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Automobilių Streikas 
P askirtasšiai Sąv aitei

I

i Rusų Ekspedicija Shenandoah’rio Pa- 
Vis Dar Ant Ledo.
Apie 100 rusų ekspedici-

rapiįonų Byla Pa
sibaigė.

siuvių Streikas. Darbiečių Laimėjimai

250,000 DARBININKŲ PA- sveikaton tie vaistai neina,
SIRYŽĘ MESTI DARBĄ. ir automobilių darbininkai 

------- ■ turbut jau nesiduos tais vai-
Jie reikalauja pripažinimo 
unijos, prieš kurią kapita-. 

listai stoja piestu.
Jeigu automobilių mag

natai neišpildys savo darbi
ninkų reikalavimų, tai 9 va
landą ryto šią seredą prasi
dės generalinis streikas. 
Daugiau kaip 250,000 darbi
ninkų Clevelande, St. Louis, 
Detroite ir visoj Michigano 
valstijoj mes darbą ir strei
kuos tol, kol valdžia nepri
vers ;

stais mulkinami. Leidžiant 
“Keleivį’.’ spaudon streikas 
išrodo neišvengiamas.

12,000 Vežikų Strei
kas Neiv Yorke.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke . sustreikavo 12,000 taxi 
vežikų. Sakoma, kad unijos 
pripažinimas esanti svar
biausia streiko priežastis, 
nors nemažiau svarbus esąs

vers automobiliu kompani- mokesčių klausimas. Mat, 
jas pildyti NRA patvarky- valdant New Yorką Tamma-
mus.

Taip yra nutarusi Ameri-
ny politikieriams, buvo iš
leistas įstatymas, kad kiek-

kos Darbo Federacija ir tas vienas asmuo, samdydamas
inutarimas yra pasiųstas 

NRA viršininkui Johnsonui 
ir visoms automobilių kom
panijoms.

Šitas Amerikos Darbo Fe
deracijos nusistatymas labai i 
nugąsdino automobilių mag
natus ir pačią valdžią, kuri 
juos glostė kaip geriausius 
savo sūnelius.

Bet valdžia neapsižiurėjo, 
kad ji pati davė darbinin
kams rimbą, kuriuo jie da
bar ruošiasi šukuoti nugaras 
ir jai ir jos mylimiems sūne
liams.

Tas rimbas, tai NRA, kuri 
reikalauja, kad fabrikantai 
tartusi su savo darbininkų 
atstovais. Bet kad darbinin
kai galėtų išrinkti savo at
stovus, jie turi būt organi
zuoti, jiems reikalinga unija. 
Gi automobilių fabrikantai 
darbininkų unijos _ nenori 
pripažinti. Vietoj pripažinti 
darbininkų organizaciją, 
automobilių fabrikantai ėmė 
versti .juos rašytis į “kazio- 
nas” unijas.

Šitokios “unijos,” žino^ 
ma, yra kapitalistų įrankiai 
darbininkams apgaudinėti, 
todėl Amerikos Darbo Fe
deracija ir pakėlė prieš jas 
kovą. Ji reikalauja, kad dar
bininkams butų pripažinta 
teisė tverti savo laisvas or
ganizacijas, ir kad tiktai tų 
organizacijų atstovai butų 
pripažinti kaip teisėti darbi
ninkų atstovai derybose su 
darbdaviais.

Automobilių fabrikantai 
išleido savo pareiškimą, pik
tai puldami Amerikos Dar
bo Federaciją, kad ji nekie- 
no neprašoma ir nepagei
daujama kišasi į automobi- 

' lių pramonę, kurios darbi
ninkai esą visiškai “paten
kinti” ir nenori nei streikuo
ti, nei mokesčių Federacijos 
lyderiams mokėti. Ant galo 
automobilių magnatai pa
reiškia, kad jie nekuomet 
Federacijos savo pramonėn 
neįsileisią ir nekuomet jos 
reikalavimų nepripažinsią.

Šį panedėlį NRA bosas 
Johnsonas turėjo New Yor
ke konferenciją su automo
bilių magnatais. Bet iš jų jis 
nieko nereikalavo. Vietoj 
to, jis pasiūlė, kad darbi
ninkai atšauktų streiką ir 
pavestų savo ginčą arbitra- 
cijai. Tai jau labai pasenęs,

i

taxi, užmokėtų 5 centus tak
sų miestui. Vežikai tuos mo
kesčius kolektuodavo ir ati
duodavo miesto politikie
riams. Dabar vyriausis teis
mas nusprendė, kad tokia 
mokestis yra nelegalė. Taigi 
kilo ginčas, kas daryti su 
surinktais pinigais. Dėl šito 
ginčo New Yorko vežikai 
buvo sustreikavę jau vasario 
mėnesyje ir dabar vėl pa
skelbtas generalis streikas.

;buvo ledų sulaužytas ir nu
skendo 13 vasario, vis dar 
tebegyvena ant ledo lyties.‘ 
Jie turi ant to ledo pasistatę ‘ 
radi o stotį, kurią spėjo nu
kelti nuo skęstančio laivo, ir 
iš tos stoties laikas nuo laiko 
praneša žinių apie savo liki
mą. Maisto ir kuro jie turi 
da porai mėnesių, nes buvo 
Dasiruošę ilgai ekspedicijai 
i Vrangelio salą, tačiau 
jiems gręsia pavojus, kad 
orui einant šiltyn ledas gali 
sutrupėt. Pereitą sąvaitę iš 
Chabarovsko išskrydo trys 
Sovietų orlaiviai tų žmonių 
gelbėt, o šią sąvaitę da 7 lėk
tuvai bus išsiųsti. Buvo kal
bama ir apie amerikiečių 
oagalbą iš Alaskos, bet da
bar tos kalbos nutylo. Išro
do, kad amerikiečiai kol kas 
da nieko nedaro.

Areštuotas Adv. An
tanas Vaškevičius.

Jį kaltina ištraukus mirusio 
žmogaus pinigus iš bu&o.
“Newark Ledger” prane

ša, kad šiomis dienomis 
Branfordo Teatre, Newarke, 
buvo areštuotas adv. Anta
nas V. Vaškevičius, kurį val
džia kaltina ištraukus iš 
banko svetimus pinigus, ku
rių savininkas buvo jau mi
ręs.

Laikraštis sako, kad tūli 
advokatai Newarke pradėję 
daryti dideles suktybes, vir
tę tikrais “raketieriais,” to
dėl buvę pradėta tas “rake
tas” tyrinėti. Vaškevičiaus 
vardas irgi patekęs tarp nu
žiūrėtų advokatų. Jis buvęs 
pastatytas po $10,000 kauci
jos, o kadangi tokios sumos 
negalima buvę tuoj sukelti, 
tai jis buvęs uždarytas be
langėm

Kartu su adv. Vaškevi
čium buvęs suimtas kaip jo 
padėjėjas ir tūlas Ernst Elli- 
son iš East Orange, kuriam 
paskirta $5,000 kaucijos.

už primušimą kunigo Kara
liaus.

Pottsvilėj, Pa., pereitą są
vaitę pasibaigė Shenan- 
doad’rio lietuvių šv. Jurgio 
parapijos byla, kurioj kun. 
Karalius su savo šalininkais 
kaltino 9 parapijonus muš
tynėmis. Kunigas skundėsi, 
kad jis gavęs nuo tų parapi- 
jonų gerai į kailį. Taip pat 
buvę apmušti ir keturi jo 
“komitetninkai.” Tos muš
tynės įvyko tūlas laikas at
gal parapijos mokyklos pa
talpoj.

i Teismo pripažinti kaltais 
šie parapijonys: Andrius 
Kupčiūnas, Andrius Baraus
kas, Vladas Draugelis, Ka
zys Levas, Jurgis Subačius, 
Petras Kūkalis. Juozas Stap- 

jšius ir Franas Daugirda. Tik 
> vienas B. Petrauskas buvo 

ftjtnšiti Pirti /Jonnp- įteisintas, nes jis įrodė, kad . „ r irų n vvvk (muštynių la&u jis buvo visai
rio Kepublikonams. kitoj vietoj, ; nors kunigas ir 

Iš patikimų šaltinių atei- ji kaltino.
na žinių, kad Washingtone‘ 
yra ruošiama labai karšta 
kirtis buvusiems Hooverio 
ministeriams ir jų politi
niams sėbrams. Justicijos 
departamentas turįs prieš 
juos labai sunkių apkaltini
mų,. kurie busią patiekti 
slaptam grand džiuri posė-t Nusigando Sovietų 
džiui. Ryšium su šituo skan- 
dalu minimi Melono, La- , rettuDOS.
monto ir Walkerio vardai.! Philadelphijoj buvo iška- 
Nors Walkeris nėra republi- bintą raudonoji Sovietų vė- 
konas, bet jis imamas tuo liava šalia amerikoniškos 
tikslu, kad parodžius.visuo- vėliavos. Atžagareiviai nu- 
menei, jog valdžia persekio- sigando. Ypač pasibaisėjo 
ja ne vien tik politinius savo tos leidės, kurios mėgsta va- 
priešus. dinti save “Amerikos revo-

Mellonas yra didžiausis liucijos dukterimis.” Protes- 
kapitalistas visoj Amerikoj, tuodama prieš raudoną vė- 
Hooveris buvo paskyręs jį liavą, viena tų atžagareivių 
finansų ministerium.

* Bausmė nuteistiems para- 
pijonams nepaskirta, nes jų 
advokatai kels bylą į aukš
tesnį teismą. Jie sako, kad 
dėl tų muštynių ne jie kalti, 
bet pats kunigas su savo pa
kalikais..
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sušuko: “Tai yra įžeidimas 
musų žvaigždėtai vėliavai!.. 
Mano dūšioj tas sukelia bai
siausi terorą!...” Nekokia, 
matyt, ta jos dūšia.

IŠSKERDĖ 2,000 UIGURŲ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Kinijos Turkestane kilo 
baisus sumišimai prieš pasi
skelbusią “nepriklausomą 
valdžią.” Tos valdžios ka
riuomenė buvusi sumušta ir 
išskersta 2,000 uigurų. Ang
lų konsulatas taipgi buvęs 
apšaudytas ir keli anglai už
mušti.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
250 ŽMONIŲ.

San Salvadoro respubli
koj buvo baisi katastrofa. 
Vežant traukiniu 7 tonus di
namito, įvyko sprogimas La 
Libertado uoste. Apie 250 
žmonių buvo užmušta ir 
daugiau kaip 1,000 sužeista.

Tarp batsiuvių unijos ir 
kompanijų Massachusetts 
valstijoj eina aštrus ginčai. 
Haverhillio mieste batsiu
viai streikuoja jau antrą są
vaitę ir unija sako, kad strei
kas gali apimti da Salemo, 
Peabody, Danverso ir Wo- 
bumo dirbtuves, kuriose 
dirba 50,000 batsiuvių. Dar
bo tarybos pirmininkas šen. 
Wagneris buvo įsakęs Ha
verhillio streikieriams at- 
siųsti savo atstovus į konfe
renciją Bostone. Jie atsiun
tė. Čia jiems buvo pasiūlyta 
streiką tuoj atšaukti ir grįžti 
darban, p ginčus pavesti ar- 
bitracijos tarybai. Streikie- 
riai šitą pasiūlymą vienbal
siai atmetė. Dabar unija ati
darė Haverhilly virtuvę ir 
maitina tuos, kurie neturi iš 
ko gyventi. Maisto aukoja 
vietos biznieriai. Šią sąvaitę 
unija tikėjosi gauti jau apie 
$70,000 virtuvės palaiky
mui. Pinigus aukoja kitų 
miestų batsiuviai. Nashuoj 
streikuoja 700 batsiuvių.

Nugąsdino plutokratus
AMERIKOS BURŽUJAI 
UŽJAUČIA SAVO BRO

LIAMS ANGLIJOJ.

RUSIJOJ PASMERKTI 
SUŠAUDYMUI DU MA

ŠINISTAI.
Iš Maskvos pranešama, 

kad 20 kovo tenai tapo pa
smerkti sušaudymui du gelž- 
kelio mašinistai (ameriko
niškai tariant, inžinieriai). 
Juos nuteisė dėl traukinių duonos kepėjų konferencija, 
katastrofos, kuri įvyko neto- Pasirodė, kad žydų duonos 
’.i Maskvos 4 kovo dieną, kepyklose jau ištisi metai 
Vienas traukinys buvo ne eina streikas įvairiuose mie- 
vietoj sustojęs, o kitas atbė- stuose. Darbdaviai nenori 
gęs sutriuškino du užpakali- pripažinti unijos ir dėl to el
niu vagonu pirmajame trau- na kova. Konferencijon su
kiny, nes turėjo sugedusius važiavo apie 100 delegatų, 
stabdžius ir negalėjo laiku Tuojau pasišovė ir komunis- 
3ustoti. Dėl to mašinistai tu- tai su savo patarnavimu 
ri mirti. Vienas jų vos 21 me- streikininku konferencijai, 
tų amžiaus jaunuolis.

ŽYDAI NEĮSILEIDO 
KOMUNISTŲ.

Šį panedėlį Bostone atsi
darė streikuojančių žydų

PAKORĖ 3 JUODVEI- 
DŽIUS.

Mississippi valstijoj perei
tą sąvaitę buvo pakarti 3 
jauni juodveidžiai: Johnny 
Jonės, Emest McGehee ir 
Isaac Howard. Jie buvo nu-

Bet žydai jų neįsileido. Ka
da komunistai pradėjo verž
tis salėn jėga, žydai pasišau
kė policiją ir uždarė komu
nistams duris.

Komunistų Areštai 
Lietuvoje.

Rasta slapta “Tiesos” spaus
tuvė ir suimta 20 žmonių.
Iš Kauno atėjo žinių, kad 

šiomis dienomis tenai žval
gybininkams pavyko susekti 
slaptą “Spartako” spaustu
vę, kur buvo spausdinamas 
nelegalus Lietuvos komunis
tų organas “Tiesa,” ir suimti 
visą eilę veiklesnių komuni
stų. Matyt, slapton komunis
tų organizacijon įsiskverbė 
žvalgybos agentas ir sužino
jo visą jų veiklą. Visų pirma 
žvalgyba užpuolė tūlo Vulfo 
Sajetavičiaus butą Vilniaus 
gatvėj. Padarius tenai kratą, 
rasta keli šimtai egzemplio
rių “Tiesos.” Po to prasidėjo 
kratos po visą Kauną ir jo 
apylinkes.

“Spartako” spaustuvė bu
vo rasta Viliampolėj pas tū
lą Joną Grigonį. Vienas lite
ratūros sandėlis rasta Mili- 
konių kaime pas rusą Emil- 
janovą. Dvi dėžės su litera
tūra pas jį buvusios užkas
tos žemėj.

Iš viso per šitas kratas bu
vę suimta 20 žmonių.

Reikia pripažinti, kad ko
munistus gaudyt Lietuvos 
žvalgybai narsumo netrūks
ta. Tik kažin kodėl ji nepa
rodo to narsumo kovoj už 
Vilnių! Nesenai Kaune buvo 
tokių narsuolių susirinki
mas. Kaip tik pradėjo kalbė
ti apie Vilniaus vadavimą, 
tuoj išgaravo visų drąsa ir 
jie turėjo “stiprinti” 
tautišku “krupniku.”

save

GA-

Kun. Saveikis Geras
“Strielčius.”

Jis ir girtas būdamas patai
kė į du kunigu.

• Kitoj vietoj šiame “Kelei
vio” numery yra platus pra
nešimas apie tai, kaip Kau-' 
no pranciškonų vienuolyne tiniais rinkimasi Londone, 
susišaudė kunigai. Tenai pa
sakyta, kad vienuolį Bemo- 
tavičių kunigas Saveikis 
peršovė mirtinai, o vienuo- 
yno viršininką “tėvą” Ku
dirką sužeidė lengviau, ir 
pridurta, kad “strielčius” 
buvęs labai susijaudinęs, lyg 
ir sumišęs.

Dabar gi, leidžiant “Ke- 
eivį” spaudon, atėjo iš Kau

no aiškesnių žinių apie šitą 
kunigų susišaudymą. Pasi
rodo, kad kun. Saveikis ne
buvo “susijaudinęs,” tik ge- žuazijai, bet ir jos veislės at- 
rai nusišnapsavęs. Jis jau iš stovams Amerikoje.
miesto parėjo keliatą. “kle-' Nors sunku esą įsivaiz- 
boniškų” išsidrožęs, o vie- duoti, kaip patriotiški ang- 
nuolynan parėjęs da pus
bonkį “valstybinės” išmovė. 
Ir tada prasidėjo šaudymas. 
Matyt, jo butą neprasto 
“strielčiaus,” nes ir girtas 
būdamas jisai nukirto du 
“juodvarniu.” Plačiau apie 
tai rasite 5-tame puslapy.

STUDENTAI LIETUVOJE 
NEGAILĖS VALDININ

KAUTI.
Lietuvoje projektuojama 

universiteto studentams už
drausti valdininkauti arba 
užimti bent kokią pašalinę 
tarnybą. Tas projektas pa
matuojamas tuomi, kad stu
dentai turi visą savo laiką ir 
energiją pašvęsti vien moks
lo reikalams.

JONAS KAMINSKIS 
VO 25 METUS KALĖ

JIMO.
Jonas Kaminskis, jaunas 

lenkas iš New Britaino, ku
ris andai Springfieldo teis- 

_ me sviedė dvi bombas ir la-
milicininkų, kad kerštu de- rado bonką su medžio alko- bai išgąsdiho teisėją, gavo 
ganti minia juodukų nenu- holium. Ant bonkos buvo 25 metus kalėjimo. Tų bom- 

į — ~ “ - “ “ “ ** * *• •• “ *linčiuotų.

GERIA MEDŽIO ALKO
HOLĮ.

• "Y •

Waukesha, Wis. — Perei- 
teisti už išgėdinimą 17 metų tą sąvaitę čia buvo areštuo- 
amžiaus baltveidės mergai- tas už girtybę Jonas Domin- 
tės. Kalėjimą saugojo 200 skis. Jo kišeniųje policija

ryškiomis raidėmis užrašy- bų pagalba jis norėjo pa- 
ta:“Poison.” Bet Domins- liuosuoti savo brolį Alek- 

Belmonto miestely, N. Y. kiui tai nieko nereiškė. Kad sandrą, kuris buvo teisiamas 
valstijoj, pereitą sąvaitę su- nuodai butų “sveikesni”, jis už žmogžudystę. Aleksand- 
degė arklydės su 8 reisiniais buvo įdėjęs į bonką dvi as- ras Kaminskis vėliau buvoVljcll. X cll 14U41 pdoCilYU ( uau^iau a^vvv <•* ou u i vuoiinaiū uuvv t uviutu vata —

NRA ponų vaistas. Praktika Nuostolių sprogimas prida- arkliais. Jų vertė apskaito- perinos tabletes. Tai ve, ką pasmerktas mirti. Jono mes- 
parodė,. kad darbininkų -rė už $1,500,000. 1 ma į $150,000. reiškia žmogaus tamsumas! tos bombos nesprogo.parodė*

Kas bus, jeigu sekančiais 
rinkimais Anglijos valdžią 

paims socialistai?
Amerikos plutokratų spau

da labai susirupinuc-i pasku-

kur buržuazinės partijos bu
vo sumuštos ir to miesto 
kontrolę paėmė į savo ran
kas socialistinio nusistatymo 
darbiečiai.

! Šitas darbiečių laimėji
mas rodo, sako Amerikos 
buržuazijos organai, kad at
ėjus visuotiniems parlamen
to rinkimams Anglijoj, Dar
bo Partija galės paimti visą 
šalies valdžią į savo rankas. 
Tai butų, žinoma, baisus 
smūgis netik Anglijos bur-

NUDISTAI GALĖS KUR
TIS KENTUCKY VAL

STIJOJ.
Kentucky valstijoj išleis

ta įstatymas, kuriuo leidžia
ma laisvai steigti nudistų 
(nuogų žmonių) kolonijas, 
tik reikalaujama, kad tokios 
vietos butų aptvertos 20 pė
dų aukščio muro siena ir kad 
kiekviena tokių kolonijų už
simokėtų kas metai po $1 
000 mokesčių valstijos 
dan.

- «
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lai galėtų balsuoti už tokią 
biaurią partiją, kaip darbie- 
čiai, tačiau prie dabartinių 
sąlygų galima esą tikėtis net 
ir negalimų dalykų. Dabar
tinė konservatyvų partija, 
kuri susideda iš aukštos kil
mės žmonių, padariusi labai 
daug gera savo kraštui, nes 
ji žinanti kaip reikia valsty
bės reikalus vesti. Išmintin- ' 
gi žmonės šitą gerai supran
tą, bet juodnugarėms mi
nioms šitokių dalykų negi 
išaiškinsi. Jos visuomet nu- 
sistačiusios prieš šviesius 
žmones ir visuomet linkusios 
balsuoti už tokius, kaip jos 
pačios. Ir dėl to Darbo Par
tija galinti laimėti.

i Kas tada bus, klausia vie
nas gatvinis Bostono lapas, 
kaip socialistinis elementas 
užvaldys Angliją? Kas bus, 
kaip aukšti lordai, o gal net 
ir pjits Jurgis Penktasis, bus 
pašalinti nuo valstybės 
vairo ir nugrūsti į užkampį? 
Ir kas bus, jeigu socialistai 
paėmę Anglijos valdžią 
konfiskuos visus lordų tur
tus?

Šitie klausimai dabar ne
duoda Amerikos buržuazi
jai ramiai užmigti.

FORDAS PAKĖLĖ 
ALGAS.

Fordas paskelbė, kad jis 
pakelia 47,000 savo darbi
ninkų algą iki $5 dienai. Iš 
viso pas Fordą dabar dirba 
apie 70,000 žmonių. Kiek 
bus mokama kitiems, jis sa
vo pranešime nepasako.

11.000 VAGYSČIŲ VIE 
NOJ GUBERNIJOJ.

Sovietų laikraščiuose tilpo 
žinia, kad vienoj tik Mask
vos gybemijoj, kurioj yra 
4,500,000 gyventojų, per 21 
mėnesį susekta 11,000 viso
kių vagysčių, suktybių ir iš
eikvojimų visuomenės pini
gų. Daugiausia suktybių pa
sitaiką ko-operatyvuose.

LIETUVIS VOKIEČIŲ 
“SALAVEIŠIŲ” GE

NEROLAS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad Vokietijos “salaveišių” 
armijos generolu buvo pa
skirtas Franz Stankuwett 
Matyt, tai iškraipyta Stan- neprisipažįsta, 
kaus ar Stankūno pavardė.

JAPONAI NUŠOVĖ SO
VIETŲ ORLAIVĮ?

Šiomis dienomis Mar.džu- 
rijoj nukrito Sovietų kariuo
menės orlaivis. Eina paska
lai, kad japonai nušovė jį 
žemėn, nors japonai prie to

IŠSPROGDINO DOLL- 
FUSSO AGENTUS.

