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visų valgomųjų daiktų kai
nos nuo 31 kovo butų pakel
tos 6-šiais nuošimčiais. Toks 
pakėlimas esąs “reikalin
gas” todėl, kad darbinin-

vintojas ir NRA bosas John- 
į sonas išleido įsakymą, kad

Goeringas yra Hitlerio sėb
ras ir žiaurus budelis.

I
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253 Broadway,

Washingtoną Nugąsdino 
“Revoliucijos Šmėkla”

Hitlerininkai Išsker
dė Jau 3,000 Žmonių.

New Yorke gauta pirmu 
■ kartu apytikrių žinių, J ‘ 
i Vokietiios naciai (tautinin- 
Fkai) išžudė žmonių nuo to

Darbo Apdraudos Į Prūsijos Premjerą 
Bilius Gauna Ge

ros Paramos.

Į Roosevelto atskirti, šitie 
i “šimtaprocentiriiai patrio- 

„ ,’tai” paleido gandą, buk tie
Smegenų Trustas esąs pa- profesoriai ruošią “reVoliu- 

siruosęs nuversti Roosevelto cijy> ir tariasi nuversti patį 
kerenskinę valdžią. i Rooseveltą. Tai esanti gud- 

Štai jums tikra naujiena: ri, bet nedora kapitalistų 
Ar žinote, kad Amerikoje' propaganda.

vyksta revoliucija ir kad 
prezidentas Rooseveltas da-' 
bartiniu laiku čia vaidina1 
Kerenskio vaidmenį? Jį nu-' 
vers tasai “smegenų trus-J 
tas,” kuris dabar duoda jam 
visokius patarimus. Vienas 
profesorių, kuris įneina į tą 
“trustą,” prisipažino, kad 
sąmokslas esąs jau padary
tas ir Rooseveltas busiąs lai
komas prezidento vietoj tik 
tol, kol bus surastas tinka
mas “Stalinas.”

Šitokių sensacijų papasa
kojo pereitą sąvaitę Kongre
so buvo komercijos komisi
jai tūlas James H. Rand iš 
New Yorko, o jam apie tai 
sakęs vėl kažin koks moky
tojas William A. Wirt iš Ga- 
ry, Ind.

Rand sakosi esąs didelis 
Amerikos • patriotas ir bai
siai bijąs revoliucijos. Vieną 
naktį jisai sapnavęs net rau
doną vėliavą. Taigi atsikėlęs 
jis tuoj sėdo traukinto ir nu
važiavęs Washingtonan pra
nešė minėtajai Kongreso ko
misijai Viską, ką jis sapnavo 
ir ką jis buvo girdėjęs iš ano 
mokytojo.

Mister Rand kalbėjo apie 
revoliucijos pavojų labai 
rimtai. Tasai “smegenų tru- jos jokių gaminių, nes Ame- 
stas,” kuris susideda iš viso- ’ 1
kių radikalų profesorių, esąs 
didžiausis Amerikai pavo
jus. Tie profesoriai esą tik
rai padarę “revoliucijos są
mokslą.” Jų tikslas esąs nu
stumti Rooseveltą į šalį ir 
apskelbti radikalų diktatū
rą Amerikoje. Tai busią pa
daryta tada, kai galutinai 
paaiškėsiąs NRA nepasise
kimas. x I

Ir Kongreso komisija šitą 
sensaciją įtraukė savo proto- 
kolan, o reakcinė spauda jau 
rašo editorialus ir reikalau
ja, kad valdžia tuojau šitą 
dalyką ištirtų ir visus radi
kalus profesorius iš “smege
nų trusto” prašalintų.

Mokytojas Wirt, kuris pir- streikieriai pradėjo streik- 
mutinis šitą “sąmokslą” iš- laužius mušti. Prasidėjo di- 
kėlė, šį panedėlį paskelbė džiausi sumušimai. Daug 
spaudoje, kad jis sutinkąs taksių buvo sudaužyta, 
nuvažiuoti Washingtonan, ---------------
jeigu Kongreso komisija to WHITESIDE PASITRAU- 
pareikalautų, ir pasakyti ------
vardu, kuris profesorius iš
“smegenų trustą” yra sakęs, kad iš NRA išstojo A. D. 
kad Amerikos “Kerenskio” Whiteside, kurį valdžia bu- 
(suprak Roosevelto) vieton vo pasikvietusi kaipo statis- 
yra ruošiamas “Stalinas.”

Rusijoj Užmušta
33 Žmonės.

Netoli Sverdlovsko, So
vietų Rusijoj, įvyko trauki
nių katastrofa, kurioj 33 
žmomės buvo užmušti ir 68 
sužeisti. Šita nelaimė įvyku
si jau 11 kovo, bet vos tik 
dabar buvo paskelbta visuo
menės .žiniai. Kam ji buvo 
taip ilgai slepiama, nežinia. 
Sakoma, kad kolizijoj buvo 
sudaužyti abiejų traukinių 
lokomotyvai ir sutriuškinti 
8 vagonai. Tai esanti jau 
ketvirta panaši katastrofa 
vieno mėnesio laikotarpy. 
Viena jų įvyko nesenai Mas
kvos priemiesty. Dėl to abie
jų traukinių mašinistai buvo 
pasmerkti sušaudyt.

“Dešimtštoriai” Ne
pirks Vokietijos 

Gaminių.
F. W. Woolworth Co., ku

ri turi apie 2,000 krautuvių, 
vadinamų “dešimtštoriais,” 
kur brangesnių prekių nėra 
kaip 10 centų, pereitą sąvai
tę nutarė nepirkti iš Vokieti-

rikos gyventojai, ypatingai 
žydai ir vokiečiai, pradėjo 
fašistinės Vokietijos prekes 
boikotuoti. Pirma Wool- 
wortho kompanija labai 
daug . prekių savo krautu
vėms traukdavo iš Vokieti
jos. Per metus ji parduoda 
už apie $300,000,000 daiktų. 
Taigi nacionalfašizmas Vo
kietijos fabrikantams atsi
rūgs labai prastai. O jie la
bai jo norėjo.

kiek iinin • 1 žemesnįjį Kongreso butą
Washingtone yra įneštas 
darbo apdraudos bilius, ku- 

m- * i- • iz • <riuo reikalaujama, kad atei- 
“s darbininku 

i j o aaa - -u -- darbas butų apdraustas. Pe- 
Kongres° ™- 

682 žmonės sužeisti’ visam muos€ buvo viešos diskusi- 
amžiui i 
kalinių laikoma koncentra
cijos stovyklose.

Teismai yra pasmerkę 
mirti 67 darbininkus; iš to 
skaičiaus 26-šiems buvo nu
kirstos galvos.

Sudegė Kempė Su 
Bedarbiais.

Virginijos valstijoj perei- 
;os pėtnyčios naktį sudegė 
bedarbiams įsteigta val
džios stovykla. Gaisras kilo 
apvirtus ant pečiaus dide- 
iam katilui su taukais. 14 
bedarbių sudegė mirtinai, o 
80 skaudžiai apdegė. Virtu
vė buvo apačioje, o antrame 
aukšte bedarbiai miegojo. 
Kada taukai sprogo, virtu
vės lubos tapo iškeltos ir pa
skui nukrito žemyn į degan
čią virtuvę. Kartu į ugnį su
krito ir visi žmonės, kurie 
miegojo antrame aukšte.

