšaukti.

VIENAS MAINERYS PER
ŠOVĖ KITĄ.

Pottsvillės ligoninėj guli 
(o gal jau ir mirė) peršautas 
mainerys Bilich Milahasky 
iš New Minersville, Pa. Jį 
peršovė Antanas Bartusevi
čius, taipgi mainerys iš New 
Minersvillės, manydamas, 
kad tai buvo vagis, atvažia
vęs jo anglių vogti. Bartuse
vičius jau areštuotas. Abudu 
turi po 6 vaikus, taigi šita 
nelaimė yra baisus smūgis 
abiejų šeimynoms.

PAKĖLĖ BATSIUVIAMS 
10 NUOŠIMČIŲ.

Manchester, N. H.—Gale 
Shoe Company pereitą są
vaitę čia pakėlė savo “štuki- • - • • - - mams 
nuošimčių atlyginimo.

Jis buvo pabėgęs nuo pačios 
ir vaikų iš Lawrence, Mass.

Dainininko Juozo Bolio 
jau nebėra. Pereitą sąvaitę 
jis nusišovė New Amsterda
me, New Yorko valstijoj, 
kur jis buvo apsigyvenęs su 
savo meiluže. Jos irgi jau 

; nebėra. Ji mirė nuo dviejų 
jkulipkų, kurias jis suvarė 
j jos kakton.

Juozas Bolys savo laiku 
važinėjosi po lietuvių kolo
nijas pardavinėdamas “rein- 
kočius,” todėl jis plačiai yra 
žinomas. Be paprasto savo 
biznio, jis turėjo da preten- 
šijų būti dainininku ir daž
nai dainuodavo komunistų 
vakarėliuose.

Bet Juozo Bolio nereikia 
maišyt su Mykolu Bolių,’ ku
ris taip pat važinėdavosi 
pardavinėdamas “reinko- 
čius,” mėgdavo padainuoti 
ir taip pat turėjo nesmagu
mų dėl santikių su moteri
mis. Šitas Bolys yra jau ve
dęs ir, kaip rodos, gyvena 
South Bostone. Ar jis buvo 
giminingas su Juozu Bolių, 
mums neteko sužinoti.

Dabar nusižudęs Juozas 
Bolys geriausia buvo žino
mas Lawrence’o mieste, kur 
jis ilgokai gyveno ir paliko 
žmoną su keliais vaikais. Jis 
pabėgo nuo savo šeimynos 
susidėjęs su mergina vardu 
Julia Bumeli, kurios tikroji 
pavardė buvo bene Burnei- 
kiutė. Tai buvo apie 8 metai 
atgal.

Palikęs žmoną ir vaikus, 
J. Bolys su savo meiluže 
išsikėlė New Yorko valsti- 
jon ir apsigyveno New Ams
terdame. Išrodo, kad jis ją 
labai mylėjo, bet ji tuo ne
pasitenkindavo, nes pradėjo 
eiti su kitais “kavalieriais.” 
Bolys pyko ir grasino, bet 
tai nieko negelbėjo. Pereitą 
sąvaitę jis parėjo vieną va- 

. karą namo ir jos nerado. 
Kur gi ji galėtų būti? Kodėl 
ji nelaukė jo pareinant? Bo- 

, lys galvojo visaip, ant galo 
’ nusprendė keršyt. Kaip tik 
; ji parėjo, jis tuoj ją puolė : 
’ “Kur valkiojaisi?” Kilo gin- 
, čas. Bolys griebė revolverį. 
’ Pykšt, pokšt—ir mergina su

smuko su dviem kulipkom 
kaktoje. Tuomet jis įrėmė 
revolverį savo krūtinėn, kur 
plaka širdis, ir pats nusišo- 

. vė. Jo meilužė mirė vėliau, 
į Jis buvo 45 metų amžiaus, o 
1 ji 35 metų. •

NUŠOVĖ JAPONŲ RE 
DAKTORIŲ.

Tokio mieste pereitą są- 
vaitę buvo nušautas “Džidži 
Šimpo” laikraščio redakto
rius Sandži Muto. Jį nušovė 
bedarbis šinkiči Fukušima, 
kuris ant vietos ir pats nusi
šovė.

SPROGO AMERIKOS 
SUBMARINA.

Califomijos pakrašty pe
reitą sąvaitę sprogo Ameri
kos laivyno nardomoji laivė 

darbininkams 10 “Nautilus.” Sprogimas su- 
• žeidė 11 jurininkų.
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KODĖL BALUTIS PA
ŠAUKTAS LONDONAN?
Chicagos “Tribūne” ko

respondentas Donald Day 
paaiškina, kodėl buvusis 
Lietuvos pasiuntinys Wash- 
ingtone, p. Balutis, buvo pa
šauktas namo.

Rašydamas iš Klaipėdos, 
Donald Day sako:

“1923 metų sausio mėnesį 
Memelį užėmė kelios Lietuvos 
kariuomenės kompanijos, ku
rios buvo aprengtos kaip sava
norių būriai. Ners Memelis bu
vo užimtas, bet iki šiol da ne
užkariautas.

“Memelio kraštas, kuri Lie
tuva prisijungė pučo pagalba, 
dabar yra žinomas kaip Mažo
ji Lietuva, o Memelio vardas 
yra pakeistas Į Klaipėdą.

“Jis turi neva autonominę 
valdžią, kurią yra garantavusi 
Didžioji Britanija. F'rancuzija, 
Italija ir Japonija. Ištikrujų 
betgi tas kraštas yra po karo 
stoviu. Lietuvos gubernatorius 
ir kariuomenės komendantas 
labai slegia vietos vokiečius 
gyventojus. Padėtis pavojinga.

“Vokietija atėjo savo nacio- 
nalams Į pagalbą ir paskelbė 
muitų karą prieš Lietuvą. Iš
mesta iš geriausios rinkos, Lie
tuvos valdžia nusiuntė specialę 
komisiją Į Londoną ir nori pa
daryti ekonominę sutarti, išsi
derėdama daugiau vietos savo 
produktams Anglų rinkoj, ši
ta? komisijai vadovauja B. K. 
Balutis, buvusis Lietuvos pa
siuntinys Washingtone.”

I
■

buvo atėję jau 1,050 laivų, 
tai daugiau negu- Rygon. 
Pats Klaipėdos miestas irgi 
dabar žymiai paaugo. Vie
nuolika metų atgal jis turėjo 
32,000 gyventojų, o dabar 
turi jau 42,000.

Taigi didelis butų Lietu
vai nuostolis, jeigu jai pri- 
seitų dabar Klaipėdos Kraš
to netekti.

I i

Vadinasi, p. Balutis turė
jo skirtis su Washingtono 
vieta dėl tos kovos, kuri da
bar eina tarp Lietuvos ir 
Vokietijos už Klaipėdą.

Toliau p. Donald Day nu
rodo ir kai kurias priežastis, 
dėl kurių Mažoji Lietuva ne
gali susitaikyti su Didžiąją 
Lietuva. Jis sako:

“Mažoji Lietuva yra vokiš
kos dvasios ir kultūros. Vokiš
kųjų kardininkų užkariautas ir 
kolonizuotas vokiečių ir lietu
vių naujakuriais, Klaipėdos 
Kraštas šiandien nedaug turi 
lietuviškumo žymių. Visa gimi
nystė. kuri tuodu kraštu jun
gia, tai kai kurie lietuviški šei
mynų pavadinimai.

“Bet Klaipėdos kraštas ap
gyventas liuteronų, o Didžioji 
Lietuva — Romos katalikų. 
Klaipėdos Įstatymai yra vokiš
ki, o Lietuvos — rusiški, ir 
prie to da Lietuva yra valdoma 
diktatūros.

“Gyvenimo skirtumas tarp 
tų dviejų kraštų yra labai dide
lis. Klaipėdos ūkininkai gyvena 
patogiuose namuose ir turi la
bai gražių gyvulių. Lietuvos 
ūkininkai gyvena bakūžėse. Jų 
menkučiai gyvuliai ganosi 
bendrose kaimų ganyklose, o 
ūkio darbai yra dirbami mažiu
kais mongoliškais arkliukais.“

Tai tokie yra skirtumai 
tarp katalikiškosios Lietu
vos ir protestoniško Klaipė
dos Krašto. Dėl to ir tikri 
lietuviai, kurie gyvena Klai
pėdos Krašte, nelabai links
ta prie. Didžiosios Lietuvos. 
Šitą parodo rinkimai į Klai
pėdos Krašto seimelį. Į tą 
seimelį yra renkama 40 at- 
stovų, bet lietuvių atstovų 
y ką vos 10.

Lietuvai Klaipėda turi la
bai didelės reikšmės, neš čia 
yra uostas, per kurį ji turi 
išėjimą į atviras jūres. Vo- 

, kiečiai šitą uostą'buvo aplei
dę, nes jie turi geresnių pOr- 
tų. I Klaipėdą 
negali įneiti, !
negilus, tačiau Lietuvos rei
kalams jo užtenka. Uosto 
pagilinimui, ir prieplaukos 
įtaisymui Kauno valdžia yra 
sudėjusi apie $2,O0OJ)OO. 
Pereitais metais į Klaipėdą

, dideli laivai 
nbs pakraštis

DARBININKŲ DIENRAŠ
TIS DIDŽIAUSIAS PA

SAULY.
“Lietuvos Žinios” sako, 

kad—
“Anglijos Darbo Partijos or

ganas ‘Daily Herald’ turi di
desnį tiražą (didesnę cirkulia
ciją. — “Kel.” Red.). negu ku
ris kitas dienraštis pasauly. Ji
sai pradėjo naujus metus 
2.030,000 skaityfojų.”

Kaipo Darbo Partijos or
ganas, “Daily Herald” yra 
socialistinės minties laikraš
tis. Tai parodo, kokia dide
lė turi būt socialistų intaka 
Anglijos visuomenėj. Ne
nuostabu, kad darbininkų 
unijos ir universitetų stu
dentai tenai yra viešai pri
siekę neduoti nei lašo krau
jo už Anglijos karalių, jeigu 
kiltų nauias pasaulinis ka
ras.

Maskvos žiniomis, Sovie
tų Rusijoje leidžiamoji 
“Krestjanskaja Gazeta” 
(“Ūkininkų Laikraštis”) e- 
santi didesnė da ir už “Daily 
Heraldą,” nes turinti 3,300,- 
000 skaitytojų. Bet ji yra 
leidžiama valdžios pinigais 
ir beveik nemokamai tarp 
ūkininkų platinama, todėl 
jos populiarumas negali būt 
lyginamas su tokiu laikraš-į 
čiu, kuris yra siuntinėjamas 
tiktai užsimokėjusiems skai
tytojams.

“Krestjanskaja Gazeta” 
yra įdomi savo organizaci
jos aparatu. Ji yra leidžiama 
Maskvoje, tačiau ji turi 45 
redakcijas išmėtytas po visą 
Sovietų Sąjungą, kurios ren
ka medžiagą savo rajonuo
se, apdirba ją ir siunčia į 
centrą. Šitoms redakcijoms 
tarnauja 15,000 korespon
dentų, kurie renka žinias 
kaimuose ir miesteliuose. 
Kai kurios redakcijos yra į- 
taisytos autobusuose ir va
žiuoja iš vienos .vietos į kitą. 
Tie autobusai podraug išve
žioja ir atspausdintą laik
raštį, kurį toliau jau platina 
korespondentai.

Šitokios organizacijos tur
būt neturi da joks kitas laik
raštis pasauly.

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ 
blDVYRfcKUMAS.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“čekoslovakų laikraščiai pra

neša. kad atkakliausiai darbi
ninkai gynėsi FTorišddrfe. Ka
ro lėktuvai svaidė bombas į na
mus, kuriuose buvo užsibarika
davę respublikos gynėjai.

“čia nieks iš šucbundininkų 
nepasidavė. Vierioje vietoje gy
nėjai iššaudė visus Šovinius su
sprogdinę namą kartu su sa
vim.

“Į nelaisvę pakliuvo tik su
žeistieji. Sveiki šucbundininkai 
nusišaudavo, kad nepatektų 
gyvi į priešų rankas.”

Kuomet heimwehrininkai 
paėmė vieną sužeistą social
demokratų būrio vadą ir pa
state jį prie duobės sušaudy
mui, jis mirė šaukdamas: 
“Tegyvuoja laisva, demo
kratinė Austrija!”

SU

“TAUTAI IR VALSTYBEI 
SAUGOTI ĮSTATYMAS.”

Vasario 8 dieną Lietuvos 
tautininkai paskelbė “Tau
tai ir Valstybei Saugoti įsta
tymą,” kurio turinį spaudos 
biuras “Talka” atpasakoja 
taip:

“įstatymas nustato sunkias 
bausmes (iki 4 metų kalėjimo 
ir pinigines pabaudas) visiems 
tiems, kas niekina ar Įžeidžia 
lietuvių tautą arba Lietuvos 
valstybę, kas n Tekina arba Į- 
žeidžia Lietuvos valstybės žen
klą vytį, Lietuvos tautinę, 
valstybinę ar karinę vėliavą, 
kas slopina ar silpnina Lietu
vos piliečių valstybini vienin
gumą, atsparumą, bei tautinę 
sąmonę, kas j ieško bet kokios 
paramos užsieniuose prieš Lie
tuvos valstybę. Toliau išvar
dinta visa eibė kitų smulkesnių 
prieš tautos bei valstybės sau
gumą nusikaltimų, už kuriuos 
taip pat smarkiai bus baudžia
ma.“

- Be to, papildytas taip va
dinamas 
Lietuvoj 
mas.”
U

• i

“Svetimšaliams 
Gyventi Įstaty- 

Apie ši papildvmą 
Talka” sako:

“šiuo papildymu svetimša
liams uždrausta dalyvauti Lie
tuvos politinėse organizacijose 
ir bendrai bet kokiam politi
niam darbe. Svetimšalis, kuris 
šitam nuostatui nusikals, bus 
baudžiamas iki 1000 litų pa
baudos ir atėmimu leidimo gy
venti Lietuvoj, o politinė orga
nizacija, kurioj svetimšalis da
lyvavo, baudžiama iki 5000 li
tų pabauda. Tikimas, kad da
bar svetimtaučiai bei svetimša
liai bus ramesni ir nebus tokie 
drąsus Įžeidinėti Lietuvą ir net 
kartais veikti prieš ją. Ypač 
tas nepakenčiama buvo Klai
pėdos krašte, kur svetimšaliai 
vokiečiai net vadovavo vokie
tininkų politinėms organizaci
joms, stačiai kurstė prieš Lie
tuvą ir net rengė ginkluotus 
maištus.“

f

kiečius tautininkus (na
cius). Bet parašyti ant po- 
pieros žodžiai vokiečių na- 
cionalfašistų nenugąsdins ir 
jų žygių nesulaikys. Jeigu 
jie užsispirs Klaipėdos kraš
tą atsiimti, tai ir atsiims.

Šiuos įstatymus tautinin
kai galės "Sėkmingai taikyti 
tiktai prieš savo žmonės, 
kaip jie dabar taiko prieš 
juos karo stovi. Jeigu parva
žiavęs iš Amerikos lietuvis, 
kuris čia gyvendamas išsiė
mė pilietybės popieras, pri
sirašys, oadėkim, prie So
cialdemokratų Partijos, tai 
eidami šituo Įstatymo papil
dymu tautininkai galės ir iš 
jo išlupti 1,000 litų ir parti
jai užkrauti 5,000 litų pa
baudos.

TEGUL BUS PAGARBIN
TI GYVULIAI.

Lietuvos tautininkų lei
džiamas “Ūkininko Patarė
jas” liepia garbinti keturko
jus. Sako:

“Daugiau pagarbos ir žmo
niškos meilės vargšams gyvu
liams.”

Matote, gyvuliai politika

Siekiama vadPVatati visai I 
Azijai ir Afrikai.

Daug kalbama ąpie japo-’ 
hų imperializmą, apie jų ne
paprastai veiklią ir galingą 
užkariavimo politiką. Nese
nai jie karo jėga Įtraukė sa
vo neapriboto valdymo sfe
ron Mandžuriją, kurią iki 
šiolei tik dalinai kontrolia
vo. Yra pranešimų apie Ja
ponų įtakos Kinijoje tolime
snį išsiplėtimą. Be to, yra 
gandų apie ruošiamus Japo
nų žygius į Rusijos Tolimų 
Rytų provincijas, į Sibirą. 
Negalima neigti, kad tai yra 
gryhiausiąs, tipingiausias 
imperializmas. Japonija yra 
vienintelė šalis, kuri yra į- 
vykdžiusi naujus koloniali- 
nio tipo užkariavimus po 
pasaulinio karo, ypatingose 
pokarinėse sąlygose, nežiū
rint kad tarptautiniai Įstaty
mai po Didžiojo Karo tokius 
užgrobimus draudžia. Šių 
užkariavimų vardu Japoni
ja sulaužė iškilmingiausius

ar- šaliai, pripažinimą tų pačių 
yra teisių ir privilegijų Japonų 

tautelės arba tautos su ne- naudai, kurias nesenai patys 
auropietiško tipo kultūra, 
kuriai trūksta tų ypatingų 
mokslo ir technikos žinių, 
gabumų ir įrankių, kurie yra 
pagrįsti Europos kultūra ir 
gali vystytas tik Europos 
kultūros atmosferoje ir be 
jos negali būti įgyti. Impe
rialistinis užkariavimas pra
sidėdavo reikalavimu nuo 
silpnos ir atsilikusios šalies, 
kad ji duotų teisės ir net pri
vilegijas šios arba kitos eu
ropietiško tipo šalies preky
bai. Vėliau buvo stengiama
si įgyti toje nepažangioje ša
lyje ir politinę įtaką. Galų 
gale ne-europietiškam kraš
tui buvo uždedamas gana 
griežtas europiečių valdy
mas, surištas su vis augan
čiu ekonominiu išnaudoji
mu. Šį valdymą kartais krik
ščioniški europiečiai tvarky
davo taip, kad neišrodytų 
tikras plėšimas — vadinda
vo tokį valdymą “protekto
ratu” arba “mažųjų tautų 
globa.”

Prisidengę tokios “glo
bos” obalsiu, Europos krikš
čioniški imperialistai “glo
bojamą” šalį visai paverg
davo ir prisijungdavo prie 
savo šalies. Juk taip yra pa
vergta visa Afrika, kone vi
sa Indija ir dalis Kinijos, ne
skaitant daugybės salų. Šita 
grobimo politika 
čiams sekdavosi 
riems ginklams.

Bet buvo šalių, 
pavyko visai arba dalinai 
apsiginti 
rialistinio 
tangu.

Pirma, 
priėmusiai Italų protektora
tą, 1896 m. pavyko sumušti 
Italų neskaitlingą koloniali- 
nę kariuomenę ir tokiu budu 
iškovoti nepriklausomybę, 
nors ir nepilną. Antra, Af
ganistanui, ilgai buvusiam 
Anglų globoje, apie 1920 
m., po trumpų ginkluotų su
sirėmimų, kuriuose Afganų, 
kariuomenė pasirodė rimtu 
priešu, buvo Anglijos pripa
žinta nepriklausomybė. Tre
čia, apie tą patį laiką, ir Per
sija, pirmiau priėmusi Ang
lų protektoratą, savo naujo, 
labai energingo ir gabaus 
šacho Riza-Chano pastango
mis, įgijo nepriklausomybę. 
Ketvirta, taip pat po didelio 
karo,- Mustafa Kernai Pašos 
vedamai naujai įkurtai Tur
kų Respublikai pavyko at
remti Europos didelių vals
tybių padarytus Turkų teri
torijos padalinimo planus ir 
užtikrinti Turkijos nepri
klausomybę. Turkai to pa
siekė pirmiau sumušę Kiliki- 
jos provincijoje Francuzų 
kariuomenės dalis, o vėliau 
beveik sunaikinę tarp Smir
nos ir Angoros gausingą 
Graikų kariuomenę.

B'et Japonai nuėjo toliau. 
Jie nė tik atrėmė europietiš
ko krikščioniško imperializ
mo pasikėsinimus, bet ir pa
tys &po imperialistais.