Innsbrucko mieste, Aust- 
vaitę buvo jaučiamas žemės rijoj, bomba suanlė didelį 
drebėjimas. Vienoj vietoj namą, kuriame buvo apsigy- 
plyšo žemės pluta ir išsiver- venę žmogžudžio Dollfusso 
žę juodas vanduo. “tėvynės frontininkai.”

ŽEME DREBĖJO.
Utah valstijoj pereitą są-

\w
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KO MUS MOKINA AUST
RIJOS REVOLIUCIJA IR 

LONDONO RINKIMAI.
Visi jau žino, kas atsitiko 

Austrijoj, kur organizuoti 
darbininkai ėmėsi ginklo sa
vo teisėms ginti. Nežiūrint 
to fakto, kad jie buvo gerai

kit ginklą ir eikit namo. Ir 
bolševikams tą Šukį palei
dus, ji nuėjo namo. Rusijos 
buržuazija pasiliko be ka
riuomenės, o bolševikai, pa
taikaudami minių upui, su
darė “raudonąją armiją” ir 
jos pagalba laikosi iki šiol.

4

organizuoti, turėjo net kari
nę organizaciją “Schutzbun- i 
dą” ir turėjo ginklų, vistiek; 
jie buvo sumušti ir sunaikin-j 
ta visa jų organizacija._ •

Tuo tarpu Londone įvyko 
rinkimai. Be jokio šaudymo, 
be jokių aukų darbininkai 
paėmė savo kontrolėn di-■ 
džiausi pasaulio miestą.

Šitais įvykiais pasiremda
mos, “Naujienos” įrodinėja, 

- kaip klysta tie žmonės, kurie 
tvirtina, kad demokratinis 
kovos būdas darbininkams 
netinka, kad proletariatas 
gali laimėti eidamas tiktai 
revoliucijos keliu.

Revoliucijos šalininkai, 
paprastai, argumentuoja 
taip:

“...kaip galima iš viso tikė
tis, kad perėjimas iš kapitaliz
mo sistemos j socializmą Įvyks 
taikiu, laipsniškų reformų, o ne 
kruvinos kovos keliu? Juk Ita
lijos, Vokietijos ir Austrijos 
pavyzdžiai rodo, kad, kai tik 
buržuazija - mato pavojų savo 
viešpatavimui, tai -Ji tuojau? 
griebia ginklą ir be pasigailėji
mo darbininkus žudo. Jeigu 
darbininkai nenori, kad juos 
išskerstų kapitalistai, tai jie 
turi imti i ranką šautuvą ir 
prie pirmos progos nudėti savo 
išnaudotojus ir įsteigti savo 
diktatūrą — taip, kaip Rusijo
je kad padarė bolševikai.”

Nors šitie revoliucionierių 
argumentai kai kam labai 
imponuoja, tačiau jie neiš
laiko kritikos, sako “Naujie
nos,” ir štai dėlko:

“Pirmiausia, jeigu buržuazi
ja taip neapkenčia demokrati
jos. kaip rodo Austrijos. Vokie
tijos arba Italijos pavyzdžiai, 
tai yra visai neišmintinga sa
kyti, kad demokratija esąs 
buržuaziškas dalykas. Buržua
zija dėl to ir griauja demokra
tiją, kad demokratija yra nau
dinga darbininkų klasei!

“Antra, nereikia Įsivaizduo
ti, kad demokratija absoliučiai 
užtikrina darbininkams perga
lę. Jokia priemonė tokio užtik
rinimo negali duoti. Bet demo
kratijos keliu eidami darbinin
kai būna stipresni, negu eidami 
kitokiu keliu. Imkime tą pačią 
Vieną: ji sugebėjo gintis nuo 
klerikalizmo ir fašizmo per ke
turiolika su viršum metų, tuo 
tarpu kai Budapešto (Vengri
jos) darbininkai, kurie buvo 
bolševikų pavyzdžiu Įsteigę 
‘sovietus,’ susmuko per porą 
mėnesių; Romos ir Milano 
(Italijos) darbininkai, kurie ir
gi buvo pasirinkę bolševikišką 
taktiką, buvo nugalėti 1923 
metais.

“Trečia, neužmirškime to, 
kad Vakarų Europoje darbi
ninkai buvo sumušti visur, kur 
kįjo pilietinis karas. Pilietinia
me kare sugriųva demokratija 
ir pralaimi darbininkų judėji
mas. Ir tai natūralūs dalykas: 
darbininkų klasė nėra milita- 
rizmo klasė. Darbininkai yra 
turto gamintojai, o ne gyvas
čių naikintojai.

“Sovietų Rusija čia nėgali 
būti pavyzdys pramoninių ša
lių proletariatui. Rusijoje bol
ševikus išgelbėjo nuo žuvimo 
ūkininkai? kurie buvo suintere
suoti tuo, kad jiems tektų dva
rų žemė.”

*
Rusijos armija buvo da 

svarbesnis veiksnys bolševi
kų revoliucijoj, negu ūkinin
kai. Armija buvo baisiai ka
ro išvarginta; ji tik laukė, 
kad jai Ęasafotų;

Reikia pasakyti, kad pa- 
| naši padėtis buvo ir Vokieti
joj, kuomet kaizeris pralai- 
! mėjo karą ir socialdemokra- 
jtams teko paimti valstybės 
vairas į savo rankas. Jie tuo
met buvo geriausia organi
zuota ir stipriausia partija 
Vokietijoj, ir nėra abejonės, 
kad jie tuomet butų galėję 
pasielgti taip, kaip Rusijos 
bolševikai: seną armiją pa
leisti, o jos vieton pastatyti 
sau ištikimą jėgą.

Bet klausimas, ar jie butų 
tuomet atsilaikę prieš ali- 
jantų armotas? Aliantai bu
vo pasiryžę sunaikinti Vo- 

i kieti ją ir socialdemokratų 
jie nebūtų pasigailėję. Jie 
užkrovė jai reparacijų naštą 
už karo nuostolius; jie oku
pavo visus pramonės cent
rus; jie stačiai pavergė visą 
vokiečių tautą. Prisiimti ši
tokį vergijos jungą butų 
priešinga socialdemokrati
jos principams, o atmesti jį, 
reikštų gal d a blogesnes pa
sekmes. Dėlto Vokietijos so
cialdemokratai ir nedrįso ei
ti bolševikų keliu.

Reikia pasakyti, kad ne
būtų atsilaikę ir bolševikai, 

i jeigu kaizeris butų karą lai- 
Įmėjęs. Nebūtų juos išgelbė- 
liusi nei “raudonoji armija.” 
į Juk vokiečių kariuomenė 
buvo jau užėmusi Ukrainą, 
Gardiną, Vilnių, Kauną, 
Liepojų, Rygą ir tuoj butų 
paėmusi Petrogradą. Jeigu 
Vakarų Fronte kaizeris butų 
laimėjęs, tai šiandien Mask
voje diktatoriautų ne Stali
nas, bet kaizerio sūnūs Wil- 
helmas ar koks kitas junke
ris, rusų baltagvardiečių pa
dedamas.

Bolševikų buvo laimė, kad 
aliantai laimėjo karą, sulau
žė Brest-Litovsko sutartį ir 
privertė vokiečius pasitrau
kti iš užimtų Rusijos dalių.

Taigi Sovietus išgelbėjo 
ne revoliucinė bolševikų 
strategija, bet susidėjusios 
tam tikros išorinės aplinky
bės. Jeigu ne tos aplinkybės, 
tai labai galimas daiktas, 
kad dėl bolševikų strategi
jos Rusijos revoliucija butų 
senai jau nuslopinta.

Vengrijos, Italijos, Vokie
tijos ir dabar Austrijos įvy
kiai aiškiai parodo, kad gin
klais darbininkams sunku 
viešpataujančią klasę nuga
lėti, kuomet ji turi savo ran
kose išlavintą armiją ir to
kius ginklus, kokių darbi
ninkai negali turėti.

Vienatinė darbininkų vil
tis yra apšvietoj ir vienybėj.

Reikia nulenkti galvas ir 
atiduoti pagarbą Vienos 
darbininkams, kurie krito 
nelygioj kovoj kaip tikri 
didvyriai; bet reikia taip 
pat žiūrėti, kad ateityje to
kių aukų butų kuo mažiau
sia. Reikia rūpintis, kad ne
kaltas darbininkų kraujas 
nebūtų betiksliai liejamas. 
Kuriuo keliu geriau yra eiti, 
mums parodo paskutiniai 
Londono rinkimai.

i
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laikė?” klausia korespon
dentas, ir pats atsako:

“Pirmiausia: — generalinio 
streikų nepasisekimas. Profesi
nių sąjungų vadovybė, iš ku
rios Dolifussas ‘bėdos parėdy
mais’ atėmė kuone visas teises, 
neturėjo pirmykštės įtakos į 
savo narius. Darbininkai savo 
fabrikų ir įstaigų viršininkų 
buvo demoralizuoti. Baimė dėl 
kasdieninės duonos kąsnio pra
radimo išvargino tuos gelžke- 
liečius. tramvajininkus, pašti
ninkus ir fabrikų darbininkus; 
jiems truko pirmykščio solida-, 
rūmo ir pasiryžimo. Sprendžia
mu momentu šucbundas nesu
silaukė pakankamos aktyvios 
paramos. Tuo tarpu teko kovo
ti su puikiai techniškai gink- . 
luotu ir be atodairos vartoj an- I 
čiu jėgą priešu. Antra vertus,' 
nemaža šucbundo vadų buvo 
areštuota ir dėlto kai kurios 
dalys negalėjo tinkamai susi
organizuoti ir laiku apsigink
luoti.”

Kova pralaimėta. Apmo
tos. ir kulkasvaidžiai nutylo. 
Dabar Vienos miesto vaizdą į 
korespondentas piešia taip: '

“Paliko apgriauti namai, iš
daužyti langai, išlaužytos du
rys ; šaltuos, • nekūrenamuose 
butuose verkiančios moterys ir 
vaikai.

“Užtenka pereiti per bet ku
rį didesnį Vienos darbininkų 
kvartalą. Pamatysite nubudu
sias moteris užverktom akim, 
mažais vaikais vedinas. Kur jų 
tėvai, sūnus, broliai? Vieni už
mušti, kiti bastos svetimuos 
kraštuos, o kas dar blogiau — 
kalėjime.

“Yra aukų ir iš heimvero 
pusės. Bet jais yra kam rūpin
tis.”

Dolifussas išprovokavo 
Austrijos socialistus ir su
ruošė skerdynę tuo tikslu, 
kad išnaikinus opoziciją už
tikrinti sau ilgą viešpatavi
mą. Bet “L. Žinių” korės-

DĖLKO AUSTRUOS SO
CIALISTAI NEATSI

LAIKĖ?
“Lietuvos Žinių” kores

pondentas parašė iš Vienos 
ilgą straipsnį apie tai, kaip 
Austrijos socialistų organi
zacija “Šucbundas” gynėsi 
nuo klerikališkai-fašistiškos 
valdžio užpuolimo.

“Kodėl socialistai neatsi-
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Paminklas Juodveidžiams Kareiviams.

Vaizdelis paroda paminklą, kuris nesenai buvo pastatytas Phi- 
j ladelphijoj juodveidžiams kareiviams, kurie krito per didiji kara. 
I

Taigi matome, kad Lietu
vos valdžia pirmutinė užda
rė lenkų mokyklas ir nubau
dė jų mokytojus, o lenkų re
presijos Vilnijoj buvo tik 
“atsilyginimas” Kaunui.

Kaip sakėm, mes lenkų 
buržuazijai ir jos valdžiai 
neturime gero žodžio. Bet 

1 mūsiškiai šovinistai negeres- 
r! ni. Susipratę darbininkai tu- 
įri kovoti prieš visus, kas tik

DAR APIE KRUVINĄ LIETUVIŲ 
TRAGEDIJĄ AMSTERDAME.

iį

to motyvais, tai chuliganų j 
darbas.

Bet kasgi tokį chuliganiz
mą auklėja, jeigu ne patrio
tinė spauda? Juk kiekvienas 
musų tautininkų laikraštis 
yra prikimštas žiopliausios 
propagandos prieš lenkus: 
lenkai žiaurus, lenkai suk-' 
čiai, lenkai ištyžę, lenkai 
melagiai, lenkai durniai ir 
t.t. ‘

“Keleivis lenkų buržua- kurst0 tautų neapykantą, 
zijos valdžią nesyki jau yra į^usu tikslas turi būt: tarp- 
pasmerkęs ir smerkia ją da-, tautinė brolybė ir solidaru- 
bar. Bet kritikuoti valdžios , 
politiką yra vienas dalykas,' n^s jr langų daužymas, 
o kurstyti neapykantą prieš:, 
visus lenkus yra kitas daly-1' 
kas.

Pastaruoju laiku musų 
pondentas sako, kad ilgai jis. “tautiškai nusiteikusioj” • 
neviešpataus, nes finansinėj 1 ' ’ ” ~
Austrijos padėtis yra katast-į 
rofiška, masių būklė kas į- 
diena eina blogyn ir ilgai I 
taip tęstis negalės.

PATRIOTAI NESUSITA
RIA DĖL LANGŲ DAU

ŽYMO.
Šiomis dienomis šovinistų 

sukurstyta minia Kaune iš-1; 
daužė lenkiškųjų įstaigų 
langus. Dėl šito įvykio pra- , 
šneko spauda. Patriotiškoji 
“Diena” nemato nieko blo
ga tame, kad—

“Minia pasipiktinusi kauni- 
nių lietuvių persekiojimais Vil
niaus krašte, Kaune padarė 
priešlenkiškas demonstracijas 
ir keletai lenkiškų Įstaigų Kau
ne išmušė langus.”

Išeina, kad lenkams taip 
ir reikia, nes Vilniaus krašte 
jie persekioja lietuvius. Va
dinas, akis už akį.

Bet patriotiškas “Lietuvos 
Aidas” yra kitokios nuomo
nės. Jis sako, kad langų len
kams daužymas yra “šlykš
tus” darbas ir pabrėžia:

“Juk jei tie lenkai musų Įsta
tymams butų nusikaltę, atitin
kamos įstaigos rastų, kas jiems 
padaryti.

“Norėtųsi manyti, kad vaka
rykščių ekscesų sumanytojai ir 
vykdytojai tai — kažin kokios 
Kauno padugnės, kurie tik lau
kia progos pareikšti savo pa
linkimus griauti, ardyti, nai
kinti. O jei tai jaunimas, kurį 
nuvedė prie langų keršto jaus
mas, tai jis juo labiau nusipel
nęs pasmerkimo. Iš jo laukia
ma išmintingo pasiryžimo ko
voms ir ateities žygiams, kurių 
kraštas gali pareikalauti, o ne 
neraliuoto padūkimo, ne veiks
mų, kuriuos galima kvalifikuo
ti tik kaip chuliganizmo pasi
reiškimus.”

Reikia pripažinti, kad 
“Lietuvos Aidas” čia sako 
tiesą. Daužymas langų kers- I
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spaudoj keliamas didelis 
triukšmas dėl “lietuvių per
sekiojimų” Vilniaus krašte. 
Sakoma, kad lenkai tenai 
pradėjo uždarinėti lietuvių 
mokyklas ir areštuoti musų 
veikėjus.

Bet ar žinote, kaip tas pra
sidėjo? Pasiklausykit, ką sa
vo biuleteny sako Kauno 
spaudos biuras “Talka:”

“Lietuvoje yra keliolika slap
tų lenkų mokyklų. Tose moky
klose buvo mokomi mažiau tau
tiškai susipratusių lietuvių 
ir kitų vaikai. Lenkai savo 
slaptose mokyklose lietuvių 
vaikus lenkino ir juos auklėjo 
priešvalstybinėje dvasioje. Bu
vo įspėti tokių mokyklų laiky
tojai ir organizatoriai, tačiau 
jie į Įspėjimus nekreipė dėme
sio. Tada buvo nutarta slaptas 
mokyklas uždaryti, o jų orga
nizatorius ir mokytojus nubau
sti.

“Kai Lietuvos administraci
jos organai įvykdė šį teisėtą ir 
būtiną nutarimą, nepriklauso
mosios Lietuvos lenkai pradėjo 
į visas puses šaukti ir skųstis, 
kad jie čia iš naujo persekioja
mi. Iš tų jų nepagrįstų skundų 
lenkų laikraščiai Lenkijoje su
darė didžiausią triukšmą, kuo 
juodžiausiai pradėjo vaizduoti 
Lietuvos lenkų gyvenimą. Jie 
net drįso Lietuvai priminti jos 
tarptautinius pasižadėjimus, 
kuriais esąs kiekvienai mažu
mai laiduojamas laisvas kultu- 
rmis veikimas, pramanė nebū
tus dalykus apie musų teismo 
bei administracijos organų 
žiaurumus ir policines priemo
nes. To dar buvo maža,

“Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse okupantai Vilniaus 
krašte visokiais budais pradėjo 
persekioti tenykščius nekaltus 
lietuvius, jų daug suimdami ir 
į kalėjimus susodindami. Len
kai aiškinasi, kad visa tai darą, 
keršydami už lenkų mažumos 
persekiojimą nepriklausomoje 
Lietuvoje.”

• * K •

Bolys suvarė savo moteriai 
6 šuvius. Buvo “pasiutęs 

komunistas.”
Pereitame “Keleivio” nu

meryje jau buvo rašyta, kad 
New Amsterdamo mieste, 
New Yorko valstijoj, komu
nistas Juozas Bolys nušovė 

.savo meilužę ir pats nusižu- 
:dė.

Dabar gavome aiškesnių 
'apie tai žinių. Pasirodo, kad 
j tai buvo ne Juozas Bolys, 
i bet Konstantas Balys. Kitos 
i smulkmenos irgi išrodo ki
taip, negu buvo nupasakota 
pirmoj žinioj, kurią mes bu
vom paėmę iš Bostono anglų 
dienraščio.

Musų korespondentas, ku
ris gerai K. Bolį pažinojo, 
paduoda apie jį šitokių in
formacijų :

“Konstantas Bolys, kurio 
tikroji pavardė buvo Ramu- 
nis, buvo dzūkas, kilęs nuo 
Seirijų. Atvykęs Amerikon 
jis apsigyveno Lawrence, 
Mass., ir tenai vedė pirmu
tinę moterį. Sugyvenęs su ja 
3 vaikus, jis pradėjo nebe
duoti jai užlaikymo. Buvo 
užtai suimtas, atiduotas ka
riuomenėn ir išvežtas Fran- 
cuzijon, bet mūšiuose neda
lyvavo.

“Po karo K. Bolys sugry
žo namo ir persiskyrė su pir
mutine savo žmona, palik
damas namus ir vaikus.

“1924 metų vasarą jisai 
pasirodė Amsterdame, kur 
jo niekas nepažinojo, ir čia 
pradėjo jieškoti naujos pa
čios. Ir susirado. Tai buvo 
Julė Bernotaitė, anot žmo-
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mas, o ne tarptautinės pešty- posakio —- paukštis be
vuodegos. Jis buvo gimusi 
Šiaulių apskrity, Žagarės 
parapijoj, bet augusi Latvi- 

. Aš ją pažinojau nuoIš Plataus Pasaulio. ; ; , , ■—1913 metų. Buvo nieko sau 
--------- 'mergele, mylėdavo vLus 

Telegramos sako, kad pa- vaikinus, o ypač tuos, kurie 
staruoju laiku Gekoslovaki— turėdavo pinigu 
joj pradėjo r*;*;—___ ____
smarkiai dirbti visos ginklų Į sidraugavo, 
ir amunicijos dirbtuvės. ~ .2".__  ___

es^ daromi Jugosla- $2,000 už pusę parduoto na-

mergelė, mylėdavo visus

. x Dėl to ir
nepaprastai su Boliu-Ramuniu greitai su- 

, kad tas turėjo 
gavęs iš valdžios bonusą ir

vijai ir Rumunijai. Čekoslo
vakijoj via visam pasauly 
pagarsėjusios Škoda armotų 
dirbtuvės, kurios buvo pa
statytos tenai Austro-Veng
rijos valdžios pinigais ir ap
rūpindavo ginklais visų Au
stro-Vengrijos armiją.

Centralinėj Azijoj, už Ka
spijos Juros, Sovietų moksli
ninkai surado turtingus auk
so ir sidabro sluogsnius. Da
bar tenai tiesiamas gelžkelis 
ir tuoj prasidės tų gamtos 
turtų ekspluatacija.

✓

Nacių valdžia Vokietijoj 
paskelbė patvarkymą,- kad 
žydai negali tarnauti nei 
Vokietijos armijoj, nei lai
vyne. Na, dėl šito tai jau žy
dai tikrai neprotestuos.

Estijoj valdžia nutarė už
daryti karo veteranų organi
zaciją. Veteranai dėl to pa
kėlė didžiausias riaušes. Vi
soj šaly paskelbtas karo sto
vis. Kariuomenė užėmė ve
teranų organizacijos centrą 
ir areštavo vadus.

Nežiūrint Hitlerio kalbų 
apie taiką, Vokietija uoliai 
ruošiasi karui. Francuzų ir 
anglų karo dalykų žinovai 
tvirtina, kad jau dabar Vo
kietija galėtų pastatyti karo 
laukan 3,000,000 vyrų armi
ja.

1

mai ir pastaruoju laiku jie
du krūvoj jau nebegyveno. 
Ji turėjo pasisamdžius sau 
kambarį Robertsų šeimoj ir 
tenai gyveno. Ne gana to, 
ji užvedė bylą, reikalauda
ma persiskyrimo ir pinigų 
grąžinimo. Kokius pinigus 
ji turėjo galvoj, tikrai neži
nia, bet gana to, kad dėl tos 
bylos Bolys atėjo pas ją vie
ną vakarą pasikalbėti ir jie
du smarkiai susibarė. Pas
kui jis išėjo laukan, o apie 
9:30 valandą vėl sugryžo. 
Sugryžo ir tiesiai nuėjo į jos 
miegamąjį kambarį. Robert
sų 19 metų amžiaus duktė 
Veronika pamatė, kad ran
koj jis turi revolverį. Ji su
prato, kad čia bus jau nege
rai. Ji greit įbėgo į kitą kam
barį ir išmušė langą į gatvę, 
manydama, k a d stiklų 
skambėsis atkreips žmonių 
dėmesį ir pribus kokia nors 
pagalba.

Bet niekas to nepastebė
jo, o Bolys ilgai nelaukė. Jo 
žmona tuo laiku ruošėsi gul
ti, o gal buvo jau ir atsigu
lus. Bolys greitai įnėjo į jos 
kambarį ir nesakydamas nei 
žodžio pradėjo šaudyt. Jis 
suvarė į ją 6 šuvius iš auto
matiško pištalieto.Viena kul
ka pataikė pilvan, dvi sulin
dę į kairiąją kruti, dvi į de
šiniąją krūtį, o viena pervė
rė kairės rankos riešą. Tuo
met Bolys pridėjo ginklą 
sau prie kaktos ir pats nusi
šovė.