RADO ORLAIVI IR 7 
LAVONUS.

Argentinoje pereitą sąvai
tę kalnuose rasta sudužęs 
orlaivis su 7 lavonais. Jis 
iriklausė Pan-American- 
Grace orlaivių linijai ir žu
vo 2 metai atgal.

Ugnis Sunaikino 
Japonų Miestą.

Pereitą sąvaitę Japonijoj 
išdegė Hakodate miestas. 
Žinios sako, kad ugnis nu
šlavė tris ketvirtadalius na
mų. Liepsnose žuvę apie 1,- 
000 žmonių ir 150,000 gy
ventojų pasiliko be pasto
gės.

TRIUKŠMINGAS VEŽIKŲ 
STREIKAS NEW YORKE.

Apskelbus New Yorko ta- 
xi vežikams streiką, taksių 
kompanijos pradėjo sandy- 
tis streiklaužių jų vieton, gi

FRANCUZIJOJ VĖL PRA
SIDĖJO RIAUŠĖS.

Tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
srovių Francuzijoj pereitą 
nedėldienj vėl prasidėjo su
sirėmimai. Toulono mieste 
buvo sužeista 50 žmonių. 
Buvo kruvinų muštynių ir 
kitose vietose.

KĖ IŠ NRA
Washingtono žinios sako,

tikų_ ekspertą ir kapitalisti-
Bet vienas bešališkas Bo- nio biznio žinovą. Jis yra 

stono korespondentas rašo statistinės Dun & Brad- 
iš Washingtono, kad. šitą street firmos prezidentas, 
sensaciją apiė ruošiamą “re- Matyt, tarp jo ir NRA virši- 
voliuciją” bus paleidę vei- ninko Johnsono įvyko kokių 
kiausia Wall Streeto suk
čiai, kurie dabar staugia ir 
vaitoja dėl valdžios biliaus, 
kuriuo norima suvaržyt 
Wall Streeto spekuliacijas 
ir suktybes. Dėl to biliaus jie 
kaltina tuos profesorius, ku
rie duoda Rooseveltui pata
rimus, Taigi, negalėdami ki-

nors nesusipratimų. •

ŠUNYS PAPIOVĖ MER
GAITĘ.

Ware miestelyje, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę du 
buldogai papiovė Deanų < 
metų amžiaus mergaitę Ei- 
nicę,

Metė Bombą.
Telegrama iš Berlyno sa

ko, kad važiuojant Prūsijos 
premjerui Goeringui auto- 
mobilium, buvo mesta bom
ba Unter den Linden gatvėj. 
Kaip rodos, ji buvo mesta 
nuo namo stogo ir j Goerin- 
go automobilį nepataikė. Ji 
sprogo atsimušus į taxi. Ko
kios buvo sprogimo pasek
mės^ telegrama nesako; ma-

Departamento sekretorė 
Perkins v karštai agitavo už 
bilių. Pats teisingumas rei
kalauja, ji sakė, kad darb
daviai aprūpintų darbinin
kus. kuritios jie atleidžia iš 
darbo. “Jeigu ligi 1930 metų' 
butų sudaryta nedarbo at
sarga,” kalbėjo jinai

Nori Sumažinti 
Pieno Gamybą.

250,000 Automobilių Darbi
ninkų Pasilieka Dirbtuvėse

Nuo 31 Kovo Pa
brangs Visas 

Maistas.

GENERALINIS STREIKAS 
LAIKINAI ATŠAUKTAS.

Ginčui išspręsti tapo paskir
ta taryba iš trijų žmonių.

Kapitalistiško Jnznro gai- Į Kovo 21 dieną turėjo pra- 
_ sidėti generalinis darbinin

kų streikas automobilių pra
monėj. Darbą turėjo mesti 
apie 250,000 žmonių. Bet 
prezidentas Rooseveltas as
meniškai kreipėsi į darbi
ninkų atstovus ir pradėjo

sarga, narnėjo jinai, tai , ~ 7* * *'-----i ik----- • taip wu, uw,wu,
depresija nebūtų padariusi , (AAA) paskelbė Pa*, jog maisto trustas yra pakė- 
tiek daug-skurdo darbinin-Į tvarkymą^ kad f armėnai,' ięs kainas jau ir ir be jo Įsa
kams, kiek ji padarė dabar.'kune ?’erciasi is pieno, su- Rymo. Pavyzdžiui, rūkyta 
Bet pirma to niekas nežiurė- mazmtų P1^) gamybą. 15 kiauliena (šolderiai), kurią 
davo. Darbininką išmesda- nuošimčių.. Uz tą sumažini-; valgo darbo žmonės, pirmadavo. Darbininką išmesda
vo iš darbo, ir tegul jis žino
si. Ir štai priėjome prie to, 
kad tokius bedarbius turi 
šelpti visuomenė.”

Jeigu šitas bilius virs įsta
tymu, tai darbdaviams, ku
rie samdo daug darbininkų, 
bus uždėtas tam tikras mo
kesnis. Jie turės mokėti 5 
nuošimčius nuo tos sumos, 
kurią išmoka darbininkų al
goms, ir iš tų pfrftgų susida
rys fondas bedarbiams už
laikyti.

POLICIJA BOMBOMIS 
PUOLA DARBININKUS.
Šį panedėlį Clevelande 

puolė streikuojančius Wors- 
ted Mills Co. darbininkus ir 
oradėio svaidyt ų juos troš
kinančias bombas. Plutokra- 
tų spauda pažymi.' kad “nie
kas nebuvo sunkiai sužeis
tas, nors kai kurių moterų 
drapanos buvo labai sudras
kytos” ir trys pikietai buvo 
areštuoti.

mą valdžia. jiems atlygin- buvo po 7—8 centus svarui, 
siapti, kaip ji atlygina už ty- 0 šiandien jau 15 ir 16 centų, 
čia apleistus laukus, kad su- Taigi pakilo lygiai 100 nuo- 
mažinus duonos gamybą. Ši- šimčių. Ir dabar gen. John- 
tokiu budu valdžia nori pa- sonas liepia da 6 nuošimčius 
kelti valgomųjų daiktų kai- pakelti, kad “vargšui” me
nas, nors ir dabar jau miesto &os trustui nebūtų “skriau- 

___ ” Na, o kur darbinin
kams algos buvo pakeltos

Iš Streikų Lauko.
Haverhilly da tebestrei- 

kuoja 7,000 batsiuvių. Jie 
atmetė NRA vietinės darbo 
tarybos pasiūlymą grįžti 
darban, nes tas pasiūlymas 
buvo padarytas fabrikantų 
naudai.

Keene, N. H., streikuoja 
siaurųjų audinių darbinin
kai. Pereitą sąvaitę streikie
riai susirėmė su skebais. 
Streikieris vardu Charles 
Štamas buvo peršautas. Šo- 
vikas Kastantas Petrakos 
buvo suimtas ir pas jį rastas 
revolveris. Pavardės abiejų 
lyg ir lietuviškos.