Apie 1850 m. Japonija 
buvo techniškai bejėgė, nuo 
EurOpos izoliuota Rytų šalis. 
Krikščionių imperializmo 
spaudimas prasidėjo Ameri
kos Jungtinių Valstybių lai- f * ‘ ■
eskadra artilerijos šūviais ir

I Imperializmo objektai 
Iba aukos dažniausiai

neužsiima ir tautiškos vai- tarptautinius pasižadėjimus 
džios nekritikuoja, todėl! ir apleido Tautų Sąjungą, 
įuos galima garbinti ir my-|šiuo pastaruoju žingsniu ji 
lėti. Kas kita su žmonėmis, davė pavyzdį. Vokietijai ir, 
šitie nenuoramos kelia ne-;gal būt, dar kitiems; tai bu- 
tik streikus, bet ir revoliuci-jv0> gal būt, neišgydomas 
jas į mirtinas smūgis pasaulio tai-

Todėl dvikojų vargšu tau-ikai ir visų tautų vienybės or- 
............ ” • !ganizacijai. Taigi čia turime 

reikalą su nepaprasto įtem
pimo ir negirdėtos drąsos 
imperializmu.

Tačiau, pasižiurėjus į Ja
ponų istoriją ir dabartinę 
politiką, matysime, kad im
perializmas apibudina tik 
vieną jų tarptautinės padė
ties ir tarptautinio veikimo 
šoną. Yra ir kitas šonas, kurs 
išrodo kitaip. Japonai turi 
netik imperializmo subjek
to, bet ir imperializmo ob
jekto bruožus; t. y. pradžio
je Japonija pati buvo impe
rializmo auka, ir tik vėliau 
išdirbo savajį imperializmą.

tininkai netik nemyli ir ne
gerbia, bet be jokių ceremo
nijų grūda belangėm žino
kite, šėtonai, ką reiškia tau
tiška valdžia’

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Netoli Kelmės ant plento 

nužudytas ūkininkas Vaice
kauskas. Ji nužudė Julius 
Grakauskas, kilęs iš Vėjų 
kaimo, Kražių valsčiaus, pa
rabelio šuviu galvon. Žudi
kas suimtas ir patalpintas 
Šiaulių sunkiųjų darbų kalė
jimą n. Manoma, kad nužu
dymas padarytas keršto su
metimais. .

Taigi išrodo, kad šitos re- 
presi jo^taikomos... .prieš. vo-

LĖKTUVAS NtjKklTO 
EŽERAM.

Pėreitą nedėldienį Illino- 
jaūs valsujon nukrito Lo
rence.’o ež'erah lėktuvas SU Š 
žmonėmis. Visi žuvo.

japonai buvo priversti pri
pažinti europiečiams. Čia 
japonai jau veikė nekaip 
imperializmo pasyvios au
kos, bet kaip aktyvus impe
rialistai.

Dabar Japonijos impe- 
lizmas, krikščioniškųjų im
perialistų išmokintas, pasi
darė toks akyplėšiškas, kad 
siekia užvaldyti netik visą 
Aziją, bet ir Afriką.

štai keliatas pavyzdžių, 
kaip kilo ir stiprėjo Japoni
jos imperializmas:

1894-95 metais japonai 
sumušė Kiniją ir užgrobė 
Formozos salą.

1904-1905 metais jie su
mušė Rusiją, didelę Europos 
valstybę. Mandžurijos uos
tai, Sachalino salos pusė, o 
vėliau visa Korėjos imperi
ja buvo tos pergalės grobis. 
Japonijos prestižo augimas 
buvo triumfališkai milžiniš
kas. Jie jau galėjo įkvėpti 
Europos tautoms net baimę, 
kuri tarptautiniuose santy
kiuose dažnai yra pagarbos 
aukščiausias apvainikavi
mas. Japonija jau tapo Eu
ropos didelėms .šalims lygia 
didele valstybe.

Per Didijį Karą japonai 
stojo aliantų pusėn ir paėmė 
Kinijoj vokiečių laikytą 
tvirtovę Tsing-Tao. Tai bu
vo jau antras jų smūgis di
delei Europos valstybei. Mu
sų dienomis pasaulis mato 
japonų imperializmo nesu
varžytą, napoleoniškai di
dingą žygiavimą.

šitoks Japonijos imperia
lizmo kilimas labai impo
nuoja visai Azijai ir visoms 
nekrikščioniškoms tautoms. 
Jos mato Japonijoj savo iš
ganytoją nuo krikščioniško
jo imperializmo ir plėšrumo.

Japonijos pergalė kare su 
Rusais buvo visos Azijos 
sveikinama kaip pirmos ne- 
auropietiškos šalies sėkmin
gas pasipriešinimas pirmaei
lei Europos valstybei. Neeu- 
ropiečiai suprato, kad, gerai 
apsiginklavę, jie gali mušti 
europiečius. Tai jiems buvo 
savigarbos ir vilties signa
las. Panašiai paveikė ir ja
ponų žygis prieš vokiečius 
Didžiojo Karo metu.

Nėra abejonės dėl japonų 
pavyzdžio vaidmens Turki
jos, Persijos ir Afganistano 
nepriklausomybės judėji
muose. Japonų pavyzdys 
veikia ir Indiją.

Dabar, nežiūrint į Kinijai 
be galo skaudžius ir žemi
nančius Mandžurijos įvy
kius, Japonija sėkmingai 
stengiasi pagerinti savo san
tykius su Nankino vyriausy
bės vedama Kinija.

Japonai savo populiaru
mą skiepija ir ugdo visose 
Azijos tautose. Nesenai įsi
kūrė visų Azijos tautų orga
nizacija, kurios tikslas yra 
visos Azijos vienybė ir jos 
atvadavimas nuo europietiš
ko išnaudojimo ir pavergi
mo. ši organizacija turi savo 
centrą Japonijoje ir yra re
miama japonų vyriausybės. 
Šią žiemą Tokio mieste susi
rinko gausingai aplankytas 

n.vo v «**-. Azijos jaunimo kongresas,
vyno atvykimu. Amerikos kur dalyvavo Turkijos, Af- 
eskadra artilerijos šūviais ir ganistano, Persijos ir Indi- 
grasinimais privertė . Japo- jos atstovai.

Nesenai japonai pradėjo 
susiartinimą su nepriklauso- 

1 '» > V • V • •

europie- 
ačiu ge-

kurioms

nuo šitokio impe- 
užgrobimo pas-

Abisinijai, jau

nūs atidaryti Uostus Ameri
kos prekybai. Panašios tei
sės netrukus turėjo būti pri- ma, bet kenčiančia nuo viso- 
pažintos ir kitoms krikščio- kįų europietiškų spaudimų 
hžkoms šalims. Bet greit ja-1 Abisinija. Abisinai japonno- 
ponai pradėjo stropiai orga- se jieško paramos. Taigi Ja- 
nizuotis ir lavintis Europos ponijos įtaka pradeda plisti 
hiok§lb it ypač technikos he tik Azijoje, bet ir Afriko- 

t pagrindais. Ir rėzūltatši bu- je.
iVb nuostabus. Apie 1885 m.’ Galimas daiktas, jog tai 
. jie uždėjo netolimai Korė- yra pradžia krikščioniško- 
jai, taip pat Rytų kultūros sios civilizacijos galo.

*
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP KOMUNISTAI ŠEIMININKAUJA 
PAŠALPINĖSE DRAUGIJOSE.

GRAND RAPIDS, MICH. -
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija prieš karą ir karo 
laiku buvo stipriausia pašal- 
pinė draugija musų mieste; 
ji turėjo apie 600 narių, nuo
savą svetainę ir keliatą tūk
stančių dolerių pinigų ban
ke. Todėl ji pakvipo bolše
vikams kaip keptas karvelis, 
ir jie dėjo pastangas tą d-ją 
pasigauti kokiu nors budu 
savo kontrolėm Ir, rodos 
apie 1930 metais, jiem pavy
ko pastatyt savo žmones Į 
valdybą.

Kaip tik draugija pateko Į 
jų rankas, bolševikai tuoj 
pradėjo savotiškai šeiminin
kauti. Ne jų plauko nariams 
pradėjo nemokėt ligos pa
šalpų, dėl ko teko nevieną 
kartą ir teisme atsidurti, 
kas draugijai padarė nema
ža išlaidų; be to, daug na
rių, pasipiktinę tokiu ko
munistų elgesiu, visai pasi
traukė iš draugijos. Juo to
liau jie draugiją kontrolia
vo, juo labiau ji silpnėjo. 
Nariai pamatę, kad komu
nistai gali draugiją visai 
subankrutyti, šiems metams 
valdybą pasirinko iš pažan
gesnių žmonių, o komunis
tam davė sagtį. Dabar pir
mininku yra K. J. Jakimavi
čius; kiti viršininkai irgi ne
pučia i komunistų dūdą, to
dėl ir draugija darosi gyves
nė.

Komunistai gal nebūtų da 
susilaukę tokio smūgio šioje 
draugijoje, jei ne viena mo
teris, tos draugijos narė, ku
ri labai daug “triubelio” pri
darė, ir vis dėl komunistų 
žioplume. Mat, jiems bū
nant šios draugijos valdybo
je, ta narė, kurios pravardė 
yra Kanaff, susirgo, bet ko
munistai, kažin kodėl, ne
mokėjo jai pašalpos, kurios 
jai priklausė $70. Dėl to mo
teris patraukė draugiją Į 
teismą, kuris draugijai kaš
tavo apie 400 dolerių, o toji 
narė gavo $250.00. Pralošus 
šitą bylą, komunistai nutarė 
tą moterį suspenduoti su 
“trečiųjų teismo” pagelba. 
Kai moteris atėjo savo duo
kles užsimokėti, tai komuni
stai nepriėmė. Tuomet ji vėl 
pas advokatą; jos advoka
tas prisiuntė draugijai jos 
duokles per paštą. Jie duok
les sugrąžino atgal. Tada 
advokatas užvedė prieš dr- 
ją naują bylą dėl nario išme
timo iš draugijos. Byla tęsė
si gana ilgai, ir tik šių metų 
15 vasario pasibaigė. Drau
gijos advokatai, matydami, 
jog draugija nelaimės, dėjo 
visas pastangas susitaikyt 
teismo nebaigus. Moteris su
tiko taikytis tik už 300 dole
rių. Dabartinis pirmininkas, 
K. Jakimavičius, matyda
mas, jog taikytis bus pigiau, 
negu bylinėtis, susitaikė, o 
ši moteris atsisakė nuo nary
stės teisių. Taigi ta viena na
rė ištraukė draugijai ,apie 
800 dolerių, ir jei nebūtų su
sitaikyta, butų ištraukus da 
daugiau. Tai ve, ką padarė 
komunistai, Įsileisdami Į to
kius teismus. Tai turėtų būti 
pamoka ir kitom organizaci
jom, kad nebandytų taip 
greitai narius braukti lauk 
iš organizacijų, ypatingai 
Michigano valstijoj. Komu
nistai čia pasirodė prasčiau
si gaspad oriai. Naudžius.

liais lietuviais, kurie gyvena 
po jų priespauda.

Mitingas Įvyks Lietuvių 
Svetainėje, sekmadienį, 18 
<ovo dieną, penktą valandą 
oo pietų. Visi vietos lietuviai 
yra prašomi dalyvauti. Tu
rime pakelti savo vieningą 
protesto balsą pųeš pavergė
jus trečdalio musų šalies. 
Nei vienas lietuvis šiame 
reikale neprivalo atsisakyti.

Jonas Jarus.

NORWOOD, MASS. 
Margumynai.

Kuomet vietos progresy
viai lietuviai sužinojo iš 
spaudos pranešimų, kad ko
munistai kaip chuliganai už
puolė unijų ir socialistų par
tijos surengtą protesto mi
tingą New Yorke prieš Aust
rijos fašistus, o Bostone 22 
d. vasario panašiam mitinge 
irgi staugė, tai daugumai at
sidarė akis ir pamatė, kas 
per paukštis yra ta komunis
tų partija. Vasario 25 d. vie
šose diskusijose čia “Kelei
vio” skaitytojas Dulkis iš 
Brooklyno gerai’išpylė bim- 
biniams kailį už surengimą 
darbininkams kruvinos puo
tos. Aštriai juos kritikavo 
taipgi P. Kručas, J. Pakark- 
Jis ir J. Pėža.

Pas mus randasi viena 
klesiniai “susipratusi” šei
myna, kuri ir nakčia miego 
dama sapnuoja apie Stalino 
karalystės rojų. Bet tūlas lai
kas tam atgal jų 17 m. sūnūs

Seni Ir Nauji Dalykai.

Vaikų demonstracija New Yorke; jie reikalauja sauges-(1) Rooseveltas su savo sargais. (2)
niū hutų. (3) Kinietis vardu Henry Pu-yi, kuri japonai paskelbė Mandžu-Kuo (Mandžurijos) 
karalium, kuris vadinsis Kang Teh. ‘
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S. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybes 

Sukaktuvių minėjimas 
ir davatkos.

Jau buvo rašyta “Naujie
nose” ir “Keleivy”, kad ap-

votiškas joms atsilygini
mas?...

Nors kun. Misius kalbėjo 
apie Vaičaitį, Kudirką ir ki
tus, tačiau matyt, kad jis ne
daug apie juos žino. Jeigu 
jis butų skaitęs Kudirkos ra-

vaikščiojant Lietuvos nepri-įštus, tai žinotų, kad pats 
klausomybės sukaktuves)Kudirka davatkas išjuokia. 
Pittsburghe kunigas J. Mi-I 

įsius pašventė kone pusę sa-į 
jvo kalbos Reporterio kriti-' 
i kai ir davatkų garbinimui.
Sulyg jo išeina, kad tik ačiū 
davatkoms Lietuva gavo ne
priklausomybę, ir todėl Re
porteris gavo vėjo, kad drį
so pajuokti davatkas vieno
je savo korespondencijoje.

žinoma, Reporteris visai 
nepyksta; kad dvasiškos 
asabos taip uoliai jo raštus

■

Reporteris.

HART, MICH.
Kaip aplink čia gyvena 

farmeriai.
Aš, kaip teisybės jieškoto- 

jas, noriu paaiškint, kaip čia 
gyvena farmeriai. Aš jau 

į apie 4 metai kaip apleidau 
Chicagą ir trankausi po Mi- 
•chigano farmas. Buvau nu

kaž kur dingo. Tuomet ko- n’PeJ prakalbas juosi
munistas pastatė ant kojų; kritikuoja, ir dagi ne per pa- j 
policiją, kad surastų jo su- Prastas prakalbas, bet Lie- 
nu. kur iis keliauia. Policija tuvos nepi įklausomybės su-įnų, kur jis keliauja. Policija 
surado, kad jis drožia ne So
vietų Sąjungon, bet į Los 
Angeles pėkščias maršuoja, 
norėdamas patekti į akto
rius krutamuose paveiksluo
se.

Vienu tarpu Bimbos para- 
pijonai visi sykiu buvo pra
dėję gert Kaukazo stebuk
lingą vandenėlį “narzaną” 
ir iš revoliucingų Sovietų Są
jungos ežerų žuvį valgyt. 
Bet kuomet bimbizmo “ga
lybė” čia sutrupėjo Į skivy- 
tus, kuomet juos sumušė 
Keistučio draugijoj ir Pilie
čių Bendrovėj, tuojaus lio
vėsi “narzaną” gėrę ir rusiš
ką žuvį valgę. Keliatas šim
tų butelių vandenėlio su
krauta kampe laukia “tre
čio perijodo.”

Buvo gadynė, kuomet ko
munistai čia turėjo pilnoj sa
vo kontrolėj Keistučio drau
giją. Rašydami jai konstitu
ciją jie Įdėjo paragrafą, kad 
prie numirusio nario turi sė
dėt nakčia iš eilės sekreto
riaus skiriami draugijos na
riai. Šiais metais sekreto
rium tapo P. Kručai ir jis 
paragino eit sėdėt prie na- 
bašninkės Narbutienės tris 
bimbininkes. Visos tris atsi
sakė sėdėt. Pasirodydama 
už visas smarkiausia, “ko
misaro” G. moteris dar pa
rašė Į draugiją skundą ant 
sekretoriaus, kam ją varo 
prie nabašninkų. Draugija 
visas tris nubaudė po du do
leriu. Patys pasirašė konsti
tuciją ir nenori jos pildyti.

Socialistas.

MANCHESTER, CONN. 
Klaidos pataisymas.

Per mano neatsargumą į- 
vyko klaida atsišaukime į 
Manchesterio lietuvius dėl 
Antrosios ,Lituanikos: Ąė- 
buvo parašų dviejų komite
to narių, būtent, Jono Gu
džiūno ir Jurgio Petrausko.

Gerbiamieji J. Gudžiūnas 
ir J. Petrauskas malonės 
tiian atleisti. Su gilia pagar- 

pradėjo elgtis su musų bro-’ba, A. Birieta.

CLEVELAND, OHIO. 
šaukiamas masinis 

mitingas.
Clevelando lietuviai mato 

reikalą sušaukti masini mi
tintą ir išnešti protestą prieš 
lenkus, kurie taip žiauriai

ustrijos Socialistų Kova Už
degė Amerikos Darbininkus.

vo čionai iš Bostono ir gyve
no jau nuo 1920 metų.

Jo mirtis buvo skaudus 
smūgis netik likusiai jo šei
mynai, bet ir buvusiai jo 
bažnyčiai, kurioj jis daug 
darbavosi. Liko žmona ir du 
sūnus. G. H.

WILKES BARRE, PA.
Wyomingo klonies lietuviai 

rengia aviacijos dieną.
Vasario 25 d. Įvyko dvie

jų organizacijų posėdis. Nuo 
SLA. 7-to apskričio dalyva
vo: V. Kamarauskas, M. Ba- 
nilienė, J. Andriušius, A. 
Galinskas ir St. Žukauskas; 
o nuo L. R. K. S. A. 4-to ap

skričio dalyvavo: S. Moro-

I
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sibeldęs iki Travers Cityjzas, A. Ambrozaitis, J. (’es- 
i naskui i Musketrona, o da- kis. P. J. Stravinskas ir M.

kaktuvių iškilmėse! Todėl į 
Reporteris skaito savo pa-i 
reiga kiek plačiau padisku-į 
suoti su dvasiškais tėveliais j 
davatkų klausimą.

Kunigas J. Misius kelda-; 
mas aukštyn davatkystės) 
stoną teikėsi mums išviro-1 
zyt, kad davatkos pagim
džiusios visus lietuvių did
vyrius: Vaičaitį, Kudirką, 
Basanavičių, ir kad tik ačiū 
davatkoms Lietuva atgavusi 
nepriklausomybę.

Bet aš, Reporteris, leidžiu 
sau abejoti jegamasčio Mi- 
siaus kalbos tikslumu. Man 
rodos, kad jis čia priplepėjo 
daug niekų ir kartu apšmei
žė savo davatkas. Juk visi 
žino, o kunigas turėtų ge
riausia tai žinoti, kad visos 
davatkos yra prisiekusios 
gyventi “čystatoj” ir saugoti 
savo “cnatą” iki pat “smer- 
ties.” Jeigu kuriai pasitaiko 
“sugriešyt” ir pagimdyt ma
žiuką, tai tas yra laikoma 
didžiausioj slaptybėj Na, o 
kun. Misius, atsistojęs ant 
estrados, viešame susirinki
me. išskaitė vardais, ką da
vatkos yra pagimdžiusios! 
Į ką gi dabar bus panašus 
davatkų celibatas?

Jeigu kun. Misius mėgins 
teisintis, kad reklamuoda
mas davatkų pagimdytus 
“didvyrius” jisai turėjo gal
voje katalikes moteris, ku
rios išteka už vyrų, tai pasi
teisinimas bus taip pat nevy
kęs, nes ištekėjusių moterų, 
kurios auklėja šeimynas, 
davatkomis niekas nevadi
na. Davatkomis vadinasi tik
tai tols, kurios prisiekia gy
venti “čystatoj,” kas dieną 
lanko bažnyčią, vaikščioja 
apsikarsčiusios visokiom 
“brostvom,” ištikimai tar
nauja kunigams ir turi labai 
ilgus liežuvius. Kiek aš ži
nau, tai ir pats kun. Misius 
hesykį buvo tais liežuviais 
nuplaktas. O gal užtai jis 
dabar ir pasakė viešai, kad 
davatkos taip pasižymi savo 
gimdymais? Gal tai buvo sa-

paskui Į Muskegoną, o da- kis, P. J. Stravinskas ir M. 
bar Į Harto miesčiuką už-.Zujus. Nutarta rengti avia- 

! kliuvau pažiūrėti, kaip čia'cijos dieną Juozui R. James- 
lietuviai gyvena. Aš jau 21 Janušauskui ateinantį pava- 
metai Amerikoj, bęt pras
čiau da niekur nemačiau. 
Miestely viskas brangu, o 
farmerių produktai pigus.

Man tenka su lietuviais 
susieiti, nes aš užrašinėju 
“Keleivį”. Beveik visi jie čia 
“Keleivį” myli ir daugelis jį 
skaito, tik bėda, kad farme- 
riui sunku dolerį pasidaryt. 
Žmonės nepaneša skolų. Pa
vyzdžiui, žmogus turi nusi
pirkęs farmą už $3,000, o 
skolų turi jau $4,000.