Nusišovusio Bolio kiše- 
niuje buvo rastas laiškas 
nuo jo vaikų iš Lavvrence’o. 
Matyt, jie jo da neužmiršo 
ir kai kada parašydavo. Lai
škas rašytas lietuviškai, bet 
užbaigtas anglišku atsisvei
kinimu, “Goodbye, Dad.” 
Po laišku pasirašo tris vai
kai: Joseph, Victor, Billy.

Prie to, kas aukščiau pa
sakyta, gavome dar papildo
mu žinių iš Amsterdamo nuo 
kito savo korespondento, L. 
Kimonto, kuris rašo: “Pri- 
siunčiu iškarpą iš vietos lai
kraščio, tai matysite iš jos, 
kokią tragediją čia įvykdė 
karštas komunistas ir ‘laisvi- 
ninkas' Kostas Bolys. Apie 
10 metų atgal jis atvažiavo 
čia iš Lawrence, Mass., kaip 
nevedęs vaikinas ir ėmė 
meilintis prie merginų. Lai
kui bėgant prisitaikė prie 
Julės Bernotaitės, kuri turė
jo farmą netoli nuo Amster
damo. Pagyvenus abiem 
krūvoje porą metų, išėjo 
aikštėn, kad jis yra palikęs 
Lawrence 3 vaikus ir mote
rį. Iš pradžių jis čia vadino
si Ramunių, bet kai paaiškė
jo jo praeitis, tai pasisakė 
esąs Bolys. Tada parsitrau
kė čionai ir savo vaikus, ku
riuos Bernotaitė padėjo už
auginti. Paaugę vaikai pasi
traukė nuo tėvo, o tarp Bo
lio ir jo žmonos Bernotaitės 
prasidėjo nesutikimai, nes 
jis buvo prasto budo žmo
gus, daug gerdavo, dirbt 
darbo ant farmos nenorėda
vo, ir girtas namo parėjęs 
keldavo betvarkę.”

Pridėta iškarpa iš angliš
ko dienraščio sako, kad Bo
lio ir Bernotaitės kūnai buvo 
palaidoti Fair View kapinė
se, netoli Amsterdamo, 11 
kovo dieną. į šermenis buvo 
atvažiavę visi trys Bolio sū
nus ir brolis Kazys iš Law- 
rence’o.
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Japonija pradėjo stropiai 
ruošti savo oro laivyną karui 
prieš Rusiją. Pereitą sąvaitę 
Kagamigahara aviacijos 
lauke susikūlė du karo lėk
tuvai darydami kariškus 
pratimus. Abidvi mašinos 
nukrito ir 7 japonai užsimu
šė.

mo, kuomet skyrėsi su savo 
pirma žmona. Pirmutinė jo 
žmona tebėra da gyva ir gy
vena, rodos, Latvrence.

“Konstantas Bolys buvo 
pasiutęs komunistas. Šįmet 
sausio mėnesy jisai viename 
restorane biauriai sužalojo 
dviem vyram veidus užtai, 
kad šie nenorėjo komunistiš
kos ‘Laisvės’ pirkti. Buvo 
nedidelio ūgio žmogus, pa
našus į čigoną ir baisiai ker
štingas. Jis gyveno ant far
mos, tam pačiam taune, kur 
ir aš gyvenu. Aš esu buvęs 
jo name 3 kartus. Su jo žmo
na kalbėjausi latviškai.” •

Pereitoj žinioj buvo pasa
kyta, kad Bolys gyveno su 
meiluže ir užmušė ją dėl to, 
kad jis ją labai mylėjo, o ji 
jo meile nepasitenkindavo 
ir išeidavo su kitais vyrais.

Dabar gi pasirodo, kad 
Bolys su Bernotaite buvo jau 
vedęs ir kad tragedija įvyko 
ne dėl meilės, bet dėl šeimy
niškų nesutikimų. Amster
damo “Evening Recorder” 
paduoda apie tai šitokių 
smulkmenų :

Kada K. Bolys susipažino 
su Jule Bernotaite, ji turėjo 
savo vardu farmą Charlsto- 
no taune. Jisai apsigyveno 
pas ją ir nekurį laiką gyveno 
abudu krūvoj nevedę. Bet 
1930 metų 22 gruodžio apsi
vedė. Ji tuomet užrašė pusę 
farmos jam. Vėliau prasidė
jo naminiai nesutikimai. Ji 
skųsdavosi, kad jis perdaug 
gerdavo, mušdavos ir bend
rai buvo niekam nevertas 
žmogus. Ant galo ji prisitai
kė prie jo ir prikalbino, kad 
jis atsirasytų savo pusę far- uvu yv uwm, rusi
mos jai atgal, ką jis ir pa- svyravo ir griuvo. Pasauktas 
darė. 'daktaras rado jį jau nebegy-

Tuomet vėl kilo nesutiki- vą.

KUNIGAS NUMIRĖ PINI
GUS BERINKDAMAS.
New Yorke pereitą nedėl

dienį kun. Oliver Paul Bam- 
hill pabaigė pamokslą ir pa
siėmęs samtį leidosi per baž
nyčią pinigų rinkti. Bekišda- 
mas samtį vienam parapijo- 
nui po našia, kunigas susi-

*
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
IŠ CHICAGOS PADANGES.

Dėl $4 nušautas jaunas 
lietuvis.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
Bridgeporte buvo palaido- į 
tas Adomas Skrodis, 18 me-! 
tų amžiaus lietuviukas, ku-! 
ris su kitu bomu užpuolė plė
šimo tikslais valgomų daik
tų krautuvę ir savininko bu
vo nušautas. Jiedu buvo pa
grobę vos tik $4 ir leidosi 
bėgti. Krautuvininkas palei
do keliatą šūvių ir bėgantį 
lietuviuką nukirto. Kitas 
plėšikas pabėgo. Užmuštas 
Skrodis buvo palaidotas lie
tuvių katalikų šv. Kazimie
ro kapinėse, su mišiomis. 
Tai didelis smūgis motinai.

Apiplėšė lietuvio saliuną.
Ant musų garsiosios Litu- 

anica avė. pereitą sąvaitę 
buvo padarytas užpuolimas 
ant lietuvio K. Ūkelio saliu- 
no. Apie 12 valandą nakties 
inėjo trys banditai uždeng
tais veidais, atkišo revolve
rius, liepė visiems tenai bu
vusiems žmonėms suklaupti, 
paskui iškraustė visiems ki- 
šenius ir prasišalino. Ap
skaitoma, kad iš viso jie “su- 
sikolektavo” apie 30 dole
rių. Išeidami pasiėmė da ir 
dvi bonkas degtinės.

Atsiskyrę su šiuo pasauliu 
lietuviai.

Šiomis dienomis Chicagos 
lietuvių kolonija neteko ke
lių savo narių. Tarp tų rei
kia paminėti Vincą Mikne- 
vičių, kuris mirė 13 kovo. 
Jis buvo kilęs iš Mariampo- 
lės apskričio, Liudvinavo 
valsčiaus, Amerikoje išgy
veno 27 metus ir mirė turė
damas 43 metus amžiaus.

Domicėlė Žukienė, po tė
vais Voželaitė, kilusi iš Šer- 
laukių kaimo, Tauragės ap
skričio, Tenėnų parapijos, 
mirė 11 kovo, susilaukus jau 
67 metų amžiaus.

Antanas Jasutis, 50 metų 
amžiaus lietuvis, mirė 10 
kovo. Kilęs iš Stungių kai
mo, Žagarės parapijos, Šiau
lių apskr.

Domininkas Kurmis, jau 
70 metų senelis, mirė 12 ko
vo. Buvo kilęs nuo Papilės, 
Šiaulių apskričio.

Petro Juozas.

SEATTLE, WASH.
Darbai prie girių kirtimo 

ir abelnai medžio išdirbystė- 
je biskį pagerėjo, bet bedar-; 
bes sumažėjimo žymės nėra. 
Anglių kasyklose dirba poį 
2-3 dienas į savaitę, po 8 va
landas į dieną. Bedarbių 
skaitlius toks pat. “Breadlai- 
nė,” kaip matosi, tai da pa
didėjo, negu kad pereitą ru
denį buvo. Matomai daugiau 
suvažiavo iš šaltų rytinių 
valstijų, mat čia iš bėdos ir 
lauke gali pagulėt. Lietuvių 
pas mus maža kolonja, bet 
gražiai santaikoje sugyvena, 
ir skirtingų nuomonių, vieni 
kitiems užmetimų nedaro. 
Turime vietinę pašelpinę 
draugystę vardu D. L. K. 
Gedimino, narių turi apie 
70. Pereitą meta mirė penki 
draugai, Ona Shimulevičie- 
nė 48 m., Augustas Martin- 
kaitis 72 m. (sudegintas 
Krematorijoje), Ona Moc
kienė 75 m., Juozas Revuta 
67 m. ir Barbora Šimkunie- 
nė 61 m. Pomirtinės viso 
išmokėjom $500.00, o ligo
nių taipgi turėjom daug, pa
šalpos išmokėjom $415.00. 
Pomirtinių ir pašalpos ligo
niam draugystė viso išmokė
jo $915.00. Bet kolei kas lai
komės neblogiausiai, nes tu
rėjom savo geležinio kapita
lo virš $4,000.

A. Kalvaiti*, 
Dr-stės sekr.

PITTSBURGH, PA.
“Galvos” ir “Uodegos.”

i Pittsburgho lietuvių veik- 
įloje yra visokių įdomybių, 
visokių partijų, religijų ir ki
tokių dalykų ir apie tai kaip 
kada būna ir laikraščiuose 
parašoma.

1 Pastaruoju laiku čia atsi
rado dar “galvos” ir “uo
degos.” Taip vadinami tūli 
musų veikėjai. Jei “uode
gos” kur sukruto be “galvų” 
sutikimo, tai dažnai iškyla 
skandalas. Bet jei “galvos” 
ką pradeda veikti, tai žino
ma, nėra nė reikalo tartis su 
“uodegomis.” Bet “uode
gos” žino savo vietą ir nesi- 
skverbia į priešakį.

Tik vienas buvo toks atsi
tikimas, 
nušluostė 
Tai buvo 
kuomet paprasti žmonės su
ruošė Janušauskui aviacijos 
dieną, nepasiklausę Vaizbos 
Buto didelių galvų. Viena 
didelė galva tai pastebėjusi 
tuomet ir pasakė, kad avia
cijos dieną rengia tik “uode
gos” ir todėl Vaizbos Butui, 
kuris susideda tik iš “gal
vų,” visai neišpuola toj die
noj dalyvauti.

Tai taip ir prasidėjo pas 
mus “galvų” su “uodegoms” 

1 nesutikimas.
Kad nedavus “uodegoms” 

galioti, tautiškos “galvos” 
padarė uniją su davatkomis 
ir visokiais brostvininkais, 
surengė Lietuvos Neprigul- 

' mybės paminėjimą ir visi su
sėdo ant priešakinių kėdžių, 
kad “uodegos” neužlystų už 
akių. Na, tegul sau džiaugia- 

• si seni vaikai, niekas jiems 
to unaro nepavydi.

Dabar Pittsburghe susto
jo veikęs Lietuvių Radio 
Kliubas. Iš to musų “galvos” 
irgi džiaugiasi. Bet tai asilų 
džiaugsmas, nes tas kliubas 
niekam nieko blogo nedarė, 
o gero lietuviams padarė la
bai daug. Net ir tų pačių 
“galvų” pramogas paskelb
davo nemokamai. Dabar 
Radio Kliubo nėra, ir Pitts
burgho lietuviai neturi radio 
programų. Taigi dabar “gal
vos” turėtų parodyti, ką jos 
gali. Mes lauksim.

. Uodega.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

NAUJI IR SENI DALYKAI.

(1) Frank Corrigan, Amerikos atstovas Salvadoro respublikai. (2) Naujas Amerikos karo lai
vas “Ne\v Orleans.” (.3) Prezidentas Rooseveltas pozuoja laikraščiu reporteriams.

LIŪDNAS ATSITIKIMAS DETROITO
LIETUVIUOSE.

kada “uodegos” 
“galvoms” nosį, 
pereitą rudenį, DETROIT, MICH.

Masinis mitingas ir LSS. 116 
kuopos vakarienė.

Socialistų partija vasario 
24 d. surengė masinį mitin
gą ir prakalbas, kad užpro
testuoti prieš Dollfusso su
rengtas Austrijoje skerdy
nes. Prakalbos įvyko Cass 
Technical High School au
ditorijoje. Žmonių susirinko 
2,000 su viršum.

Kalbėtojų buvo keli. Nuo 
socialistų kalbėjo adv. H. 
Riseman, nuo mechanikų 
unijos M. Smith ir H. Harri- 
son ir nuo Anglijos Nepri
klausomos Darbo Partijos J. 
B. Mathew bei Jennie Lee. 
Visi kalbėtojai kuoaštriau- 
siai pasmerkė klerikalų bar
barišką diktatūrą, kuri su
naikino Vienos darbininkų 
apartmentinius namus ir be 
jokios atodairos šaudė pa
čius darbininkus.

Sušelpimui našlių ir naš
laičių, kurių tėvai žuvo be
kovodami 
diktatūrą, 
$157 aukų.

Detroito 
labai pasipiktinę komunistų 
chuliganiškumu, būtent, iš
ardymu New Yorke masinio 
darbininkų susirinkimo, kur 
dalyvavo apie 20,000 žmo
nių. Jie dabar kuo geriausiai 
mato, kad komunistai yra 
aršiausi darbininkų vieny
bės ardytojai.

♦ ♦ ♦

PITTSBURGH, PA.
Sandariečiai perka mišias 

pas Romos kunigus.
“Sandaros” No. 8 teko 

pastebėti korespondenciją iš 
Pittsburgho, kurioj sanda- 
riečių veikėja p. Kotrina 
Bemotaitienė dėkoja Pitts
burgho sandarieriams ir tau
tiškos parapijos parapijo- 
nims “už tokią brangią do
vaną.” O ta “brangi dova
na” buvo sandariečių dar
buotojo p. J. Virbicko už
pirktos- mišios, vietoj gėlių 
vainiko, p. Bemotaitienės 
mirusiam sunui.

Tačiau p. Bemotaitienė 
nepaaiškino, kur tos mišios 
buvo užpirktos, tai “Sanda
ros” skaitytojai gali manyti, 
jog tai buvo tautiškoj bažny
čioj. Ištikrujų gi p. J. Vir
bickas užpirko jas pas Ro
mos biznierį kun. Kazėną, 
kuris yra didžiausias Pitts
burgho sandariečių ėdikas 
ir kitaip jų nevadina, kaip 
tik “sandarokai.” Pats p. J. 
Virbickas tik per plauką ne
gavo mušti nuo kun. Kazėno 
komitetininkų už dalinimą 
sandariečių plakatų. Įdomu 
todėl butų žinoti, ar kun. 
Kazėnas prisirašė prie san
dariečių, ar sandariečiai įsi
rašė Kazėno parapijom

Tautiška* parapi jonas.

CAMBRIDGE, MASS.
Pruseikos prakalbos.

J. Andriukaitis, tai tikras 
“nenuorama.” Jis parsi- 
kviesdamas čion Pruseika 
prakalboms pridarė naujo 
trubelio musų kreivosios li
nijos kareiviams.

Pruseika kalbėjo apie po
ra valandų be pertraukos, 
nušviesdamas Amerikos 
darbininkų padėtį, jų klasi
nes spėkas, NRA reikšmę, o 
taipgi Vokietijos, Francuzi- 
jos ir Austrijos įvykius.

Pabaigoje kalbėjo apie 
Bimbos “liniją” ir kodėl at
sirado skloka. Smerkdamas 
tą “liniją,” kuri reiškiasi ne
tik pas lietuvius, bet ir pas 
amerikonus ir pas visas ki
tas tautas, jis pasakė, kad 
tokia komunistų taktika yra 
pragaištinga ne tik i laisvi žmonės, bet pas mus
minioms, bet ir pačiai tie- •• ■ • , , * ,
šia jai” linijai, nes jos nariai 
žymiai mažėja.

Pruseika pasmerkė “tie
siąją” liniją ir už išardymą 
darbininkų susirinkimo, ku
ris buvo suruoštas protestui 
prieš Austrijos budelius. 21 
Jam .esą labai neaišku, kas 
priešakyje tų visų “baublių” bai atsilikę nuo kitų koloni- 
stevi. Jo manymu, tokia takU jų. Katrie jau visai nepro- 
tika niekados neprives dar-;tauja, tai tie katalikai, o kat- 
bininkų prie išsiliuosavimo. 
Sako, pirma, negu bus gali
ma ko nors atsiekti, darbi
ninkai turėsią susivienyti 

• nors svarbiausiuose klausi- 
Į muose.

Kadangi Pruseika dabar j čia savo plaukus 
pats pasmerkė tą darbą, ku-

Kovo 3 d. LSS. 116 kuopa' ri jis dirbo prie bimbinės Iš
turėjo labai gražų parengi-Unijos, pasiaiškindamas, kad 
mą — vakarienę ir prakal
bas. O paskui buvo šokiai. 
Nors ir gavėnės laikas, bet 
viskas labai gerai pavyko. 
Žmonių susirinko apie 200. 
Jaunuolių dūdų orkestras 
grojo šokiams.

Vakarienė buvo puikiai 
priruošta ir stalai gražiai iš
taisyti. Iš vietinio socialistų 
lokalo asilankė trys kalbėto
jai. Kalbėjo daugiausiai a- 
pie Austrijos darbininku ko
vą prieš fašistų diktatūrą. 
Prisiminė ir apie komunis
tus, kurie provokatoriškai iš
ardė New Yorke milžinišką 
darbininkų mitingą.

Kad šis parengimas buvo 
sėkmingas, tai pirmiausiai 
kreditas priklauso rengimo 
komisijai, kuri susidėjo iš 
draugų J. Pelkio, B. Keblai- 
tienės ir M. Strazdienės. Ti- 
kietų pardavinėjime B. Keb- 
laitienė sukirto vi&», — ji 
viena pardavė 65 tikietus. 
Nemažai pasidarbavo ir kiti 
kuopos nariai. Tad visiems 
ačiū. >

Parengime dalyvavo ir iš 
Chicagos svečiai. Būtent, A. 
Vaivada iš “Naujienų” ir 
Frank Bulaw, “Naujienų” 
korespondentas ir kontes- 
tantas.

taipgi padainavo ir ukrai
niečių choras.

Musų dusių ganytojai ra
gino visus lietuvius būti ge
rais katalikais, bijoti Dievo, 
klausyti kunigų ir nesigailė
ti pinigo šventablyvam biz
niui. Liepė skaityti kunigų 
leidžiamus laikraščius, bet 
nuo kitokių šalintis.

Kalbėjo da vienas musų 
didelis patriotas, buvęs biz
nierius ; bet jo “spyčius” bu
vo jau truputi pavėluotas. 
Koks 100 metų atgal tokia 
pasaka gal ir tiktų, bet šian
dien ji ne vietoj.

Buvo ir du geri kalbėtojai 
iš musu vietiniu lietuviu, bet 
jie pažangaus nusistatymo, 
tai davatkoms ir sandarie- 
čiams jie nepatiko ir pradė
jo pakampėse zurzėt prieš 
juos. Kitur sandariečiai yra

Motina ašaromis rašo apie 
savo dukters nelaimę.

Gerbiamoji “Keleivio” re
dakcija, malonėkite patal
pinti šią žinią į jūsų gerbia
mą laikrašti, kad Detroito 
lietuviai žinotų, koks buvo 
musų mieste atsitikimas. Dėl 
šito įvykio reikėjo 8 kartus 
stoti teisman, ir tik dabar, 1 
kovo, šita byla buvo užbaig
ta.

Papasakosiu, kaip tas vis
kas prasidėjo. 1931 metais 
sirgo musų kaiminka Barbo
ra M-nė. Jos vyras atėjo pas 
mane ir pradėjo prašyti, kad 
aš leisčiau savo mergaitę pas 
juos padirbėti. Aš ėmiau aiš
kinti, kad da maža, niekur 
nedirbus, prie to d a reikia 
lankyti mokyklą. O jis nusi
juokė ir sako: gali ateiti po 
mokyklos valandų, o kai dėl 
darbo, tai koks ten darbas! 
Paduoti stiklą vandens ligo
nei, tai ir viskas. Jeigu jau 
taip, sakau, tai gali eiti, kuri 
nori. Jis pasiėmė vieną ir nu
sivedė.

Vėliau ta moteris pasvei
ko ir mano mergaitė tenai 
jau nebėjo. Bet anksti 1933 
metų pavasary sužinojau, 
kad mano mažoji mergaitė 
išlieka vis iš mokyklos ir ka
žin kur dingsta. Pasirodo, 
kad ji turi pinigų ir vaikš
čioja į teatrus.

į vasaros pabaigą paste
biu, kad mano mergaitė pra
deda smarkiau augti. Aš pa
sišaukiu ją į savo kambarį ir 
sakau, kad su tavim jau ne
gerai. Eik iš namų, sakau, ir 
greičiau ženykis.

Ji puolė ant kelių ir pra-

prieš Dollfusso 
tapo surinkta

darbininkai yra

Drapokas.

jie turi sudarę bendrą frontą 
su klerikališkais fašistais.

i Du jaunuoliai, broliai Vi- 
i nikaičiai, gražiai pašoko.

Buvo ir štampų pardavi
nėjimas, bet žmonės šito fa
šistiško biznio nerėmė.

New Britaino lietuviai la-

ten nebuvo ir nėra, galimy
bės dirbti savo protžū, nes 
viskas yra diktuojama iš vir
šaus, tai nėra prasmės jį nei 
kritikuoti. O kas link jo šios 
prakalbos, tai ji buvo švari 
ir rimta.

Jojo priimtuvėms “baub
lių choro” čia nebuvo, bet 
po prakalbų jis turėjo nema
žai pasiklausyti įvairių “pa
aiškinimų” ir “pamokini
mų” iš bimbinių pusės. Bet 
visa šita ščyrujų “procia” 
nedavė jbkių vaisių jiems. 
Pruseika pasisakė pasiliekąs 
sklokininku ir ant toliaus.

Žmonių prakalbose, kaip 
ir paprastai, buvo nedaug.

Šelmis.

rie iš proto nuplikę, tai tie 
vadinasi sandariečiais. Bet 
ne visi plikiai yra tokie. Ku
rie pliki ir savo plikių nesle
pia, tai tie yra laisvos min- 

•ties žmonės. Bet katrie ver- 
iš abiejų 

šonų viršun, kad uždengus 
nusišėrusias prakaules, -tuos 
žmonės vadina sandarie
čiais.

Jaunos musų skaistavei
dės, kurios jau persirito per 
16 metų ir d a nepasigavo 
ant pavadžio nei vieno pli
kio sandariečio, tos glau
džiasi prie šventos bažnytė
lės, tikėdamosios nors į kle
beno gaspadines patekti. 
Bet jų yra labai daug ir vi
sos klebonijoj nesutilps. 
Šiaip ar taip, čia visgi ne 
Turkija ir “dvasiškas tėve
lis” ne sultonas.