Nashua, N. H., 850 bat
siuvių jau susitaikę ir nuta
rę streiką baigti. Taip bent 
skelbia spauda.

Clevelande streikuoja 
Sherwin-Williams dažų dar
bininkai. Pereitą sąvaitę po
licija prie dirbtuvės sumušė 
5 pikietus.

Barbertone, Ohio, sustrei
kavo 700 degtukų fabriko 
darbininkų.

Philadelphijoj sustreikavo 
4,000 mezginių darbininkų 
45-kiose dirbtuvėse. Jie rei
kalauja daugiau algos, uni- 
iųs pripažinimo ir geresnių 
darbo sąlygų.

Naujoi Anglijoj ruošiasi 
streikuoti audėjai ir odų 
darbininkai. Bruzda ir gelž- 
kelieciai.

NEW YORKE ESĄ 1,500 
BEPROČIŲ MOKYTOJŲ.

. New Yorko miesto moky
klų daktaras Emil Altman 
paskelbė, kad iš 36,000 pra
dinių mokyklų mokytojų 
New Yorke esą 1,500 moky
tojų pamišusiu protu. Jis 
priduria, kad tame nesą nie
ko nepaprasta, nes toks pat 
nuošimtis bepročių esąs tarp 
visų gyventojų. ... _ .

darbininkai negali maisto į- C1OS. 
pirkti. i___

Klausimas, kodėl valdžia 100 nuošimčių? 
nepradeda sprogdinti gele
žinkelių, kasyklų ir fabrikų? 
Gal ir šitose srityse tuomet 
“pagerėtų” biznis.

DA 7 ŽMONĖS SUDEGĖ 
NEW YORKE.

New Yorke, ant vadina
mos Upper East Side, perei
tą sąvaitę gaisre žuvo da 7 
žmonės, kuomet jų gyvena
mas tenementas užsidegė iš 
apačios ir nebuvo pro kur iš
bėgti. Tai jau 25 tokios mir
tys šešių pastarųjų sąvaičių 
laikotarpy.

NEW YORKE 700,000 
BEDARBIŲ.

New Yorko valstijos sam
dos biure dabartiniu laiku 
yra užregistruota apie 700,- 
000 bedarbių.

AUDRA SUGRIOVĖ
50 NAMŲ.

New Orleans mieste, Loui- 
sianos valstijoj, pereitą ne- 
dėldienį užklupo baisi aud
ra, sugriaudama 50 namų ir 
apgriaudama daug kitų.

Baisus Smūgis Maliauskų 
Šeimynai.

Iš lovos pavogtas visas jų . taipgi pačiupinėdavo. Ka- 
gyvenimo turtas—$3,700. | dangi jie gyveno tik vieni 
Worcester, Mass.—Perei- du (jų 3 vaikai Lietuvoje), 

tą sąvaitę Maliauskų šeimy-. tai išeidami darban butą vi- v • •*1,1 1 • FF" __2------ —--- 2—2
skaudi nelaimė — Tš jų pa-j tą pakišdavo po matu prie 
vogta $3,700. Tai buvo visi durų. Matyt, kas nors nuziu-

PASIKORĖ 16 METŲ 
JAUNUOLIS.

Galesburg, III.
sąvaitę čia pasikorė Gordon 
Spencer, 16 metų jaunuolis. 
Tisai pradėjo skaityt knygą, 
kur buvo aiškinama, kaip al
gai žmogus pakabintas už 
kaklo gali gyventi, ir nu
sprendė pats tai išmėginti 
ant savęs. Kaip pamėgino, 
taip ir sultingo kilpoje.

Pereitą

ną čia ištiko neapsakomai1 suomet užrakindavo įrrak- 
skaudi nelaimė — iš jų pa-’; tą pakišdavo po matu prie 
vogta $3,700. Tai buvo visi durų. Matyt, kas nors nuziu- 
jų gyvenimo pinigai, ku- r®j°> ,nes aną . vakarą Ma
riuos jiedu sunkiai abudu Į hauskienė parėjo iš darbo ir 
fabrikuose dirbdami buvo rakto pa matu jau neberado, 
sutaupę. Jis dirba American1 Durys buvo jau atrakintos ir 
Steel & Wire Co. “dratau-’ faktas įkištas is vidaus. Ma
nėj,” o ji siuva maišus. Dir- 'hauskienė nusigando. Ji 
bo abudu ir taupė kiekvieną tuoj puolė prie lovos. Kyšt 
centą. Net baldų neturėjo. rauką posiemnku — pinigų 
gerų, tik kelias pigias ke- nebėra. Skuduras, kuriame 
dės; ant grindų neturėjo jo
kių užtiesalų. Kiekvieną at
liekamą centą nešė vis ban
kam Bet kai Amerikos ban
kai pradėjo užsidarinėti, jie 
pabūgo, kad jų sutaupos ne
žūtų. Išsiėmė kiekvieną cen
tą ir parsinešė namo. Kilo 
klausimas, kur juos paslėp
ti? Jie nutarė, kad reikia su
vyniot į šmotą senos kaldros 
ir paslėpti po šieniku. Jeigu 
kas ir pamatytų tokį skudu
rą, nedasiprotės, kad jame 
gali būt jų pinigai. Taip jie
du galvojo ir taip padarė. 
Jau daugiau kaip metai lai
ko Maliauskienė parėjusi, iš 
darbo kas vakaras vis pakiš
davo ranką po šieniku ir pa
čiupinėdavo. ar yra pinigai

geresnį būdą ginčui 
išspręsti. Unijos atstovai jo 
paklausė ir streiką sulaikė. 
Jie davė jam laiko iki šio 
panedėlio. Jeigu per tą laiką 
prezidentas negalėtų nieko 
padaryti, tai jau šį panedėlį, 
26 kovo, 250,000 automobi
lių darbininkų butų išėję 
streikan, kuris butų išsiplė
tęs gal į plieno, dažų, stiklo 
ir kitas pramonės šakas, ku
rios tampriai surištos su au- . 
tomobilių gamyba. •

Bet pereitą nedėldienį, 25 
kovo, Rooseveltas paskelbė, 
kad jam pasisekė nustatyti 
bendroms deryboms pagrin
dą ir todėl šiuom tarpu strei
kas atšaukiamas.

Tas pagrindas yra toks: 
darbininkams garantuoja
ma kolektyvių derybų teisė; 
jie gali organizuotis į savo 
uniją ar unijas ir rinkti savo 
atstovus. Dabartiniam gin
čui išspręsti bus sudaryta iš 
trijų narių taryba; vieną na
rį skiria fabrikantai, antrą 
darbininkai, o trečias bus 
“nepartinis.” Tuo “neparti
niu” gen. Johnsonas pasky
rė savo sūnų, leitenantą J. 
Kilbome Johnsoną. Jis bus 
tarybos pirmininkas. Kas iš 
tos tarybos išeis, pamatysim 
vėliau.