Aš esu jau aplankęs Foun-' pes Barre, Pa. 
tain, Round Lake, Custerįi Kcžna ’dra’ugija gali at- 
Scotvillę ir Ludentoną. Va- siusti delegatu, kurie tu- 
saros metu pas amerikonus į h turėti mandatą, kokią 
fermerius gaudavau $1 įiganizaciją atstovauja.

i

sarį.
Laikinis komitetas išrink

tas iš keturių narių: nuo S. 
L. A. 7-to apskričio, V. Ka
marauskas ir St. Žukauskas, 
o nuo L. R. K. S. A. 4-to ap
skričio, S. Morozas ir A. 
Ambrozaitis.

Laikinis komitetas turėjo 
susirinkimą vasario 27 d. ir 
nutarė šaukti visų draugijų, 
kliubų ir parapijų atstovų 
suvažiavimą kovo 18 d., 2 v. 

i po pietų, Redington Hotely, 
|Market ir Penn. avė., Wil-

dieną, o pas lietuvius 50 cen
tų. Bet žiemos laiku sunku ir 
už valgi gaut darbo.

“Keleivį” aš skaitau jau 
21 metus ir norėčiau daž
niau šį-tą parašyt, bet reikia 
skaitytis su centais. Štai, jau 
paskutinę štampą ant laiško 
lipinu, o dolerio senai jau 
nemačiau. Laukiu pavasa
rio, gal vėl gausiu pamatyt, 
kaip doleris išrodo.

at-

or-

Šiame susirinkime bus iš
rinkta pastovi valdyba ir nu
statyti darbo planai. Todėl 
malonėkite visi, nežiūrint 

i pažiūrų skirtumo, prisiųsti 
į delegatus į šį suvažiavimą.

St. Žukauskas, sekr.I
1
i

CHICAGO, ILL. 
Dėl tautinės bažnyčios. 
“Keleivy” buvo rašyta irj

Teisybės J ieškotojas, kritikuota chicagiečių lietu
vių nepriklausoma bažny
čia, kur klebonauja kun. 

Nelaimė anglių kasykloj. ‘Linkus. Buvo jam išmetinė- 
Vasario 20 d. Sundybank 

mamose prie Scranton, Pa. 
užmušė Mikolą Marcinkų. 
Velionis buvo gimęs ir au
gęs Scrantone, buvo našlys 
ir antru kartu buvo vedęs 
Praksedą Šuklaitę ir pagy
venęs tik tris ihėnesius ištiko 
jį nelaimė. Paliko 3 vaiku
čius ir jauną žmoną. Palai
dotai ant lietuvių tautiškų 
kapinių. Franas Šuklis.

DICKSON C1TY, PA.

Didvyriška musų draugų 
kova Austrijoj prieš fašizmo 
ir reakcijos jėgas, sukėlė vi
sų Amerikos socialistų ir 
unijistų širdyse atsiliepimą. 
Da niekas Amerikos dar
bininkų taip nesujudino, 
kaip šitas karžygiškas Aust-i 
rijos socialistų pasipriešini-) 
mas gerai ginkluotoms ir ge-i 
rai organizuotoms reakci-Ų. 
jos jėgoms, pasiryžusioms ką užpuolimą, koks buvo pa- 
sunaikinti viską, kas buvo-darytas ant Austrijos darbi- 
per tokį sunkų vargą ir pla-ininkų. 
ningą darbą ilgais metais su-Į 
kurta darbininku labui.

*-

Buvo nusiminimo dėl iš
tremtų Italijos socialistų; 
buvo gilios užuojautos dėl 
musų draugų vargo Vengri
joj ir Lenkijoj: buvo nepa
prasto pasibaisėjimo dėl įvy
kių Vokietijoj; bet dar nie
kas musų atminimu nėra 
taip pervėręs ligi širdžių gi
lumos viso pasaulio darbi
ninkų, kaip Austrijos įvy
kiai.

Po visą Ameriką socialis
tai ir unijistai ruošia bend
rus protesto mitingus prieš 
Dollfusso valdžios žvėrišku
mą. Pikietai patruliavo Aus
trijos konsulatus New Yor
ke, Chicagoj, St. Louise ir 
kitur, nešiodami iškabas su 
Šukiais prieš fašizmą ir des
potizmą. St. Louise, Detroi
te, Chicagoj, Philadelphijoj 
ir kituose miestuose darbi
ninkai užmiršo visus savo 
skirtumus ir stojo kaip vie
nas už Austrijos socialistus, 
pritardami jų kpvai su už
puolikais.

Milwaukee 
listų bazare 
šventė visas 
Austrijos socialistų garbei.

Philadelphijoj organizuoti 
darbininkai 21 vasario pa
skelbė 2 valandų streiką po 
pietų ir suruošė milžinišką 
protesto mitingą prieš Aust
rijos fašistinę valdžią. Mi
tingą šaukė socialistų orga
nizacija su mezginių darbi
ninkais, bet karštai prie to 
prisidėjo ir kitos darbininkų 
organizacijos.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pri
siuntė šitam mitingui tokio 
turinio telegramą: •

“Nežmoniškas Austrijos 
socialistų ir darbo žmonių 
žudymas sukėlė teisingą A- 
merikos darbo liaudies pasi
piktinimą.

“Rodos, sunku ir tikėti, 
kad tie, kurie stovi prie val
džios vairo, drįstų šaudyt iš 
kanuolių į gyvenamus na
mus, kuriuose buvo pilna

moterų ir mažų vaikų.
“Net karo Įstatymai drau

džia taip žudyti beginklias 
moteris ir kūdikius, kaip tai 
darė Austrijos kareiviai 
premjero Dollfusso Įsaky
mu.

“Amerikos darbininkai 
butų neištikimi patys sau, 
jeigu jie nepakeltų galingo 
protesto prieš tą žmogžudiš-

mieste socia- 
kalbėtojai pa

savo kalbas

jama, kad netaiso bažny
čios. Bet kaip jis gali ją pa
taisyt, kad pinigų nėra? 
Žmonės jau po 3 ir 4 metus 
nedirba. Jei surengia kokią 
pramogą, kokį balių, tai 
darbininkai susikiša viską Į 
savo kišenius, o kunigui nie
ko nelieka. Kun. Linkus yra 
geros širdies žmogus ir dali
jasi paskutiniu kąsniu su ki
tais.

NAUGATUCK, CONN. 
Mirė Jurgis Juricšaitis.

Šiomis dienomis čia mirė 
staiga mirtimi Jurgis Jurk- 
šaitis, žinomas vietos žmo
nėms kontraktorius ir buvu- 
sis savo laiku šv. Povilo 
evangelikų liuterionų baž
nyčios kunigas.^Jis atvazia-

Parapijonas A. N.
- * . - - - - -
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KOMPLIMENTAI MAIKIO 
TĖVUI.

Kad negautų senis reuma
tizmo.

Prisiunčiu 2 doleriu Mai
klo tėvui ant batų ir sakau:
Kad kojalių nepašaltų, 
Reumatizmo nepagautų,
Kad pasauli apklapnotų
Ir ką matęs mums paduotų. >

Maikio tėvą visi myli, 
Kai jis šneka, visi tyli;
Kreivą pypkę įsikandęs, 
Sėnis šoblę vis galanda.

Žinių krepšį prisirinkęs. 
Eina senis stisilenkęs;
Eina, eina vos alsuodama. 
Vargus savo pasakodama.

Ar čia sninga, ar čia griauja, 
Maikio tėvas vis keliauja, 
Ir mas mylim Šitą svečią, 
Nes juokus jis gerai krečia.

Sudūmota Maynarde, Mass.

“Aš visa širdimi pritariu 
; ir remiu tuos protestus prieš 
Austrijos valdžios darbus.

“Aš norėčiau, kad teisingi 
musų šalies darbininkų pro
testai butų reiškiami per 
valdžią ir spaudą, taip kad 
nekaltų Austrijos žmonių, 
moterų ir vaikų žmogžu
džiai tinkamai suprastų, jog 
tuos žvėriškumus smerkia 
visos Jungtinės Valstijos.”

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko Max Winter, 
Vienos jaunimo vadas, kuris 
Socialistų Partijai vadovau
jant važinėsis čia su prakal
bomis. Pirmutinė jo prakal
ba buvo 4 kovo milžiniška
me mitinge New Yorke. Jis 
papasakojo anglų kalba, ko 
kiu pasišventimu Vienos so
cialistai buvo pristatę darbi
ninkams pavyzdingų namų, 
mokyklų ir knygynų, ir ko
kiu padūkimu klerikališki 
fašistai visa tai kanuolėmis 
sugriovė.

Nors Austrijos socialistų 
kova suvienijo Amerikos 
darbininkus kaip niekas iki 
šiol da nebuvo jų suvienijęs, 
yra tačiaus ir viena klaiki 
išimtis. Tai užpuolimas ir 
suardymas New Yorko so
cialistų ir unijistų protesto 
mitingo 
Gardene

> Atėję susiorganizavę, su- 
. glaustais būriais, keli tūks

tančiai komunistų pradėjo
■ staugti, švilpti ir svaidyt ke-
• dės nuo balkonų i publiką, o
• paskui ir kumščiomis pradė- 
i jo mušti socialistus, sukelda

mi tokį sumišmą, kad 30,000 
žmonių, kurie buvo susirin
kę pasiklausyti kalbėtojų, 
negalėjo nieko girdėti. Mi
tingas buvo visiškai suardy-’ 
tas.

Iš to buvo tik viena nauda 
—daugelis socialistų, kurie 
vis svajojo apie bendrą 
frontą su komunistais, da
bar aiškiai pamatė, kad su 
tais gaivalais negali būti jo
kios bendros kalbos ir kad 
mes turim juos skaityti ar
šesniais darbininkų priešais, 
negu patys kapitalistai, nors 
musų tikslas ir butų bend
ras. Tai yra tragiška išvada, 
bet mes turim pasirinkti vie
ną iš dviejų: arba eiti be jų 
ir kurti socialistų, ir darbi
ninkų organizaciją, arba ei
ti su jais ir nesukurti nieko.

Dabar po visą Ameriką 
yra renkamos aukos nuken- 
tėjusiems Austrijos kovoto
jams. Milwaukee socialistų 
milžiniškame bazare buvo 
pastatyta statinė, apsupta 
raudona vėliava, o prie sta
tinės didelė iškaba: “Gelbė
kit Raudonąją Vieną!” 
Draugai ir simpatizatoriai 
ėjo prie tos statinės ir metė 
pinigus. Draugo Winterio 
maršrutas taipgi prisidės 
prie aukų rinkimo.

Austrijos socialistai kanki
niai gali virsti tuo priespau
dos simboliu, apie kurį su
sivieniję Amerikos socialis
tai su unijistais galės nusi
kratyti kapitalizmo pančių.

Taip rašo “Milwaukee 
Leader.”

Madison Square 
18 vasario dieną, 

susiorganizavę,



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 11. Kovo U d., 1934 m.

3^L Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

I

I
i

Ką Reiškia Lenkijos
Sutartis su Vokietija? i n ' šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

'pie sienas bei teritorijos 
eikalus. Vadinasi, Vokieti- 
a nepadarė jokio pareiški- 
no, kuris patvirtintų dabar- 
ines sienas su Lenkija arba 
bent nurodytų, jog Vokieti- 
’a neturi jokių teritorinių 
iretenzijų i Lenkiją. Nėra 
okio abejojimo, kad lenkai 
itą jiems svarbų reikalą kė- 
ė, bet vokiečiai atsisakė su- 
arty apie sienas bei teritori- 
uus reikalus kalbėti. Vokie- 
■iai paliko sau laisvas ran- 
as. Jie gali sienų klausimą 
eiti kiek tik nori ir gali rei- 

’.alauti gražinti jiems kori- 
lorių, ar kitas nuo Vokieti- 
os atskirtas ir lenkams ati
duotas žemes. Greičiausiai, 
ad vokiečiai anksčiau ar 

vėliau šitą reikalavimą ir iš
kels. Lenkų visas laimėji
mas tik tas, kad Vokietija 
pasižada nevartoti jėgos.

Bet sutartis sudalyta tik 
lešimčiai metų. Dešimts mė
lį ne toks jau ilgas laikas. 

Rimtai pasiruošti karui, ge- 
•ai susitvarkyti viduje, de
šimt metų nė kiek nėra per 
daug.

O dabar Hitleriui būtinai 
reikia pasirodyti taikiam, 
kad gautų laisvas rankas 
ginkluotis. Lig šiol visi la

ibiausiai bijojo Vokietijos 
Ikaro su Lenkija ir dėl to gal 
daugiausia nenorėta leisti 
vokiečiams ginkluotis. Žino
ma. vokiečiai galėtų ir be 

Lenkija. Čia verta kiek susi-P.e’(^n?° M'bikluotis. - Berods, 
pažinti su jos turiniu. Pir-pa_\l “'ginkluojasi. Bet, vis 
miausia sakoma, kad Vokie-^eJto, ginklavimas prieš 

. I taikos traktato aiškius nuo-

Sausio 26 d. įvyko daly- 
, kas, kuris nustebino visą pa
sauli: susitarė du didžiausi 
priešai — Vokietija su Len
kija !

Vokiečiams, ypač prū
sams, lenkas buvo clar prieš
kariniais laikais koliojimosi 
žodis. Jei berlynietis norėjo 
ką nors smarkiai išplūsti, 
vadindavo: “Pollake.”

“Pollake” vokiečiuose rei
škia nešvarų, nesąžiningą, 
pusiau laukini žmogų. Jei 
vokietis norėjo išreikšti di
džiausios netvarkos ir nesą
žiningumo pavyzdi, jis sa
kydavo: “Die polnische
Wirtschaft” (leakų ūkis).

Lenkai mokėjo vokie
čiams maždaug tuo pačiu.

Amžiais augusi tarp šitų 
dviejų tautų neapykanta po 
karo dar sustiprėjo, kai Len
kijai teko 46 su viršum tūks
tančiai keturkampių kilome
trų buv. Vokietijos plotų su 
seturiais, bemaž, milijonais 
gyventojų. Vadinasi, Lenki
jos pasiimtas plotas yra ne
daug mažesnis už nepriklau- 
samają Lietuvą, o gyventojų 
skaičium žymiai didesnis. 
Dar blogiau, kad Lenkija 
tyliu įsispraudė Vokietijos 
tunan ir atkirto Rytprūsius 
nuo Vokietijos.

Pagaliau, lenkai užimtose 
žemėse su vokiečiais nedarė 
jokių ceremonijų. Sakoma, 
tad apie milijonas vokiečių 
turėjo bėgti iš lenkų valdo
mų žemių, o kurie tenai liko, 
tie s 
visai nebūtų.

t

‘ —Ną, Maike, tu eini auk- per mares. .Jo nesimato dėl 
štus mokslus, tai išvirozvk to, sako, kad jis yra nigeris, 
man, kodėl šįmet tokia šalta kad plaukia nakties laiku ir 
žiema? Ve, aš gavau groma- prie to da per juodas ma
tą iš seno krajaus nuo brol- rias. Vadinasi, viskas juoda, 
vaikio, tai jis rašo, kad šal- Įtai ir abrozdas juodas, kaip 
čiai pas juos pridarė daug-nigerio nugara, 
iškados. Sako, vienas ameri
konas parvažiavęs i Lietuvą 
užsidėjo varlių biznį. Jis ro- 
kavo, kad padarys gero pi
nigo, ba tautiška musų pons- 
tva, norėdama nuo mužikų 
atsiskirti, pradėjo valgyt 
smožytas varles. Taigi tas 
amerikonas užpirko netoli 
Kauno didelę balą ir prilei
do prancūziškų varlių. Ale 
kai dabar užėjo nesvietiški 
šalčiai, tai visos jo varlės iš
šalo. Turėjo žmogus daug 
trotko ir musų tautiška na- 
čalstva dabar neturės poniš
ko užkandžio. Turės užsiga- 
nėdint paprastais bekonais 
ir lašiniais, ką visi mužikai 
valgo. Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, kas čia tokią nelaimę 
ant musų tėvynės užleido: 
Dievo rūstybė ar piktoji 
dvasia?

—Nei viena, nei kita, tė
ve. Musų žemės oras pri- • 
klauso vien tik nuo saulės. 
Jeigu saulė staiga užgęstų, 

’tai visas žemės kamuolys 
apsitrauktų ištisu sniego ir 
ledo sluogsniu. Neapsako
mas šaltis sukaustytų viską. I 
Žmonės tuoj suvalgytų visą ( 
maistą, paskui išplautų vi- , 
sus gyvulius, , o ant galo ir 
patys išnyktų.

—Palauk, Maike, tu už- . 
miršai, kad Dievas yra da
vęs mums ne vieną tik saulę, 
bet ir mėnuli. Taigi jeigu 
saulė užgęstų, tai mėnulis 
galėtų mums šviesti.

—Bet aš tau pasakysiu, 
tėve, kad tu pats čia vieną 
dalyką užmiršai.

—O ką?
—Tu užmiršai, tėve, kad 

mėnulis yra tamsus akmuo 
ir jokios šviesos negali 
mums duoti. Jis šviečiasi tik 
dėl to, kad į jo paviršį atsi
muša saulės spinduliai. Tai
gi, jeigu saulė užgęstų, tai tu 
jo niekad nepamatytum. Jis 
išnyktų kaip juodas katinas 
tamsią naktį.

—Jeigu taip, tai mums 
butų šlėktai, Maike. Aš iš 
dalies galiu suprasti, kaip 
tada svietas išrodytų, ba'jau prasideda 
musų klebonas myli malevot Taigi matai, 
visokius abrozdus, tai sykį veikia fam tikros priežastys, 
numalevojo, kaip tu sakai, ktirių negali pakeisti nei 
tamsią naktį. Visas abroz-. Dievo rūstybė, nei piktoji 
das juodas, kaip velnio ra- dvasia.
gas, ir nieko nesimato, o ku- Į —Tai tu, Make, dabar nu- 
nigas sako, kad jis daug ką šnekėjai man kaip tikras, 
reiškia, 
rodoj

—Taip, tėve, saulei užge
sus visas pasaulis taip išrū
dytų.

—Na. o kodėl tada mes 
negalėtume lektrika uždeg
ti?

—Elektra visos žemės ne
apšviesi ir neapšildysi, tėve. 
Tą gali tik saulė padalyti. 
Kada tik ji mažiau šildo, 
mes turim žiemą. Bet ir žie
mos orai nevisuomet būna 
vienodi. Kartais žiema būna 
labai švelni, o kartais net ir 
perdaug aštri. Tai vis pri
klauso nuo saulės.

—Bet pasakyk, Maike, 
kodėl Dievas negalėtų pada
lyti taip, kad visuomet butų 
vasara?

—Kad ne nuo Dievo tai 
priklauso, tėve, 
viskas darosi dėl tam tikrų 
priežasčių.

—0 dėl kokių priežasčių 
kartais būna žiema, kartais 
vasara?

—Tai būna dėl to, tėve, 
kad mūsiškė žemė yra ap
skritas kamuolys, o apskritą 
daiktą spinduliai gali šildyt 
tiktai iš vienos pusės, ir tai 
daugiausia toj vietoj, kur 
spinduliai atsimuša tiesiai. 
Aš nenoriu leistis i smulk
menas, nes bijau, kad mano 
aišknimas nepasidalytų tau 
perdaug nuobodus. Aš pa
tarčiau tau gauti kur nors 
iliustruotą knygą apie geog
rafiją, tai tenai rasi juodu 
ant balto parodyta, kaip že
mė sukasi aplink saulę, ir 
besisukdama atsuka Į saulę 
tai vieną savo galą, tai kitą, 
į saulę atkreiptas galas bū
na daugiau šildomas ir ja
me būna vasara, tuo tarpu 
kai antrame gale būna žie
ma. Dabartiniu laiku, pa
vyzdžiui, pietinis žemgalis 
buvo Į saulę atkreiptas, to
dėl Argentinoje buvo vasa
ra ir žmonės mirėjjuo saulės 
karščių,, o mes čia šiaurinia
me gale drebėjome'nuo šal
čio. Nuo dabar jau šiaurinis 
žemės galas pradeda atsi
sukti į saulę, todėl pas mus 

pavasaris, 
tėve, kad čia

ne užjūrių prekybos, bet že
mės Europoj. O kur tos že
mės imti? — Europos rytuo
se, — atsako Hitleris. Jis 
aiškiai nurodo Lenkiją, Pa
baltijo valstybes ir Rusiją 
kaip busimas vokiečių že
mes. Kadangi vokiečių eks 
pansijai Į rytus kelią pastoje 
lenkai pirmieji, tai pirmiau
sia su "lenkais ir turi Įvykti 
usirėmimas.