Darbo Žmogus.

WEST HANOVER, MASS. 
Mirė James Šarkis.

Vasario 22 d. mirė J. Šar
kis, jaunas vyras, 39 metų 
amžiaus. Velionis paliko ga
na didelę šeimyną, žmoną ir 
5 vaikus; seniausias 18 me
tų. Buvo darbštus ir nuotai
kaus bud<5 žmogus. Darbe 
jis patrako ir’į trumpą laiką 
mirė. Buvo didelis “Kelei
vio” mylėtojas, da sirgda
mas prašė savo draugų už
rašyt jam “Keleivį.” Pa
ėjo iš Ukmergėš apskričio, 

------------ w---------------------- ^Veprių parapijos, Labano- 
vokatų ir miesto tarybos na- • rių kaimo. Ilsėkis drauge, lai 
rys Savonis, kuris netik kai- būna tau musų amžina at- 
bėjo, bet ir gražiai sudaina- 1 mintis.

' ' Klemensas Navickas.

NEW BRITAIN, CONN.
Politika, tautiški reikalai 

ir kiti galai.
Kaip kasmet, taip ir šiais 

metais^ VVV. komitetas čia 
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Bažnytinis 
choras sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, paskui 
sekė prakalbos. Kalbėjo 
miesto majoras, visa eilė ad-

v •

vo vieną dainelę. Neblogai I 
I

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamoji Redakcija!

“Keleivio” 10-tame nu
mery, 7 kovo, pirmam pusla
py tilpo netiksli žinia apie 
buvusią Brooklyno socialis
tų vakarienę. Tenai pasaky
ta, kad kalbėjo advokatai 
Bagočius ir Gugis, ir kad 
publika netilpo į salę. Tai ne 
visai tiesa. Publikos buvo, 
tik jau netiek daug, kad sa- 
lėn nebūtų galėjusi sutilpti. 
Pirmesnėse Bagočiaus ir vė
liau “Keleivio” redaktoriaus 
prakalbose publikos buvo 
dvygubai daugiau.

Toliau rašoma, kad prie 
vakarienės socialistai tikėjo
si turėti tik apie 100 svečių, 
bet atėjo tiek, kad apie 20C 
turėjo grįžti atgal, nes nebu
vo visiems vietų ir valgio. 
Čia irgi netiesa pasakyta. 
Vakarienėj buvo tikėtasi a- 
pie 150 svečių ir apie tiek 
turėta. Kai kurie nuo durų 
sugryžo, bet tai nebuvo 200. 
Aš pats prie dura stovėjau ir 
mačiau savo akimis.

Da toliau pasakyta, kac 
sklokininku vakarienėj tžį 
vakarą buvę tik 30-40 žmo
nių. Kiek man žinoma, sklo- 

i kininkai tą vakarą vakarie
nės neturėjo; jų choras turė
jo tik vaidinimą su šokiais, 
kur žmonių buvo apie 300.

į Pagaliau pasakyta, kač 
vienybiečių vakarienėj tą 
vakarą buvę apie 20 žmo
nių. Ar vienybiečiai turėjo 
vakarienę, ar ne, tikrai ne- 

i žinau. Žinau tik tiek, kad du 
t vienybiečiai buvo atsilankę 

į socialistų pokilį. Bilietai
■ jiems buvo parduoti iš kal- 
• no.

Aš, žemiau pasirašęs LSS. 
, 19 kuopos sekretorius, pra

šau redaktoriaus patalpinti 
i šį mano laišką į “Keleivį,”
■ kad atitaisius minėtus netik

slumus. A. Žilinskas,
LSS. 19 kp. sekr.

dėjo verkti. Negaliu, sako, 
ženytis, nes jis ženotas.

Supraskit, koks tai buvo 
man smūgis! Nekurį laiką 
negalėjau nei žodžio ištarti. 
Senis jau nuplikęs, kelis kar
us vedęs, katalikų bažny
čioj šliubą ėmęs, ir šitaip pa
sielgė su mano kūdikiu!

Išvariau mergaitę, kad ei
tų ir paklaustų jo, ką jis ma
no dabar daryti. Rytojaus 
dieną kaltininkas atėjo ir 
pamatęs mane sako: “Pras
tai atrodai. Gal daktaro rei
kia?” Atsakiau: “Joks dak
taras neišims to skausmo, 
kurį tu man širdin įvėrei.”

O jis teisinasi:
“Ką padarysi, kad taip at

sitiko? Aš kaltas. Imkit ir 
nušaukit mane!"

Mano vyras atsakė: “Sun
ku bus rankas numazgot.”

Tada kaltininkas sako: 
“Nesirūpinkit. Aš žinau 

gerą daktarą; bus viskas ge
rai. Jis mano pačiai jau po 
šešių mėnesių pagelbėjo."

Aš sutikau, kad j ieškotų 
daktaro pagalbos, bet lie
piau surasti butą kur kitur, 
nes namie nenorėjau tokių 
dalykų matyti.

Jis gavo daktarą ir vietą 
surado. Už kambarį užmo
kėjo 75 dolerius.

Bet praėjo kelios dienos ir 
kažin kas pranešė policijai, 
kad musų mergaitė prapuo
lė. Policija tuoj surado ją, 
suėmė daktarą ir tuoj prasi
dėjo bylos, šešis kartus šau
kė iš valdžios, kad susitaikyt 
be teismo. Kaltininkas siūlė 
$2,000, kad taikytis, bet 
mano vyras atsakė, kad pi
nigų nenori, o tik nori, kad 
toks žmogus daugiau liuosas 
nevaikščiotų ir kitų mergai
čių neviliotų.

Taigi buvo teismas. Pik
tadarį ginti atėjo 6 butlege- 
riai ir lietuvis kunigas, kuris 
po priesaika pasakė, kad 
prasikaltėlis yra “doras 
žmogus ir geras katalikas.”

Kunigas jį teisina, o aš 
per ašaras nieko nematau. 
Ir šitą žinią siunčiu ašaromis 
sulietą.

Nukentėjusi Motina.

MAIKIO TĖVUI KOMP
LIMENTAI.

Pataria nusiderėti velykinę.
Sena “Keleivio” skaityto

ja Volungevičienė iš Dor- 
chesterio, Mass., sako:

Siunčiu Maikio tėvui du 
doleriu, tegul senis atlieka 
velykinę išpažinti. Bet tegul 
daugiau neduoda, kaip 1 do
leri. Laikai sunkus, tai ir ve
lykinė turi būt pigesnė. Ant
rą dolerį- tegul paaukoja 
Lietuvos socialdemokra- 
.tams.

Našlė užjaučia viengungį.
Magdalena Kurelaitienė 

rašo iš Baltimorės:
Girdėjau, kad Maikio tė

vas nori apsivesti. Aš irgi 
našlė, tai užjausdama vien
gungiui siunčiu $2, tegul nu
siperka naują kepurę ir ap
sisuka apie davatkas. Da
bartinis jo kaškietas išrodo 
kaip Baltimorės vežiko, tai 
merginos vargiai pasidabos. 
Aš skaitau Maikį su Tėvu 
jau per 10 metų. Pirma man 
jį nupirkdavo vyras, o kai 
vyras mirė, tai pati užsira
šau. “Keleivis” man labai 
patinka, nes ir raidės aiš
kios, ir lengvai suprantama 
kalba. Mano akys nuo ilgo 
darbo prie siuvimo jau nu
vargo, tai kitokio laikraščio 
jau nenoriu, kaip tik “Kelei
vį.” Jo dvasia man irgi labai 
patinka: drąsiai skelbia tei
sybę ir visuomet stoja už 
darbo žmonių reikalus.
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—Labas lytas, tėve! 
—Ant amžių, Maike!

na ir pasakyk, kad tu išva
žiuoji šventon žemėn.

—O ar yra tokia žemė?
—Yra, tėve.
—O kur ji?
—Palestinoj, žydų tėvy

nėj.
—Tai kaip žydų žemė ga

li būt šventa, Maike?
—Ji nėra šventa, tėve, bet 

katalikai tiki, kad ji šventa, 
nes Kristus po ją vaikščio
jęs.

—Olrait, Maike, sakyk to
liau.

—Taigi pasakyk, tėve, 
savo klebonui, kad tu išva
žiuoti Palestinon, ir papra
šyk, kad jis praneštų apie 
tai visoms davatkoms. O tu 
tuo tarpu išvažiuok ant far- 
mos ir per koki pusmetį ne
sirodyk. Paskui atsivešk nuo 
farmos akmenį ir pasakyk 
klebonui, kad tu parvežei jį 
iš šventos žemės, kad tai yra 
tas pats akmuo, į kurį Kris- 

> nusimušė koją. 
Kas jį tris kartus pabučiuoja

—Kodėl taip susirūpinęs, 
tėve?

—Daug turiu klapato, 
Maike. Gaspadinė pradėjo 
reikalauti, kad užmokėčiau 
už burdą. o aš pinigų netu
riu. Prašiau kad nusileistų, 
bet ji nei kalbėt nenori. Sa
ko, už dyką laikau, ir nori 
da pigiau!... Mokėk, sako, 
ba kitaip baksą išmesiu per 
langą.

—Tai prasti dalykai.
—Šiur, Maike, kad prasti.

. rr-Na. o užsidirbti negali, 
tėve?

—Man užsidirbt neleng
va, Maike. Kad bučiau pras
tas žmogus, tai didelės bė
dos nebūtų. Dabar farmeriai 
pradės laukus arti, tai išei
čiau ir ant burdo užsidirb
čiau. Ale kaip dabar, su ge
neroliška panaberija, tai to
kį prastą darbą žmogus negi taus asilas 
dirbsi.

—Jeigu tu taip bijaisi ir suduoda juo tris kartus 
naudingo darbo, tėve, tai 
kodėl neužskledi kokį nors 
biznį?

—Ot, Maike, čia tu gerai 
išfigeriavai. Man reikėtų už
sidėt biznį. Ale kokį?

—Na, o laikraščius pla- 
tint nenorėtum, tėve?

—O kaip juos platint?
—Labai lengva, tėve. Juk 

pažįstamų turi. Pasiimk ke- 
liatą laikraščių, nunešk pas 
juos vakare ir pasiūlyk, kad 
užsirašytų.

—Tai koks man bus iš to 
pažitkas?

—Redakcija tau atlygins 
užtai. Jeigu netingėsi pa
vaikščiot, per sąvaitę galėsi 
pasidalyti keliatą dolerių.

—O gal ir neblogai butų... 
Bet kokią gazietą tu patar
tum man užrašinėti, Maike? 
Aš mislinu, kad geriausia 
butų “Dūšios Išganymas.”

—Tokio laikraščio nėra, 
tėve. Antras dalykas, susi
pratę žmonės tokio laikraš
čio ir neimtų. Aš tau patar
čiau “Keleivį” platint.

—Ar tu pasiutai, Maike? 
Juk kunigas paskutinio pa
tepimo man neduotų už tokį 
darbą.

—Bet “Keleivį” skaito ir 
kunigai, tėve. Ir jie daugiau 
jį skaito, negu savuosius lai- 

. kraščius. 
J —Ne, Maike, aš to neda

rysiu. Geriau tu surask man 
tokį biznį, katras neštų ne
tiktai pelną, ale ir garbę po- < 
nui Dievui. . | —

—Gerai, tėve, padaryk gyvenamąjį ni 
taip: nueik pas savo klebo-Įžuvo 5 žmonės.
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Kaip Hitlerio Šnipai
Dirba Užsienyje

“Neuer Vorwaerts” spaus- konsulatų Vokietija kaiku- 
dina ilgoką straipsnį apie riose valstybėse turinti pa- 

j “trečiojo reicho” šnipų dar- skyrusi ir savo emisarus. Jie 
bus užsieniuose. Vokiečių išpildą įsakymus, kurie ofi- 
konsulatai ir diplomatinės j cialėms įstaigoms butų ne- 
atstovybės esančios pavers-;—K~"‘ 
tos šnipų centralėmis. Vo-i 
kietija šnipų reikalams ski
rianti milžiniškas pinigų su
mas.

Viso pasaulio svarbes
niuose centruose esą apmo
kamų ir neapmokamų vo
kiečių šnipų.

New Yorko generalinis 
konsulatas viens turįs 30 pri
komandiruotų šnipų. Londo
ne šnipų organizacija buvu
si ypatingai plačiai suorga
nizuota, bet anglų policijai 
pasisekė šią organizaciją 
užklupti ir paraližiuoti. Ir 
Ciuriche atidengta nacių 
šnipinėjimo centralė. Aust
rų laikraštis “Berner Tag- 
vvacht” atspaūsdino prane
šimą, kad ši centralė iš Vo
kietijos gavusi ištisą milijo
ną markių. Vokietijos nacių 
partijos finansų skyriaus ve
dėjas šiuo reikalu paskelbęs 
atšaukimą, kad “partijos ka
sa neduoda necionalsocialis- 
tų propagandai užsieniuose 
nė fenigio.” Bet kad nacių 
organizacijos užsieny gauna 
dideles pinigų sumas iš Vo
kietijos, to neatšaukė. Tai 
rodo, kad pinigus siunčia ki
tos instancijos — galbūt Ge
belso propagandos ministe
rija, o galbūt net ir užsienių 
reikalų ministerijos. Švedų 
nacių vadas Melingas pripa
žinęs, kad pastaraisiais mė
nesiais gavęs iš Vokietijos 
pusę milijono markių. Tai
pogi naciai nemaža pinigo 
siunčia ir Į Paryžių. Greta 
oficialių pasiuntinybių ir

i vakaro, bet jis daugiau iš 
konsulato nebeišėjęs.

Abu Krulso draugai apie 
tai pranešę policijai. Polici
ja pradėjusi sekti ir tardyti, 

• bet be jokio pasisekimo. Ka
dangi konsulatas turi ekste- 
ritorialines teises, tai polici
ja neturi teisių jo patalpose 
daryti kratos. Konsulatas gi 
pranešęs, kad Krulsas iš 
konsulato išėjęs lydimas sa
vo dviejų draugų. Manoma, 
kad Krulsas slapta išvežtas 
Vokietijon. Štai kaip veikia 
nacių šnipai užsieny.

i

galimi išpildyti. .
Nesą beveik nė vienos vai- i 

stybės, kurioj nebūtų susek
ti nacių šnipai. 1

Šnipų pareigosna įeina ir 
nepatinkamų asmenų “paša
linimas.” Vokiečiai dabar 
’abai seką 1923 m. lapkr. 9 
i. Hitlerio proklamaciją, 
curioj Dasakyta, kad visi na
rių priešai stovi už įstatymų 
ribos.

Apie šią veiklą liudija jau 
ištisa eilė atentatų. Vokieti
jos pasieny — abiejose pu
sėse — stovi specialus “nu
vežimo automobiliai,” kurie 
pagrobtą auką nuvežą gi
liau į Vokietiją. Šnipai vei
kią su suklastotais dokumen
tais ir nuolat stengiasi Įsi
brauti Į emigrantų tarpą. 
Gyvas pavyzdys esąs Rygo
je susektas Bešmitas.

Kaip įdomu šios žinios 
papildymą spausdina “Ti- 
mes” straipsniuką, kad Vo-{ 
kietijos konsulate Antverpe
ne nežinomu budu dingo ju- { 
rininkas komunistas Krul
sas. Jis tarnavo “Gerlands- 
tein” garlaivy, kuris palaiko 
susisiekimą tarp Antverpe
no ir New Yorko. Šiomis 
dienomis “Gerlandstein” Į- 
plaukęs į Antverpeno uostą. 'į^kia ir’vėl" išpučia,'' lyg 
Krulsas buvęs žinomas kaip koks gyvas sutvėrimas. 
aršus hitlerininkų priešas. 2____ _ „
Garlaivyje jis išmėtęs ir ko-(jo j įa rejškinį kaip Į tikrą 
mumstų proklamacijų. Įp-Į stebuklą, 
laukus į Antverpeną, Krul-' 
sas su s 
kęs į vokiečių konsulatą. Jis 
pats įėjęs į-.konsulatą, o 
draugai likę stovėti gatvėje.

I Draugai Krulso laukę iki

Sudegino Hitlerio Ir 
Dollfusso Iškamšas.

Portland, Ore.—Reed Ko
legijos studentai čia padarė 
Hitlerio ir Dollfusso iškam
šas ir, pavalkioję jas gatvė
mis, pakorė ant medžio ša
kos ir sudegino. Tą pačią 
dieną studentai paskelbė 
spaudoje šitokį pareiškimą: 
“Mes pasmerkiame barba
rišką Dollfusso valdžios už
puolimą ant socialistinių 
Austrijos darbininkų.” Po 
šituo pareiškimu pasirašė 40 
studentų, 7 profesoriai ir ko
legijos prezidentas Cole- 
man.

KALNAS, KURIS AL
SUOJA.

4 ________
Viktorijos valstybėje, Au- 

starijoj, Kastelmeno miesto 
apylinkėje yra geologiškas 
fenomenas, kokio kito visa
me pasaulyje nėra. Tai yra 
kalnas, kuris per metus vie
ną syki Įtraukia kvapą. Į-

Prietaringi žmonės žiurė-

, Bet atėjo mokyti žmonės 
savo draugais nuvy- ’ įr parodė, kad čia jokio ste-

I

Šj skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

FIZIOLOGINIS POILSIS. Kad jis butų tikslus, reikia at
sigulti ant šono, išsitiesti ir leis
tis visiems sąnariams ir raume
nims visiškai nurimti; užmerkti 
akis, lyg kad ruoštumeis užmig
ti. Tokia miego imitacija labiau
siai kūną atgaivina.

Vardas fiziologinis poilsis gali 
būti daugeliui naujas, bet visi 
gerai atsimenate, kaip mes vasa
rą miške, visai to nemanydami, 
išsitiesiam kiek galim, užmer
kiam akis ir lyg skęstam malo
nume ir būname absoliučioj ra
mybėj. Toks poilsio sunaudoji
mas yra puikus, sveikas ir rei
kalingas kiekvienam vargstan
čiam žmogui.

žincma, reikia saugotis neat- 
; šaldyti kūno; reikia vengti gulti 
. i šaltą lovą. Jeigu paima noras 
• fiziologiniai pasilsėti, neturint 

gero patiesalo ant grindų paties- 
. ti, arba ilgos lovos, patartina 
. vieton šaltų grindų, sėsti i kėdę. 
. Bet sėdėjimas turi būti tokis, 
. kad kuo mažiausiai butų itemp- 
. tos kūno dalys. Tam tikslui gal- 
. va yra nusveriama žemyn, akys 

užmerkiamos, kojos ištiestos Į 
prieki, rankos nukibusios ir vi-

Rašo Dr. V. S. Nares, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, JU.

Visiems gerai žinomas faktas, 
kad žmogus gali be darbo gana 
ilgai gyventi. Tą mums gerai 
parodo daugelio žmonių prakti
ka, kurie visiškai, nors ir ne pa
girtinai, nieko nedirba. Betgi be 
poilsio galima gyventi visai 
trumpą laiks» Poilsiu reikia rim
tai susidomėti.

Žinoma, ilsėtis reiškia, nevi- 
suomet nieko nedirbti; tai reiš
kia tik būdą, kuriuomi mes ga
lim savo kūną tinkamai atgai- 
vinit. Vienas iš tų būdų yra mie
gas, o kitas fiziologinis poilsis.

Mokėjimas fiziologiniai ilsėtis 
yra- reikalingas užlaikymui mu
sų kūno sveikatos, lygiai kaip ir 
pati racijonalingoji gimnastika.

Žmogaus kūnas su visomis sa
vo dalimis griežtai ir nedovano- 
jant reikalauja fiziologinio poil
sio, be kurio nejučiomis pri
kimba ligos, negalavimai, per- 
ankstyvas išdžiūvimas ir senat
vė.

Praktikuojant fiziologini poil-i
sį, kūnas tuojaus lieka atsiga-į sas kūnas laikomas visai laisvai, 
ves, pailsėjęs ir atgavęs pajėgas. į Kad žmogus gautų naudos iš 
Lengviau ir linksmiau prisitaiko: fizioginio poilsio, patartina kas- 
prie šio sunkaus ekonomiško gy- j dien pratintis, ypač pietų ir va- 
venimo; be jo kūnas esti nuvar- Į karienės metu, kaip ir visi kiti 
gęs ir visas žmogaus ūpas lieka ’ dalykai reikalauja pripratimo, 
prislėgtas. : taip ir prie šio kūno sveikatos

Kiekvienas žmogus gali Įgyti užlaikymo palengva, nuosakiai 
fiziolcginj poilsi sekančiu budu: prisitaikyti.
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IŠPAŽINTIS IR JOS REIKŠMĖ

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS I AMERIKOS 
LIETUVIUS.

sau į kaktą, tas gauna visų 
nuodėmių atleidimą ir eis 
tiesiai Į dangų.

—Jes, Maike, tas gerai 
skamba.

—Tuomet susitark su sa
vo klebonu, tėve, kad jis lei
stų tau po bažnyčia biznį 
daryt. Kas norės suduoti sau 
tris kal tus tuo akmeniu kak- 
tbn; ir tris kartus jį pabučiuo
ti, tegul užmoka tau dolerį. 
Pamatysi, tėve, kad davat
kos neš tau dolerius, kaip į 
Šid lavos atlaidus.

—Bai gali, Maike, čia ge
ras skymas. Einu tuoj pas 
kleboną ant rodos.

ŠUNYS PAPIOVĖ 6 
STIRNAS.

New Hampshire medžiok
liniai šunys^šiomis dienomis 
papiovė 6 stirnas. Dėl gilaus 
sniego stirnos negalėjo pa
bėgti, o šunys eina sniego 
paviršium.

AUDROJ ŽUVO 75 
ŽMONES.

QueČnslando provincijoj, 
Australijoj, pereitą sąvaitę 
siautė nepaprastai smarki 
audra. Buvo sugriauta daug 
namų, paskandinta kelioli
ka mažesnių laivų ir žuvo 75 
žmonės.

• v

GAISRE ŽUVO 5 ŽMO-
NES.

Memphis. Tenn. — Perei
tą sąvaitę čia gaisras sunai
kino Hammondų šeimynos 
gyvenamąjį namą ir ugny

►
Apie medalius ir kitokius i Anglai prie tokių darbų į- 

tautiškus dalykus. ; pratę, nes savo karalių ilgai 
Sveiki, broliai amerikie- i 

čiai!
Gyvendami už 3,000 my

lių, jus turbut nežinot ko
kiais dideliais šuoliais mes 
čia Lietuvoje progresuoja- 

iv'me. sau kalbėti a-
kalne esančią skylę Į tuštu-' Pie tautininkų valdžią kaip 
mą įsiveržia oras. Bet kai 
grįžta šaltesnis laikas, ba
zaltas susitraukia ir tada įsi
siurbęs i kaina oras, spau
džiamas bazaltinio jauto vėl 
pro kalno skylę laukan išsi
veržia. Ir tai taip alsuoja šis 
nepaprastas kalnas.

buklo nėra.
Visas dalykas yra tame, 

kad šis kalnas sudalytas iš 
minkštos žemės medžiagos, 
o pridengtas kieta bazaltine 
pluta. Vasaros metu, kai kie
toji bazalto medžiaga įšyla, 
ji išsiplečia ir po jos pluta 
pasirado tuštuma. Tada proNevaržytum savęs nereika

linga baime.