Automobilių darbininkai 
reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos, pripažinti jų 
pačių uniją ir sutrumpinti 
darbo valandas. Pirma prieš 
tuos reikalavimus fabrikan
tai stoj'o piestu. Įdomu bus 
pažiūrėti, kaip dabar jų at
stovas laikysis taryboj ir ku
riai pusei pritars generolo 
Johnsono sūnūs.

jie buvo suvynioti, išdraiky
tas ir numestas. Ji vos ne
apalpo. Neužilgo parėjo iš 
darbo Maliauskas ir rado sa
vo žmoną isteriškai ver
kiant Pasidorė, kad buvo 
taip pat pavogtas jos “pa- 
ketbukas” su $15, laikrodė
lis ir karoliai. Šiaip viskas 
buvo tvarkoje, niekas neiš
versta. Matyt, vagis gerai ži
nojo, kur pinigai duvo ir 
niekur daugiau nejieškojo.

Detektivai apžiurėjo vie
tą, išklausinėjo visus, bet ar 
suras vagį ir pinigus, tai di
delis klausimas.

Makauskai ruošėsi neuž
ilgo važiuot Lietuvon, parsi
vežti čia savo vaikus ir įsi
taisyti geresnį gyvenimą. 

Išeidama iš ryto darban'Dabar žuvo visos jų viltys.

40,000,000 AKRŲ DIRBA
MOS ŽEMĖS BUS AP

LEISTA.
Amerikos žemės ukiui 

tvarkyti administracija 
(AAA) savo raporte Agri
kultūros Departamentui Wa- 
shingtone da sykį pabrėžia, 
kad turi būti apleista 40,- 
000,000 akrų dirbamos že
mės, kurioj dabar sėjami 
kviečiai, komai, medvilnė ir 
tabakas. Jau pereitais me
tais daug farmerių pasirašė 
kontraktus, pasižadėdami 
dalį savo sėjamų laukų už
leisti dirvonais, ir pasekmės 
buvusios labai geros. Perei
tais metais Amerikos farme- 
riai turėję jau $3,271,000,- i 

000, tuo tarpu kaip 1932 me
tais jų pajamos siekė vos tik 
$2,113,000,000. Taigi, sako, 
sumažinus gamybą, per vie
nus, tik metus farmerių pa
jamos pakilo apie 55 puoš.

r
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J APŽVALGA I
ŽŪTI AR LAIMĖTI!

Austrijos darbininkai, pa
sirodo; iš kalno jau žinojo, 
kad klerikališkai - fašistiška 
Dollfusso valdžia ruošiasi 
juos užpulti, nes da prieš tą 
užpuolimą socialdemokratų 
sąvaitraštis “Ruf der Wahr- 
heit” (“Tikrovės Balsas”) 
rašė:

“1. Jei Austrijos valdžia iš
vaikys Vienos miesto savival
dybę, arba pasodins tenai savo 
komisarą arba kitaip suvaržys 
šios savivaldybės veikimą;

“2. jei valdžia uždraus s-d. 
partiją arba neleis jai veikti;

“3. jei valdžia uždraus profe
sines sąjungas arba pabandys 
organizuoti darbininkus Į savą
sias ;

“4. jei valdžia dekreto keliu 
paskelbs naują konstituciją ir 
tuomi bandys Įvykdyti valsty
bini perversmą;

“Tai bent vieną tų žygių 
austrų darbininkų klasė skai
tys naminio karo paskelbimu. Į 
ši atsakydami Austrijos darbi
ninkai nedelsdami paskelbs vi
suotiną streiką ir tuojau imsis 
ginklo, ginčo klausimui spręsti. 
Jei nežiūrint to Įspėjimo padė
ties šeimininkai vis tik bandys 
Įgyvendinti fašizmą Austrijoj, 
tai darbininkams pasiliks tik 
vienas kelias: žūt ar laimėt!... 
Tai yra darbininkų minioms 
pakartoti pačios partijos ir 
profesinių sąjungų nutarimai. 
Pakartoti rimties valandoje, 
kaipo šūkis darbininkams: bu- 
dėkit!, kaipo paskutinis Įspėji
mas pasvyrusiai į fašizmą Aus
trijos buržuazijai.’’
£uti ar laimėti — toks bu

vo Austrijos darbininkų nu
sistatymas.

Kaip žinia, Įvykusioj ko
voj jie nelaimėjo. Jų namai 
buvo sugriauti kanuolėmis, 
šimtai kovotojų užmušta, 
organizacijos uždarytos, 
spauda išdraskyta. Pralieta 
daug kraujo, o dabar liejasi 
našlių ir našlaičių ašaros.

Bet tai nereiškia da, kad 
Austrijos darbininkai žuvo. 
Darbininkų klasė negali žū
ti. Gali žūti karaliai, gali žū
ti dvasiškija ir buržuazija— 
ir darbininkams be jų bus 
dar lengviau gyventi. Bet 
negali žūti darbininkų kla
sė,' kuri gamina turtus, nes 
tuomet turėtų žūti ir visa 
žmonija.

Kovoje už savo teises dar
bininkų klasei tenka dažnai 
pakelti labai skaudžių smū
gių; bet kiekvienas nepasi
sekimas darbininkus moki
na ir duoda geriau pažinti 
savo priešą. Ir, anksčiau ar 
vėliau, ateis valanda, kada 
priešas bus nuveiktas.

Pati logika sako, kad pa
saulio valdonu turi būti ne 
išsigimėliai tinginiai ir dy
kaduoniai, bet darbo žmo
gus!

MUSŲ TAUTININKAI 
UŽLAIKO LENKŲ 

MOKYKLAS.
Lietuvos tautininkų orga

nas “Lietuvos Aidas” pa
skelbė šitokį švietimo minis
terijos pareiškimą:

“Jokių skriaudų lenkų ma
žumai švietimo srityje nėra da
roma. Jų švietimas ne tik ne
kliudomas, bet dar valdžios re
miamas, kaip ir kitų mažumų 
švietimas. Lietuvoje . yra 15 
grynai lenkiškų mokyklų su 20 
komplektų, iš jų 1 mokykla su 
dviem komplektais išlaikoma 
savivaldybės Ukmergėje, 1 mo
kykla su 1 komplektu Zarasuo
se išlaikoma lenkų draugijos 
‘Oswiata,’ bet algą mokytojui 
apmoka švietimo ministerija.”

Tautininkai giriasi užlai
ką lenkų mokyklas net to
kiose vietose, kur nėra joms 
nei reikalo, nes nėra nei 32 
mokinių.

Ryšium su tuo “Naujie
nos” pastebi:

“O ar atsimenate, kokį triuk
šmą kėlė tautininkai ir klerika
lai 1926 m., kai valdžia buvo 
vals. liaudininkų ir so’cialdemo- 
kratų rankose. Už tai, kad švie
timo ministeris Čepinskis leido 
atidaryti kelias lenkiškas mo
kyklas, prašant lenkams tė
vams, tai tautininkai su kleri
kalais šaukė, kad valdžia žu
danti lietuvių tautą, šituo de
mokratinės valdžios ‘nusidėji
mu’ buvo bandoma, pateisinti 
ginkluotas perversmas Lietu
voje.

“O tuo tarpu šiandien patys 
tautininkai giriasi, kad jie len
kams leidžia turėti net daugiau 
mokyklų, negu reikia pagal Įs
tatymą. Veidmainiai!”