Hitleriui prieš metus paė
mus valdžią, lenkuose buvc 
kilęs preventyvinio karo su
manymas. Lenkai sakė: Ar 
yra mums prasmės laukti, 
kol vokiečiai apsiginkluos ir 
mus užpuls? « Geriau mes 
juos pulkim, kol dar nėra 
ipsiginklavę.

Tačiau preventyvinio ka- 
m sumanymas lenkuose pa
mažu atslūgo, rodos, dėl 
francuzų Įspėjimo ir dar la
biau dėl pačių vokiečių lai
kymosi. Hitleris, matyda
mas savo nepasiruošimą ka
rui, pradėjo rodyti nepapra
stą taikingumą. Jis, kurs pa
cifizmą laikė lygiai su mark- 
’izmu, pats pasidavė paci
fistu. Savo kalbose ėmė Įro
dinėti, esą Vokietija nieko 
daugiau nenorinti, kaip tik 
taikos.

Pasaulis tų jo kalbų klau
pėsi su nepasitikėjimu. Tai 
Hitleris darbais ima Įrodyti 

i savo taikingumą: jis pasira- 
ho dešimčiai metu sutarti su • . *■ *•

I

Gamtoje

l Sako, abrozdas pa- j šliuptamis. Dievo galybės 
kaip žmogus plaukU [vįMi nepripažįsti.

ATSIPRAŠAU, DAKTARE!

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Atsiprašau skaitytojų, jei kar
tais mano pasakojimas pasiro
dytų nuobodus. Tačiau turiu pa
sakyti, jog jis yra teisingas ir 
kai kuriems gali būti naudingas.

Aš čia nyriu kalbėti apie to
kius dalykus, kurie pasitaiko 
kasdieninėje praktikoje. Kitais 
žodžiais sakant, noriu pasidalin
ti su skaitytojais savo Įspūdžiais 
bei patyrimais, kuriuos gaunu, 
susidurdamas su pacientais. 
Nors tai ir paprasti dalykai, vie
nok skaitytojams jie gali būti 
naudingi.

Pavyzdžiui, ateina pacientas ir 
atsisėda į dantų gydytojaus kė
dę. Kai jis pamato, jog aš jau 
rengiuosi apžiurinėti jo burną 
bei dantis, tai jis, nelaukdamas 
egzaminavimo, pradeda aiškin
tis: “Atsiprašau, daktare, šian
dien pamiršau dantis išplauti”... 
Kartais dar priduria, jog jis la
bai skubėjęs, tad nebuvę laiko

Lietuvoje Dabarti
niu Laiku Yra Arti 
2,500,000 Gyventojų.

Gimimai ir mirimai — tai 
vra natūralūs gyventojų ju
dėjimas, o emigracija ir 
Tnigracija —- mechaniškas 
ud ėjimas.

Žemiau dedami skaičiai

sėdi taip ramiai, lyg jų tijos Lenkijos taikus santv-. -0 laktato aiškius nuo- 
’ ". • kiai yra visos Europos taikos Į status, daly kas gan pavojin-

Nors vokiečiai siuntė Tau-1 sąlyga^ todėl.ąbi šalys nula-|Va>- J (bdehs buvusių są- 
-...............................ria papildyti ir išplėsti 1928 'Jungininkų erzinimas gale

nitais nasirašvta Parvžinie Jų P1’1? konfliktų, o
'konflikto vokiečiai dabar 
■nenori. Vokietija jau ir taip 
lvisiškai izoliuota. Didinti tą 
I izoliaciją — pavojinga.

Taigi šita sutartis nepa- 
j šalina vokiečių pretenzijų Į 
Dancigo koridorių bei at
skirtą nuo Vokietijos Aukš
tąją Sileziją: ji nepanaikina 
vokiečių lenkų karo pavo
jaus, o tiktai ji nustumia de
šimčiai metų. Be to, sutar
tys, vis tiek kokios jos bebū
tų, yra žmonių darbas, žmo
nės jas padaro, ‘žmonės jas 
ir pašalina, arba apeina.

Ar Kellogo - Briando pak
tas sutrukdė Japonijai užka
riauti Mandžuriją ir Kinijos 
šiaurę? Ar Suvalkų sutartis 
sutrukdė lenkams okupuoti 
Vilnių? Ar Vokietijos pasi
rašyta Belgijos 'neutraliteto 
sutartis sukliudė Vokietijai 
užimti Belgiją? Visai ne!

Vokiečiams reikia pajė
gos. Jie gerai žino, kad kaip 
turės tinkamą pajėgą, tada 
jokios sutartys jų negalės su
laikyti eiti prie nusistatyto 
tikslo.

Berods, Prūsų karalius 
Fridrichas Didisai yra pasa
kęs : “Sutartis gali laužyti 
kiek nori, tiktai laimėk. Jei 
laimėsi, tai bus pakankamai 
istorikų ir teisininkų, kurie 
tavo žygį išteisins ir tave iš
baltins kaip sniegą, nors bū
tum juodas kaip velnias.” 
Hitlerininkai Fridrichą la
bai gerbia. Taigi šitą vokie
čių lenkų susitarimą vargu 
galima laikyti įvykiu, kuris 
staiga, vienu parašu, sutaikė 
du senuosius priešus ir stabi
lizavo taiką Europos rytuo
se. Neapykanta tarp vokie
čių ir lenkų bus ir toliau, ko- 

i va eis ir toliau. Laimės tas, 
kas bus stipresnis. Šitas susi
tarimas tai tik kovos etapas, 

i kovos taktikos žygis, kurio 
vaisius parodys tiktai, atei- 

> tis. (“T-tas”) V-da*.

įgas. Per didelis buvusių są
tų Sąjungai skundus vieną 
po kito, bet lenkai nepaisė ir 
darė savo.

Lenkai nedejavo, kaip 
mūsiškiai Klaipėdoje: “Kas 
mus apsaugos nuo vokieti
ninkų teroro.” Lenkai patys 
taip suterorizavo vokiečius, 
kad šie bijojo ir žodi pratar
ti.

Tad ir nenuostabu, kad 
vokiečiai nekentė lenkų iš 
visu-tautu labiausiai ir Vo- *- v
kietijoj negalima buvo rasti 
žmogaus, kuris negalvotų 
apie kruviną kerštą len
kams. Jau mažiems vaikams 
buvo kalbama apie tai, kaip 
ne eis vaduoti lenkų pagrob
tų žemių irimus lenkus. Nė 
vienas vokietis, pradėjus de- 
'iniaisiais ir baigiant pačiais 
kairiaisiais, nenorėjo sutikti 
su Vokietijos Lenkijos sie
na, ypač su Dancigo korido
rium.

Dešiniųjų organizacijų, 
kaip fašistai, stahlhelmas, 
deutschnationale ir kitų va
dai laikomuose arčiau lenkų 
sienos mitinguose visada lai
kė savo pareiga viešai pa
reikšti, jog jie tol nenurim- 
lią, tol kovosią, kol neatva
duosią atplėštų vokiečiams* 
žemių.

Hitleris savo raštuose ver
žimąsi Į rytus deda savo po
litikos pagrindam Jis sako: 
—Mums reikia ne kolonijų,

—Kad tokios galybės, tė
ve, visai nėra. Gamtoje yra 
tik priežastingumas 
Sėkmės.

—Olrait, Maike, 
velykinės neatlikau, 
nenoriu su tavim sprečy- 
tis. Ale palauk kol ateis Ve- 
’ykos! Tada aš tave paimsiu 
ant kritikų!

ir pa-

aš da 
tai aš

TYRINĖS FAŠISTŲ PRO
PAGANDĄ.

Žemesniųjų Kongreso rū
mų komitetas nutarė ištirti 
fašistų varomą propagandą 
Amerikoje.

metais pasirašytą Paryžiuje, 
sutarti (Kellogo - Briando' 
paktas. Tą paktą, kaip pa- i 
menam, pasirašė visos vals-I 
tybės. Jame atsisakoma vai- 
tcti karas politikoj ir pasiža-| 
daina visus ginčus spręstiI 
tiktai taikiomis priemonė
mis).

Šita sutartis neliečia abie
jų šalių pasižadėjimų bei su
sitarimų. Tuo norėta pasa
kyti, kad Lenkija galės vyk
dyti visus savo pasižadėji
mus Tautų Sąjungai. Taip 
pat ši sutartis neliečia visų 
tų reikalų, kuriuos tarptauti
nė teisė vadina vidaus rei
kalais. Vadinasi, jei lenkai 
spaus savo vokiečius arba 
vokiečiai savo lenkus, tai nei 
viena nei antra šalis negali, 
šia sutartimi, statyti bet ko
kius reikalavimus. Ypač len
kams tai svarbu buvo išside
rėti, nes Lenkijoj nemaža 
vokiečių ir lenkai ceremoni
jų su jais nedaro. Matyti, ši 
sutartis vokiečiams labai rū
pėjo, jei jie net šitą nuostatą 
sutiko priimti.

Toliau Vokietija ir Lenki
ja pasižada visus kilusius 
tarp jų ginčus spręsti dery
bų keliu. Jeigu deiybos ne
duotų laukiamų vaisių, tada 
vartojama kitos priemonės 
taikaus ginčų išsprendimo. 
Čia turima galvoje tarpinin
kavimas, trečiųjų teismas ir 
kiti taikus ginčams spręsti 
budai. Abi šalys pasižada 
jokiu atsitikimu nevartoti 
jėgos, vadinasi, nekelti tarp 
savęs karo.

Šitas susitarimas turi būti 
ratifikuotas ir jis galioja de
šimt metų nuo pasikeitimo 
ratifikacijos dokumentais. 
Po dešimties metų bet katra 
šalis gali Įspėti kitą šalį, kad 
ji sutartį nutraukia. Šešiems 
mėnesiams nuo tokio pareiš
kimo praėjus, sutartis nusto
ja galios. Toks šios sutarties 
turinys. Pažymėtina, kad su
tarty nėra nė vięno žodžio

matų-

parodo natūralųjį Lietuvos 
gyventojų judėjimą:
Melai Gimimai Mirimai Priaugo
1933 62.145 32,749 29,396
1932 65,371 36,504 28,865
1931 63,419 37.478 25.941
1930 64.164 37.151 27,013
1929 63,083 39,669 23.414
1928 65,945 35,698 30.247

Kaip iš šių skaičių 
me, gimimai vis mažėja. Ta
čiau gyventojų prieauglis 
didėja. Tai dėl to, kad žmo
nės išmoko sveikiau tvarky
ti savo gyvenimą bei kovoti 
su Įvairiomis ligomis. Ypač 
mirimų skaičius sumažėjo 
1933 metais.

1933 m. buvo iš viso 19,- 
511 vedybų (jungtuvių) ar
ba 3,6% daugiau, kaip 1932 
metais.

Daugiausia miršta kūdi
kių ligi 1 metų amžiaus. La
bai daug, palyginti, miršta 
žmonių džiova. Ta liga 1932 
m. mirė 2,693 žmonės, 1933 
m. 2,445 žmonės.

Emigracija iš Lietuvos be
veik visai sustojo. Seniau 
tūkstančiui gyventojų kas
met tekdavo 4—7 emigran
tai, o dabar ne pilnai vienas. 
Imigracija (atvykimas iš ki
tų kraštų) taip pat labai 
menka. Dabartinių metu vi
soje Lietuvoje yra arti 2 mi
lijonų 500 tūkstančių gyven
tojų. Tsb.

Dancigas Vokietijai 
-Lietuva Lenkijai.

Taip esą nustatyta Vokieti- 
jos-Lenkijos sutarty.

Iš Maskvos pranešama, 
■kad šiomis dienomis Estijoj 
buvo suimtas Vokietijos pi
lietis Strausu, kuris teikda
vo vokiškiems tautininkams 
(ndtiams) instrukcijų. Jis 
esąs Leipcigo universiteto 
profesorius.

Tardomas Strauss pareiš
kė, kad jis esąs hitlerininkų 
siųstas Pabaltijo valsty
bėms. Esą, Vokietijos Len
kijos susitarimu, Lenkija tu
ri grąžinti Vokietijai Danci
go koridorių. Bet to, Vokie
tija turinti gauti Austriją 
ir Čekoslovakiją, o Lenkija 
^Lietuvą, Latviją ir Estiją.

dantis išvalyti. Arba vėl — lai
kas buvęs vėlus ir tt.

Kaip sau norite, bet tie paaiš
kinimai itin keistai skamba. Jei
gu žmogus nori ką nors tikrai 
padaryti, tai jis tam suranda ir 
laiko. Sakysime, žmogus visuo
met suranda laiko pavalgyti, ne
žiūrint to. kaip užimtas jis nebū
tų. Todėl pasiteisinimas, jog ne
buvo laiko dantis išvalyti, yra 
niekas daugiau, kaip tik apsilei
dimas.

Keistas taip pat dalykas yra ir 
tas. kad pacientas atsiprašo dė- 
liai to, jog jis dantis neišvalęs. 
Neprižiūrėdamas savo dantis 
pacientas juk gydytojui blėdies 
nedaro. Jeigu kam yra skriauda, 
tai tik pačiam pasientui. Ir štai 
kodėl: neprižiurėjimas burnos 
ir dantų neišvengiamai veda prie 
dantų gedimo.

Prie progos aš čia noriu papa
sakoti vieną labai reikšmingą 
atsitikimą, kuris Įvyko mano 
praktikoje.

Maždaug prieš porą metų pas 
mane užėjo i ofisą kitatautė mo
teris apie 35 metų amžiaus. Ji 
skundėsi, kad jaučianti nepapra
stą dantų gėlimą, ir prašė ma
nęs, kad aš tą skausmą sustab
dyčiau. Priegtam ji dar pridūrė: 
“Atsiprašau, daktare, kad mano 
dantys tokie nešvarus ir burna 
surugusi.” Aš pastebėjau, jog 
man tokie dalykai yra priprasti. 
Apžiūrėjęs dantis, aš dar pridū
riau. jog ji turi visai gerus dan
tis. Visa, kas reikalinga, tai juos 
dnkamai prižiūrėti. Vadinasi va
lyti reguliariškai. Patariau taip 
pat vieną kitą dantį truputi pa
taisyti. nes jau buvo pasireišku- 
sios mažos sugedimo žymės.

Tam tikrais vaistais aš su
stabdžiau skausmą ir padariau 
su ja sutarti, kad už dienos kitos 
ji vėl atvyks i ofisą, o tada aš 
jau sutaisysiu pradėjusius gesti 
dantis.

Praėjo daug dienų ir savaičių, 
bet tos pacientės aš daugiau ne
bemačiau. Tik už pusantrų metų 
ji vėl aplankė mane. Jos veidas 
buvo neįmanomai ištinęs, — tie
siog baisu buvo i ją žiūrėti. Pa
sisakė, .jog kartą aš sustal>dęs 
jai dantų skaudėjimą. Girdi, ji 
norėjusi pas mane anksčiau atei
ti. bet vis negalėjusi prisirengti. 
Bet dabar skausmas pasidaręs 
toks didelis, jog ji ilgiau neliega- 
inti kęsti.

Peržiurėjau savo rekordus ir 
patyriau, jog ji buvo pas mane 
prieš pusantrų metų. Pradėjau 
klausinėti, ar tai pirmą kartą jai 
užėjo dantų skaudėjimas. Atsa
kė, kad ne. Esą, ir pirma užeida
vo skaudėjimas bei veidas kiek 
patindavo, bet vis nebuvę taip 
blogai, kaip šį kartą. Skausmas 
ir sutinimas greit praeidavo. Bet 
dabar tas skausmas jau ketvirtą 
dieną ją kankinęs. Blogiausias 
dalykas, kad nebegalinti nakti
mis miegoti, — nuolat jaučianti 
skausmą.

Egzaminavimas parodė, kad 
ne tik dantis blogame stovyje, 
bet ir žandikaulis gerokai apipu
vęs. Suprasdamas, jog tai yfa 
labai rimtas reikalas, aš pata
riau jai tuoj vykti Į ligoninę, ši 
kartą ji paklausė ir tą pačią die
ną nuvažiavo j ligoninę. Ten jai 
teko išgulėti tris mėnesius, kol 
galutinai pasveiko. Jai teko 
daug kentėti ir išleisti pusėtinai 
pinigų. Buvo net rimto pavo
jaus, kad ji nebepasveiks.

Ir visa tai atsitiko vien tik to
dėl, kad ji nebojo patarimų ir 
nepasirūpino laiku savo dantis 
sutaisyti. Dėl to apsileidimo ji 
turėjo praleisti labai daug pini
gų ir beveik gyvasties neteko. 
Tokių dalykų pasitaiko gana 
dažnai. Todėl pravartu visiems 
atsiminti, jog kur kas geriau y- 
ra taisyti dantys, kada jie vos 
pradeda gesti, negu tada, kai jie 
sugenda. Tai ir pigiau ir svei
kiau.
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Chicagos gengsteriai pe- ^rauna lobius iš to nerimo 
reitą subatą nušovė Thomas Nesena? Vilniuje pasiro- 
Bowers Advertising Agen- dęs laikraštis “Prieš Tek- 
turos pirmininką Eli Dai? mę” į-ašo: 
ches. Jis sėdėjo savo auto- “Ryžtamės irtis prieš tek- 
mobiliuje, kaip greta jo su- mę. Prieš tėkmę dolerinio 
stojo kita mašina, kurioj bu- patriotizmo, šlykščiausios 
vo keli žmonės. Jie šovė iš korupcijos, moralinio supu- 
savo automobiliaus į Dai- vimo, pardavikiškumo, sava- 
ches’ą ir nusinešė visu grei- naudiškumo, intrigų, smur- 
tumu. Tai įvyko ties Sherry to ir tam panašių reiškinių, 
Hoteliu, kur Daiches gyven- kuriuos Laikinasis Vilniaus 
davo. Jo žmona dabar yra Lietuvių Komitetas su p. 
išvažiavusi Paryžiun, o io Stašiu priešaky įpilietino šio 
kambai-y policija rado tūlą krašto lietuviškame sąjūdy 
merginą. Už ką Daiches bu- ir . apkrikštijo patriotizmo 
vo nušautas, niekas nežino, vardu. į
Policija sako, kad jis jau “Pasėkose tokios lietuviš- 
prieš tai buvo vieną sykį ko sąjūdžio ‘vadų’ politikos 
gengsterių užpultas ir tuo- yra spekuliantiškas viršūnių 
met jam buvo pramušta gal- turtėjimas kas dieną vis la
va. biau smunkančio lietuviško

-------------- veikimo sąskaiton.
LATVIŲ LAKŪNAS CU- “Ta politika yra sąmonin- 

KURS PASIEKĖ AFRIKĄ, gai dengiama tautiška fra- 
Latvių lakūnas Cukurs, 

kuris su savo paties paga
mintu lėktuvu ir priešistori
niu moterų buvo nuskridęs Į 
Gambiją, kadaise buvusią 
Kuršo koloniją Vakarų Af- dengusio pažangos 
rikoje, vasario 8 d. iš Daka- ‘Vilniaus žodžio.’ 
ro išskrido atgal į Latviją. “Veltui minėtuose laikra- 
Latvijoje suorganizuotos ščiuose jieškotume atspin- 
rinkliavos dėka, Cukurui bu- džio tragiškos šio krašto lie- 
vo padovanotas naujas fran- tuvių gyvenimo kasdieny- 
euziškas motoras, kuris jau bės. Jų pareiga kitokia:— 
įtaisytas į jo lėktuvą. Skris- stovėti savo šefo nešvarių 
dainas atgal. Cukurs pasįr.v- interesų 
žo perskristi Sacharą, todėl sargyboj. Laikin. K-tas šio 
jo skridimas laikomas gana krašto lietuvišką sąjūdį ve- 
rizikingas.

Ryga rengiasi Cukurą iš
kilmingai sutikti. Keli spor
to lakūnai skris jo pasitikti, 
o Rygos aerodrome susi
rinks įvairių latvių organiza
cijų nariai. I centralinę lat
vių žemės skirstymo komisi
ją įneštas pasiūlymas suteik
ti Cukurui sklypą žemės. 
Cukurs kovojo Latviu laisvės 
kovose, tačiau žemes nega- vikai Ta proga 
vo. . • f s

Gina Ūkininką Nuo Mokesčių Rinkikų.