Kada gyvenimo bėgyje Į- 
vyksta kokie dideli politiš
koj ar ekonomiškoj dirvoje 
judėjimai, tai žmonės pasi
dalina į grupes: vieni meta
si prie tautininkų, kiti prie 
komunistų, treti prie sociali
stų, o tamsiausieji pasilieka 
kunigų ir bažnyčios vergais.

Paimkim dabartinį gyve
nimo momentą, kada visą 
žmoniją suspaudė šis nedar
bas, kada masės darbininkų 
pamatė prieš savo akis mir
ties šmėklą, jie pradėjo rū
pintis, kas juos laukia seka
mą dieną. Ir tie, kurie visą 
savo jaunystės laiką buvo 
paaukavę bažnyčios “bur
tams”, pradeda blaiviau gy- 
veniman žiūrėti ir stoti prie 
tų žmonių, kurie gina varg
dienių reikalus. Reiškia, jie 
patėmijo iš savo praeities, 
kad jų reikalų kunigija ne- žiuri Į jauną mergaitę, kūrintų didžiūnų žemių grąžini- 
saugoja, bet dar daugiau turi atidaryti prieš jį visas mas ir tt. Buv. socialistų mi- 
trukdo jų veikimui ir orga- savo sielos paslaptis ir paša-Į nisteriai atvirai kursto savo 
nizavimuisi. / j koti jam tokius dalykus, ku- j pasekėjus primesti luominę

Draugės ir draugai! Jeigu ^ų ji savo motinai gal nepa-diktatūrą smurto keliu. Aza-

nierius. Aš - manau, kad 
kiekvienas progresyviškas 
darbininkas dar atsimena, 
kas tuomet darėsi “šventoj” 
musų Lietuvoje. Kunigija 
buvo parsidavusi caro val
džiai. Per išpažinti kunigai 
patirdavo apie revoliucio
nierius ir išduodavo žanda
rams. Sakysime, motina bu
vo akla, tamsi davatka, o 
jos sūnūs ar duktė buvo re
voliucionieriai. Motina ei
dama išpažinties turi viską 
kunigėliui išplepėti, ir caro 
budeliai ’ tuojau paimdavo 
jos vaikus. Juk išpažintis 
tam tik ir buvo Įvesta, kad 
kunigai žinotų žmonių pa
slaptis.

Ir bendrai išpažintis yra 
nedoras daiktas ir Įžeidžia 
kiekvieno žmogaus garbę. 
Tik Įsivaizduokit: sėdi prie 
langelio velnių priėdęs šen- mokėjimas dvasininkams iš 
bernis ir smalsiomis akimis valstybės pusės, konfiskuo-

ncrit, bet musų tauta prie 
tautininkų gražiai kila. Štai, 
atsistojus musų patriotams 
prie valdžios, mes savo kiau
lių jau nebevadinam kiaulė
mis, bet bekonais.

Tai vienas šuolis Į progre
są.

' O dabar kitas—tai meda- 
ISPANIJOS SOCIALISTAI Hai. Pas mus dabar visi vals- 
NEPATENKINTI ESAMA tybiškai nusiteikę vyrai 

TVARKA. Į vaikščioja su medaliais, tik
--------- 'vieni žvalgybininkai jų ne

nešioja. Gal ir jie turi Į kiše- 
nius įsikišę po Kęstutį, ta
čiau ant savo tautiškų krūti
nių tų dekoracijų nekabina.

Ir turit žinoti, kad musų 
tautiški medaliai visi daryti 
užsieniuose. Jesary! Kaune 
yra didokas Smito fabrikas, 
kuris gamina visokius nau
dingus daiktus iš metalo, ta
čiau medalių mes neduodam 
jam daryti. Tas fabrikas da
bar ir darbo neturi, uždary
tas stovi, o jo darbininkai

Reuterio žiniomis, ispanų 
socialistai yra pasiryžę pa
daryti perversmą. Socialis
tai yra ypatingai pasipiktinę 
vadinamosiomis reakcionie
riškomis priemonėmis, ku
rių Leru buvo priverstas im
tis dešiniųjų paramai parla
mente išlaikyti. Tarp tų 
priemonių figūruoja algų

turėjo, tai ir musų tautos va
dą numalevos kaip reikia.

Šiomis dienomis musų pa
triotiška valdžia d a vieną 
tautišką darbą atidavė už
sieniui — tai medaliai vir
šaičiams. Matote, tautai ki- 
lant, reikia daug medalių. 
Vidaus reikalų ministerija 
nutarė ir viršaičiams Įvesti 
medalius. Kožnas viršaitis 
turės medali nešioti. Tie me
daliai užsakyti Šveicarijoj. 
Jie esą jau atmušti ir tuoj 
bus atsiųsti Į Kauną, o mes 
turėsime užtai nusiųsti švei
carų kalviams nemaža litų. 
Musų kalviai, žinoma, pyks
ta, kad tas darbas buvo ati
duotas svetimiems. Sako, 
kai valdžiai reikia mokes
čių, tai mes turim mokėti, o 
kai medalius reikia daryti, 
tai Šveicarijon veža. Bet ką 
ten supaisysi kalvių šnektų. 
Ministeriai geriau apie tau
tiškus reikalus nusimano, 
negu kokie ten kalviai. Už 
tokias visuomenę kiršinan
čias kalbas reikėtų tik Įkrės
ti po dešimtį bizūnų, tai ži
notų, kaip reikia savo tautą 
mylėti!

Dabar, kai Šveicarija me
dalius musų viršaičiams jau 
padarė, tai mokyti musų mi-

r

r

mes norime turėti tvirtesnę (^kotų. 
gyvenimo “idėją”, turime' - - 
laisvintis kuoclaugiausia nuo

bastosi po Kauną be d arba- nįsteriai sudėję savo mand- 
ir labai džiaugtųsi, kad gau- ras galvas j kruvą 
tų mums medalius lieti, bet kajp įUOS medalius viršaičiai 

turėtų nešioti. Nes jeigu pa
sikabinsi medalį žemiau 
bambos, arba prisisegsi jį 
užpakaly, tai bus sarmata 
visai tautai. Todėl bus iš
dirbtos tam tikros taisyklės 
apie tų medalių nešiojimą, o 
tautos vadas turės tas taisyk
les peržiūrėti ir užtvirtinti. 

___  _______ r ___ , Ir kai tos taisyklės bus at- 
1 lig šiol vartoto išsireiškimo anglų firmai Londone. Mat, spausdintos, tai tik tada

na, kuris šiomis dienomis 
pasakė pirmą savo kalbą po

. Jeigu mergaitė padarė sa- revoiiucjj0^ pareiškė, kad 
religiniu burtu ir kreipti atv-’?°- £yvep.ime koįuą klaidu,: padėtis bloga, bet kad bus rengimų Durtų ir Kreipti aty-. U1 patl gerai supranta kur kas blogiau . 
dos; 1 čia augusi jaunimą, i ir i[isi Koks ukslag jai ei. “r Xas Magiau-

negauna. Medaliai, matote, 
tai ne patkavos ir ne spynos,1 
kurias galima bile kur dary
ti Medalius reikia užsieny 
liedinti.

Pašto ženklų mes irgi ne
spausdinant patys. Musų 

Kauno miesto burmistras spaustuvės Kaune neturi 
p. Merkys įsakė visuoše sa- darbo, bet pašto ženklus 
vivaldybės raštuose, vietoj mes atidavėm spausdinti

v
kuris daugumoje yra kuni- as kokį ten senbernį įr 
gijos suklaidintas daugis- pasakoti jam tuos dalykus? 
kais migdolais . Nes Kai'a:jejgu mergaitė padarė klai- 
ir liūdna ziuręti laisvomis, kuni tos klaidos
akimis, kada Amerikoje.j’u neatitaisfs. Roles tuomet 
jaunoji karta tiek daug yraIreikalas ja^knygtfe j — 
da suinteresuota Velykų lgaife ar motergkės širdį ir 
išpažintimi. Drauges ir: paskui šaipytis iš jos išpa-1 
draugai,bandykit jiem įsais-r • 
kinti jos reikšmę, duokite' 
pavyzdį iš Rusijos sukilimo;
prieš carą 1905 metais'. Kas Jus, jaunos mergelės, turite kas, ponas bedarbis ir ponas kaip tokios asabos galvą pa-
tųomet dėjosi? Kada caras pirmutinės pakelti protestą driskius... labai poniškai ir daiyt? Padarytų su kreiva tai kaip gi kitaip šitą musų 
laimėjo, prasidėjo baisiau- prieš išpažintį! * i nei kiek daugiau už pilietį nosim,’ ir kaip tada tokias tautišką monki-biznį pava-
sias teroras prieš revoliucio-1 K. A. P—lonis. nekainuoja. Tab. štampas svietui parodytum? {dinti? Kauno Džeku.

ti pas kokį ten senberni ir

mer-

KAUNE VISI BUS 
“PONAI.”

j “pilietis,” visur vartoti žodį tie ženklai ne bile kokie, bet šveicariški medaliai bus iš-
• “ponas.” *su Smetonos galva, tai juk siuntinėti Lietuvos viršai-
| Reiškia bus: ponas valdi- ne juokai. Ką gi kauniškiai čiams kartu su tomis taisyk- 

Ne! Taip neprivalo būt. ninkas, ponas prekybinin- spaustuvninkai gali žinot, lėmis.
—.i- i—------- .•--------------------- -------------------- 1------- 1-------j jeigu tai ne progresas,

laimėjo, prasidėjo baisiau-! prieš išpažintį! 
sias teroras prieš revoliucio- i K. ♦



♦
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Įvairios Žinios.
KAUNE POLICIJA ŠAUDĖ Į 
BEDARBIUS.

pagalba ir ašarų gazais.
Bet bedarbių demonstra

cija vėl susirinko prie pilies 
griuvėsių.

Jų išsklaidymui “'policija 
pavartojo šautuvų ugnį. 3 
bedarbiai buvo sužeisti, vie
nas jų sužeistas mirtinai. 
Kruvini policijos žygiai su
kėlė darbininkų klasėje di- 
džiausį pasipiktinimą. Kau
no “tautiškoji” ponija neri
mauja. Tokie reiškiniai ir 
jiems baimės įvaro. Mat, il
gai kulkomis maitinti bedar
bius negalima, dažnai šautu
vai atsigręžia atgal!

Pasirodo, kad Kaune bu- ] 
vo kruvinas bedarbių susirė
mimas su policija. Lietuvos i 
laikraščiai nieko apie tai ne- j 
rašo, bet Rygoj’e leidžiamasi 
lietuvių socialdemokratų 
“Darbo Frontas” paduoda 
visas to įvykio smulkmenas. : 
Tenai skaitome štai ką:

Bedarbių kova Kaune.
Paskutiniu laiku Kaune 

smarkiai auga bedarbių ar
mija. Oficiališkai priskaito 
virš 5000 bedarbių, kas tik 
menkniekis prieš tai, kas ti
krumoje yra. Bedarbius re
gistruoja tik tuos, kam yra 6 
vaikai. Gi kas turi 3—4 vai
kus, tų visiškai neregistruo
ja, mat, “tautos vadų” ma- 
nvmu jie gali ir nevalgė bū
ti.

Todėl, paskutiniu metu 
ties Kauno miesto valdybos 
namu nuolat renkasi bedar
bių minios, reikalaudamos 
darbo ir duonos. Dėl visako 
ties miesto savivaldybos na
mais dežuruoja sustiprinti 
policijos patruliai.

Tūkstantinės bedarbių mi
nios nuolat renkasi reikalau
damos darbo, bet policija 
juos besklaidydama nuolat 
sukelia didelį masių nepasi
tenkinimą.

Štai, gruodžio mėn. 11 d. 
Kaune ties miesto savival
dybe susirinko virš 1,000 be
darbių. Alkani bedarbiai 
bestovėdami sušalo, o mies
to ponai vis nesirodė. Jokio 
atsakymo % nesulaukdami ė- 
mė nerimauti ir keletą kartų 
sušuko nemalonių žodžių 
diktatūros ir “tautos vadų” 
adresu. Buvę policininkai 
negalėjo bedarbiu išsklaidy
ti ir tam reikalui iššaukė re
zervą.

Įvyko susirėmimas su po
licija, vienam policininkui 
buvo išmušta akis, o polici
jos viršininkas špato (lope
tos) smugiu buvo mirtinai 
užmuštas. Gi daug bedarbių 
atsidūrė kalėjime.

Bado eisenos prie miesto 
savivaldybos nesiliauja.

Kas gi verčia juos eiti į 
gatvę? Jie eina didelio skur
do ir bado spiriami.

Iš tų tūkstantinių bedar
bių masių tik 1,700 bedarbių 
dirba prie Neries pakrančių 
sustiprinimo darbų. Visi ki
ti pilnoje žodžio prasmėje 
badauja. Bet ir dirbančiųjų 
sąlygos tiesiog nežmoniškos. 
Atlyginimas tiek žemas, kad 
per ištisą savaitę tegali už
dirbti vos 3—5 litus, kas ne
sudaro net trečios dalies 
pragyvenimo minimumo.

Bet ir tą tiesiog begėdišką 
atlyginimą miesto burmist
ras šių metų ^pradžioje su
mažino 20 nuoš.

Bedarbiams truko kantry
bės.

' p—
trą reikalaudami pagerinti JI nnn nnn „„P TTo-ni 
bedarbių būklę. Bedarbių
būklę pagerinti burmistras suzeista 14
atsisakė.

Tuomet š. m. sausio 24 d. 
apie 2,000 bedarbių susirin
ko ties miesto savivaldybe ir 
pareikalavo miesto burmist
rą pasirodyti.

Bet staiga pasirodė dide
lis policijos būrys, kurs gu
minėmis nujomis pradėjo 
daužyti bedarbius. Bedar
biai smarkiai pasipiktino ir 
pradėjo gintis akmenimis ir 
lazdomis. Mūšio metu be
darbiai iškėlė raudoną vė
liavą ir pasigirdo darbinin
kiški obalsiai ir keiksmai _ _ __
prieš Lietuvos fašistinę vai- ™“18ioT! y sugražina jum* pinigus, 
dzią.

Laivui Skęstant 
Buliai Baube.

Pereitą sąvaitę į Weehaw- 
ken, N. J., atėjo garlaivis 
“Black Eagle,” paskandinęs 
netoli Sable Island prekių 
laivą “Concordią,” kuri ve
žė 430 galvijų. Išgelbėti žu
vusios “Concordijos” juri
ninkai pasakoja šiurpulingų 
dalykų. Sako, musų laivas 
plaukė sau po valiai, kaip 
staiga iš tirštų miglų pasiro
dė didelis garlaivis, “Black 
£agle,” ir visu savo smarku
mu trenkė mums tiesiai į šo
ną. išraudamas musų laive 
didžiausią skylę. Žmonės 
)uvo visi išgelbėti, bet kuo
met pramušta “Concordią” 
ėmė skęsti, uždaiyti joje bu- 
iai pradėjo taip baubti, kad 
daiku buvo ir klausytis. Tu
ri jų ištruko pro kiaurą laivo 
šoną- ir plaukdami aplink 
skęstantį laivą baisiai rau- 
mojo.

Sovietai Džiaugiasi 
Beko Atsilankymu ‘ 

Maskvon.
“Izvestijos”, ryšium su už

sienių reikalų ministerio Be
ko kelione į Maskvą, paskel
bė vedamąjį straipsnį, ku
riame, tarp kitko, nurodo, 
kad jau pats Lenkijos minis
terio, kaipo Sovietų vyriau
sybės svečio, atsilankymo 
Maskvoje faktas turi ypatin
gos reikšmės. Esą. reikėjo 
beveik 15 metų sudaryti to
kiems santykiams tarn abie
jų kraštų, kurie butų išreikš
ti Lenkijos užsienių reikalų 
ministerio atsilankymu. Tai 
buvę pasiekta nepajudina
ma Sovietų vyriausybės tai
kos politika. Laikraštis taip 
pat pabrėžia ir paties Beko 
asmenišką vaidmenį, panai
kinant kiniečių sieną tarp 
abiejų kraštų.

Beko atsilankymas turįs 
tikslo sustiprinti lenkų So
vietų santykius. Sovietų vie
šoji nuomonė su didele sim
patija žiuri į kiekvieną žing
snį, kuris gali suartinti abi 
kaimynines valstybes. Tai 
esą reikalinga dėl to, kad 
Lenkija yra pats didžiausias 
Sovietų kaimynas, dėl to, 
kad santykiai tarp jos ir So
vietų Rusijos žymia dalimi 
nustato padėtį Rytų Europo
je. Sovietų viešoji nuomonė 
žiuri į nuoširdžių lenkų ir 
Sovietų santykių sustiprini
mą, kaip į indėlį Į tarptauti
nės taikos dalyką. “Izvesti- 
jos” baigdamos pastebi, kad 
šie kraštai neleis, kad karo 
nedėgulis butų “numestas į 
Rytų Europą.” E.

KEISTAS. JVYKIS.
Philadelphijos šiaurvaka

riniame šone pereitą sąvaitę 
policija apsupo tūlo Walte- 
rio Bevino namą ir pradėjo 
laužtis į vidų, nes turėjo ži
nių, kad tas žmogus turi už
sidaręs dvi jaunas mergai
tes. Pradėjus policijai lauž
tis, jisai užsibarikadavo ir 
pradėjo šaudyt. Policija taip 
pat ėmė šaudyt ir mėtyt troš
kinančias bombas į vidų. 
Nuo gazų nukentėjo 15 po- 
licmanų ir 6 ugnagesiai. Ga
zų smaugiamas išbėgo iš na
mo ir Walter Bevin. Tuomet 
policija jį pašovė ir suėmė. 
Antrame namo aukšte poli
cija rado dvi mergaites pri- 
troškusias nuo dujinių bom
bų. Viena jų vadinasi Stasė 
Halaburda, kita — Jadvyga 
Glinskaitė, matyt, lenkės ar 
lietuvės. Glinskaitė buvo su
žeista policijos šūviais į ko
ją. Jos sako, kad senis Bevin 
(jis jau 65 metų) prisivilio
jęs jas į savo butą, paskui 
abidvi išgėdinęs ir laikęs už
rakinęs, kad nepabėgtų.

IŠDEGĖ MIESTELIS.

KELEIVIS, SO, BOSTON

KrauįoKerštas ,2YD^t^K^LoSABO
Graikijoj. Nesenai religiniai Kauno

Atėnuose šiomis dienomis žydai nusprendė^ pradėti 
pasitaikė ivykis, kuris labai griežtą kovą prieš žydus, 
j____ ____ 2_  Vie- kurie šeštadieniais prekiau-

nerje viloje rasta nužudyta Ja- Senam mieste jau jie ir 
_____ '_ L__ o’ ■ ž *’"*. Netoli Va-

Angelika Georgi, kuri hnčiaus gatvės jie apkūlė 

pardavė anglių. Tačiau pa
matę policininką paspruko. 
Nusikaltėliai jieškomi.

Jie tai darė einant žydų 
nutarimu, kuriuo turi būti 
suorganizuoti būriai jaunų 
žydų ir šeštadieniais eiti iš

POPIEŽIUS BIJOSI, KAD 
NEŽLUGTŲ KRIKŠČIO

NYBĖ.
Popiežius suteikė pasikal

bėjimą specialiam “Intran- 
sigeant” atstovui. Pasikal
bėjime popiežius užsiminė 
apie tai, kad gręsia pavojus 
gaisro, kuris gali apimti ne 
tik visą Europą, bet ir visą 
pasaulį ir net gali privesti 
prie krikščioniškos civiliza
cijos žlugimo. Popiežius pa
sisakė prieš militarizmą ir 
perdėtą fizišką jaunų mote
rų lavinimą. Be to, jis pa
smerkė per daug smarkų na
cionalizmą. Jis pareiškė, 
kad savo krašto šlovinimo 
idealas eventualiai priveda 
prie silpnesnių valstybių pa
vergimo, o tai yra priešinga 
mažų valstybių neliečiamu
mo principui ir krikščioniš
kos meilės idealui. Pasauliui 
labiausia reikia ne išorinės 
taikos, bet taikos, kuri butų 
įsisunkusi į žmonių širdžių 
gelmes.

Kad patriotizmas yra di- 
Idžiausis tautų neapykantos 
akstinas, tai tiesa. Bet apie 
“krikščioniškos meilės idea
lą” popiežiui neišpuola kal
bėti, nes tos “meilęs” nagus 
istorija gerai pažįsta.

primena viduramžius.

22 m. amžiaus graži mergi- pradėjo veikti.

priklausė aukštiesiems vi- vieną žydelį, kurs^noteriškei 
tuomenės sluoksniams. Ilgai 
jieškojus policija rado raš
čiuką, kuriame buvo para
šyta, kad žmogžudžio reikia 
jieškoti gretutiniuose na
muose. Tai buvo neapgyven
ta vila. Bet ten policija rado 
naująTaščiuką: “Esu jieško- 
mas žmogžudys. Vadinuosi 
Aleko Dinapoklos. Merginą 
užmušiau, i 
nės guli 
Padariau 
Policija žmogžudžio nera
do. Bet vos jie išėjo, vila 
pradėjo degti ir jos duryse 
pasirodė Aleko. Jis ramiai 
leidosi suimamas. Tardant 
jis pareiškė, kad 1899 m. nu
žudytosios merginos motina 
savo keistai juodomis aki
mis privedusi prie savižudy- 
stės jo tėvuką ir jo tėvą pa
dariusi žmogžudžiu. Kad 
užsimirštų kas įvyko, Aleko 
motina su mažu šuneliu iš
vykusi Amerikon. Bet mir
dama papasakojusi sunui 
viską ir paprašiusi, kai Ale-\. 1933 metų bėgy Panevė- 
ko sugrįš į Atėnus, tegul ap- žio bažnyčiose įvyko 240 
lanko Georgi šeimą ir pažiu- jungtuvių.
ri, ar juodų akių motinos jjji DATDTiI/UC 
duktė taip pat turi tokias r Al KUKuo,

Band«k T<’~ Dukai-

nes tokios akys nešančios tik Var.tokI^,I.b,,e Patrūkimo seno ar 
i • rr i • u j a »naujo, Didelio ar Mažo, ir Jus busitenelaimę. Tokiu budu Ange-.ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

lika tapo savo juodų akių Parankumą.
auka. ! Gaukit Dykai Ištyrimui

' Kiekvienas patrukęs vyras ar mo- 
22 ŽMONĖS SUŽEISTI |tcris turi tuo-)aus rašyt pas W. S

RI KA Mri A IMr I i Rice’ 70 N Main St > Adams, N. Y. iš-
dUjV bandymui dykai jo puikios metodos.

t>- j •- xt -vr i - Tik uždėk ant patrukusios vietos irBėgdamas is New I orko Į žaizda užgis ir jums bus greitai pa- 
Providence’a busas pereita' Kalba. Nepamiršk pareikalaut dykai

nes ant jos sąži- 
mano tėvo mirtis.

kraujo kerštą.”