Žinoma, kad veidmainiai.

TUŠTI ŽODŽIAI.

Dar apie Kunigi; Surišau
(tymą KaunoVienuolyne.

A. BRUŽAS NORI SKRIS
TI SU “LITUAN1CA IL”

“Musų Rytojaus” redak
torius Ant. Bružas, ameri
kiečiams pažįstamas iš jo su 
žurnalistu Aug. Gricium lan
kymosi 1931 metais Jungti
nės^ Valstijose, kreipėsi lai
šku į Ant. Vanagaitį, Chica- 
goje, prašydamas tarpinin
kauti pas lakūną Janušaus
ką bei ALTASS komitete, 
kad jam, A. Bružui, butų, 
jei tiktai galima, suteikta 
galimumo skristi su “Litua- 
nica H” į Lietuvą.

Jeigu šitą p. Ant. Bružo 
pageidavimą rastųs galimu
me patenkinti, tada jis ge
gužės mėn. atplauktų laivu 
iš Lietuvos į Ameriką ir iš 
čia skristų su “Lituanica

“Sandaros” bruožų rašy
tojas, V. G., norėtų, kad S. 
L. A. nariai rinktų savo or
ganizacijos prezidentu p. i 
Strumskį. Sako:

“Kurie dar nebalsavot už S.
L. A. prezidentą, tai be jokio 
abejojimo ar svyravimo ati- 
■duokit savo balsą už K. Strum- 
ski. Jis yra vienintelis rimtas 
kandidatas, kuriam galima yra 
Įtikėti organizacijos vadovy
bę”

Jeigu p. Strumskis ištiesų 
yra toks jau tobulas kandi
datas, net “vienintelis,” ku
riam galima patikėti organi
zacijos reikalus, tai kodėl p. 
V. G. to Įrodymui nepaduo
da nei vieno argumento?

Šita jo pasaka yra tušti 
žodžiai ir neturi jokios reik
šmės. Juk parašyti galima 
:kas tik galvon ateina, bet to 
neužtenka. Jeigu mes norim 
ką nors tvirtinti, tai turim ir 
parodyt, kodėl mes taip tvir
tinant. Tiktai tuomet musų 
tvirtinimas turės reikšmės.

Dabar mes nežinom nei 
vienos p. Strumskio ypaty
bės, kuri rodytų, kad jis yra 
“vienintelis rimtas” kandi
datas. Tiesa, jis yra neblo
gas vargonininkas, bet Susi
vienijimui varginininkų ne
reikia. Susivienijimui reikia 
tokio prezidento, kuris butų 
gabus agitatorius, geras or- 

vietos krikščionybėj, sako ganizatorius ir žinotų įstaty-

TARP LIETUVOS IR VOKIETIJOS 
EKONOMINIS KARAS.

KUR NĖRA KOMPRO
MISO.

Kunigų “Draugas” Įdėjo 
tūlo Emilio Fiedlerio straip
snį “Arba-Arba,” kur aiški
nama, kas yra kompromisas, 
kur jis būna praktikuoja
mas ir kur negali būt jam 
vietos.

Tenai skaitome:
“Kompromisas yra musų lai

kų bruožas. Jus žinote, kas yra 
kompromisas ? Kompromisas 
yra maišymas dalykų, kurie su 
vienas kitu nesiderina. Komp-1 
romisas yra vieškelis, tiek pla
tus, kad kiekvienas gali eiti sa
vo keliu ir vis dėlto atrodo, kad 
jie eina tuo pačiu keliu. Komp
romisas yra tiltas iš bėdos tarp 
dviejų šalių, kurias bedugnė 
skiria. Jis iš esmės nepakenčia
mas abiem šalim. Kompromi
sas yra derėjimasis dėl dalykų, 
kurie negali būti perkami. Po
litikoj mes pergyvename šią 
mažai žavinčią dramą kiekvie
nais metais iš naujo. Gali būti, 
kad tai kitu keliu neis tol, kol 
dalykų vertė bus nustatoma 
balsų daugumu. Kompromisas 
yra pusėtinumas ir vidurio ke
lias, sėdėjimas tarp dviejų kė
džių.”

Kompromisui negali būt

H?’ Tai butų lyg Lietuvos snukį!”

Fiedleris. Čia turi būt “arba, 
arba.” Arba tikėk Kristui ir 
duok kunigams pinigų, arba 
pasisakyk aiškiau esąs lais
vamanis, ir tada jie tave iš
keiks.

Bet netiesa, kad taip yra 
vien tik kunigų bizny. Šitas 
“arba-arba” principas daž
nai būna praktikuojamas ir 
tarp karingų pusbernių: f- - - 1 ■ - ■ 
fundyk, arba aš tau duosiu į

leisdama svetimai valstybei 
kištis į savo vidaus reikalus. 
Čia eina kova už Klaipėdos 
kraštą, kuriame Lietuva ne
gali leisti vokietininkams 
nerybotai šeimininkauti ir 
net jame lietuvinimą slopin
ti. Tsb.

Vokiečiai nuolat didžia
vosi, kad jie galį ekonomi
niu spaudimu tuojau Lietu
vą “paklupdyti.” Kai Lietu- 

įvos vyriausybė pastaruoju 
laiku ėmė smarkiau drausti 

Į Klaipėdos vokieti ninku 
‘priešvalstybinį veikimą, Vo
kietija tikrai ėmė vartoti tas 
ekonomines priemones. Pir
miausia sumažino Įvežimą iš 
Lietuvos sviesto kontingen
tą. Pirma buvo 1710 tonų 
sviesto kontingentas, o pali
ko tiktai 600 tonų. Be to, vi
sai sustabdė vadinamąjį ma
žąjį susisiekimą, reiškia, už
draudė parubežio gyvento- _ . .
jams eiti į Lietuvos pusę negalėjo,, pęs ir iš viso jų ta- 
maisto produktų nusipirkti ’ 
ir parsinešti. Tuo uždraudi
mu labai piktinasi ir triukš
mauja Vokietijos pasienio 
gyventojai. Ant Tilžės-Pa- 
nemunės tilto įvyksta daug 
susirėmimų tarp besiver
žiančių į Lietuvos pusę vo
kiečių ir jų smogikų—sargy
binių bei muitininkų.

Tas mažasis susisiekimas 
buvo naudingas ir pačiai 
Vokietijai, nes Klaipėdos 
krašto ir kitų Lietuvos pasie
nių žmonės eidavo į vokie
čių pusę ir parsinešdavo be 
muito daug vokiečių prekių. 
Taip kad šita pasienio'pre
kyba buvo abipusė. Dab'ar

mus. O p. Strumskis nei vie
nos šitų ypatybių neturi.

PIRMASIS LAKŪNAS ŽU- 
vęs LIETUVOJE.

Rusai Kauno tvirtovę lai
kė viena iš geriausių. Jai 
stiprinti negailėdami nieko, 
.1914 metais nutarė priskirti 
ir keletą lėktuvų. Daug lėk
tuvų tvirtovei priskirti rusai
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Girtas kunigas peršovė du 
vienuolius.