šitas. vaizdas buvo nufotografuotas šiomis dienomis Anglijoj, Suffolko apskrity, kur ūkinin
ko Rasho ūkis buvo paskelbtas pardavimui iš varžytinių dėl nesumokėtų valdžiai mokesčių. Su
sirinko iš apylinkės būrys jaunų vyrų, užtvėrė barikadomis kelią, išsikasė tranšėjas, prisinešė 
plytų ir stovi sargyboje, pasiruošę i muši, jeigu pasirodytų šerifas (antstolis).

rSES&S£“1 PAIEŠKOJIMAI.
Stoughtone buvo sustrei

kavę Corcoran 
darbininkai.
Darbo Taryba patarė jiems 
grįžti darban, o ginčą paves
ti vietinei NRA darbo tary
bai išspręsti. Darbininkai 
paklausė ir sugrįžo darban, 

i Darbo taryba jų ginčą iš
sprendė ir parašė sutartį, bet 
i kompanija atsisakė tą sutar
tį pasirašyti. Darbo taryba 
pasijuto tokiu kompanijos 
elgesiu įžeista ir žada skųsti 
kompaniją Justicijos Depar
tamentui, kad nubaustų.

Kurie žinot kur randasi WJ1. BEA- 
GLE (arba Bradley), malonėkit pra- 

1 k.IlOO CO. nešti jo motinai, nes busiu labai dė- 
Wa<*hin<rtnnn ^irira Apie 20 metų jis išvažiavo iš vv UbUlUgUJUU St. Louis. Mo. ir rengėsi važiuot i

. Kanadą. Ir nuo to laiko nieko daugiau 
apie jį nežinom kur jis yra. Arba pats 
lai atsišaukia, jeigu yra gyvas. (12) 

Mrs. K. Beagel
Hampton, N. J.

Pajieškau sunaus Petro Budgino, 
Girdiškės parapijos, Paupinės kaimo, 
pirmiau gyveno Newark, N. J. Jau 20 
metų kaip nieko nuo jo negirdžiu. 
Kas žino kur jis randas, prašau pra
nešti, busiu didei dėkinga. (13)

Mrs Ona Budriene,
4613 So. Wentworth av., Chicago,' 111.

LEONAS LAURINAITIS, apie 6 
pėdų aukščio, Švenčionių apskričio, 
Tvieračiaus parapijos, (čia jo paveik
slas.) 14 metų kaip atsiskyrė nuo mu
sų ir nieko nežinome. Mielas tėveli, 
prašome atsišaukti, kurie žino kur jis 
randasi, malonėkite mums pranešti, 
už ką mes busime dideliai jums dė
kingi. (13)

Sophie ir Leon Laurinaitis 
12215 So. Ilalsted st., Chicago, 111.

Tai Bent Žiema 
Buvo.

Užėjus šįmet šiarinėj A- 
merikoj nepaprastai žiemai, 
laikraščiai pradėjo juoktis iš 
tų pasakorių, kurie vis saky
davo: “Tai, kokios čia da
bar žiemos! Ot, kaip mes 

5. IW.u buvom jauni, tai bent žie-
no, is kitos gi puses prisi- (kas ir galvažuclys. jis buvo! mos būdavo!”

skraiste j atvežtag Indianon įr yžda-i Iš tiesų, šįmet mes turim 
rytas tenai kalėjiman, nes .tokią baisią žiemą, kad, ro- 
šitoj valstijoj jis yra prida-Idos, ir didžiausi melagiai 
ręs daugiausia kriminalų, | turėtų nutilti.
Bet štai, uždarytas į kalėji- O vis dėlto atsirado vie- 
mą ir apstatytas sargyba, ■ nas “old taimeris,” kuris vie- 
kad neištruktų, jisai nusi-’nam Bostono dienrašty ra-

Kaip Pabėgo Galva
žudys Dillinger.

Amerikos valdžios kova 
su gengsteriais kaliais virs
ta didžiausia komedija.Štai, 
šiomis dienomis Arizonos 
valstijoj buvo sugautas John 
Dillinger, paskilbęs gengs-

zeologija iš to paties šaltinio 
apmokamos spaudos: iš vie
nos pusės ‘V. Rytojaus,’ ofi- 

į cialaus Laikinojo K-to orga-lyderis, bankų plėši-

, v drožė iš medžio du“pišta-šo:gi1^v;^Pv°^t1^??Jlietu,” vieną pasiėmė pats,; “Nors ši žiema aštri, bet 
visgi ji tik piknikas, palygi
nus ją su tais šalčiais ir snie
gu. ką buvo mano jaunystės 
laikais. Tai buvo tuoj po 
Saxby vėtros. Sniego tą žie
mą tiek privertė, kad far- 
meriai turėjo giliai kastis li
gi savo kaminų. Galvijus 
reikėjo girdyt sniegu, nes iki 
upelių ir ežerų negalima bu
vo iškasti tunelių. Taigi ne- 
rugokit; ši žiema visai ne
baisi. Tai ne tokia, kaip tais 
laikais buvo.”

d a prie bankroto ir paverčia 
sau ir savo tarnams aukso 
kasyklomis.

“Prieš visą tą tėkmę mes 
ilsimės.”

PANEVĖŽIO ATVADAVI
MO PAMINĖJIMAS.
Šiais metais, gegužės 20 

d. sukanka 15 metų, kai bu
vo išvyti iš Panevėžio bolše- 

_ i ruošiamas 
iškilmingas paminėjimas su 
paskaitomis ir eisenomis. 
Bus išleistas didelis leidinys, 
kuriame bus Panevėžio mie
sto istorija, atvadavimo ko
vų aprašymai, dabartinė

n

kita davė juodveidžiui kali
niui, paskui abudu priėjo 
prie sargų, atkišo tuos “piš- 
talietus,” liepė pakelti ran
kas, paėmė po kulkasvaidį, 
paskui nuėjo kalėjimo gara- 
žan, išsirinko geriausi auto
mobilių ir susėdę abudu nu
važiavo sau.

Po to kalėjimo šerifas pa
šaukė telefonu policiją ir 
ėmė šaukti: “Greičiau siųs
kit čia visus policmanus ir 
ginklus, nes Dillingeris pa
bėgo!” Ar tai ne komedijos.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR 
UOŠVĘ

Dalias, Tex. — Bedarbis 
vardu Giles S. Bogges čia 
nušovė savo uošvę ir pačią, 
o paskui nuėjo policijon ir 
pasidavė. Jisai aiškinasi bu
vęs labai suerzintas pačios 
elgesiu, kuri pametusi jį, 
persikėlusi pas savo motiną 
ir nebenorėjusi pas jį grįžti. 
Taigi jis nuėjęs ir abidvi jas 
nušovęs.

Needhamo banditą byla 
prasidės 26 kovo.

Trys žydai galvažudžiai, 
kurie išplėšė Needhamo ban
ką ir buvo sugauti New Yor
ke, šią sąvaitę jau buvo at
vežti i Bostoną ir jų byla pa
skirta 26 kovo dienai. Jie 
vadinasi Abraham Faber, 
Murton Millen ir Irving Mil- 
len. Jų meilužės taipgi areš
tuotos ir uždarytos .kalėji
mam

Saugokitės, Kad Ko
sulys Ar Šaltis 

Neužsisenėtu
Neatleklžiąntis kosuliai ir šalčiai 

priveda prie pavojingų negerumų. Jus 
galite sulaikyt juos greitai su Creo- 
mulsion. tai švelninantis Kreosotas, 
kuris yra priimnus vartoti. Creomul- 
.sion yra naujas medikališkas atra
dimas-kuris, veikia dvigubai: jis pa-į 
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir su-1 
laiko gemalų augimą. I

Iš. visų žinomų vaistų. Kreosotas 
yra pripažintas aukštų medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai 
gydančių vaistu nuo neatleidžiančių 
kosulių ir kitokių gerklės skausmų. 
Crepmulsiono - sudėtine priskaitant 
Kreosotą,. turi ir kitų .gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir-prašalina tą erzi
nimą ir jdegimą, kuomet Kreosotas 
nueina į vidurius, persigeria j krau
ją. atakuoja tas vietas kur liga su- 
sistovėjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas užga
nėdinantis gydymas neatleidžiančių 
kosulių ir šalčių, bronchitinio dusu
lio, bronchitis, ir yra labai geras at- 
budavojimui sistemos po šalčio ar flu. 
Jūsų pačių aptiekorius yra autori- 
žuotas sugrąžint jums pinigus tuo-į 
jaus, jeigu kosulį ar šaltį nepagydy- R F ’d’ bosTso'* 
si te su Creomulsion. (Adv.l______________ 1

Pajieškau Igno Servos, prieš didi jį 
karą jis gyveno Chicago, III. Jis yra 
kilęs iš Lietuvos, Telšių apskr., Ga
dunavo parapijos, Sarakų kaimo; tu
riu svarbių reikalų. Kurie žinot kur 
jis randasi, prašau pranešt man jo ad
resų. Krank Tauras

Taylorton, Sask., Canada.

Marijona Orenticnė po tėvais Mari
jona Jusaitytė, pajieško savo brolio, 
Vinco (William) Jusaičio, angliškai 
William Cheap ar Cheapp. Jis tarna
vo Amerikos armijoj laike visasvieti- 
nės karės, ir buvo paliuosuotas iš ka
riuomenės 1918 ar 1919 metais. Prieš 
karę jis gyveno Mirmesota valstijoj, 
po karės vėl ten nuvažiavo ir gyveno 
ant fanuos. Jei kas žino kur jis dabay 
randas, meldžiu pranešti jo adresu.

Marijona Orenticnė,
1828 N. Main Avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Juozo Gaigalo, Kauno 
gubernijos. Biržų apskričio, Ratkunų 
kaimo, girdėjau kad gyvena Brook- 
lyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti, kurie 
žinote kur jis randasi, malonėkite 
pranešt jo adresą; busiu dėkingas. . 

I John Petrauskas
_  _ . ____ ___ , E. Granby, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos a psi vediniui,

■ nuo 20 iki 30 metų; aš esu 30 metų, 
turiu farnią 76 akerius. Rašykite laiš- 

i ką susipažinimui, atsakymą duosiu 
kiekvienai. (12)

J. Paulauskas,
Hunta, Ont., Canada.

SOVIETAI KOLONIZUO
JA TOLIMUOSIUS

RYTUS. LvV.C^.0,

Sovnarkomas paskelbė va aprašymai, dabartinė 
dekretą, kunuo apsigyvenu- mįesĮ0 būklė, atliktu darbu 
šieji uz Baika o ir rytų Sibi- apžvalga ir tt. Tam tyčia iš- 
re kolchozininkai n smulkų^ komisija jau ėmė
ūkininkai atleidžiami nuo ruo§įis paminėjimui ir rink- 
pneyolių valstybei statyti ti reikalingą leidiniui me. 
.grudus. jr kitus produktus- dži - *- Tgb
pimneji 6 metams, o antrie- į 
ji 3 metams.

Be to, raudonarmiečiai;
ir tarnautojai ten gaus 10—
30 nuoš. didesnes algas, o

NUO VISOKIŲ LI- 
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠD4RBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil- .
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė- į EXTRA BARGENAS 
nu ir Peč-iu Skaudėjimo, Patrūkimo, | r, . _, . , .................... .... .Dusulio (Asth'ma), Peršalimo, Skau-I . Paduodu uk? laba, p.giai - ketu- 
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau-! nąsdesimts su v.sais gyvuliais, pada- 
ku Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo ”’s" Mano moteris mirė 4 sausio, 
Ievoje, Nuo Ner^-ų-Išgąsčio, Prie-!19:;4ų^cnam..a.nttukes ro
miečio. Nemiegojimo, Galvos Skaus- i raJ" As £su >s. Lietuvos Prienų para- 
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų ka? P’rm.aus atsisauks, tas
ir kitų ligų i "aus }rcra t)at'"ena. Ūke apsėta ziemi-

čionai jus galite gauti ir tokių gy-J nia's Jav?.!s- Pusę norėčiau cash, nes 
duoliu, kokių kitur negaunate. Žolės, 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir j 
kitų šąlįų. visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur. —

KAZELL’S BOTANICAL CO. į 
AVholesale Botanic Druggists 
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ŽMONĖS. KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
Randa 
GREITĄ 
PAGELBĄ
Naudojant tą 
puikią

PORTES 
ODOS MOSTĮ

Kurią vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis
pasekmėmis nuo visokių odos ligų 
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip
gi nuo ‘ ’ >’•- -j --- -

noriu važiuot į 'Lietuvą. (12)
ANTON MACHUTA 

R. 2, Box 42. Branch, Mich.

GERA PROGA
Nupiginta Knygų Kaina.
Daktaras Namuose. Knyga dakta

riška. aprašo visokias, vyrų ir iRfiįcrų 
ligas ir slaptingas ir vaistus nuo jų. 
Receptai lotyniškai, su tais Receptais 
gali gaut aptiekvje gyduoles; knyga 
162 pušį. Kaina................... ,. .. $1.00

Prie to duodu dainų knygelę. 96 
. puslapių, 25c. Dainos apie didįjį ka-

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį ' ra, apie vaikinus, merginas ir juokin- 
’-5'- - - —- jyęj,. Taipgi Naują Sapnų knygelę, ku

ri išguldo sapnus 25c.
Per šį menesį, visas 3 prisiųsiu už 

$1.00. Pinigus siųskite per money or
derį arba stamponiis.

P. MIKALAUSKAS.
248 W. l'ourth st., So. Boston, Mass.

Pirmiau
18-

t

Šalčiai jau pasibaigė; dabar 
bus pavasaris. —

Amerikos oro biuro eks
pertas Burton Salisbury, ku
ris pereitą rudenį pranašavo 
aštrią žiemą, dabar skelbia, 
kad šalčiai jau pasibaigė ir 
bus pavasaris. Išstudijavęs 
oro mapos konvulsijas jisai 
sako, kad daugiau šaltų oro 
vilnių visai nesimato.

Scrantone nušovė policma- -
na.

DU ŽMOGŽUDŽIAI MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ.

Pcnn^ylvanijos valstijos 
kalėjime, Bellefonte mieste
ly, šį panedėlį buvo nužudy
ti elektros kėdėj Vadas Ska- 
vinski iš Connecticut valsti
jos ir James Riggs. Jiedu 
buvo pasmerkti mirti dėl to, 
kad piešdami krautuvę

!

i ATSIRADO NETIKRŲ 
i PINIGŲ.

___ ___-___ Šiaulių policija jau nebe 
darbininkai — didesnį atly- P’rrn3 kartą pačiumpa apy- 

. ginimą.__________________ vartoje netikrus pinigus.
_________ Šiomis dienomis Linkumosl 

FORDAS NUPIGINO SA- miestely iš. piliečių Gudonio, 
VO AUTOMOBILIUS. Gurvičiaus ir Diskaitės buvo

MIRTINAI NUŠUTINO z 
KŪDIKĮ.

Nežinoma moteris Pane
vėžio pirty perpyjė atsineštą 

’ kūdikį kibiru karšto van- 
3 dens. • Kūdikis vietoj mirė.

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

dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odą. Ilidelis- 
jaras parsiduodu už 
$1.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmės 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo vardą ir 
adresą kada užsisa- 
kot. Už mostį užmo- 

i-o vartojimo !*site. kuomet atncš
1 jums j namus.

PURTĖS DRUG CO.. Dept. 7 
1608 Milwaukec Avė. Chicago, III.

šlakų.

<“ “ . ... 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojau3 indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: ' (11)

PRACTICAL SALES C0MPANY 
1219 N. Irving Av«„ Deak.

chicago. tli.

Kovo 1 dieną Fordas pa- atimtos trys netikros penkių j^oterjs jie§korna. n . i • • Ii4-ii mnnATAc' 1 mm ri Lrv»n *skelbė nupigintas kainas vi- monetos. Jos nuo tikrų 
siems savo V-8 cilinderių Pini£U tesiskyrė 2 Jgramų 
automobiliams <r t__
Didžiausis nupiginimas 
$19.

trokams. svoriu, o šiaip išvaizda, dy- 
vi a džiu ir skambėsiu labai sun- 

. kiai išskiriamos iš tikrų pi
nigų. Vedama kvota, iš kur 
minėti piliečiai netikrus pi
nigus gavo.

APVOGĖ TEISĖJO 
ĮSTAIGĄ.

Vasario 13d. nakties me- ________ _
tu buvo apvogta Joniškio BROOKL^NJE-JSUDEGE 
apylinkės teisėjo įstaiga. ’ 
Išlaužti piniginiai stalčiai ir 
išnešti rasti pinigai. Pikta
dariai jieškomi.
DARBINIAI MARŠKINIAI

PABRANGO.
Darbinių marškinių fabri

kantai New Yorke pereitą 
sąvaitę pakėlė kainą nuo 12 
iki 50 centų tuzinui marški
nių.
WORCEŠTERlb~ VIEŠBU

TY SUDEGĖ 5 ŽMONĖS. ;
Worcester, Mass. — Pe

reitos subatos naktį ugnis 
čia sunaikino Hotelį Pleas- 
ant Penki žmonės sudegė ir 
apie 10 apdegė.

4 ŽMONES.
Brooklyno “Red Hook” 

sekcijoj pereitą sąvaitę užsi
degė 5 aukštų namas, kurio 
viršutiniame aukšte sudegė 
tūla Rose Galazzi su dviem 
mažais vaikais.

1» VISUOMENIŠKAS MĖNESINIS

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

Išmintie Publisbing Co. ;
315 E St.. SO. BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS j
IR BALADOS !

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1931 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.

Adresuokit: 
253 Broadvay, 
ton, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smulkius pa- 

surarsinimus. kaip tai: pajieško
jimus apsivedinrą. puirius p ra ne
šinus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 

-ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio a'pgarsinimo, minimum 

Į kaina 50c.
Už paj 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 lc už žodį.

I'ajieškojimai su pateiksią 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 pajiešltojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

K R L E I V I S
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

♦
i

SIELOS 
BALSAI

I
I

1

E

1

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

dekiamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTlikOS. ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBIN1NKUKOS. 

Tai gražiausia ir lurtingiauaia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

z Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta -knyga. 

Kiekvieną* nusipirkęs tą knygą paaidžiangn. Pinigu geriauaia 
aiąut “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte" bet reikia aifkiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

0

I I
t

i

kaip kam

I
1/ •

253 Broadway

“Keleivis”, 
South Bos-

KELEIVIS
z SoOth Boston,

■abi



šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON z.

Kur Orlaiviai Maitina Mainerius.

PIRMOSIOS KREGŽDĖS.
Šių metų kovo ir balan

džio mėnesiui ^*-, yra Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomosios Tarybos 
rinkimai, kuriuos, nežinia 
kodėl ir kuomi pasiremiant, 
pirmu sykiu 27 metų bėgyje, 
pavadino “Antrosiomis No 
minacijomis.” Kaip visiem.' 
jau žinoma, kova eina už pa
laikymą St. Gegužio “gas- 
padorystės” Susivienijime, 
todėl visi užkabariniai ele
mentai sukruto dirbti. > Agi
tacija vedama po priedanga 
neva patriotizmo, bet tikru
moj jos tikslas yra įstatyti Į 
vietas tokius asmenius, ku
rie nedrįstų tyrinėt praeities 
darbelių, o labiausiai “in- 
vestmentų,” dėl kurių Susi
vienijimo turtas šiandien y- 
ra tokiame pavojui, kokia
me mes žinom jį esant. To
dėl p. St. Gegužis savo kan
didatais išstatė vargoninin
ką Strumskį i prezidentus, o 
ex-vargonininką Lopattą 
(kurio dėdė kun. Lopeta 
“Te Deum” giedojo, kada 
vargonininkai ir zakristijo
nai padėjo klebonams “be
dievius” 16-tam seime Wil- 
kes Barriuose iš Susivieniji
mo išvalyti), į iždininkus.

Bet nereikia manyti, kadV Z

pažangioji, liberališkoji A- 
merikos lietuvių visuomenė, 
nesuprastų tos politikos. Su
sivienijime neturėtų būt vie
tos tai taktikai, kokia yra ne
kuriu “veikėjų”, praktikuo
jama Pennsylvanijos varg
dienių tarpe, “brekeriuose” 
ir “pečėse,” kur per ilgus 
metus Mitchellio-Lewiso ra- 
ketieriai siautė ir kur mūsiš
kiai politiškos akcijos mo
kinosi. Susivienijimo nariai 
matomai tai gerai supranta, 
ir štai viena iš pirmiausių 
kuopų, balsavusių dabarti
niuose rinkimuose, 226 kp. 
Chicago, North Side, rapor
tuoja'sekančius davinius:

Prezidentu:
Bagočius .........
Strumskis, ..........
Gataveckas .....
Vice-prezidentu: 
Mikalauskas .... 
Trečiokas .......
Mažiukna .......
Sekretorium;
Vinikas ...........
Miliauskas ......
Raginskas ......
Iždininku:
Gugis...............
Lopatto ...........
Mažeika ..........
Iždo Globėjais: 
Mikužiutė ........ 
Mockus...........
Bučinskas ........ 
Januškevič......
Žolynas ....r..... .
Šlikas ...............