Providence’ą busas pereitą 
sąvaitę paslydo ir atsimušęs 
į medį nuplėšė visą savo šo
ną. Šitoj katastrofoj 22 žmo
nės buvo sužeisti ir 1 mote
ris užmušta.

Penktas Puslapis

Gimė Vaikas Su 
Vuodega.

! PAJ1ESK0JIMA1.
Kurie žinot kur randasi WM. BEA-

Amprikos daktaru žrma- GLE <arba Bradley), malonėkit pra- AmeiiKOS aaKLdi^ų zi.rna jo motinaij nes busiu labai dė.
lo korespondentas iš Londo- kinga. Apie 20 metų jis išvažiavo iš 

_ _. . . —- . Louis, Mo. ir rengėsi važiuot į
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, Paupmės 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 Budgienė, <
4613 So. Wentworth av., Chicago, III.

no praneša šitokią žinią: 
“Metropolitan Hospitalyje 
man teko matyti gimusį kū
dikį su vuodega. Vuodega 
yra arti dviejų colių ilgio, į 
galą nusismailina, plaukuo
ta ir jausli. Patariama ją 
prašalinti.”

Profesorius Julian Huxley 
paaiškino, jog tame nėra 
nieko nuostabaus. Žmogus

eilės ir visiems žydams, ku- -’ra išsivystęs iš vuodeguoto 
rių krautuvės neuždarytos, gyv^^-. Todėl ir dabar jis
daryti nemalonumus juos 
persekiojant tol, kol jie nesi
liaus “šabo” laužę.

JĖZUITAI STIPRINASI.
Jau pernai buvo kalbama, 

kad jėzuitai žada Šliauliuo- 
se statyti bažnyčią ir moky
klą. x Dabar jau suvežta pa
matams medžiaga, numaty
tos darbų sąmatos ir šį pa
vasarį tikrai bažnyčia ir mo
kyklos rūmai busią pradėti 
statyti. Mokyklos rūmuose 
jėzuitai atidengsią komerci
nę progimnaziją, o bažnyčia 
konkuruosianti kitas bažny
čias.

LEONAS LAURINAITIS, apie 6 
pėdų aukščio, Švenčionių apskričio, 
Tvieračiaus parapijos, (čia jo paveik-

prasidėjęs motinos iščiuje iš 
pradžių visuomet turi vuo- 
degą. Bet kitos kūdikio da
lys vystosi daug greičiau, 
negu vuodega, ir todėl kai 
kūdikis gimsta, vuodegos 
paprastai jau nesimato. Pa
sitaiko tačiau tokių atsitiki
mų, kaip šitas ve, kuomet 
vuodega auga tokiu pat grei
tumu, kaip ir visas kūnas.' 
Tokiais atsitikimais kūdikis 
ateina pasaulin su vuodega. 
Gamta tuo budu primena 
mums, kad buvo laikai, kuo-' , v• • v - i j slas.) 14 metu kaip atsiskyrė nuo mu-met VISI žmones buvo VUOde- sų ir nieko nežinome. Mielas tėveli, 
PUOtl. ■ Prašome atsišaukti, kurie žino kur jis
® " i randasi, malonėkite mums pranešti,

už kų mes busime dideliai jums dė
kingi. (13)

Sophie ir I>eon Laurinaitis 
12215 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau brolio Aleksandro Wait- 
1934, vienam ant ūkės gyvent nege- '• ^aus> paeina iš Plungės miesto; buvo

— - - - - paimtas Į Pasaulinį Karą ir išbuvo
tas Fiancijoj iki karo pabaigai, bet gir

dėjau kad pargrįžo Amerikon. Bro- 
j lau, jeigu tebesi gyvas atrašyk kur 
j gyveni. Kurie žinot k-ur jis randasi, 
malonėkite pranešti jo adresų. 

Mr. J. Waitkus, 
292 Benton Avė., R. D. 7, 

Pittsburgb, Pa.

EXTRA BARGENAS
Parduodu ūkę labai pigiai — ketu- 

riasdešimts su visais gyvuliais, pada
rais. Mano moteris mirė 4 sausio, 
J . ' . '
rai. Aš esu iš Lietuvos Prienų para
pijos. Kas pirmiaus atsišauks, L.; 
gaus gerą bargeną. Ūkė apsėta žiemi
niais javais. Pusę norėčiau cash, nes 
noriu važiuot į Lietuvą. (12)

ANTON MACHUTA
R. 2, Box 42, Branch, Mich.

*

Ši pavasarį Massachusetts 
valstijoj valdžia žada paso
dinti 4,500,000 pušų ir eglių.
VISUOMENIŠKAS MĖNESINIS

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

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

išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos ? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Rice, I 
Ine., 70 N. Main Street, Adams, N. Y. į

~ ~ i

NUGA-TONE SUSTIPRI 
NA ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jus jau
čiatės senu, priimkite NUGA-TONE 
—tą pastebėtiną vaistą, kuris padarė 
stebuklus dėl milijono moterų ir vy
rų per paskutinius 45 metus. NUGA- 
TONE priduoda naujos sveikatos ir 
sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį 
kiekvienas nusilpnėjęs arba liguistas , .«»<>,
asmuo turėtų vartoti. Jie padarys. styta. Kaina. $5. 
kiekvieną sveiku ir tvirtu. Parsiduo-, 
da visose vaistinyčiose. Nepriimkite Į 
pavaduotojų, nes joks kitas vaistas 
nepavaduos NUGA-TONE.%

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz- : 
dų išvaizda, prakiura oda, parausta, Į 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti.; 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.-j 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku-j 
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai- 1 
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.' 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidų- . 
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas < 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi- ! 
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
’A oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 

Money orderius ar 
' pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu; (-)
. FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford„ Conn.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

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

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

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

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoją 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Pajieškau Kaziunės Kurelaičiutės, 
po vyru pravarde Skirvinckienč (ang
liškai vadinosi Shirvin), gyveno Chi- 
cagoje ant 50 street. Prašau atsišauk
ti. Kurie žinot kur ji randasi, prašau 
pranešt jos adresą.

i Mrs. Mag. Kurelaitienė
654 Portland st., Baltimore, Md.

i
1
i

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedimui,' 

nuo 20 iki 30 metų; aš esu 30 metų, 
turiu farmą 76 akerius. Rašykite laiš-; 
ką susipažinimui, atsakymu duosiu: 
kiekvienai. (12)'

J. Paulauskas,
Hunta, Ont., Canada.

GERA PROGA
Nupiginta Knygų Kaina.
Laimė ir Planetos, kas kada gimė, 

koksai jo talentas ir tt................... 20c
Gyvenimas girtuoklio su 15 paveik

slų. Visos dainos apie girtuoklių, la
bai įdomi knygelė ..................... 20c.

Eilės, Dainos ir Deklamacijos apie 
didi ji karą, apie vaikinus, merginas ir 
juokaunos dainos. Visas 3 sykiu imant 
tik 50c. .Jeigu kurie iš paminėtų ku
rios nors nenorėtų, duosiu pasakų už 
25c. arba kazyrų ar sapnų knygelę, ar 
Patyrimai apie didįjį karą. Visos tos 
po 25c. Galite išsirinkti kurias norit. 
3 už 50c. Pinigus siųskit pašto stam- 
pomis po 3c.; iš Kanados štampų ne- 
siuskit.

P. MIKALAUSKAS_____
248 W. Fourth St. So. Bos»on, Mass.

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

ATŠAUKĖ SUVARŽYMĄ 
SVAIGALŲ ĮVEŽIMUI.
Norėdamas atpiginti deg-

Alabamos valstijoj perei-1 tinę, prezidentas Roosevel-
tas nuėmė suvaržymą įveži
mui svaigalų iš užsienio.

gaisrininkų.

Daktarai duoda 
Creosote nuo pa

vojingų kosulių
Per daug metu musų g*>riausį dak

tarai naudojo Kreosotų kokioj nors 
formoj nuo kosulių, persišaldymų ir 
bronchitis, * nes jie žinojo, kad yra 
didelis pavojus leisti joms užsisenėt.

Creomulsion su Kreosotų ir šešiais 
kitais svarbiais mediciniškais elemen
tais greitai ir pasekmingai sustabdo 
visus kosulius ir šalčius kurie kitaip 
galėtų padaryt daug bšdoe. »[

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

Jūsų vaistininkas garantuoja Creo-

jeigu jus nepagerėsit po vartojimo 
c Creomulsion kun'nurodyta. Saugo-

DpmnnsitrAriia išsklaidė lcit«s kosulio ar šalčio kuris užsitęsia.! uemon.naciją lSSKiaiae viMdo» Creomulsion ant ran-
tlk SU pnbUVUSlOS policijos kų greitam vartojimai. (Adv.)

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IšDIRBYSTft lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nematinio. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapihimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgųsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

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

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Wholesale Botanic Bruggists

108 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIM1NISKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausi* ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienu turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienu nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigu geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverta. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jati 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 Broadway, 
ton, Mass.

253 Broadvay

kaip kam

“Keleivi*”, 
South Bo»-

KELEIVIS
South Boston, Mass.



šeštas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON r No. 12. Kovo 21 d., 1934 m.

Ką Rašo “Keleivio” 
Kalendorius?

Yra žmonių, kurie “Kelei- Kaip padaromas kvepian- 
vio” Kalendoriaus 1934 me- tis muilas? a Li
tams da nematė. Jų žiniai- Kaip gydyt spuogus? 
nors trumpai čia paaiškin- — ■ --- --
sim jo turinį. Į

Visųpirma, žinoma, eina 
paprasti kalendoriniai daly
kai: kada prasideda žiema; 
kada pavasaris ir kiti sezo
nai; kaip toli žemė nuo sau
lės; kiek mylių nuo žemės 
iki mėnulio; kada bus saulės 
užtemimas, kur jis bus ma
tomas, ir tt.

Toliau eina visokios stati
stinės žinios: kiek kuri vals
tybė turi turtų; didieji išra
dimai ir kas juos padarė; 
kiek pasauly pagaminama 
aukso; kiek yra Lietuvoje 
Mahometo garbintojų, kur 
jų centras Lietuvoje ir kas 
vra jų dvasios vadas; kiek 
Buvo užmušta žymių žmonių 
politiniais tikslais nuo 1865 
metu; iš ko susideda pasau
lis, ir tt.

Po visokių statistikų ir in
formacijų prasideda Įvairus 
straipsniai. Labai Įdomus 
straipsnis yra “Žmonijos 
Rykštė,” kur išparodyta, 
kiek žmonių žūva karuose, 
žemės drebėjimuose, kasyk
lų nelaimėse, gelžkelių ka
tastrofose ir kitokiuose Įvy
kiuose. Ar daugelis žino, pa
vyzdžiui, kiek žmonių žūva 
nuo nuodingų gyvačių? O 
pasirodo, kad vienoj tik In
dijoj kas metai nuo to mirš
ta apie 20,000 žmonių; Ar 
daugelis žino, kad Vezuvi
jaus ugnakalnis yra užbėręs 
tris gražius romėnų miestus: 
Pompėją, Herkulianą ir Sta- 
biją su visais jų gyvento
jais? O kiek žmonių yra iš
mirę per badmečius Arabi
joj, Rusijoj, Kinijoj, Indijoj 
ir kitur? Kiek nuneša Į ka
lius potviniai, gaisrai ir grei
tasis susisiekimas? Visa tai 
yra nušviesta šitame straips
ny.

Antras labai Įdomus strai
psnis, tai “Karai dėl Tikėji
mo.” Čia parodyta, kaip Ro
mos katalikų bažnyčia vedė 
kovą už pinigus ir valdžią, 
ir kiek per tą kovą buvo iš
žudyta žmonių. Čia yra pa
minėta ir Inkvizicija, ir 
švento Baltramiejaus Nak
tis, ir daugybė kitokių baise
nybių. Iš šito straipsnio skai
tytojas sužinos, kad vienais 
tik 1572 metais Francuzijo- 
je popiežiaus kunigai išplo
vė apie 70,000 hugenotų 
(protestonų), o Čekijoj bu- 
bo išžudyta “Dievo garbei” 
apie 2,200,000 žmonių ir su
naikinta apie 600 miestelių.

Taip pat labai Įdomus ir 
pamokinantys yra šie straip
sniai:

“Kodėl Dabar Nėra Ste
buklų?”

“Kas yra Nuomarius?” 
“Žmonijos Istorija Trijuo- 

juose žodžiuose.”
“Velykų Istorija.”
“Lietuvis Fakiras.”
“Kaip Senai Pirmutiniai 

Lietuviai Amerikon Atvy
ko? Ar tiesa, kad musų pirm- 
takunai įkūrė New Yorko 
miestą, kurį jie buvo pava
dinę Aušra?”

“Kas būna, 
niai gyvuliai sužvėrėja?”

“Kaip Lietuvoj atsirado'skaitytojai moka tik kvote- 
kaimai tokiais vardais, kaip'rį. Užmokestį galima pri- 
^Ąmerika, Paryžius, Jeruzo- siųsti pašto ženkleliais, arba 
limas, Londonas, Ryga, Ma- galima tiesiai įdėti į konver- 
skva, Madagaskaras, Azija tą pinigą popierėliu apvy- 
ir tam panašus?” niojus.

Be to, kas aukščiau pami- ---------------
nėta, šių metų “Keleivio” • Trys bulgarai komunistai, 
Kalendoriuje telpa labai, išteisinti Reichstago gaisro 
daug visokių receptų ir nu- byloj,’jau apsigyveno Sovie- 
rodymų bei pamokinimų, tuose. Rusija priėmė juos 
kaip ir kas iš ko daryt. Pa- kaip savo piliečius. Jie vadi- 
minėsime čia nors kai ku- naši: Dimitrov, Tanev ir Po- 
riuošiš jų: pov.

Kaip gydyt spuogus? 
j Kaip pašalint blogą kva- 
Į pą iš burnos?

Receptas nuo pleiskanų.
Receptas plaukams sustip

rinti.
Vaistas šlakuotam veidui.
Kaip atnaujinti kambarių 

grindis?
Kaip plauti veidrodžius?
Kaip nuvalyti suterštas 

sienų popieras?
Kaip išvalyti aliejinį ga

ląstuvą?
Kaip išimti Įrūdijusi sriu

bą?
Kaip apsaugot geležinius 

Įrankius, kad nerūdytų?
Kas reikia žinot, kad dil

dė (pielyčia) neprisiveltų?
Kaip nudažyti vari?
Kaip atšildyt užšalusias 

vandens dūdas?
Kaip atnaujinti auksuo

tus rėmus?
Kaip nuimti seną malevą? 
Kaip pasidaryti lazurko? 
Vaistai nuo krokulio (ko

kliušo).
Vaistas nuo karpų ir už

trinų.
Vaistas nuo gyvatės Įkan

dimo.
Kaip padaryt nedegamą 

medi.
Kaip neįsileisti pelėsių?
Maleva medžiui ir akme

nims, kuri nebijo šlapumo.
Kas reikia žinoti auginant 

kūdikį (labai geras straips
nis motinoms).

Ant pabaigos yra da labai 
gerų patarimų farmeriams, 
būtent:

Kas daryti, kad vaisiniai 
medžiai vestų daugiau vai
sių?

Kaip pasenusį medį at
naujinti?

Kaip pasidaryt namie ge
rų trąšų.

Kaip pasidalyti šaltinį?
Kaip pasidaiyti kalkių be 

krosnies?
Kaip pasidaryti malevos 

tvoroms ir trioboms?
Galų gale yra ir getų juo

kų. Ypač gražaus jumoro y- 
ra eilėse “Kas buvo, kas yra 
ir kas dar gali būti.” Jos pra
sideda taip:

Daugel Įdomiu dalykų 
Pernai sviete atsitiko; 
Daug nuslinko jų pro šalį. 
Daug dar atsitikti gali— 

Čia paduosiu jų nors dalį...

Ir toliau eina visokių da
lykų juokingas aprašymas: 
kaip čia Bimba sau gyvuoja, 
bet Rasėjun nevažiuoja; ko
kia Kaune negerovė, kaž
kas. pralotą nušovė; Šarkį 
supliekė Camera, ir jau Šar
kio taip kaip nėra; Roose- 
veltas veik viską daro, per 
šerengą žmones varo; bet 
nereikia nusiminti, sako 
žmonės pamokinti: kai iš
nyks visai blaivybė, prasidės, 
tada linksmybė, nes girtuok
lių bus daugybė.

Taigi, kas mėgsta juoktis, 
tam šių metų Kalendorius, 
duoda sveiko jumoro; o 
kam rupi rimti dalykai, tas 
gali susirasti labai rimtos ir 
naudingos medžiagos.

! Kalendoriaus jau nedaug 
i beliko, todėl kas jo da netu- 

kada nami-' ri, tegul pasiskubina. Jo kai
na 50 centų, bet “Keleivio”

i

i

Diskusijos Prie Alaus Ir Kairiųjų Šposai.
NORVVOOD, MASS.

Lietuvių Piliečių Bendro
vės apatinėj svetainėj nariai 
Įsitaisė barą su alum, kaipo 
kliubą. Gavo ir leidimą iš 
miesto. Laisnis kaštavo šim
tą dolerių. Šventadieniais, 
nesant parengimo, nariai 
gurkšnoja alų ir diskusuoja: 
bimbizmą, pruseikizmą, fa
šizmą, socializmą ir kita. Su
prantamas daiktas, tokiems 
klausimams diskusuot ne 
vieta prie alaus stiklo.

Kad lietuviškų bimbinin- 
kų nebūt, tai žmonės turbut 
ir juokus pamirštų. Vietos 
juokdariai buvo sugalvoję 
nutvert komunistų dirbimo 
fabrikėli. Lietuvių svetainėn 
sušaukė visą jaunimą, pra
dedant parapijonais ir bai
giant mokyklų tyčerkomis. 
Fundino valgyt ir gert, kad 
tik tas jaunimas nesibaidytų 
bimbinio katekizmo; bet 
kaip jaunuoliai viską suval
gė ir išgėrė, tuojaus ir išsi
skirstė namo. Taip ir neįsi
kūrė leninizmo mokykla. 
Dabar girdėtis, kad tie patys 
sorkininkai rengiasi parsi
traukti medaus iš “Laisvės” 
pastogės. Musės medų labai 
myli, tai gal ir jaunimas pa
mylės. Svarbu, kad tas me
dus importuotas iš Stalino 
karalystės ir revoliucingų 
bičių suneštas...

4 d. kovo J. Stankūnas ir 
p-lė Tomkiutė iš Brooklyno, 
padedant So. Bostono Pau- 
rai ir vietinėm dainininkėms 
Šargaliutei ir Večiutei, bu
vo surengę koncertą. Bimbi- 
ninkai manė, kad nuo kon
certo likęs pelnas eis Prusei- 
kai į kišenių, tai nutarė ken
kti : pasiėmė finų svetainę ir 
davai gaišint, kad ten įvyks 
Galgausko “prelekcijos.” 
Pati “Laisvė” rašo, kad bu
vę 20 žmonių. Tą patį- vaka
rą kalbėjo ir sklokos vadas 
L. Pruseika. Kuomet bimbi- 
ainkai sužinojo, kad Prusei
ka Lietuvių svetainėj, tai vi
si metėsi iš finų svetainės 
ant pikietų. Bėgiojo po gat
ves ir einančius į svetainę 
žmones atkalbinėjo, kad 
neitų Pruseikos klausytis. 
Po prakalbos bent penki ko
munistai pradėjo Pruseikai 
klausimus statyti. Vargu pa
tys klausėjai suprato, ko jie 
klausia. Beje, prieš prakal
bas, vienas pasišventęs “re
voliucionierius” inėjo per 
duris (o gal per langą) ir 
padėjo ant staliuko (kur pa
prastai kalbėtojui esti pasta
tytas stiklas vandens) nu
pieštą karvės paveikslą. 
Pruseika laikosi įsikibęs ir 
aukštyn užlaužęs žalmargės 
uodegą. Pasenę žmonės, ku-

! rie peršasi darbininkam už 
vadovus, užsiima tokiais 
vaikiškais darbais. Pasiro
do, kad Stalino parapijo- 
nams dar toli šaukia iki su
sipratusių darbininkų.

Socialistas.

WATERBURY, CONN. 
A d v. F. J. Bagočius kalbėjo 

pas mus.
Vasario 25 d. buvo pra

kalbos, kurias surengė SLA.__ Nominacijos jau baigtos.
11 kwaUrtuv"MNeVprirai: Dabartiniai balsavimai yra 
mybės sukaktuvėms pami- patirinėjimas, k™—
nėti. Buvo skelbiama, kad 
bus daug kalbėtojų, miesto 
majoras, “Vienybės” redak
torius ir daugelis kitų. Ta- i _  • v- ___  _ _ 1~> ___Y?_
kitų nesimatė. Vietoj jų, trįs 
fašistų šulai deklamavo 
mums savo eiles už Antano 
Smetonos sveikatą. Mat, dėl 
didelių sniego pūgų adv. Ba
gočius pavėlavo atvažiuoti, 
tad musų trejankos pedlio- 
rius su savo “lojariu” ir dak
taru išrėžė mums bemoks- 

piams žmoneliams “moksliš- 
(kus spyčius.” •

Brolužis Lukošius yra la
bai užsirūstinęs ant pereito 
SLA. seimo, kad nenusiuntė 
Antanui Smetonai pasveiki
nimo už jo “geradėjystes” 
Lietuvos žmonėms. Ponas 
Lukošius sako, kad lietuviš
kų fašistų valdžia yra ge
riausia valdžia visame pa
saulyje. Sako, Smetona Įtai
sė Kaune geresnę operą, ne
gu kad Amerikoje. Bet apie 
kalėjimus ir Varnius ponas 
Lukošius nepasakė nieko.

Po jo kalbėjo d-ras Stani
slova itis. Jis nieko ypatingo 
nepasakė, tik pakartojo Lu
košiaus žodžius. Na, bet 
kaip atėjo eilė trejankos 
pedlioriuų tai buvo jau kas 
kita. Jis pradėjo kaip ta či
gonė burtininkė: galvą už
rietė Į viršų, rankas sudėjo 
ant krutinės, ir taip vyras 
susigraudino, kad net ašaros 
pradėjo riedėti per jo tautiš
ką veidą. Ir jau kad rėžė, tai 
rėžė apie fašistišką patrijo- 
tizmą! O žmonės, kurių bu
vo susirinkę apie 125, vieni 
turėjo gardaus juoko, kiti iš
ėjo laukan. Gerai, kad Ba
gočius tuojaus pribuvo, tai 
musų Joną išgelbėjo: kitaip 
vyras iš tokio didelio susi
graudinimo butų galėjęs dar 
apopleksijos gauti.