Vasario 24 dieną, vakare, 
Kaune pasklido gandas, kad 
Žaliakalny, vienuolyne, su- 
sišaudę vienuoliai ir net du 
iš jų nugabenti į Kauno mie
sto ligoninę. Vieni tiems 
gandams tikėjo, kiti ne, bet 
pasirodo, kad tikrumoje bu
tą šitaip:

Kunigas Petras Saveikis, 
gimęs 1891 m’., Į kunigus Į- 
švęstas 1915 m., po šventi
mų buvo vikaru Vabalninke 
ir kitose vietose.

Kunigas Saveikis mėgo 
išsigerti ir už tai nuo savo 
dvasinės vyresnybės gauda
vo daug Įspėjimų. Bet vis 
nesusitvarkė. 1928 metais 
kun. Saveikį Panevėžio vys
kupas suspenduoja 3 me
tams, bet ir tas jo nepataiso. 
Tuomet Saveikį pasitaisy
mui 4 ’ metams siunčia Į 
Pranciškonų vienuolyną 
Kaune.

Vienuolyno regula (tvar
ka) aštri. Kun. Saveikiui, 
mėgusiam laisvai gyventi, 
tiesiog ji buvo nepakenčia
ma. Jis ir vienuolyne būda
mas neiškęsdavo kada ne 
kada neišsigėręs, ypač jei 
gaudavo progos išsprukti Į 
miestą.

Labiausiai jis nekęsdavo 
vienuolio zakristijorfo, kurs 
kartu ėjo pareigas ir varti
ninko, brolio Bemotavi- 
čiaus. Tą dieną, šeštadieni, 
jis atėjo pas vienuolyno per- 
d etinį kun. tėvą J. Kudirką 
užsirišęs žandą ir sakė, kad 
jam labai skauda dantį, tai 
prašė išleisti pas dantų gy
dytoją. Jam išeiti buvo leis
ta.

Iš miesto grįžo apie pusę 
septynių ne per labai įsigė
ręs, bet susinervinęs ir susi
jaudinęs. Kun. Saveikis, 
nuėjęs Į savo kambarį, išsi- 
gėrė dar pusbonki degtinės 
ir labai susijaudinęs ėmė po 
vienuolyną blaškytis, jieško- 
damas broliukų. Rado jis 
juos 4 antrame aukšte viena
me kambaiyje. Čia jis ke
liais revolverio šūviais per
šovė Bernotavičių. Kiti vie
nuoliai išlakstė.

Išvaikęs vienuolius, Sa
veikis nuėjo Į tėvo Kudir
kos kambarį. Tėvas Kudir
ka meldėsi ir viso to triukš
mo ir šaudymo negirdėjo. 
Saveikiui Įėjus į kambarį, 
tėvas Kudirka pastebėjo, 
kad jis yra lyg ne savas ir 
išėjęs visai iš lygsvaros. Sa
veikis nieko nelaukdamas 
paleido šūvį Į tėvą Kudirką 
ir, metęs parabelį, pabėgo į 
sodą. ■ 4ą !

Vienuolis Bernotavičius 
peršautas į pilvą labai pavo
jingai. Bet sakosi, kad iš 
karto po peršovimo kaip ir 
ne jutęs ir pasiskubinęs už
gesinti elektrą, kad Saveikis 
nematytų kur šaudyti. Tik 
nulipęs žemyn į pirmą aukš
tą pajutęs didelius skaus
mus viduriuose. Jam esan
čios žarnos sužeistos ketu-

leidimas

turiu pas 
kartu bu-

te vo Kudirkos celės slenks
čio ir pradėjo skaityti švent
raštį. Atvykus policijai ir 
pasibeldus į Saveikio celės 
duris, šis nieko neatsakė. 
Policininkas dar keliatą kar
tų pabeldė ir negirdėdamas 
atsakymo pravėrė duris. 
Pradėjęs kalbėti, Saveikis 
su policija kalbėjo atvirai ir 
nuoširdžiai. Jis skundėsi, 
jog pranciškonų- vienuolyne 
gyvenimas jam buvo nepa
kenčiamas. Kadangi Lietu
voje policija be prokuroro 
leidimo neturi teisės. areš
tuoti dvasiškio, todėl polici
ninkui teko keliatą valandų 
budėti prie kun. Saveikio, 
kol buvo gautas 
areštuoti.

• —Aš, kunige, 
tamstą būti, tegul
na ir vienas brolis — kalba 
policininkas.

—Pone policininke, pra
šau būti, bet brolio nereikia, 
aš nepakenčiu šių bolševikų 
pranciškonų — aiškina po
licininkui “strielčius.”

Pagaliau atvyksta teismo 
tardytojas. Kun. Saveikis 
viską prisipažįsta; jis tai pa
daręs negalėdamas pakelti 
sunkaus gyvenimo.

Suužia Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo automobilis 
prie vienuolyno durų.

—Gal jau eisim, kunige? 
—pasako policininkas.

—Butų geriau, kad mane 
suimtumėt rytoj. Aš sutvar
kyčiau savo asmeniškus rei
kalus. Nebijokite, aš nepa
bėgsiu niekur, — kalba kun. 
Saveikis ir pradeda jaudin- 
ties.

—Gal nusivilksit sutoną? 
—Ne, aš vyksiu su sutona, 

—kunigas vos ištaria šiuos 
žodžius ir pradeda verkti. 
Verkia kukčiuodamas iš šir
dies gilumos.

Dabar kun. Saveikis sėdi 
Kauno kalėjime, o vienuo
liai “tėvas” Kudirka ir “bro
lis” Bernotavičius guli ligo
ninėje. Jų gyvybe tur būti 
bus išgelbėta, nes*chirurgas 
Dr. Kuzma vykusiai padarė 
sunkią operaciją. Sekma
dieni visose Kauno bažny
čioje kunigai per pamokslus 
skelbė šį baisų ir retą kata
likų bažnyčios istorijoj įvy
kį ir kvietė tikinčiuosius 
melstis ir šį skaudų atsitiki
mą apgailestauti. Tsb.

da Rusijoje ne kiek buvo. 
Nebūtų gal priskyrę ir tų ke
lių, jei ne tvirtovės komen
dantas generolas Grigorie- 
vas, kuris vyriausybę įtiki
no, kad be lėktuvų tvirtovės 
stiprumas nėra pilnas.

Tie lėktuvai, priskirti 
tvirtovei, buvo patys pirmie
ji, kuriuos kauniečiai pama
tė. Jie sukėlė gyventojų tar
pe didelio susidomėjimo. 
Mašinos, laisvai nardančios 
erdvėje, tada juk buvo dar 
nepaprastas dalykas. Daug 
kas norėjo paskraidyti, ta
čiau veltui — rusai lėktuvus riose vietose. Bet po padary- 
saugejo kaip savo akį. Ta
čiau, kad'ir kaip juos bran

•Lietuvos vyriausybė davė vieno neteko,
.parėdymą savo pasienio 
muitinėms, kad vokiečių 
prekės nebūtų pernešamos į 
musų pusę be muito. Kitaip 
sakant, Lietuva irgi labai su
varžė mažajį susisiekimą,

_ t _ ——L _ _ U . M? _ X- 1

menės gaminių gabenimą

SKOLINGOS SALYS NE
GAUS DAUGIAU PA
SKOLŲ AMERIKOJ.