JL UI UAUlllfttlUU* 
______ / z

Noriu priminti apie seną, 
visų mylimą, labai naudingą 
ir reikalingą, musų gyveni
me geriausį draugą — mok
slą ii- apšvietą.

Kad tai ne tušti žodžiai, 
nurodysiu, ką mums moks
las davė.

1 Apšvietai — mokslui ki- 
zo kalbama apie demokraty- lant, mes išmokom be pavo- 
ię, ir prie tos demokratybės,’ jaus plaukioti jūrėmis — lai- 
:aip žinom, pretensijas turimais, nardyti po vandeniu— 
r nekurie . s 
^anizaciją nušpicavę) san-! orlaiviais. 
Mariečiai, Aš čion nekalbų 
apie tikrus, senus veikėjus 
jandariečius, kurie demo
kratiją supranta taip kaip ir 
visas civilizuotas pasaulis; 
,eia kalba eina tik apie tos 
rūšies “sandariečius,” kurie 
sandariečiais lieka tiktai ta
da, kada reikia ar į Susivie
nijimo ofisą “runyti” (kaip 
p.Strumskis), arba kada rei
kia kokį nors iš tos idėjos 
biznį daryti. Ir štai, Pitts- 
burghe buvo parduotas Ba- 
čiunas ir jo “armija” Gegu
žiui už ateityje Strumskį 
“remti,” o musų pseudo de
mokratai, balsavusieji seime 
už mažiausiai balsų gavusį 
St. Gegužį (atminkit, kad 
rinkimuose gavo: Bagočius 
3172, Bačiunas 2123, o Ge
gužis, tiktai 1981), teisinosi 
štai kaip: tiesa, Bagočius 
gavo 3.172 balsus, bet opozi
cijai sudarius “koaliciją”, 
koalicijos delegatai atstova
vo sykiu (Gegužio ir Bačiu- 
no) viso 4104 balsus, todėl 
Bagočius negavo absoliutės 
balsų daugumos, ir Gegužio 
išrinkimas sutinka su “de
mokratijos principais.”

Mes čionai nesiginčysime 
apie praeitį: tai jau istorijos 
dalykas. Dabar svarbu yra, 
kad visi pažangieji dalyvau
tų balsavimuose ir balsuotų 
už pažangiuosius kandida
tus, nes tai yra musų moralė 
priederystė ir Susivienijimo 
labas to reikalauja.

Kuopietis.

politikierių užmačias nauja 
(adv. Bagočiaus pagamin
ta) konstiucija neatmainys, 
“neužsimoka nė balsuoti.” 
Vienok taip manantįs nariai 
labai klysta, ir štai dėlko:

Pittsburgho seime, kuria- 
ne man teko dalyvauti, bu-

> v, 7 9? r

savos rūšies (or-’ submanriais, lakioti oru —
I

i

.... 29
....20
.... 12
..... 6
.... ' 6
.... 1

KAS KENKIA SUSIVIE- 
29 NIJIMUI.

1 j Aš negaliu suprasti, kodėl 
į “vienybieciai” visuomet agi
tuoja už tuos politikierius į 

181 SLA. viršūnes, kurie neturi 
3 žmonių pasitikėjimo. Tiesa, 

16 jie aiškina, kad reikia rinkti 
tokius, kurie gyvena arčiau 
Centro. Bet organizacija tu- 
ri žiūrėt savo varšininkų ga- 

- 2 bumų, o ne kaip toli ar arti 
3 jie gyvena. Kas iš to, jeigu 

išrinksime į viršininkus arti 
32 Centro gyvenantį liurbį, ku- 

« ris įklampins Susivienijimą 
į.į balą? 1

i SLA. nariai, kaip pažan
gus žmonės, nepakenčia di
ktatūros. Jie stoja už demo
kratinį organizacijos valdy
mą. Todėl jie labai pasipik
tino pereitu Seimu, kur susi
rinkę politikieriai, grynai 
politiniais sumetimais, at- 

fmetė didžiumos išrinktus
Dr. Kvotėjas: |kandidatus, o priėmė tuos,
Bronušas .................... 20 ką visuotinuose balsavimuo-
Stanislow .................... 9 se buvo mažiausia gavę bal-

• Graičiunas ................... 8 sų, pavyzdžiui, St. Gegužį.
Iš pasidalinimo balsų aiš- į šitokie dalykai labai ken- 

ku, kad tai ne “socialistų” »kia organizacijai, nes erzina 
kuopa, ir taipgi aišku, kad ir demoralizuoja narius. Aš 
pažangieji kandidatai gavo,x?• • • * •
absoliutę didžiumą balsų. 
Vienok ir Čia reikia patėmy- 
ti, neviskas tobuloj tvarkoj:
1931 metais ši kuopa nomi
nacijų laike davė 54 balsus.
1932 metų rinkimais davė 
51 balsą, 1933 metų nomina
cijose jau tik 37, ir dabar 
rinkimuose tiktai 37 balsus. 
Ar kuopa negalėjo rinkimų 
laike sušaukti visus narius? 
Galėjo, bet kas nors biskutį 
tingėjo, nes visur, kaip pas 
mumis, taip turbut ir kitose 
kuopose, sakoma, kad “bal
savimai negiliuoja,” kad šei
mas rinks, nes politikieriai 
taip sutvarkė, ir kol nariai

žinau vieną narį, kuris turi 
du paaugusiu vaiku ir jau 
norėjo juos prirašyt prie 
SLA., bet kai politikierių 
klika Pittsburgho seime pa
vartojo Smurtą ir pastatė į 
prezidentus St. Gegužį, kurį 
nariai visuotinu balsavimu 
buvo jau atstatę nuo šitų pa
reigų, tai šitas tėvas pasipik
tinę ir savo vaikų neleido į 
SLA. rašytis. Sako, nėra te
nai teisybės.

Aš žinau net keliatą na
rių, kurie atsimetė nuo SLA. 
dėl Pittsburgho seimo ne
švarios politikos.

SLA. Narys, 
Wilkes Barre, Pa.

Mes mokslo pagalba pa- 
jungėm gamtos jėgas savo 
naudai. Pavyzdžiui, elektra, 
kurią musų bemoksliai pra- 
tėviai garbino kaip aukš
čiausi pasaulio valdovą, die
vą Perkūną, dabar yra musų 
geriausias-tarnas; ji mums 
šviečia ir šildo; mes naudo
jam ją transportacijoj ir 
promonėj kaip jėgą maši
noms varyti; be to, kas 
svarbiausia, išmokom patys 
pasigaminti jos tiek, kiek 
tik mums reikalinga.

Mokslo’pagalba mes išva
dom visokių mašinų, kurios 
atlieka už mus darbą ir pa
rūpina mums tiek daug gy
venimui reikalingų dalykų, 
kad nebespėjam nei sunau
doti.

Bendrai, mokslui ir ap- 
švietai platinantis, gyveni
mas tiek pagerėjo, mes tiek 
jsigyjom visokių paran- 
kumų, kad neperdėsiu pasa
kęs, jog šiandien ubagas ge
riau gyvena, negu senovėj 
ponas.

Tai tik keli pavyzdžiai, 
ką davė mums mokslas. Tai 
neviskas ir ne galas; tai 
greičiau tik pradžia to, ką 
mokslas gali mums suteikti.

Musų protėviai senai jau 
yra supratę apšvietos nau
dingumą ir reikalingumą, 
nes jie ir patarlę nukalė; 
“Kas skaito, rašo—duonos 
neprašo.” Mes ateiviai, atke
liavę i šią šąli, būdami tvirto 
kūno ir sveiko proto, turėda
mi įgimtą patraukimą mo
kintis, ėmėmės to darbo rim
tai. Įsitaisėme gerus laikraš
čius, prisispausdinom kny
gų, pristeigėm mokyklų, 
skaityklų, lavinimosi ratelių, 
rengdavom paskaitas, pra
kalbas, debatus, vienu žo
džiu sakant — mokinomės.

Puikios pasekmės iš to iš
ėjo. Pakilom kultūriškai ir 
medžiagiškai; pasivijom ir 
susilyginom su kitomis tau
tomis, o nekurias net pralen- 
kėm. Tai buvo šviesiausią 
laikotarpis musų Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Užėjo višasvietinis karas 
su savo demoralizuojančiom 
pasėkom. Užėjo pokarinė 
“prosperity”, kuri išstūmė 
lietuvius iš to gero kelio, ku
riuo jie ėjo. 'Prasidėjo geri 
laikai, “pinigų kaip šieno,” 
mes tik užėm, balevojom ir 
užmiršom savo gerą draugą 
—apšvietą. Pradėjom , tik 
žiūrėti, kaip pagauti dolerį, 
leidomės į visokias spekulia
cijas. Lietuviai gabus ir ne- 
kuriems pasisekė prižvejoti 
tų dolerių; bet užėjus depre
sijai, daugelis tuos dolerius 
prarado ir dabar tik dejuo
ja; “Kas bus, kas bus, jeigu 
taip toliau tęsis?”

Bet nėra tokio blogumo, 
kurio negalėtų pergalėti iš
lavintas protas. Taigi mo- 
kinkimės, švieskimės ir 
skleiskim apšvietą tarp kitų 
savo draugų. Senu.

Washingtono valstijoj, kuri guli Pacifiko pakrašty ir aukščiau 
i žiemius negu Montrealas, šįmet buvo neapsakomai gili žiema, 
šiame vaizdely parodyta vieta randasi už 15 mylių nuo North 
Bend miestelio; apsigyvenę ter.ai kasyklų darbininkai buvo vi
siškai atskirti nuo civilizacijos ir beveik visą šią žiemą juos tu
rėjo maitinti orlaivai,-kas dieną numesdami jiems maisto. Jeigu 
ne orlaiviai, jie senai jau butų išmirę tenai badu, nes privažia
vimas per sniegą negalimas. , -

•>

Iš Pietų Amerikos.
Brazilijoj suimti 9 lietuviai 

už plėšikavimą.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” praneša, kad Sao Paulo 
apylinkėse šiomis dienomis 
buvo suimti 9 lietuviai už 
plėšikavimą ir esą da dau
giau nusikaltusių, bet polici
ja jų kol kas d a negalinti su- 
’asti.

Suimtųjų vardai ir pavar
dės: Motiejus Tamaliunas, 
Povilas Keteris, Antanas 
Kaslanka (Kazlauskas?), 
Lionginas Marmakas, Povi
las Marmakas, Antanas Ve- 
nickas, Jonas Keteris ir Pet
kas Strumskis.

Šita “kompanija” turėju
si įsitaisius net du automo
biliu, važinėjusi po fazen
das (ukius) ir plėšdavo ūki
ninkus.

jungė su kuniginiu “Švitu- 
riu” Argentinoj, kurį taip 
pat Kaunas palaiko.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Šiurpi Sacharos 
Tragedija.

Arba kaip 500 arabų žuvo 
smilčių juroje.

L. S. S. REIKALAI.
IR MANO DVYLEKIS.
Pastebėjusi chicagiečių 

atsiliepimą, geriau sakant,
Viena arabų giminė pali-' paraginimą LSS. kuopoms, 

kusi savo sodybas — Kufros noriu ir savo dvylekį pridėti. 
J?e,^ vadovaujami šeito SaJt. Btikr^> cJ±«“čiai J”* 

lak ai Atavis, kelią pasinn- 
ko per Lybijos dykumą, 
šiaurinę Saharos dalį. Ši sri
tis yra pati sausiausia ir ma
žiausia žmonių lankoma vi
same Afrikos žemyne. cl_ 
nėra nei vandens, nei žmo
nių, nei karavanai čia nie-

oazą — iškeliavo i Egyptą. I
1 tiesą, užklausdami ką veikia 
ta musų išrinktoji komisija. 
Smagu yra prisiminti 15 d. 
liepos konferenciją, kur ir 

v _ Inan teko dalyvauti. Kiek 
Č*ia ten buvo pareikšta puikių 

minčių, kiek buvo nutarta 
atlikti gerų darbų! Buvo pa- 

kad neužklystaVisaTkral s‘žadėta. P?1™?1 "audi"^ 
tas - vienos smėlio pusnys, straipsnių ir surengi prakal- 
pilnos aštrių akmenų Arą-b« .senųjų ir
bai tačiau tikėjosi šitą tyra 
siaubą nugalėti ir pasirinko 
šį kelią dėl to, kad jis yra 
trumpiausias.

Kai keliatą mėnesių po 
arabų iškeliavimo jokios ži
nios nebuvo apie juos girdė
ti, Egypte buvo suorganizuo- . .. « ...
ta gelbėjimo ekspedicija, «,e«,us uz apsileidimą ir ne- 
kuri, vadovaujant anglu jnJ veiklumą kuo dabar turi pa- 
žinieriui Clayton, apsiimpi-.s]lteisl,?t’? Jau praėjo gana 
nusi maistu ir vandeniu, lei-1^auJ.laiko, o dalbas da ne- 
dosi ta kryptimi, kuria, j0.Practetas- 
manymu, 1

organizavimui naujų kuopų. 
Bet ar tas išpildyta?

Gerbiamieji LSS. veikė
jai, jeigu mes neišpildom sa
vo prižadų, tai ką reiškia tie 
musų suvažiavimai, kam ei- 
kvot laiką ir pinigus? Tie 
draugai, kurie barė chica-

PABRANGO MAUDYMO- 
MOSI KOSTIUMAI.

Maudymosi kostiumų au
dėjai paskelbė, kad vilnoms 
pabrangus, jie esą priversti 
pakelti kostiumų kainą apie 
$1.50 tuzinui. Viskas brang
sta, tik darbininkų algos ne- 
kįla.

A. M. — Kaip ilgai tęsis 
ir kuo pasibaigs dabartinė 
depresija, to niekas pasaky
ti negali. Roosevelto valdžia 
susikvietė geriausius politi
nės ekonomijos žinovus, žy
miausius universitetų profe
sorius, sudarė “smegenų 
trustą,” kuris jau metai lai
ko kaip galvoja, ir vistiek 
nieko išgalvoti negali. Jokie 
eksperimentai neduoda pa
geidaujamų rezultatų. Taigi 
mes turėtume būti burtinin
kai, kad galėtume padalyti 
daugiau negu tie ekspertai. 
Socialistai sako, kad patai
syti kapitalistinę sistemą ne
galima, nes ji jau atgyveno 

‘savo amžių ir prie dabarti
nės technikos nebetinka.

“Keleivis” skaitomas ir 
Brazilijoj.

t

Tur būt nėra tokios lietu-
k™’ i Jau Marksašpasakė”' kad 

į kapitalizmas augs tik patol, 
pakol turės rinkų savo pro
duktams pardavinėti ir pel
nus krauti. Kaip tik rinkos 
išnyks, kapitalizmo santvar
ka. turės suirti, nes be pelno 
ji negali gyvuot. Dabartinė 
depresija kaip tik ir yra toks 
reiškinys. Ar kapitalizmas 
atsigriebs da bent laikinai, 
ar ne, tai pasakyti sunku. 
Anksčiau ar vėliau bet gi jis 
turės užleisti vietą socializ
mui. Tai bus. jau tokia siste
ma, kur ekonominiems kri- 
ziams negalės būti vietos, 
nes išnaudojimas ir pelnas 
bus panaikintas; emonęs 
dirbs tik savo reikalų paten
kinimui.

Wm. Walto. —Ačiū už iš
karpas iš “Chicago Tribū
ne.” Paminėjome apžval^o-

Draugijai Užsienio Lietu
viams Remti.
gijos tikslus “Keleivy” buvo 
jau rašyta, bet jos skelbia
mos literijos negalime laik- 
raštin dėti, nes Amerikos į- 
statymai draudžia visokias 
loterijas.

nesilankytų “Keleivis.” Šio
mis dienomis man teko nu
važiuoti i Sao Bernabo mie
stą. Lietuvių čia nedaug, vos 
keliolika šeimynų, bet “Ke- 
’eivis” ir čia lankosi. Ir lie
tuviai labai ji mėgsta. Yra ir 
Pietų Amerikoje leidžiamų 
lietuviškų laikraščių, bet jie 
skaitytojų nepatenkina, nes, 
viena, labai menkučiai, o an
tra, pilni piktų ginčų ir užsi
puldinėjimų. Tuo- tarpu 
žmonės nori tik gerų žinių ir 
pamokinančių straipsnių, o 
ginčai jdos tiktai erzina.

Pilypas.

Argentinoj lietuviai tuokiasi 
civiliu budu.

Kordoboje, Argentinoje, 
šiomis dieųomis apsivedė 
Leonas Raila su panele Mo
nika Vaitekutyte. Vedėsi ci
vilinėmis jungtuvėmis. Rei
kia pažymėti, kad juodu yra 
susipratę lietuviai ir turį lie
tuvių visuomenėje gerą var
dą.

“Urugvajaus Aidą*” sulin
do į “Švyturį-”

Urugvajuje lietuviški kle
rikalai buvo pradėję leisti 
“Urugvajaus Aidą.” Sako- ' 
ma, kad pinigų tam tikslui 
gaudavo iš Lietuvos iždo. Į 
Ir, tiesa, “Ur. Aidas” labai 
šlovino Smetonos valdžią. 
Bet žmonės jo neskaitė. 
Spausdino 1000 egzemplio
rių, kas atseidavo 500 urug- 
vajiškų pesų, o išparduoda
vo tik apie 30 egzempliorių 
po 2 centavu, vadinasi, ne
surinkdavo nei vieno peso. 
Todėl dabar “UY. Aidą” su-

Apie drau-

pūliny, auna, ju . ...

manymu, turėjo būti išėję; Draugai, sūbruskit ir pra- 
arabai. Per Wade Halfą pa- dėkit darbą. Nors _ nedaug 
traukė ji į šiurpulingą tyrų laiko beliko, bet ir į trumpą 
kraštą ir, nukeliavusi apie laiką galima daug nuveikti 
500 kilometrų, užtiko būrį dirbant. Nelaukit, kad kas 
apalpusių arabų, kurie jau jumis ragintų, betvatys pa- 
nebeįstengė tolyn eiti.

Arabai papasakojo apie 
baisią kovą su troškuliu, al
kiu ir smėliu ir apie kitos gi
minės dalies likimą, kuri 
kartu su savo šeiku buvo nu
ėjusi toliau. Paėjusi toliau 
dar apie šimtą kilometrų, 
ekskursija rado vėl apie 50 
žmonių, kurių tik pusė tebu
vo gyvi —jų tarpe ir šeikaš.

O kiti buvo drąsiai toliau 
nužygiavę kad pasiektų 
Egyptą. Šie žmonės, kurių 
skaičius buvo apie 500, nuė
jo Dachel oazos link, kur jie 
turėjo rasti vandens. Ta
čiau, matyti, dėl nuostabiai 
vienodo žemės paviršiaus 
jie paklydo ir pateko į kraš
tą, kur nėra nei vandens nei 
maisto. Tyrų vėjas su le
kiančiomis smiltimis užlygi
no visus jų pėdsakus, jog ne
bebuvo jokios vilties juos 
rasti ir pagelbą suteikti.

Nesenai tik už kelių šimtų 
kilometrų nuo tos vietos, kur 
buvo rasti 50 arabų su šeiku, 
smėlio jūrėse rasta daugybė 
žmonių lavonų. Čia tad tie 
penki šimtai arabų gavo nu
mirti. Aišku, kad jie buvo 
paklydę.

Į radykit ką galit. Tegul mu- 
• Jsų pasižadėjimai būna išpil

dyti.
Keletas žodžių chicagie- 

čiams. Labai malonu, kad 
chicagiečiai veikia; bet ar 
tik tokiu veikimu chicagie
čiai turėtų pasitenkint? To
kioj kolonijoj, kaip Chica- 
ga, nebūtų perdaug turėti ir 
10 kuopų. Su viena Centrali- 
ne kuopa nėra ką labai di
džiuotis. Negali būti pasitei
sinimo, kad jiems priseina 
užimti vadovaujančias vie
tas kitose organizacijose. 
Chicagiečiai turėtų žinot, 
kad kitose kolonijose socia
listai taipgi užima vadovau
jančias vietas visokiose 
draugijose. Taigi, draugai, 
daugiau veikimo, jeigu meš 
da esam socialistai.