Kaip Bagočius pasirodė, 
tai ir žmonės sugrįžo atgal į 
svetainę. Jis neužgavo nei 
vienos srovės, taip kaip ir vi
sados. Jo kalba tvisus pa
tenkino, net ir komunistų 
“majoras” Krasnitskas plo
jo.

Senas Waterburietis.

ST. LOUIS, MO.
Nežinojo, kad apsivedė. įčiau, išskyrus adv. Bagočių,
Lietuvis B., apie 55 metų 

amžiaus, Užgavėnių vakarą 
■sumanė linksmai užsigavėti. 
Į Susirado pasilinksminimo 
• vietą, kur buvo ir merginų, 
kurios laukia svečių. Pama- 
čiusios, kad lietuvis B. yra 
gražus vyrukas, gerai apsi
rėdęs ir sveria apie 240 sva-.J 
rų, merginos pradėjo su juo; 
glamonėtis. Lietuvis fundijo 
gerti ir valgyti ir viskas bu
žo gerai iki vienas iš ten bu
vusių svečių susipažino su 
musų lietuviu. Naujas pažįs
tamas pasisakė esąs bankie
rius, tai buvo labai malonu 
su tokiu draugauti. Bešne
kučiuojant, tas “bankieris” 
ir sako: “Tu jau ne jaunas 
žmogus, tai aš tau norėčiau 
gerą darbą prirodyt.” Ir pa
kvietė lietuvį važiuoti kažin 
kur. Lietuvis sutiko. Taigi 
susėdo i mašiną musų B., tas 
jo geradėjas ir dvi mergi
nos, ir važiuoja. Važiavo a- 
pie 24 mylias, iki St. Char- 
les, Mo. Nuvažiavę išlipa, 
sueina i namą, o tenai senas 
žmogus sėdi už deskos. Ta
riamas “bankierius” persta- 
jto lietuvį B. ir merginą L. 
Senis parašė kokį tai popierį 
ir liepė pasirašyti. B. pasira
šo, L. pasirašo, “bankierius” 
pasirašo ir kita mergina pa
sirašo. Senis sako: “Pay 
three dollars.” “Bankierius” 
užmoka 3 dolerius, mergina 
L. pasiima tą popierį, ir visi 
eina laukan.

Pasirodo, kad tas senis bu
vo teisėjas ir padarė vedybų 
aktą, o- musų lietuvis B. ma
nė, kad tai darbo aplikacija 
tokia. Kaip parvažiavo na
mo, tai ir ta mergina eina sy
kiu su B. Jis klausia, kur tu 
eini? O mergina atsako: 
“Don’t you know that I am 
your wife?” Tada B. pabu
do ir dabar žmogus turi pil
nas rankas trubelio. Jis yra 
pasiturintis vaikinas, tai dėl 
to jam ir iškirto tokį šposą.

St. Louietis.

Scranton, Pa. — Padėtis 
darbininkų pas mus labai 
bloga. Buvom išėję j streiką, 
bet buk “susitaikė.’* Vienok, 
Wagneris darbininkus ap
gavo. Darbo streikieriams 
neduoda, mainerių padėtis 
bloga. M. B—kas.

Šie Vyrai Degina Pinigus.

■

Kuomet 1933 metų pavasarį Rooaeveltaa liepė uždaryti visus 
bankus ir žmonės pasiliko be pinigų, tai Philadelphijos bankas 
Fidelity Trust Company išleido $26,700,000 laikinų pinigų savo 
miesto biznieriams. Bet tie pinigai buvo apyvartoje tik 3 dienas 
ir visi jie publikos rankų nepasiekė. Po Vijų dienų bankai pradė
jo atsidarinėti ir šitie laikini pinigai btfvo atšaukti Jie buvo gra
žiai suraišioti, sukrauti į stirtą ir šiomis dienomis visi buvo su
deginti. Šis vaizdelis parodo darbininkus verčiant tuos $26,700;- 
000 į krosnį.

-r".įL r. m

MAŽA LIETUVAITĖ SU
JAUDINO DIDELĘ TO

RONTO STOTJ.

Musų skaitytojas, G. Ta- 
ruška, prisiuntė iš Kanados 
laikraščio iškarpą, kur yra 
aprašytas šitoks įvykis To
ronto gelžkelio stoty:

Ona Matusevičiūtė, trijų 
metų amžiaus mergaitė, at
vyko Kanadon vieną iš Lie- 
tuvos ir atsiskirusi nuo savo, 
sankeleivės Toronto stoty 
pradėjo taip verkti, kad jos 
ašarų negalėjo sustabdyti 
visi stoties tarnautojai ir vir
šininkai. Jai buvo atnešta ir 
pieno, ir sausainių, bet tai 
nieko negelbėjo. Ji verkė vi
su savo mažu kūneliu.

Matyt, Onutė buvo nuvar
gus ilgoj kelionėj. Ji atva
žiavo čionai viena pati iš 
želvos miestelio, tik kelio
nėj susipažino su Brone Siu- 
kaite, kuri taip pat važiavo 
Kanadon iš to paties-mieste
lio. Bet atvykus į Toronto 
stotį, Bronę pasitiko vaiki
nas ir ji nuėjo su juo, palik
dama Onutę, vieną baigti 
jos kelionę į Nipwiną, Sas- 
kachewano provincijoj.

Atsisveikinant Onutė lai
kėsi vyriškai, bet kai jos san- 
keleivė nuėjo, ji neišlaikė ir 
pasileido verkti.

Kažin kam atėjo mintis 
pavesti ją lenkų kunigui, ku
ris moka jos kalbą. Tas pa
veikė. Pasodinta į taxi, Onu
tė pradėjo pro ašaras šypso
tis. Kunigas žadėjo pasodin

iu ją į traukinį.

, kuriuos 
kandidatus nariai norėtų 
matyti viršininkais. Seimai, 
kaip dabai* jie yra vedami J gų 
nepaiso narių noro: išrenka 
viršininkais kad ir mažiau
siai balsų gavusius. Sekantis 
seimas irgi bus senosios val
dybos vedamas, todėl kiek
vienas nominuotas kandida
tas turės progos tapti išrink
tas. T’odėl dabar einantieji 
balsavimai neturi jokios 
reikšmės. Visas dalykas pri
klausys 4iuo to, kurie kandi
datai turės daugiau šalinin
kų seime.

Sccialistai, jų simpatizo- 
toriai ir šiaip pažangių pa- 
žvalgų nariai beveik nieko 
nedarė ir nedaro, kad išrin
kus i Pildomąją Tarybą sa
viškius. Rašinėtasi su kelių 
kolonijų veikėjais, tartasi 
dėl kandidatų sąrašo. Kiek
viena kolonija siūlė skirtin
gus kandidatus, neužmirš- 
dama ir savo kurį nors vei
kėją rekomenduoti. Taip ir 
nesusikalbėta iki pat galo. 
Tečiaus chicagiečių ir Wis- 
consin valstijos veikėjų siū
lytasis sąrašas visgi tapo no
minuotas. Jis buvo nuolai
dus, nedrąsus, nes norėta 
taikytis su sandariečiais ir 
dabartiniais Pild. Tarybos 
nariais. Vengta, kad niekas 
nesakytų, jog darant sąrašą 
atsižvelgta Į sriovės. Į prezi
dentus pradžioj siūlyta J. 
Grinius ir tik jam atsisakius 
pastatytas adv. F. Bagočius. 
Į vice-prezidentus irgi nu
matyta du žmonės —J. Ma
žiukna ir T. Matas. Tikėta, 
kad prieš pat nominacijas 
vienas jų pasitrauks, bet jos 
praėjo ir balsai susiskaldę, 
nors, tiesa, Mažiukna visgi 
tapo nominuotas. Sekreto
rium nutarta palikti sanda- 
rietį M. Viniką, nes už jį so
cialistai ir jų draugai ir pir
ma kovojo. Apie adv. K. Gu- 
gį ir kalbos nebuvo, nes kas- 
gi tikėjo, kad be jo SLA. no
rės ir galės apsieiti? Vienok 
nominacijos parodė, kad tie, 
kurių ir Viniką ir Mockų pa
žangieji rėmė, susirado kan
didatą prieš Gugį ir bandys 
seime jį išrinkti.

Dabartinės Pildomosios 
Tarybos nariai ir visos taip 
vadinamos tautiškosios sro
vės, kaip išrodo, bandys Į 
viršininkus neįleisti nė vieno 
socialisto, negi jiems palan-

kaus žmogaus. Jie turi savo 
sąrašą ir bandys išrinkti tik 
saviškius. Bandys išstumti ir 
dabartini iždininką Gugi, 
nes turi sau artimesni žmo- 

Lopatto. Kaip pereita
me seime kad susijungusios 
sandariečių, fašistų ir įvai
rių atžagareivių jėgos dirbo 
prieš socialistus ir pažan
giuosius, taip bus ir šiame 
seime. Demokratiškumo, 
džentelmoniškumo ir komp
romisų nebus.

Kada šitaip griežtai išei
na tautiškosios sriovės prieš 
socialistus ir pažangiuosius 
aplamai, ar verta joms nuo
lankauti? Ar verta nors kurį 
jų kandidatą remti? Jeigu 
jie pripakuos seimą ir ne
teisėtais delegatais ir pasam
dytais (t. y. kurių keliones ir 
pragyvenimą aprūpina, kaip 
padarė Pittsburgho seime), 
jie viską laimės. Jei progre- 
syvės kuopos pasiųs, ^ganėti
na i delegatų, tautiškoms 
sriovėms nebus malonu. Tu
rime ganėtinai nominuotų 
kandidatų, už kuriuos pa
žangieji galės balsuoti:

Adv. F. Bagočius, prez. 
J. Mažiukna, vice-prez. 
Adv. K. Gugis, iždin.
J. Bučinskas, ir
E. Mikužiutė, iždo glob. 
I. Broniušas, dakt.-kvot.
Sekretoriumi galima pa

likti M. Viniką, arba lai bal
suoja, kaip kam patinka.

Nuolankauti ir pataikauti 
nėra reikalo. Jeigu jie nega
li pakęsti Taryboj net vieno 
ne jų sriovės žmogaus, t. y. 
adv. Gugio, nors patys pri
pažįsta, kad geresnio iždi
ninko negali būti, tai kodėl 
mums neišeiti tiesiai ir griež
tai? Ne todėl, kad mes norė
tume SLA. užvaldyti, pa
naudoti savo politikai arba 
asmeninės naudos turėti. 
Mes nenorime, kad SLA vir
šūnė — Pild. Taryba taptų 
grynu atžagareivių lizdu.

Todėl kuopos turi būti at
sargios, ką renka delegatais 
į seimą.

Nesuspenduotas Narys.
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Kaune Susišaudė Katalikų, Kunigai.
Du peršauti “dusių ganyto
jai” guli ligoninėje, trečias 

uždarytas kalėjiman.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kauno pranciško-' 
nų vienuolyne 24 vasario į- 
vyko baisus kunigų susišau
dymas. Vienas vienuolis bu
vo peršautas per vidurius ir 
jo gyvybei gresia pavojus, o 
vienuolyno viršininkas kun. 
Kudirka peršautas per petį.

Kad pranciškonų vienuo
lyne gyvenimas buvo supu
vęs, tai spaudoje buvo jau 
seniau rašyta. Sakoma, kad 
tarp vienuolių ir kunigų te
nai ėjo žiauri kova už vie
nuoles, tretininkes ir kitas 
“nekaltas mergeles.” Tuo 
reikalu Kauno arkivyskupui 
buvę jau paduota daug 
skundų.

Romos katalikų bažnyčio
je yra tokia jau atžagareiviš- 
ka ir viduramžiška tvarka, 
kad pasileidusius kunigus 
turi bausti pati bažnyčios 
vyriausybė, o ne valstybės 
teismas. Tokius kunigus 
bažnyčios vyriausybė užda
ro vienuolynan ant “paku- 
tos.” Uždarytam kunigui 
vienuolynas yra tikras kalė
jimas: neleidžia jo niekur 
išeiti, verčia daug melstis, 
skaityti, blogai maitina ir tt.

Kauno pranciškonų vie
nuolyne tokiai “pakutai” už 
Įvairius disciplinarinius baž
nyčios .vyresnybei nusikalti
mus buvo uždarytas kun. 
Petras Saveikis.

Kunigą Saveikį vienuoliai 
labai varginę. Jis jau ne sykį 
netekdavo pusiausvyros ir 
rengęsis su vienuoliais atsi
skaityti.

Šeštadienį, vasario 24 d., 
kun. Saveikio kantrybė tru
ko ir jis nutarė žūt būt, vie
nuoliams atkeršyti. Be to, tą 
dieną jis pabėgęs nuo išpa
žinties ir komunijos.

Jau iš lydo kun. Saveikis 
buvęs neramus. Jis ėmęs 
skųstis vienuolyno viršinin
kui kun. Juozui Kudirkai, 
kad jam labai skaudą dantį; 
prašė leisti pas dantų gydy
toją.

Viršninkas leido.
Kun. Saveikis tuojau iš

ėjo. Po pietų grįžo į vienuo
lyną, bet irgi labai susimąs
tęs.

Apie 7 vai. kun./Saveikis 
užlipo į 2-rą aukštą ir pradė
jo iš revolverio į vienuolius 
šaudyti.

Vienuoliai kunigą Saveikį 
pradėjo žegno'ti, bet Savei
kis to neatbojo. Tada vie
nuoliai spruko kur kas ima-, 
nė arba lindo į paloves.

Kun. Saveikis vienuoliui 
Antanui Bernotavičiui iš pa
rabelio pataikė į pilvą ir žar
nose kulka padarė keturias 
dideles žaizdas. Sužeistas 
vienuolis Bemotavieius ten 
pat paplūdęs kraujuose kri
to ant žemės.

Be to, kun. Saveikis su
spaudęs parabelį nuėjo į a- 
bato kabinetą. Taręs: “Ra
mybė tau, broli Jėzuje Kris-

tuje” į abatą iš parabelio pa
leido šūvį.

Kun. Saveikio šūvis buvo 
taiklus ir abatui' Juozui Ku
dirkai kulka įlindo į dešinę 
krutinės pusę, išeidama pro 
petį.

Abatas Kudirka iš išgąs
čio ir skausmo irgi susmuko. 
Visame vienuolyne kilo di-_ 
džiausią panika: vienuoliai 
slapstėsi, kad Saveikis jų ne- 
iššaudytų, nes į “Dievo ka
ralystę” nei vienas jų nenori 
eiti.

Sužeistieji šaukėsi pagal
bos. O kun. Saveikis, kaip 
nieko dėtas, sugrįžo į savo 
celę ir, parabelį šalia pasidė
jęs, pradėjo kalbėti jam 
skirtas maldas.

Buvo iššaukta greitoji pa
galba, kuri sužeistuosius 
vienuolius nugabeno miesto 
ligoninėn, kur tuojau pada
rytos operacijos; vienuoliui 
Bernotavičiui buvo labai 
sunki operacija, bet pasise
kus gerai. Abatas Kudirka 
esąs sužeistas lengviau.

Prie kunigo Saveikio “ce
lės” buvo pastatyta policijos 
sargyba, kad jis nepabėgtų, 
o tuo tarpu atsiklausta pro
kuratūros. Prokuratūrai da
vus įsakymą, kun. Saveikis 
tą patį vakarą areštuotas ir 
uždarytas kalėjimam

Šį nepaprastą įvykį teis
mo organai ir policija stro
piai tiria. Busiančios ištirtos 
ir “kalinių” kunigų vienuo
lyne uždarytų gyvenimo są
lygos — ar ne per daug jie 
ten varginami. Be to, bu
sianti patikrinta ir kun. Sa
veikio psichinė busęna, jo 
protas.

Dėl šio kun. Saveikio žy
gio visas vienuolynas tebėra 
susijaudinęs.

Naujas Belgijos Karalius

čia parodytas Leopoldas III, naujas Belgijos karalius su sa
vo moteriške. Senasis karalius Albertas anądien nugriuvo nuo 
kalno ir užsimušė.

STUDENTAS NUŠOVĖ 
MERGINĄ UŽ STALO.
Nibrių kaime, Alytaus ap

skrityje, 4 vasario vakarą 
studentas J. Kemėžis nušo
vė Eleną Tamošiūnaitę, 23 
metų amžiaus merginą, ku
ries turėjo būt vestuvės ne
užilgo. Vakaras buvo viešas 
ir buvo daug svečių. Atėjo 
ir stud. Juozas Kemėžis su 
savo giminaičiu Kaziu Ke- 
mėžiu. Jaunimas sėdėjo a- 
pie stalą ir linksmai šneku
čiavo. Tuo tarpu Kazys Ke
mėžis ištraukė iš kišeniaus 
brauningą ir padavė savo 
draugui Juozui Kemėžiui, 
kuris tiesiai šovė į sėdinčią 
už stalo E. Tamošiūnaitę, 
kuri čia pat mirė. Policija 
Juozą ir Kazį Kemėžius are
štavo. Vedant kvotą, stud. 
J. Kemėžis kaltu prisipaži
no, bet įrodinėjo, kad šūvis 
padarytas dėl neatsargumo.

PANEVĖŽY APVOGĖ 
DEGTINĖS KRAUTUVĘ.

Nežinomi piktadariai pa
rinktais raktais, nakties me
tu įėję j vieną Panevėžio val
stybės degtinės parduotuvę 
pavogė iš kasos apie 100 litų 
pinigais ir du litrus degti
nės.

*

Valkatoms Ir Gir
tuokliams Stovykla 
Kaune prie esmų labdary

bės draugijų, šiais metais y- 
ra prisidėjusi nauja “Žmo
gaus Globos Draugija.” Toji 
draugija nors jauna, bet 
energingai vysto savo veiki
mą. Darė rinkliavas pini
gais, drabužiais ir valgio 
produktais, kuriais šelpia 
miesto biednuomenę ir be
darbius su jų šeimynomis, o i 
dabar toji draugija imasi 
naujo darbo. Ji sutartinai 
su vidaus reikalų ministeri
ja, išdirbo pirmųjų Lietuvoj 
Darbo namų planą ir pro-' 
jektą. Tuose namuose be
darbiai stojantieji savo no
ru, gauna maistą ir pastogę, 
atsilygindami už tai savo 
darbu. Į

Be to, draugija ruošia pro
jektą — steigti nakvynės 
namus bedarbiams inteli
gentams. Greta to, žada į- 
kurti nakvynės namus mote
rims, nes iki šiol Kaune to
kių įstaigų butą tik vyrams.

Bet įdomiausias ir sensa
cingiausias draugijos pro
jektas — tai darbo stovykla 
valkatoms ir alkoholikams, 
kuri bus įkurta už kokių tri
jų kilometrų nuo Kauno. To
je stovykloje bus griežta ka
riška drausmė. Veiks du at
skiri skyriai — valkatoms ir 
girtuokliams. Jie bus auklė
jami ir mokomi dirbti.

Tas daroma todėl, kad 
pastaraisiais laikais pakito 
valkatų “emigracija” į Kau
ną. O kiekvieną emigraciją 
(imigraciją?—“Kel.” Red.) 
reikią išnaudoti geresniems 
tikslams, o svarbiausia — 
tinkamai sutvarkyti. Tsb.

RAGUVOS TRIUKŠMA
DARIUS TEIS KARIUO

MENĖS TEISMAS.
Pereitų metų rudenį Ra

guvos miestely pakėlusiems 
triukšmą Machsimui Arki- 
pui, Šarakovams, Abromui 

■ Mikolui, šiomis dienomis į- 
I teikti kaltinamieji aktai ir 
Įjuos teis kariuomenės teis- 
: mas. Jie kaltinami sumušę 
Raguvos policijos viršinin- 

Jką Vidugiri ir kitus polici- 
Lninkus. Kaltinamieji sakosi 

buvę girti ir nežinoję ką da
rą.

Parubežio Vokiečiai 
Rauda.

Hitlerininkų valdžia, no
rėdama iš Lietuvos išgauti 
kai kurių politinių nusileidi
mų, daro Lietuvai ekonomi
nes represijas: varžo ir ma
žina iš Lietuvos įvežamų į 
Vokietiją prekių kiekį, ir 
jau suvaržė tiek, kad beveik 
sustojo prekyba tarp Lietu
vos ir Vokietijos. Be viso to, 
uždraudė vokiečiams, gyve
nantiems parubežiuose, iš 
Lietuvos pirkti valgomuo
sius produktus.

Ligšiol visas parubežys 
pirkdavosi ~ mėsą, sviestą, 
kiaušinių, miltų ir daug kitų 
dalykų Lietuvoje, nes tie 
dalykai Lietuvoje 2—3 kar
tus pigesni, kaip Vokietijo
je. Per rubežių eidavo su 
tais pirkiniais tūkstančiai 
žmonių kasdien.

Nuo vasario 26 dienos vo
kiečiai vadinamąjį mažajį 
susisiekimą visai uždarė. 
Gal iš to Prūsų dvarponiai ir 
patenkinti, nes pas juos per
kamų valgomųjų daiktų kai
nos dar pabrangs, bet visi 
vargšai, visa biednuomenė 
—verkia. Nelinksmi ir tie 
vertelgos, kurie ta prekyba 
vertėsi. Juk buvo tokių vo
kiečių, kurie per dieną per 
rubežių suspėdavo pereiti 
po 10—15 kartų, ir kiekvie
ną kartą pernešdavo leidžia- 
' mą pagal sutartį maisto kie
kį, kurį paskui parduodavo 
Vokietijoje su gana geru 
uždarbiu. Lietuvos parube- 

jžio gyventojai sako: Pažiū
rėsime, kas iš to išeis... Ne- 

į pirks jie musų produktų, ne- 
' pirksime ir mes jų prekių.
Alės be jų prekių nesukusi-

me, o jiems be musų maisto 
produktų bus gavėnia. Te
gul ir prūsokai bent kartą 
papasninkauja.

Hitlerininkai dabar taip 
krato ant rubežiaus, kad ne
duoda įsinešti nei vieno 
kiaušinio, nei duonos svaro. 
O parubežio gyventojai vo
kiečiai spjaudosi ir keikia...

RASTAS ANT KELIO UŽ
MUŠTAS ŽMOGUS.

. Ant Utenos-Užpalių vieš
kelio, Pilvelių miške vienas 
pilietis, važiuodamas iš Ute
nos, pastebėjo bestovintį 
ant kelio arklį. Sustojęs tuo
jau pamatė iš galo rogių ant 
sniego kyšantį negyvą žmo
gų. Tuo jaus pranešta Užpa
lių policijai. Policijai atvy
kus, nustatyta, kad negyvė
lis yra pil. iš demarkacijos 
linijos Jurgis Bankys, tarna
vęs pas Užpalių miestelio 

■ ūkininką Petrą Masiulį. Ve
žė Utenon bekoną. Bekonas 
atiduotas. Pinigai kišenėj 
rasti ne visi. Dar nežinia ar 
jis nužudytas, ar arklys už
mušė.
LABAI MIRŠTA ŽMONĖS.