Pakol Prancūzija, Italija 
ir kitos skolingos Amerikai 
šalys neužmokės senų savo 
skolų, patai jos negaus čia 
pasiskolinti nei vieno cento.;

“Arba tu, rupužė’ man už-j Tiktai viena Suomija gali (SCbtati Lietuva šitam ukiš- 
‘ ' gauti paskolų, nes ji savoifcam

tos rimtos ir skaudžios ope- 
racijos, tikimasi išgis.

Tėvas Kudirka paliepė iš
šaukti greitąją pagalbą ir 
policiją, kurie tuoj ir pribu
vo. Tėvas Kudirka buvo per
šautas per petį. Kulka kliu-

Kurią tai dieną pakilo ke
li rusų lakūnai paskraidyti. 
Beskraidant vieno lėktuvo' 
sugedo motoras. Lėktuvas 
lyg akmuo pasileido žemyn jdė krutinę tik iš paviršiaus, 

____ ir nukrito Vaišvila vos dvaro 
apsunkindama vokiečių pra- laukuose, stjtrupėdamas į

vyksta tarp Lietuvos ir Vo4 palaidotas Panemunės kspi- 
kietijos ekonominis karas.) Ant jo kapo‘stovi dar

tais irgi nepripažįsta koffi- 
prpini9o.

LIETUVOS UNIVERSITE
TAS 1934 METŲ PRA

DŽIOJE. . , ,
' • - 4 
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Studentų skaičiai atski
ruose fakultetuose taip atro
dė:

Teologijos-Filosofijos fa
kulteto — 285 stud. iš jų vy
rų 227 ir moterų 58.

Evangelikų teologijos fa
kultete — 26.

Humanitarinių mokslų fa
kultete — 503 stud.; iš jų— 
212 vyrų ir 291 moteris.

Teisių fakultete (teisinin
kų ir ekonomistų) — 1,457 
studentai; iš jų 1,182 vyrai 
ir 275 moterys.

Matematikos - gamtos fa
kultete — 337 stud.; iš jų 
181 vyras ir 156 moterys.

Medicinos fakultete—981 
stud.; iš jų 540 vyrų ir 441 
moteris.

Technikos fakultete-—288 
stad.; iš jų 283 vyrai ir 5 
moterys.

Visame universitete vyrų 
yra 3,051, moterų — 1,226. 
Iš viso — 4,257 studentai. 
Pernai tuo laiku buvo 4,554

bet padarė gilią žaizdą arti 
širdies. Ta pati kulka išėjusi 
iš krutinės, suskaldė dar ant 
stalo stovėjusią rašalinę, pa
taikė į brevijorių ir įlindo ‘į studentai, taigi krizis suma- 
sie»ą. i 

Greitoji pagalba abu su- 
___ bet pavardės Įskaityti jau žeistuosius nugabeno į ligo- 

obligacijas iki šiol yra už-|^įtofių1 "negu*"vSįl nebegalima, tas lakūnas mn£ . .
“. > r • .----------- - Lietuva čia veda “kąra” P**8 pn^asis- Jvykdęs savo baisų žygi,mokėjusi. Lietuva negali pa-< 
siskolinti, nes ir ji neužmo
kėjo paskirtos jai dalies.

skeveldras. Lakūnas užsi-

ir dabar akmuo su užrašu,
i” turės daugiau

Bet Lietuva Čia veda “karą”

žmo 297 studentais.
Ūkininkų vaikų yra 1,859 

stud., fabrikantų—124, pir
klių — 561, valstybės tar
nautojų — 501 ir kitokį. R

iŠ tikrųjų ne ekonominį, ^UVo beskrai<ydamas Lie- knn. Saveikis nuėjo savo cė- tėvų gauna pragyvenimą 
tiktai gina savo teises, ne-i^vos padangėj. Tsb. lėn, parabelių palikęs prie*2,305 studentai. .tavos padangėje, r ’ • Tsb. lėn, parabelių palikęs prie 2,305 studentai.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GERA IR KAS BLOGA CHICAGOS 

LIETUVIŲ PADANGĖJ.
Visi susidomėję Antruoju 
Skridimu. Radio valandos 

erzina klausytojus.
Oras gražus, žiemos be

veik nebuvo. Turėjome šal
čių, bet sniego mažai.

Pavasaris jau netoli ir 
žmonės tikisi sulaukti geres
nių laikų. Darbai lyg ir pra
dėjo kiek geriaus eiti; daž
nai pasitaiko sueiti pažysta
mą, kuris pasisako, kad jau 
dirbąs.

Biznis irgi žymiai pagerė- 
' jo, ypatingai didžiosios mie

sto krautuvės ir chain stores 
giriasi, kad daug pelno pa
daro. Žinoma, smulkus biz- 
nierėliai skursta kaip ir se
niau. Šalia jų atsiranda dar 
keliatas tūkstančių naujų 
biznierių panaikinus prohi- 
biciją. Dabar, tarpe užsili
kusių “spikyzių,” galima 
matyti taip vadinamų “užei
gų.” Mat, vadintis saliunais 
yra uždrausta. Todėl dabar 
labai madoj “Tavern” arba 
“Cafe.” O tos degtinės — 
Įvairiausiais vardais langai 
kimšte užkimšti. Ir katros 
tik paragausi, su ta apsigau
si. Alus kiek geresnis.

Reikia pasakyti, kad su 
“spykyzininkais” lygiai var
gsta ir tie nauji biznieriai. 
Tiesiog yra stebėtina, kaip 
tūli jų gali užsilaikyti. Pa
vyzdžiui, vienam tik miesto 
bloke apie lietuvių Audito
rijos svetainę, randasi net 
14 viešų “užeigų,” neskai
tant slaptųjų smuklių, ku
rios laisnių nemoka.

Lietuvių visuomenė čia 
dabartiniais laikais yra la
biausiai susidomėjus ant
ruoju skridimu per Atlantą 
ir kartu rinkimu aukų Da
riaus ir Girėno paminklui. 
Veik visi laikraščiai kasdien 
yra užimti tais reikalais. Yra 
ir tokių, kurie nepritaria 
abiem sumanymams, bet ne- 
drysta arba nenori pasakyti 
kodėl.

Žiemos sezono koncertus 
atlaikė visi, kas tik juos pa
norėjo surengti. Pats di- 
džiausis ir sėkmingiausias 
parengimas šįmet — tai 
“Naujienų” 20 metų jubilė- 
jus.

Beje, Chicaga, rodos, yra 
pats didžiausis lietuviais ap
gyventas miestas pasauly, 
todėk čia turime labai daug 
ir lietuviškų “radio valan
dų.” Iš viso duodamos net 
penkios skirtingos valandos, 
kurių programą išpildo įvai
rus organizuoti ir pavieniai 
biznieriai. Žinoma, iš vienos 
pusės galima pasididžiuoti, 
kad mes tiek tų “valandų” 
turime; bet iš kitos pusės 
galima pasakyti, jog butų 
daug sveikiau, kad jų netu
rėtume nei vienos. Reikia ži
noti, kad tas radio progra
mas duoda labai gudrus biz
nieriai, ir, žinomas dalykas, 
jiems rupi ne publika paten
kinti, bet savo verslą-biznį 
gerai išgarsinti. Dėl to tos 
programos dažnai būna sta
čiai nepakenčiamos, žargo- 
niška kalba skelbiamos, net 
pikta klausytis, štai keliatas 
pavyzdžių:

“Gerą vakarą, gerą vaka-

rekordų, taigi pasiklausyki
te.”