E. P. M.

I

i
i Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: 10—J; S—S 
Sekmadieniais: 19—13.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

~ CHM SMITO)
Lietuvis Blekorius
Bile blekės darbą padaran arte 

sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak
sės, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituvju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėle ma
no randasi prie pat bažnyčios.

• Klimas Česnulevičius
13 WHtaey St, Vareeater, Maus.
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EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NEW YORK

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

Taipgi nuolatiniai, išplaukimai žinomais kabinimais laivais. 
Patogus geležinkeliais susisie kimas iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

hAmburg-american line
NORTH GERMAN LLOYD S ■mmb 252 BOYLSTON STREET, BOSTON mmJ

KAS GIRDĖTI UETOVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikr*i&q.)
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Žlunga Lietuvos Namą Savininkai.
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Kapitalistai superka jų na
mus dabar už pusdykį.
Kauno namų savininkų 

draugijos pirmininkas adv. 
R. Skipitis apie namų savi
ninkų padėtį sako:

“Privačių namų statyboje 
Kaune yra įdėta apie 300 
milijonų litų, o provincijoj 
apie 350-400 mil. litų. Tas 
kapitalas anais gerais me
tais duodavo vidutiniai apie 
9—10 ir daugiau metinių 
procentų. Bet dabar nuo įdė
to kapitalo namai duoda tik
tai 6—9 procentus pelno, 
dažnai gi tiktai 4—5 nuoš. 
Kadangi dažnai butai ne iš
tisus metus būna išnuomoti 
ir pasitaiko nesąžiningų 
nuomininkų, todėl namų 
pelningumas yra mažesnis, 
negu jis apskaičiuojamas. 
Namų pajamos pastaraisiais 
metai^ sumažėjo. Palyginus 
vien tik su 1929 m., už butus 
nuoma sumažėjo ligi 40G . 
Bet namų savininkų mokes
čiai tiek daug nesumažėjo. 
Ne labai patogus yra mokes
čių įkainavimas, nes tas da
roma iš karto 5 metams, ne
žiūrint, kad per tuos metus 
pajamos labai gali pasikeis
ti. Bet svarbiausia namų sa
vininkų būklę apsunkina 
nebuvimas tinkamai suorga
nizuoto kredito. Apie 80% 
namu savininku yra mažiau , , . , .
ar daugiau nrasiskoline 0 kai del apie;ai aaugiau piasiSKonnę. Qnn _•
Dalis jų eina i varžytines. • 
Apie 10G Kauno namų sa
vininkų yra labai blogoje 
padėtyje. Už skolas moka
mas gana aukštas nuošimtis, 
net ir dabar ligi 10—12%, 
nors prie dabartinio pelnin
gumo namai gali pakelti ne 
daugiau, kaip 6%. Tokiai 
būklei esant, namų savinin
kų turtas dabar eina į var
žytines. Supirkinėja dau
giausia stambus kapitalistai 
labai pigia kaina, kartais pi
giau kaip 50G turto vertės. 
Ypatingai sunkioje padėty
je dabar -yra lietuviai namų 
savininkai naujakuriai; tu
rėdami mažas savo sutau
pąs, jie statėsi namus lįsda- 
mi į skolas. Jie dabar smar
kiai eina į varžytines,” vadi
nasi, licituojąs!. '

KAIMIEČIAI SUMUŠĖ 
POLICIJOS VALDININKĄ

Panevėžys. Vasaro 6 d. 
policijos vald. Vaškelevi- 
čius su eiliniu policininku 
nuvyko i Sodeliškių ir Pa
beržio kaimus paimti varžy
tynėms aprašytų už mokes
čius gyvulių. Kaimiečiai už
puolę Vaškelevičių labai su
mušė : išmušti trys dantys ir 
vos gyvas jis nuvežtas Pane
vėžio apskr. ligoninėn ark
liu žydo Morkelio, kuris bu
vo nuvykęs pirkti karvių, 
bet kilus muštynėms, pali
kęs arklį, pabėgo Panevė
žin.

Įvykio vietoj kriminalinė 
policija suėmė 8 ūkininkus, 
kurie padėti kalėjiman.

Įdomi Byla bei Į
“tfrifčs.” I

Arba kaip vedės vyras pas 
“panelę” nakvojo.

Kauno apygardos teismas 
anądien sprendė įdomią by
lą: buvo kaltinama Sugin- 
taitė su savo meilužiu pilie
čiu Rimkevičium apvogę 
vieną syečią.

Iš kaitinamojo akto paaiš
kėjo, kad praėjusių metų 
birželio mėn. vienas pilietis 
nuėjo į Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę aplankyt savo žmo
nos, kuri buvo ką tik gim
džius. Grįždamas namo su
manė pamerginėti. Gatvėj 
sutiko “faktorką,” kuri pi
lietį nuvedė į Nemuno gatvę. 
Atsirado degtinės su užkan
džiais ir mergina. Svečias 
pasigėręs užmigo, o šeimi
ninkai tuo tarpu iškraustė jo 
kišenės; dingę per 200 litų. 
Ryto metą, svečias pabunda 
—vienas. Atsikėlęs mėgina 
išeiti — užrakintos durys. 
Tada jis atsikabina langą ir 
jį atsidaręs, iššoko į kiemą.

O Sugintaitė su Rimke
vičium išėjo į miestą apsi
pirkti. Rimkevičiui išrinko 
baltinius, kostiumų, pusba
čius; ji pati rinkoj nusipir
ko žąsį, pareidama užsuko į 
degtinės sandėlį ir paėmė 
kelis pusbonkius degtinės. 
Kai žąsis buvo iškepta Su-

M

S^p.nncąs Puslapis

ŪKININKŲ ARKLIŲ LEN
KTYNĖS SU ROGĖMIS.
Pereitais metais pradėta 

škleisti tarp ūkininkų joji
mo sporto idėja.

• Pirmasis raitųjų sujosi
mas įvykęs pereitais metais vadinasi “DULR, 
sutraukė apie 5000 raitelių, -^ma supažindinti Lietuvos vi- 

Šiais metais, vasario 18 d. suomenę su savo veikimu ir 
Viešintuose, ant Viešintų užsieniuose gyvenančių mu- 
ęžero, buvo surengtos ark- brolių^gyvenimu, jau yra 
lių lenktynės rogėmis. U.’’" , - 7 ^“*%

Lenktynėms arkliai buvo nn2 leidinių.
suskirstyti grupėmis pagal! Greta šios literatūros, dr- 
tipą: (1) žemaitukų tipas,;ja rengiasi leisti metraštį, 
(2) vietiniai aukšti arkliai} kuriame smulkiai bus gvil- 
įr (3) sunkaus tipo arkliąi.jdenami draugijos tikslai, 
Lenktynėms kelias nustaty-i programa, darbai ir kita. 

riuo~ turėjo prabėgti akliai i taip pat savo žemės ūkio ko- 
. i lonijų užjūrių kraštuose stei-

Laimėję lenktynes arkliai i gimo reikalas. Bendradar-

UŽSIENIU LIETUVIAMS 
REMTI DRAUGIJA LEIS 

SAVO METRAŠTĮ.
Įsisteigusi prieš porą me

tų užsienių lietuviams remti 
draugija, kuri sutrumpintai

Peršovė Mylimą, Jos
Broli ir Pats Niisi-

šovė.
.Apviltos meilės ir jos 

keršto aukos.
Kapčiamiestis, Seinų aps.

Macavičių dvaro malūninin
kas turėjo sūnų, kuris šiomis 
dienomis sujaudino dviejų 
valsčių apylinkes, Jis dirb
damas Pazapsių k., Veisėjų 

1 valse., malūne, įsimylėjo

giną, su kuria jau rengėsi
• vestis, bet sutrukdė panelės
brolis, kuris ją atitraukė . • - _ . .. - . - .

ir nocirn-oča nuo malūnininko sunaus ir Lenlctynems kejias nustaty-1 pi ogi ama, dalbai 11 kxv«. 
mas vyrąs ir pasiprase na-.ciir<Q;.;t^;^ cu kava]įe_ tas pusantro Kilometro, ku-; Metrašty bus gvildenamas 

rium, su kuriuo įvyko vestu-
• vės.

Juokd su rickuM.
Prieš kejiatą mėnesių pa

bėgęs plėšikas į* Šakynos 
klebono žudikas Rįckus vis 
dar nepagautas. Jis daug 
vargo sudaro visai Lietuvos 
policijai ir šauliams. Šiaip 
žmonėms bailesniems įvarė 
daug baimės. Rickų priviso 
ir apie Panevėžį, ir žemai
čiuose ir jau net apie Virba
lį. Kuris iš jų yra tikrasis 
plėšikas RicRus, taip ir nėra i ’**V” CTrržinios. Iš tokios daugybės ^etimo k.a,m.°
Ripkų dabar ii- juoko rema- — V... .
ža. Antai, kažkur apie Šilalę 
atėjo pas ūkininką nepažįs
tamas vyras ir pasiprašė na- . ..
kvynės. Ūkininkas, manyda- s“Pazlnd!na.su —--------
mas, kad ne iš geros valios _ ryščia.
nepažįstamasis laiko kiše-, e5 , • . i • i ' t
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sūnūs sumanė buvusiai myli- buv0 apdovanoti pinigine- biauti metrašty pakviesti zy- 

.-r • broiiuj surengti mis PremiJomis ir pazymėji-j miausi musų įseivybes ir ko- 
UVIL UO, k tcu ii uc-, G k *■ mais. Tai buvo pirmutinės ilonijų organizavimo žino-

Tų man taip patek-■ NJyykęg^ vestuveS ir pa- tokios lenktynės Lietuvoje.
’sikvietęs buvusią panelę ir.'J 1 •• • • • _ • 1 * • ‘

abu peršovė ir pats nusišovė. į 
i Tas įvykis labai sujaudi- į 
no palyginti taip ramias 

ir Veisėjų;
i I

PASIKORĖ APIPLĖŠTAS 
KASININKAS.

Jau rašėme, kad Biržų 
pieninės Liesiškio punkto 
kasininkas tapo apiplėštas. 
Policija nevisai patikėjo ta
riamam apiplėšimui ir pra
dėjo tikrinti knygas ir kvos
ti, rinkti žinias. Kvota dar 
nebuvo baigta, išvadų nepa- gintaitė pasikvietė į sve- 
daryta. čius tris kelnerius ir užkan-

Įvykęs Liesiškio punkto džiavo, gėrė. Per patį sma- 
visuotinas narių susirinki- gumą atvyko policija ir ba- 
mas nutarė iš kasininko A. liūs buvo nutrauktas. 
Grandelės pareikalauti grą- Teismo pirmininkas 

•žinti trukumą sumoje 187 Ii- kentėjusį klausia:
i —Ar tamsta vedęs?

. 800 litų, tai visuotinis susi-' —Vedęs.
rinkimas atidėjo šį reikalą —Tai ko ten ėjai į Nemu-
iki policija baigs kvotą ir no gatvę?
teismas tars savo žodį. Jei —Čia mano asmeniškas
tikrai buvo apiplėšimas — reikalas...
dauguma buvo linkę nurašy-' Sugintaitę teismas nu- 
ti tuos 800 litų į punkto nuo-įbaudę pusantrų metų sunk, 
stolius. Šiame susirinkime, "l"' - tk—:
tapo išrinktas ir naujas kasi
ninkas J. Banys, kurs buvo 
susitaręs su senuoju kasinin
ku perimti kasą ir Biržuose 
einamąją sąskaitą pervesti 
naujam kasininkui. Sutartą 
dieną naujas kasininkas nu
vyko į Biižų banką, bet A. 
Grandelė neatvyko. Pasiro
dė, kad jis, užuot vykęs į 
Biržus, išėjo Į krumus ir ten 
pasikorė.

niuje ranką, sutiko, bet kar
tu ir nutarė: . i • •

—Tu gudrus, bet ir aš ne- mai lr 
durnas. ' 
si, kaip pelė į katės nagus.

Ir su kaimynu pagalba ne- . , ,. . . . . . • .:pažistamaji suėmė ir idavė J“s blo)Į ’ ?'?eanF’ 
Policijai. 'Bet paaiškėjo, jog ,ab“ lr P?ts.nusišovė. •
tai ne Riekus, o geras žmo
gelis, einąs i netolimus miš- ... ...
kus dirbti prie medžių kilti- Kapčiamiesčio 1 
mo. Panašių suėmimų pasi-,a^knkes- 
kartoja beveik, kas savaitę.; dacvambimTačiau kur tas Riekus, taip! KĖSINOSI PASKAND1N- 
ir nėra žinios. Tsb. TI MOTINĄ

I Panevėžio II apylinkės ■ 
tardytojas suėmė ir patalpi-; 
no kalėjiman Vadoklių vals-! 
čiaus, Sodeliškių kaimo gy- ! 
ventoją Aliuką Teofilių, į 
kaipo patrauktą už pasikėsi- j 
nimą nužudyti, šuliny pa-’ 
skandinti savo 60 metų m o-į 
tiną Katrę Aliukienę. Suim
tasis už sužalojimą savo mo-; 
tinos kūno, nesenai Panevė-' 
žio apygardos teismo buvo 
nubaustas 2 savaitėm arešto.

Greičiausia Kelionė į Lietuva
REMEN-EUROPA

darbų kalėjimo, o Rimkevi
čių 9 mėn. kalėjimo.

Pirmininkas, perskaitęs 
rezoliuciją, sako: “Teismas 
pasigailėjo ir paskyrė mažą 
bausmę.”

Sugintaitė sako: “Ge
ras pasigailėjimas — pusan
trų metų kalėjimo! Labai 
dėkui...”

I1
i

BAISI AUDRA LIETUVOJ
Vasario 9 naktį per Lietu

vą praūžė baisi audra, kilu
si dėl nepaprastai kritusio 
oro slėgimo Anglijoj, Skan
dinavijoj ir Baltijos juroj. 
Baltijos, juroj ir jos pakraš
čiuose, ties Klaipėda ir Pa
langa buvo didelės vėtros. 
Ties Klaipėda audra išmetu
si į krantą du prekių laivus. 
Kitose Lietuvos vietose aud
ra išlaužė medžius, nuvartė 
namų stogus ir šiaip visokių 
nuostolių pridirbo.

SUĖMĖ PANELIŲ “AP 
ČYSTYTĄ” PONĄ 

DIREKTORIŲ.

Jau buvo rašyta, kad Pa
nevėžy panelių apvogtas 
Krekenavos vidurinės mo
kyklos direktorius. Kvotą 
vedant, esą paaiškėję šiokių 
tokių neaiškumų. Įtartoji 
apvogime moteris iš kalėji
mo paleista, o vietoj jos pa
talpintas kalėjiman pats 
prieš kelias dienas neva ap
vogtas direktorius Lingė. 
Kvota vedama ir galimas 
daiktas, kad daug kas paaiš
kės. Lingė paskutiniuoju lai
ku buvo pasidaręs žymus vi
suomenės veikėjas.

SUVAŽINĖJO DVIRAČIU.
Šiauliai. Vasario 10 d. Au

šros alėjoj kažkoks dvirati
ninkas suvažinėjo p-lę K. 
Juraitę, sužeisdamas ranką 
ir šoną. Iš išgąsčio Juraitei 
kilo vadinamoji “rožė.”

ii r
MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Joniškio valse., Šlapokų 
kaime, kertant medį per ne
atsargumą užmuštas to pat 
kaimo gyventojas Vincas 
Rirtidžius, KO metų amžiaus.

NUBAUDĖ UŽ SLAPTAS 
MOKYKLAS.

Policija suėmė Marę Švei- 
kauskaitę, Michnevičių ir 
Kociną, kurie Panevėžio ap
skrity buvo slaptų mokyklų 
mokytojais.

Panevėžio komeųdantas 
Šveikauskaitę. nubaudė 1000 
litų arba 2 mėn. kalėjimo, 
Michnevičių ir Kociną po 
750 litų arba 1 mėn. kalėji
mo. Visi trys nubaustieji 
bausmę atlieka Kėdainių ka
lėjime.

PERŠOVĖ DfeGTINDARL
Maletai. Dubingių rajono 

pasienio policija sužinojusi, 
kad ūkininkas Bareikis kur 
fcen miške varąs degtinę. Ke- 
liatas p.ąsienio policininkų 
minėtą Bąreikį randa prie 
bravoro. Tąs, pastebėjęs po
liciją, norėjęs išsprukti, šie 
vytis ir šaudyt. Rezultate — 
Bareikis sužeistas į kaklą 
kulka sukniumba, o polici
ninkams keliama baudžia
ma byla.

Mergina Apmušė 
Kunigą Bažnyčioj.
Sako, “rupuže, tu suėdei 

mano gyvenimą...”
Joniškėlio bažnyčioj vie

ną nedėldienį įvyko nepa
prastas skandalas. Visoj a- 
pylinkėj čia žinoma gražuo
lė mergina T. puolė, bažny
čioj buvusį kleboną, šaukda
ma : “Tu, rupuže, 
mano gyvenimą!...” 
kunigui pilvan, o 
griebė staliuką ir 
duot jam į galvą, bet buvoiJečius buvo invalidas, gau- 
žmonių sulaikyta. ~

Kunigas labai nusigando įbauskiehė ištekėjusi mote- 
ir nežinojo kur pasidėt. Da-'1"' 1”""’ ° ....
vatkų būrys tuoj apspito jį į 
ginti. “Kunigėli, nenusi-! 
gąsk, nenusigąsk,” v ramino ■ 
jį davatkos.

Sakoma, kad per kunigo’ 
kaltę ši mergina liko neište
kėjusi, todėl ji jam keršija.

Prieš kurį laiką ta pati 
panelė buvo nuėjusi į klebo
niją, radusi kleboną, ir jo 
giminaitį bevalgančius, su
griebusi klebono lazdą ir 
ėmusi juos “šventinti.” Vi
siems pabėgus iš kambario, 
ji sudaužė lazda brangią 
lempą, indus ir kitką kas 
pakliuvo po ranka.

suėdei
Ir davė
paskui gabenti actu apsinuodiję Je- ’ 
norėjo čius su Dubauskiene mirė. <

Į Panevėžio ligoninę at-

davo 182 lt. pensijos, o Du- U virvlrt zv w 1 SS* z~.4- /\ *
ris, kuri paliko 3 vaikus. Sa
vižudybės priežastis — ne
vykusi meilė.

I

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA TONE i
l Nuodai, kurie susikaupia jūsų orga

nizme paeina nuo to, kad jisai ganė- j 
tinai neišsivalo ir todėl praplatina, 
bakterijas, kurios užkrečia jus ligo-! 
mis, susilpnina jūsų organizmą ir jus ' 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau
dėjimo ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų systemos. Yra milijonai mo
terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė- i 
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo i 
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tjkro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakortiingose 
.aistinyčiose.

GERIAUSIAI PAŽANGIOSIOS LIAUblfe 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie- . 
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvėhim'o reiškinio. . >

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

Viši skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidoj dirba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LlTHUANIA.
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KNYGOS NUPIGINTA KAINA
Iki Gegužės 15, 1934.

Dar turim daug likusių įvairių knygų ir jas išparduodam visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d„ 1934. 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 Gyveninio Lietuvišką Vėlių-Dušią bei Velniu — Dr. Ba

sanavičiaus. Pusi. 470, kaina $2.00; dabar už .......... $1.50
Rymas. Garsusis Ęmil Zolo romanas apie Vatikaną Pusi.

432, apd. Kaina $3.00; dabar už ................................. $1.50
Karaliaus Saliamono Kasyklos — Hagardo. Pusi. 243.

Kaina $1.00; dabar už ............................................ 50 centų.
Lalio Žodynas — Lietuvių Anglą ir Anglų 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; dabaruž .....................  $1.25

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

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

Garsioji P Bėro knyga “Dievo Galybe,” 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:

“AUŠRA”
3653 SO HALSTĖD ST„ CHICAGO, ILL.
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Puikiausiais ekspresiniais laivais 

Išplaukia iŠ New Vorko per 
Southamptoną

AQUITANIA 
BERENCARIA

Gegužės 3 d. ekskursiją asmeniškai
vadovaus p. Pijus Būkšnaitis, o birže
lio 16 d. ekskursiją—p. S. Bergas. Abu , 
patyrę ekskursijų virfbvai ir Cunard » 
Linijos 'tarnautojai iš Southamptono 
keleiviai traukiniu vyks,į Londoną, o 
iš tert tiesioginiu lAivu j Klaipėdą Ek
skursijų v Arfa i pasirūpins keleivių pa- 

CUNARD LINE

Galit pamatyt visą
‘ Lietuvą

♦

■> U I

ftegužes-FIay 3 d. 
fiirželio-June 164

tpgumu ir kelionės reikalais.
Tai išimtina proga keliauti su savo . 
tautiečiais ir turėti smagi* kelionę. 
Libai geri kambariai ir pūikus, gerai 
žinotinas Cunard Linijos maistas. Man
dagus patarnavimas.