Rokiškio apskrity, Jūžin
tų valsčiuje labai pradėjo 
mirti žmonės. Vien tik per 
š. m. sausio mėnesį pasimirė 
16 įvairaus amžiaus žmonių. 
Jų tarpe du jau turėjo po 80 
su viršum metų.
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DIDELE EKSKURSIJA 
I L I E T UVA 
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Rengia ir prižiūri ,

Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART"
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 1934 m-
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą ? 97,5°
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal ........^167ę’°

Pridedant Jung. Valu. Taktui

Dcl informacijų kreipkite* j;
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. Maža St., Mostelio, Mm.

MR. PAUL MOLIS 
1730—24tb St-, Detroi:, Mtch.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS 

1739 S. Heltted St., Chicago, III.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Superioc Avė., Cleveland, O

MR. C. J. WOSHNER 
2013 Catson St., Pittsbargh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nations Bank Btiilding 

1200 Cenon St., Pitteburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL
9FRVICF 

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Graud St., Brooklyn, N. Y. 

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park Su, Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St, Brooklya, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vsrnon St., Worcester, Msss.

ATI.ANTIC TRAVEL SERVICH 
K. SIDABRAS, Prop.

342 TT. ®'way, So. Boston, Mass.
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HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 4

Nuo Išsinarinimu
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsit rinkite su 
ANCHOR Pain-Expe11eriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minutes skausmas pranyk; 
ir nelengvireraas hus laimėtas.

Per suvirs 60 metu Anchor Paiu- 
EjipelleTis Imvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmo pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kmrfh 
35c. ir 70c.—Airtingo didumo bonkutės. 

■ Tiktai tikrasis tori Inkaro vaisbaženklj.

1 
4 
♦
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I PAIN-EXPEL1ER
Galit pamatyt visą

Lietuvą nkuž $
41

įkaitydami Dr. Margerio knygą
f

Amerikos «
V* DIDELĖS EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ i

i

Rengiamos Liet. Laiv. Agentų
Sąjungos Amesmoje 

]/\V Modernizuoju, baltu Motorlaiviu 
UAIPSHOLM’ 
Gegužės 28 
Liepos J,im. 
Į KLAIPĖDĄJ r®r-

"I

Vi

rš
NEVVORKO

Kiti 
liPLA'JIUMAi 

^^^KUNGSHOLM” Bal. 4 

“GRIPSHOLM” Bal. 21
“KUNGSHOLM” Geg. 7 

“DROTTNINGHOLM” Geg. 18

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba i 

< SVVEDISH AMSRICAN LINE 
B05TOM,J0$WE STR.-NEV VORK, 215TKTESTR.-CHICAGO. W NO.MKHICAM 
Brošaneiė apie ek$ku«ij« Tamstai bus sutelkta veltui ant pareikalavimo.

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. Pmigiis siųskit money order'iu 
arba registrastame laiške.

Adresuokite:

1

I DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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KRUVINOS VESTUVES 
BIRŠTONO VALSČIUJE.

Vienas žmogus nušautas, 
kitas užmuštas.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas praneša, kad Jes- 
konių kaime, Birštono vals
čiuje, prieš užgavėnias buvo 
pas ūkininką Revucką ves
tuvės, kur pasigėrę bernai 
pradėjo muštis už mergas.

Besitraukdamas iš muš
tynių, Juozas Sadauskas iš 
šautuvo nušovė Praną Rad
vilą.

Įniršęs dėl to jaunimas 
puolė J. Sadauską ir ji už
mušė plytomis ir gelžgaliais.

Apylinkės gyventojai su
jaudinti.
ĮSTEIGTAS LIETUVIŠ
KAS POLITINIS KLIU- 

BAS.
Kaune, Kooperatyvų Ban

ko name, įvyko steigiamasis 
susirinkimas Lietuvos poli
tinio Kliubo. Į kliubo valdy
bą išrinkti: pirmininku —V.' 
Čepinskis, vice pirmininku 
—V. Kvieska, sekretorium 
—P. Radzevičius, valdybos 
nartais — prof. K. Pakštas 
ir Jonas Vileišis. Į garbės 
teismą išrinkti: prof. Reme
ris, Dr. Laurinaitis ir doc. 
Tamošaitis.

Į kliubo narius priimami 
tik veikėjai, žinomi savo vi
suomeniniais darbais.

Pusi. 243.
50 centų, 
pusi.
.... $9.00 
už $2.00

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 ėia 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 až ........................................................................... $1.25
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių-Dušių bei Velnių — I)r. Ba

sanavičiaus. Pusi. 470, kair.a $2.00; dabar už .......... $1.50
Rymas. Garsusis Emil Zolo romanas apie Vatikaną. Pusi.

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

Kaina $1.00; dabar už ............................
Lalio žodynas — -Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių.

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

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

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

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

Garsioji P. Bėro knyga “Dievo Galybė,“ čia eina klausimai: 
zoologija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 
fiziologija, augalų fiziologija. Dvejose knygose, pusi.
350, apd. Kaina $4.0(1; dabar už..................................... $2.00

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu, sekamu 
adresu:

“AUŠRA0
3653 SO HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS? turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Rankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, L1THUAN1A.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kita valstyMą. {vairią apvsakn 
ir pamokinrimi.

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

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

♦

I
♦ 
I

i

<
i



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 12. Kovo 21 d., 1931 m.

Vietinės Žinios
South Bostone bus namų sa- Socialistai ruošia metinį 

pokilį.
South Bostono ir Cam- 

bridge’aus lietuviai socialis
tai bendromis jėgomis ruo
šia didelį metinį pokilį 7 
balandžio vakare. Lietuvių 
salė jau užsakyta, muzikan
tai paąamdyti, dabar komi
tetas rūpinasi tiktai užkan
džiais, gėrimais ir šokių pro
grama. Vakarą norima pa
daryti tokį, kad susirinkę 
draugai galėtų tikrai drau
giškai pasižmonėti ir išsi
neštų kuo geriausių įspū
džių. Įžangos prie durų ne
bus, bet lėšoms padengti vi
duje bus renkama po 45 cen- 
tus-nuo^asmens.

Teisme rado revolverį.
Bostono teismo rūmuose 

anądien buvo daug sąjū
džio, kuomet vienam airiui 
pasikėlus nuo kėdės iškrito 
užtaisytas revolveris. Polici
jos paklaustas, ką jis norėjo 
su tuo revolveriu daryt, ai- 
rys užsigynė, kad tai ne jo 
ginklas. Girdi, jus patys jį 
čia man pakišot ir norit ma
ne apkaltint. Teisėjas nutei
sė jį pusantriems metams 
kalėjimo.

GYDYTOJŲ ADRESAISouth Bostone bus namų sa* Mirė Jule Morkūnienė.
vininkų prakalbos. į pereitą penktadienį, 16 

Ateinantį penktadienį, 23 kovo, Dorchestery staigia 
kovo, South Bostono Lietu- mirtimi mirė Julė Morkunie- 
vių Salėj, 7:30 valandą va- nė, apie 40 metų amžiaus 
kare įvyks vietos namų sa- lietuvė. Velionė buvo nepa- 
vininkų prakalbos. Kalbės prastai stipri moteris ir nie- 

; Massachusetts Real Estatelkas nesitikėjo, kad ji galėtų 
Owners’ Associaticno sekre-’taip staiga kristi. Atsigėrus 

, “Kelei- šalto vandens ji nunešė stik
lą virtuvėn' ir surikus sugriu
vo.

Jos mirtis yra juo skau
desnis šeimynai smūgis, kad 
vyras irgi serga. Jis buvo 
parvežtas iš ligoninės į šer
menis ir pamatęs savo žmo
ną nebegyvą da sunkiau su
sirgo ii- dabar guli lovoje.

Velionė buvo kilusi iš Su
valkijos, Gražiškių parapi
jos. Vaiku neturėio. Palai
dota pereitą nedėldienį Nau- 
iosios Kalvarijos kapinėse. 
Prie kapo d-ras Repšys pa
sakė gražią prakalbėlę. Šer
menis tvarkė graborius 
Akunevičius.

P-lė Volungevičiutė vyksta 
Mažon Azijon ir Afrikon.

, .MuSų draugė ir “Ke- 
leivio skaitytoja  ̂p-le Ane- vjo» redaktorius Michelso- 
le Volungeviciute, Šiomis nag jr kjtj Ateikit pasiklau- 
dienomis susituoks civiliu kaip politikieriai plsia 
budu su D-ru Rogeru J. Abi- raiesto gyvemojug. 
zaidu ir tuoj po vestuvių 
abudu jaunavedžiai išva
žiuoja garlaiviu “Vulcania” 
ilgon “honey moon” kelio
nėn. Jiedu aplankys Francu- 
ziją, Ispaniją, ir Graikiją, o

Norman Thomas kalbėjo 
Harvardo studentams.
Harvardo universiteto stu

dentai pereitą sąvaitę buvo 
pasikvietę iš New Yorko so
cialistų kalbėtąją Normaną 
Thomasą, kad pasakytų 
jiems prakalbą. Jis kalbėjo 
apie NRA.

“Didelio pasisekimo NRA 
neturėjo,” sako draugas 
Thomas. “Vartotojui ji ne
padarė nieko gera, o blogo 
padarė daug, nes pakėlė —* -...
kainas. Žmogui dabar daug p^py^žiuos per Turkiją, su-1 labai matomoj vietoj, ant 
sunkiau pragyvent. . įstos Jeruzalėj, pasieks net Broadway, tarp D ir E gat-

Dabar prieš NRA stovi du Beirutą, Damaską, o gal net'vių, ugnis tačiau nebuvo iš

Sudegė Sidabro saliunas.
Iš subatos į nedėldienį, 

tarp 12 ir 1 valandos nak
ties, Sidabro saliune kilo ug- 

iš tenai* leisis Mažon AzijonJnis. Nors saliunas randasi

keliai, sako kalbėtojas. Ar-. persįją jr Indiją. Atgal grįš 
ba ji sprogs taip kaip sprogo-per Afriką, aplankys Kairo, 
prohibici.ios burbulas, arba; Aleksandriją ir kitus Egipto 

miestus. Jaunoji žadėjo 
“Keleivio” redakcijai para
šyt iš kelionės savo įspūdžių. 

Dabar p-lė Volungevičiu- 
tė gyvena su savo mamyte 
Dorchestery. Išvažiuos 21 
balandžio.

prohibicijos burbulas, 
išsivystys į fašistinę dikta
tūrą.

Apie NRA viršininką gen. 
Johnsoną socialistas Tho- 
mas pasakė taip: “Johnso- 
nas yra puikus lojikas šalia 
budos, bet labai prastas liū
tų mokintojas būdoje.” Iš 
to kalbėtojas išvedė, kad 
Johnsonas daug rėkauja a- 
pie kapitalistų suvaldymą, 
bet kain reikia juos valdyt, 
tai jis šoka taip kaip jie jam 
griežia.

Be to da Norman Thomas 
kalbėjo Wellesley mergai
čių kolegijoj, Simmons mer
gaičių kolegijoj, Tufts kole
gijoj ir Phillips Andover 
akademijoj.

Artistas Pranas Rimkus.

South Bostone laikinai ap
sigyveno art. Pranas Rim
kus, kuris 5 metus studijavo 
aukštąjį dainavimo mokslą 
pas prof. Giuseppe Asnsel- 
mį. Rapallo mieste, Italijoj. 
Užbaigęs mokslą, musų dai
nininkas dainavo Karlo Fe-

karto pastebėta ir kuomet 
gaisrininkai pribuvo, lieps
nos jau veržėsi per langus. 
Suvažiavo tokia daugybė 
ugnagesių, kad išrodė lyg 
visas South Bostonas dega, 
mašinų pristatė per kelis 
blokus. Nežiūrint visa to, sa- 
liunas visai išdegė.

Šitą biznį p. Sidabras bu
vo užsidėjęs da visai nese
nai. Spėjama, kad ugnis ga
lėjo kilti iš numesto cigaro 
ar cigareto.

Walthamo laikrodžių kom
panija pakėlė algas.

Walthamo laikrodžių kom
panija, kurioj dirba daugiau 
kaip 2,000 žmonių, pakėlėninuiKas uatnavo tvarto re- 1A „i_ „110 nuošimčių algas.hce teatre Genujoj, Milano i__________ * &

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.

Pasikorė karo veteranas.
Maldene pereitą sąvaitę 

pasikorė savo bute Francis 
Melanson, 37 metų amžiaus 
karo veteranas ir 3 vaikų tė
vas. Jis buvo bedarbis. Pati 
parėjo naktį namo ir rado 
savo vyrą kabantį nebegy
vą.

Žada streikuoti 8,000 odos 
darbininkų.

Lynne, Saleme, Peabody, 
Danverse ir kituose mieste
liuose Bostono apylinkėj ža
da streikuoti 8,000 odos dar
bininkų, reikalaudami uni
jos pripažinimo. Algos klau
simas šiuo kartu nėra kelia
mas.
PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, su visais įtaisymais, 11 

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

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

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAIT1S
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777.

Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOK1US-UNDERTAKER

Mulloney byla paskirta 
17-tai balandžio.1

Uždarytojo Federal Na- 
tional Banko prezidentas 
Mulloney stengėsi nusikra
tyti visų kaltinimų, kokius 
valdžia jam daro. Bet nenu- 
sikratė. Balandžio 17 dieną 
jis turės stoti prieš teismą. 
Jis kaltinamas tuo, kad duo
damas valdžiai banko ra
portą 1931 metų 30 birželio 
neteisingai perstatė banko 
padėtį. Pavyzdžiui, raporte 
buvo parodyta, kad tūlas 
“pulkininkas Dolan” yra 
skolingas bankui $165,467. 
Valdžia dabar sako, kad to
kio žmogaus visai nebuvo, ir 
kad tą sumą buvo pasiėmęs 
pats Mulloney. Buvę ir dau
giau panašių suktybių.

ir Palermo operoj. Be to, y- 
ra koncertavęs Lietuvoje ir 
Rotterdame, Olandijoj.

South Bostono lietuviai 
daro pastangų suruošti jam 
koncertą ir musų kolonijoj. 
Kiek teko girdėti, planas jau 
padarytas ir gal neužilgo 
galėsime jau išgirsti Italijoj 
išlavintą p. Rimkaus balsą.

COLLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
I’ERMANENT WAVE 

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

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

Sudegė 15 avių.
Tūlo Keenano tvarte, 

Walthame, kilo ugnis. Sude
gė 15 avių ir tvartas apdegė. 
Buvo ir keliatas arklių, bet 
juos spėta išvesti. Manoma, 
kad tvartas buvo tyčia pa- 
degtas.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

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

R. J. VAS1L
409 Broadway, Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTONE
Noriu greitai parduot gerą kampi

nį namą ir mėsos krautuvę labai pi
giai. Savininkas eina į kitą biznį.

Adresas “'Keleivio” Redakcijoj.
» (13)

Bus na.naų savininkų de
monstracija.

Sekantį antradienį, 27 ko
vo, Bostone bus namų savi
ninkų protesto demonstraci
ja prieš aukštas taksas. 
Žmonės susirinks apie 12 
valandą prie Grand Stando, 
Boston Common sode, o te
nai susitvarkę maršuos prie 
City Hali. Šitoj demonstra
cijoj kviečiami dalyvauti vi
si namų savininkai ir visi na
mų nuomotojai, kurie turi 
mokėti brangias randas už 
namus. Randos yra aukštos 
dėl to, kad namai yra politi
kierių apkrauti dideliais mo
kesčiais. Lietuviai irgi turė
tų šitoj .demonstracijoj da
lyvauti.

Da niekas neatėjo pasiimti 
iš Blinstrubo $1,000.

Tūlas laikas atgal kažin 
kas pradėjo leisti po South 
Bostoną paskalus, buk p. i 
Blinstrubas savo restorane 
parduodąs prastus gėrimus. 
Tada p. Blinstrubas paskel
bė per “Keleivį,” kad jis 
duos $1,000 tam, kas tokius 
dalykus prirodys. Bet iki šiol 
da niekas neatėjo tų pinigų 
pasiimti.

“Piloto Dukters” vaidinimas 
greit baigsis.

Mus prašo pranešti, kad, 
“Piloto Dukters” vaidini-* 
mas, kuris dabar eina St. 
Alphonsus Salėj, 1545 Tre- 
mont st., greitai jau baigsis. 
Veikalas vaizduoja Kristaus' 
gyvenimą. Sekantis vaidini
mas bus 22 kovo vakare, 25 
kovo po pietų, paskui 26 ir 
27 vakarais. j

PIANAI
Vieton gabent atgal į faktorę Chi- 

cagon, didelė pianų dirbtuvė verčia
ma-parduot 300 pianų ir player pianu 
labai nupigintam kainom. Pilnas in
formacijas norint gaut, rašykit

1 Market St„ Room 214, Lynn, Mass. 
arba telefonuot Jackson 359.

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

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

JAMAICA PLAIN, MASS. 
Susitarimui pašaukit 

Jamaica 0643-M.

C A S P E R’ S
BEAUTY SHOP

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

Duodu geriausios rųšies Perma- 
nent Wave; kaip tai Frederics 
Vita Tonic ............................. $7.
Eugene Steam Wave ........ $5. 
Regai Wave ......................... $3.50.

Taipgi atlieku ir kitus pagraži
nimus, kultūros darbus ir turiu 
daugelį metų patyrimo.

CASPER—MASTEIKIENĖ 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin Hill Station 

DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: Gene va 3668

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ^r,’ parduodu įnaujus 

Laikrodėlius iy TfikdintOjus. 
j namas.. 

lABMfAY 
„^SON . MASS 

Telefonas, <Šo‘. ‘Boston 2029-W
-—   1 -—■—---------------- - -------

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET

(Kampas Braadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Reikale galiu ai
453a BR

SOUTB BOi

Socialistų prakalbos.
Sekantį nedėldienį, 25 ko

vo, South Bostono Lietuvių 
Salėj bus vietos lietuvių so
cialistų organizacijos pra
kalbos. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius apie Austrijos į- 
vykius ir prie ko eina Ameri
kos kapitalizmas. Yra pa
kviestas ir anglų socialistų 
kalbėtojas. Pradžia, 7:30 
vai. vakaro. Kviečiami visi.

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA

Prie stubos darbo; abelnos ruošos 
ir virimo. JOHN STEVENSON 

292 High Street, Randdph. Mass. 
Telefonas Randolph 0049-R.

CASPER (S 
BEAUTY SHOP

Duoda geras Permanent Waves 
kaip tai Frederics Vita Tonic 
Wave $7; Eugene Steam Wave $5; 
Regai Wave $3.50. A curl 10c. 
Marcei Wave 35c. Finger Wave 35e 

Taipgi specializuojame plaukų 
dažymu.

CASPER BEAUTY SHOP 
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. South Boston 4645.

J. STRIGUNAS I

Šarkis užsidėjo saliuną.
Bostono laikraščiai pra

neša, kad kumštininkas Šar
kis užsidėjo “taverną,” tai 
yra tokį biznį, kurį seniau 
žmonės vadindavo “saliu- 
nu.” Kaip kumštininkas, 
Šarkis savo karijėrą, matyt, Į 
jau užbaigė. IĮ

Kampas L ir Eighth Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4147.

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

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

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

ANTROSE DURYSE, 195 L STREET, MES UŽLAIKOME 
PIRMOS RŪŠIES OLSELĮ.

Mes turime visokio Alaus, Vyno ir Degtinės ir parduodam pi
giausia kaina.
Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreipianti specialu atydą. 
Nepamirškit musų adreso. Mos pristatome 1 namus.

s

■K1

Tel. So. Boston 2661.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

tik kusitarua.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D et. 
•SO. BOSTON, MASS.

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. I aido ja 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 4110BAY VIEW 

DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

Alus ir šampanas.
Dykai Pristatome į Namus.
106a DORCHESTER STREET 
3So. Boston. Tel. S. B. 1348

*
<r__________________ __________________
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875 Cambridge Street,
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BAY VIEW
M0T0R SERVICE

SURVILAS
KV1ETKIN1NKAS

PADAROME BUKIETUS DĖL 
-VESTUVIŲ IR VAINIKUS 

ŠERMENIMS.
Skinti Kvietkai Visokiems 

Įvykiams
PRAŠOME UŽSISAKYTI 

PAS MUS

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. University 9438
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Degtines Dabar Galit Nusiųst j 
j Maine ir Kitas Valstijas

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

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

WHISKEY
Endicott Club Whiskey, kvorta__
Dexter Brand Whiskey, kvorta ..........
Four Roses Whiskey, kvorta ...............
Paul Jonės Whiskey, kvorta..................
Meadville Whiskey, kvorta ..................
Oscar Pepper Whiskey, kvorta...........
Old Nectar Whiskey, kvortą ...............
Mirrorbrook Bourbon Whiskey, kvorta 
Snug Harbor Whiskey, kvorta ... 
Envoy Club Whiskey, kvorta........

BRANDY
Dester Brandy, kvorta .... $2.25 
Sterling Brandy, kvorta .. 2.50

RUM
Dexter 'Brand

Straight Rum, kvorta .. $2.15 
Endicott Chib Rum, kvorta 2.00

VYNAI
Port, Sherry, Claret,
Angelics, Etc. Seno vyno, Ge

riausios rūšies, kvorta .... $1.25 
Galionas .............................. 3.75

$2.00
2.25
3.10
3.00
3.40
2.75
2.35
2.40
1.70
1.70

i

i

i »

Telephone
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STU9EBAKER 
IR TROKŲ

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory
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• Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS
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♦ Taisymo ir demonstravimo vieta:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

!

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

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

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

į A. J. NAMAKSY į
• Real Estate & Insurance J 
.♦ 366 W. BROADWAY, Room 1 !

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

Jamaica Plain, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, 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—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

KORDALIAI IR SALDAINĖS.
$1.75

1.75
Vyšninė, kvorta ................
Avietinė, kvorta ..'..........
Creme DeMenthe,

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

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

1.75

11.75

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

! PASAKYKIT JŪSŲ DRAUGAMS APIE MUSŲ PATARNAVIMĄ g

W1LUAM ZAKON & SONS, Ine. I
: 20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

- *• * Teis f sn ss Lafayette 5645boooeocor iMoooGaooooooooooooooooeoeeceeeooeeeeceeoC

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikomi 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. Atminkit® 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREE1“ 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

I
 NAUJA PUIKI

BR0ADWAY

CAFETER1A
I P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS

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

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ. 

GERAS ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
IR KITI GĖRIMAI.----------------’ i

Kaina prieinama. Prašome užeit.

377 Broodioay South Boston, Mass.;
boooooooooooooooooooooooooooeooooooooeoooooooooeooo