Informacijų kreipkitės į vietinius 
agentus arba j

33 STATĖ STREET 
roš+on, MAŠS.

EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ
vairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 

gyvenimo Lietuvos ir k it d Valstybių. Įvairiu apysakų 
ir pamokinimu. . w ^...

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

‘^LlifVvOS ŪKININKAS” 
GEDIMINO GATVE 3$, fcAUNAS, LFTHUANIA.

Skaitydami Dr. Markerio 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 money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
bR. MARGĖMS,

332S S; HALSTĖi) ST. CHtCAGO, ILL

na.su
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Aštuntas Puslapis

Vietines Žinios
LIEPIA BAIGTI HAVER- Sovietų atstovas lankėsi 

HILLIO BATSIUVIŲ j Bostone.
STREIKĄ. Pereitą sąvaitę Bostonan

i Pereitą sąvaitę Haver- buvo atvykęs iš Washingto- 
hillyje sustreikavo 7,000 no Sovietų Rusijos atstovas 
batsiuvių, nes negalėjo susi- Aleksandras Trojanovskis. 
tarti su kompanijomis dėl Bet atvyko jis ne pas komu- 
naujo kontrakto. Subatoje nistus, o pas kapitalistus: 
Bostone įvyko darbdavių ir pas gubernatorių Ely, pas 
darbininkų atstovų konfe- majorą Mansfieldą ir pas 
rencija federalinės valdžios kitus buržuazijos atstovus, 
rūmuose. Konferencijai pir
mininkavo Superior Teismo 
teisėjas Burns, 1 
sios Anglijos Apskričio Dar
bo Tarybos atstovas, šį pa-

karštai ir nuoširdžiai sumuš
damas su jais delnais. Puoš-

t

Reikia raportuoti pajamai.
Šį ketvirtadienį yra pas

kutinė diena raportuoti fe- Washingtono įsakymu, iš 
deralinei valdžiai savo paja- CWA darbų Massachusetts 
mas pereitų metų. Kas yra valstijoje paleista dą 15,000 
turėjęs per metus nemažiau bedarbių. Apie sąvaitė atgal 
kaip $1,000 ir yra nevedęs, buvo paleista 10,000 bedar- 
tas turi duoti valdžiai rapor-jbių. Protestuodama prieš 
tą. Vedusieji žmonės turi ra-taf rezignavo visa CWA 
portuoti nuo $1,500 pajamų.'darbų taryba Mass. valstijoj.

uut XC1D1.IV uau.oo <ju jaw uc.uaio, x uvo- K. f = 

kaip Naujo- niausiame Bostono buržua-'®, r.. J .. ™ zantra nezijos viešbuty, Copley-Pla- 
_____ _______  .... za, buvo suruošta didelė 
nedėlį jisai paskelbė savo puota, kurioje buvo 500 sve- 
raportą. Jisai pareiškia, kad čių, ir visi frakuoti, vuode- 
dėl šito streiko “kalti yra guoti, gražiai nusipenėję 
unijos vadai,” todėl jis lie- Boston Chamber of Com- 
pia streiką baigti,' visiems merce tūzai. South Bostono 
grįžti darban, o ginčą paves- lietuvių komunistų nesimatė 
ti išspręsti arbitracijos tary- nei vieno. Žinoma, į Copley 
bai iš trijų žmonių. ; Plazą jų neįleistų, jeigu jie

Ką darbininkai turės da- ir norėtų tenai nueiti. Tenai 
ryt, jeigu šita arbitracijos gali balevoti tiktai pirmos 
taryba išspręs ginčą jų ne- gildijos kupčiai ir “darbi- 
naudai, ponas teisėjas nepa-'ninku tėvynės” ambasado- 
sako. irius. O vis dėl to komunistai

Kapitalistų spauda tuo mano,, kad Trojanovskis yra 
tarpu lieja krokodiliaus aša-‘jiems lygus “tovariščas.” 
ras, “‘apgailestaudama” dar-Į Jį čia buvo pakvietęs A- 
bininkų nuostolius dėl šito imerikos-Rusijos Institutas, 
streiko. Štai, girdi, sąvaitę kurio tikslas yra stiprinti ir 
pastreikavę, Haverhillio' gilinti santikius tarp tų dvie- 
batsiuviai neteko $118,204 jų šalių, 
algų. Per tą sąvaitę Haver
hillio dirbtuvės butų pada
riusios 280,000 porų čevery- 
kų.

Bet jeigu už 280,00(1 porų 
čęverykų Haverhillio 
panijos moka darbininkams 
tiktai $118,204, tai reiškia J rįuos policija kaltino užmu- 

. , . - . yky darbi- šuf dėl 15 centu airi O’Do_
ninkai gauna tiktai 42 centu. nahue Policija sakė, kad 

R1 gkl’P'a O’Donahue buvęs giltas,

Lietuviai neprisipažįsta už
mušę airį dėl 15 centų.
Nesenai South Bostone 

, buvo areštuoti du jauni lie- 
įtuviukai, Juozas Matusevi- 

; ir A. Milčiukas, ku-
kad už porą čeverj

tinti darbininkus, kad jie 
paskelbė streiką?
Masinis streikuojančių bat

siuvių mitingas šį panedėlį 
svarstė teisėjo Burnso įsaky
mą grįžti darban ir su pasi
piktinimu atmetė jį beveik 
vienbalsiai. Reiškia, strei
kas eina toliau. Darbininkai 
laikosi vienybėj ir tikisi lai
mėti, nes jų reikalavimai ne
dideli ir teisingi.

Antanas Krasauskas nušoko 
nuo trečio aukšto ir 

užsimušė. '
Pereitą nedėldienį po pie

tų South Bostone užsimušė 
Antanas Krasauskas, 45 me
tų amžiaus lietuvis, gyvenęs 
adresu 527 E. Seventh st.

Užbėgęs ant trečio aukš
to, Krasauskas nėrė nuo pia- 
zos žemyn ir nukrito į kiemą 
lygiai ties savo virtuvės lan
gu, prie kurio sėdėjo jo sū
nūs Leonas. Niekas Krasau
sko šeimynoj šitokios trage
dijos nesitikėjo, todėl tėvo 
nukritimas nuo viršaus su
kėlė namuose didelę paniką.

Krasauskas dirbo sename 
alaus bravore Aštuntos ir G 
gatvių kertėj, ir pereitą 
penktadienį tenai nukrito 
nuo kopėčių, labai sutrenk
damas sau galvą ir nugar-

kad

Namų savininkų mitingas.
Ateinantį nedėldienį. 18 

kovo, 3:30 valandą po pietų, 
Tremont Temple salėj, prie 
Tremont streeto, netoli nuo 
Boston Common sodo. Kal
bės iš Washingtono atvyku
si namų savininku sąjungos 

3 Mrs. Connor. į- 
žanga nemokama.

Ar tik nebus vėl lietuviai?
Pereita sąvaitę policija 

sugavo du vaikėzu, kuriuos 
kaltina įsilaužus į dviejų se
nelių namus ir pavogus $90. 
Abudu vagiliai esą iš South 
Bostono ir vienas jų vadina
si Frank Malinovich, antras 
—John Raposa.

Šitas ponas norėtų “revo
liucijos.”

Šerų pardavėjas C. W. 
Young savo kalboj Bostone 
pasakė, kad Amerikoj būti
nai reikalinga “revoliucija,” 
kuri pakreiptų valdžią į de
šinę ir į konservatizmą. Da
bar jis mato valdžioje per
daug “socializmo.” Matyt, 
apie socializmą jis tiek iš
mano, kiek gaidys apie gai
das. ' .

kad minėti du lietuviukai 
įsivilioję jį kieman plėšimo 
tikslais ir tenai jį užmušę, 
bet pinigų radę nedaug, tik 
15 centų. Bet pastatyti pe
reitą sąvaitę kriminaliniame 
teisme prieš teisėją Cox’ą 
lietuviukai kaltais neprisi
pažino. Jie to airio nei plėšę, 
nei mušę, nieko apie tai ne
žiną ir visai esą nekalti. v O 
policija buvo jau paskelbus, 
kad jiedp prie visko prisipa
žinę. čia kas nors" meluoja.

_____________________

Socialistai rengia protesto 
prakalbas.

t

South Bostono lietuvių so- ’ 
cialistų kuopa rengia protes
to prakalbas dėl darbininkų 
žudymo Austrijoj. Kalbės ’ 
“Keleivio” redaktorius iri 
anglų socialistų organizaci-1 
jos kalbėtojas. Prakalbos į-1 
vyks 25 kovo, 7:30 valandą 
vakare, South Bostono Lie
tuvių Salėje.

; , 1 r— ■ ~ 1

Roxburyje vagys pavogė 
nuo gatvės troką su 270 ga
lionų spirito.

PUNDELIŲ BALIUS
Įvyks Lietuvių M. Žinyčins Svetai

nėje, subatoj, Kovo-March 17 d., 1934, 
7:30 vai. vak. Kiekviena moteris atneš 
skanaus maisto ir kiekvieną vyrą v:».i- 
šys juomi. Taipgi šiame vakare daly- 

Icmili "Pn tn QiKi7Pirlimn vnus Jokubka ir Kazačenko tik kaulį, r O 10 SU. lZeiUimO JIS atVyj^> jį “Maskvos.” pasaulio gar- 
negalėjo užmigti, todėl ma- svs juolflariai Moterims įžanga vėl- 
noma, kad jis išėjo iš kant- SU, 'T‘
lybės ir dėl to nutarė vienu L. M. ž. Moterų Ratelis kviečia ateitu 
šuoliu nuo piazos užbaigti 
visas kančias. Taip bent pa
aiškino policijai likusi jo 
žmona, Ona Krasauskienė.

t

COLUN S
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT VVAVE 

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

Keep Wave.................. $2.95
Shampoo & Finger Wave priedu.

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

Patyrę operatoriai. Geriausia 
Medžiaga Vartojama.
185 GREEN STREET. 
(Netoli Gręen Station) 

JAMAICA PLAIN. MASS.
Susitarimui pašaukit 

Jamaica 0643-M.

~~Č~ASPER’S ~
BEAUTY SHOP

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

• Duodu geriausios rųšies Perma- 
nent ’VVave;
Vita Tonic 
Eugene Steain VVave ....
Regai Wavc .....................

Taipgi atlieku ir kitus 
nitnus, kultūros darbus 
daugelį metų patyrimo.

CASPER—M A STEIKI ENĖ 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin llill Station* 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: Geneva 3668

kaip tai Fredtrics
T

.. $3.50. 
pagraži- 
ir turiu

C A S P E R’ S
BEAUTY SHOP

Duoda geras Pennanent VVaves 
kaip tai Fredcrics Vita Tonic 
Wave $7; Eugene Steam 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.

Pašto viršininkas neturi 
tėvynės.

Šiomis dienomis buvo pra
šalintas iš vietos Hull mies
telio (netoli Bostono) pašto 
viršininkas Reynolds, nes 
pasirodė, kad jis ne pilietis. 
Jisai tuomet kreipėsi į natu- 
ralizacijos biurą prašyda
mas pilietybės popierų, bet 
buvo atmestas. Jis yra atvy
kęs iš Kanados ir sakosi Ka
nados pilietybės senai jau 
išsižadėjęs, taip kad dabar 
jis yra žmogus be tėvynės.

KELEIVfS, SO. BOSTON

Atleidžia bedarbius ii ' Kunigas sugavo jau 17-tą 
CWA darbų. kataliką vagiant pinigus.

South Bostono airių šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios 
kunigas O’Rourke pereitą 
sąvaitę sugavo da vieną airį 
vagiant iš aukų dėžės pini
gus. Vagis pasisakė esąs Leo 
S. Connors, 18 metų am
žiaus jaunuolis. Jis esąs jau 
17-tas vagilius, patekęs į to 
kunigo rankas. Negalėda
mas pamokslais-ir maldomis 
savo parapijonų pataisyti, 
kunigas įtaisė prie aukų ba- 
kso alarminį skambutį ir su
gavęs vagilius atiduoda po- «• • • • licijai.

Suėmė “Rakandų Kliubo” 
raketą. '

Šiomis dienomis Bostone 
ir apylinkėj buvo areštuota 
12 žmonių, kurie priklausė 
apgavikų saikai, žinomai 
kaip “Rakandų Kliubas.” 
Jie esą išvilioję iš lengvati
kių apie $1,000,000.

Suėmė didelį alkoholio 
bravorą.

. Wobui’no miestely, netoli 
Bostono, valdžios agentai 
užklupo $50,000 vertės bra
vorą, kur slaptą buvo varo
mas spiritas. Dirbtuvė buvu
si taip gerai įrengta, kad 
per dieną galėjo pagaminti
I, 000 galionų spirito. Visa' 
įmonė buvo konfiskuota ir 2 
žmonės areštuoti.

l • / ________ z ;

’ ■ *' • ' , 
. Bedarbių fondui trūksta

d* $2,000,000.
Su pereitos .. sąvaitės pa

baiga į Bostono bedar
biams šelpti fondą sulinkta 
arti $2,500,000 aiukų, o nori
ma surinkti $4,500,000, Tai
gi tmksta da dviejų milionų.

Dujų sprogimas užmušė 
darbininką.

Belmonte sprogo dujos, 
susirinkusios srutų kanale 
po gatve. Sprogimas išmetė 
aukštyn. ..sunkią geležinę 
dangtį, kuri krisdama užmu
šė miesto darbininką Stan- 
toną. ;

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus tf parduodu naujus 

Laikrodėlius jr Budintojus.
Reikale galiu ąteit į namus. (8) 

453* BR0ADWAY
SOUTJĮ BOSTON,, MASS. ' 

Telefonas* So. Boston 2029-W

No. IĮ. Kovo 14 d., 1934 m.

Neteko darbo, norėjo sudau
žyt automobilį.

Tūlas Dvvyer, 60 metų 
amžiaus vyras, buvo atleis
tas nuo darbo. Supykęs jis 
nutarė buvusiam savo darb
daviui atkeršyt. Išėjo gat
vėn, paėmė pelenų bačką ir 
davė ją į boso automobilį. 
Jis buvo užtai areštuotas, 
bet teisėjas pasigailėjo jo ir 
patarė policmanui nueiti iri 
pažiūrėti, ar darbdavis ne-’ 
priimtų Dvvyerį atgal į dar
bą.

GYDYTOJŲ ADRESAI
Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS. A

Nori numažint procentus 
ant morgičių.

Massachusetts legislaturos 
senatas daro žingsnių pri
versti bankus ir insurance 
kompanijas sumažinti pro
centus ant morgičių nuo $60 
iki $50 ant tūkstančio. Bet 
Šitokio sumažinimo reika
laujama tik tokiems na
mams, kuriuose gyvena pa
tys savininkai.

Važiuodami automobilium 
susikūlė du katalikų kuni
gai, W.althamQ seminarijos 
mokytojai. Nelaimė įvyko 
tarp Bostono ir Framingha- 
mo.

žmogžudys, kurs andai pa
plovė žydų kepykloj prie 
Harrison avė. žydelkaitę 
Zuckerman, da nesusektas. 
Policija buvo suėmus kelia- 
tą žmonių, bet visus paleido.

J ieškau bile kokio darbo.
Galiu cjirbti bekernėje, galiu kepti 

šutintas, juodas ir pusbaltes duonas. 
C. G. B. KLAUSUTIS,

19 French St.. Methuen, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

biznis labai geras, praeitais metais 
biznio- darė apie $85,000. Savininkas 
išvažinoja. Kreipkitės pas (-)

R. J. VAŠI L
409 BrOadvvay. Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

'Alus it Šampanas.
Dykar Pristatome i Namus.
196a DORCHESTER STREEi

So. Boston. Tel. S. B. 1348

. 317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

. Namų: Talbot 2474.

i

X

geriant.
%

J. STRIGUNAS
; ' Kampas L ir Eighth Street

, SOUTH BOSTON, MASS.
, Telefoną*: So. Boeton 4147.

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

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

Pas mus yra pakankamai vietos ir gerai įrengtų stalų ir krasių, 
ir kiekvienas galės pailsėt ir pasižmonėt gardžiai pavalgyt ir išsi-

ANTROSE IMJRYSE. 195 L STREET. MES UŽLAIKOME
PIRMOS RŪŠIES OLSELL

Mes turime visokio Alaus, Vyno ir Degtinės ir parduodam pi
giausia kaina.

Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreiptam specialę atydą. 
Nepemirikit musų adreso. Mes pristatome į namus.

Degtines Dabar Galit Nusiųst 
i Maine ir Kitus Valstijas*

Dabar Jus galite nusiųst visokios degtinės medicinos rei- ] [ 
kalu savo giminėms, draugams ir pažįstamiems Į Maine ir ] [ 
kitas valstijas greitai ir be jokio sutrukdymo. Mes apmoka- i > 
me ir persiuntimą su kiekvienu užsakymu 12 kvortų arba I ! 
daugiau. Bet mes mielai pasiunčiame ir vieną kvortą degti- J ! 
nes. vyno arba bile kokio likierio. Mes turime didžiausį pasi- j * 
rinkimą visokių likierių. Rašykit lietuviškai, ruskai arba Į [ 
angliškai reikalaudami prisiųst musų kataliogą, arba užeikit ; ; 
ypatiškai į musų sandėlį.
Atminkite, kad W1LLIAM ZAKON ir SŪNŪS 

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

WHISKEY
Endicott Club Vbiskey, kvorta ..........
Dexter Brand Vhiskey, kvorta..........
Four Roses Vhiskey. kvorta .. ............
Paul Jonės Whiskey, kvorta..................
Mcadville Whiskey, kvorta ........... 
Oscar Peppcr Whiskey, kvorta...........
Old Nectar Whfekey, kvorta ...............
Mitrorbrook Bourbon Whiskey, kvarta 
Snug Harbor Whįskey, kvorta .......... .
Envoy Club Whiskey, kvorta .............

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

RUM
Dexter Rrand

Straigfot. Rum, kvorta .. 
Endicott Club Rum, kvorta

VYNAI
Port, Cherry. Clarct, 

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

Rašykit ir reik it pilno surašo. Nes musų li- 
i- • - ‘ yrn toks didelis, kad visų pa

duot šiame apgarsinime negalime.
PASAKYKIT JUSU DRAUGAMS* APIE MUSŲ PATARNAVIMĄ

WnJiAM Zaion & Šoks, iic.
20 CftOSS STREET, BOSTON, MASS. 

TnlĮffa Lafayette 5*45 f

$2.25
2.50

$2.15
2.00

$2.00
2.25
3.10
3.00
3.40
2.75
2.35
2.40
1.70
1.70

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

’ VIKTOR VAITAIT1S
415 Old Colonv Avė.,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 9777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKĘR

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 4110

J
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Taipgi taisome Automobilius ir | 
rl'rf>L.iu vivAllI.. i _

čtunas — savininsai. | 
demonstravimo vieta: | 

.XT oblium •

| EAYVIEW
i MOTOR SERVICE
I ------------------------------

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, su visais įtaisymais, 11 

kambarių. Tur būt parduotas greitai, 
važiuoju į Rusija. Parduodu pigiai.

(14)
143 W. 6-th Street, So. Boston. i

i

Telephon*
So. Boston 

1058 
AUTOMOBILIŲ
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory
t
♦ 
i
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* 1 
t
I
* 
i 
»
»
• Taisymo ir
4 
t
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Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105 1

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somcrset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėlioti), nuo 10 ryt. iki 1.

Tel. So. Boston 2669.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.
BROADVVAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON. MASS.
251

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST1
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIET U V YS

OPTOMETRISTAS

>

F*.

r

• 
i 
t 
i 

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

i A. J. NAMAKSY j 
Į Real Estate & Insurance !
• 366 W. BROADWAY. Room 1 |

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

Jamaica Plain, Mass.

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABOR1US 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CAB1T. (Reg. Aptiekorius) 
109 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

1.75

11.75

$J.75
1.75

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

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

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

KORDALIAI IR SALDAINIS.
Vyšninė, kvorta ................
Avietinė, kvorta ..............
Cręme DeMenthc,

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

Kaminėli, Roek ir Rye 
Ele. ........... ;.

♦

♦

1
I

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETERIA
P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS 

-------------- Savininkai. --------------
VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI 15 

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS, DEGTINĖ,. V YNAS 
IR KITI GtRIMAI. 

Kaina prieinama. Prašome užeit. 

377 Broadway South Boston,

<