Ir paleidžia išdilusį, girg
ždantį rekordų.

Toliau barška kita pro
grama, iš didesnės stoties. 
Pirma viskas pasakoma ang
lų kalba, o paskui tas pats 
pakartojama lietuviškai. Vi
sa programa, išskyrus kelia
tų rekordų arba lenkiškų 
polkų ant armonikos, sukasi 
apie pigumų ir gerumų skal
biamų mašinų (sako: “skal- 
bemų mašnų”).

Kaip kada tie gudrus biz
nieriai pastato porų kalbė
tojų, kurie veda šitokį dialo
gų: vienas klausia, “Kada, 
tamstos supratimu, yra ge
riausias laikas pirkti namų 
baldus-rakandus?” Antras 
atsako: “Dabar tuojaus, nie
ko nelaukus.” Klausiama: 
“G kur geriaus yra pirkti?” 
Atsakoma: “Tamstų fir
moj.”

Tos radio stotys, kur yra 
leidžiama svetimšaliams 
transliuoti savo žargoniškas 
programas, yra gana mažu- 

1 tės ir labai sunku pagauti jų 
bangas tyru balsu. Tik čii*š- 
kia, kaip kokia čirškynė, tar- 

i tum tyčia nenori, kad kas 
. klausytųsi.

Chicagoje radio valandos 
i yra labai reikalingos, tik 

bėda, kad nėra kam rimtai
• tais reikalais pasirūpinti. 

■Rodos, turėtų pilnai pakak-
; ti pasakius, keno pastango-
• mis ta ar kita rarlio valanda
• yra transliuojama, pradžio

je programos ir užbaigoje, 
ir viskas. Taip bent daro vi
sos amerikonų firmos, ku
rios turi radio valandas. Pa
vyzdžiui, viena cigaretų fir
ma transliuoja operas kartą 
savaitėje, bet ji nekiša savo 
cigaretų po kiekvienos ari
jos arba scenos.

Rustus Klausytojas.

SHENANDOAH, PA. 
Albertas Jasinskis nušovė 
moterį, kuri buvo jį “už

kerėjusi.”

Už kokių šešių mylių nuo 
Shenandoah’rio pereitų sų- 
vaitę buvo nušauta farmer- 
ca vardu Susan Mummey. 
Sutemus, prie žiburio, ji 
Tvarstė savo darbininkui su
žeistų kojų. Staiga tik— 
pokšt! šūvis per langų. Stik
lai suskambėjo ir moteris 
tuoj sukniubo. Kambary, ki
lo sumišimas. Tuo tarpu ant
ras šūvis išnešė kita langų. 
Tai buvo Įspėjimas, kad iš 
namų niekas neitų laukan ir 
nežiūrėtų, kas šaudo. Ir nie
kas nedrįso išeiti, tačiau te
lefonu tuoj buvo duota žinia 
policijai.

Farmerka buvo nušauta 
vietoj, šūvis pataikė jai tie
siai Į širdį. Antro šūvio ku-

BROOKLYN, N. Y.
Bus LSS. 19 kuopos susi

rinkimas.
Kovo 30 d., 7:30 valandų 

vakare, L. P. Kliubo name, 
80 Union avė., Įvyks lietuvių 
socialistų kuopos susirinki
mas. Visi nariai prašomi su
sirinkti paskirtu laiku, nes 
bus skaitomas raportas iš 
buvusio pokilio.

Kviečiami ateiti ir tie 
draugai, kurie prie socialis
tų organizacijos da neprigu
li, bet norėtų prisidėti.

Susirinkimas bus knygy
no kambary, aukščiau minė
tu adresu. J. Šniras.

LAWRENCE, MASS. 
Mirė Petras Kentra.

Kovo 1 d., General ligoni- 
ėnje mirė plačiai žinomas 
Lawrence lietuviams Petras 
Kentra. Sirgo apie 5 mėne
sius. Amerikoje išgyveno a- 
pie 24 metus. Palaidotas ta
po 3 kovo ant tautiškų kapų 
su bažnytinėm apeigom. 
Kun. M. Valadka laikė pa-

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

kėjimas. Jasinskis buvo iš-1 
auklėtas bažnytinėj dvasioj, 
todėl tikėjo į velnius ir viso-1 
kius burtus. Laisvas žmogus 
nebūtų to padaręs.

Senas Mainerys.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI

APYSKAITA PADĖKA.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas per Lietuvos Ge
neralinį konsulą New Yorke 
gavo iš žemiau išvardintų 
Amerikos lietuvių organiza
cijų už išplatintus Amerikos 
lietuvių tarpe Vilniaus pa
sus ir ženklelius šitokias su
mas:

VVS-gos skyr. Philadel-jlektmanu 
phia, Pa., kun. I. Zimblis|-=--»’ - .i 
$58.75.

VVS-gos skyr. Hartford, 
Conn., p.J. Leonaitis $58.60.

VVS-gos skyr. Westfield, 
! Mass., kun. S.Vembrė $7.30.

lipka rasta įsmigusi į apati-j VVS-gos skyr. Philadel- 
nę lango lentą. Pakol tikras'phia, Pa., p. A. Tvaranavi- 
kaltininkas buvo surastas, čius $2.40. 
policija buyt) suėmusi daugį VVS-gos skyr. New Bri- 
apylinkes žmonų, bet vra;taj Conn $1340 
jie gynėsi nieko apie tą pik-: _
tadarystę nežiną. VVS-gos skyr. Bayonne,

... , .. . IN. J., p. I. Kalanta $14.50.Tik vėliau netoli farmos i 4
buvo rastas paliktas kažin! VVS-gos skyr. 
keno fordas. Tuoj sužinota, • ton, N. Y., A. 
kad tai Alberto Jasinskio.$37.55. 
automobilius. Policija jį su-j VVS-gos skyr. Waterbu- 
ėmė ir jis tuoj prisipažino tą ry, Conn., p. S. Cibulskis 
mcterį nušovęs.

Klausiamas, kokiais su
metimais jis tai padarė, Ja-) Mass. 
šinskis atsakė, kad norėjęs $10.00. 
nusikratyti “burtų,” kuriais ‘ 
toji farmerka jį “užleidusi.”

“Tai buvo jau keliatas 
metų atgal,” sako jisai.“Mesi 
tada gyvenome netoli Mrs. 
Mummey farmos. Aš tada 
buvau 15 metų amžiaus vai
kėzas. Kažin kas tada išlei
do iš užtvaros jos galvijus. 
Ji suvertė bėdą užtai ant 
manęs ir grūmodama paša-! 
kė: ‘Aš tau nedovanosiu už' 
tai.’ Ir nuo tos dienos aš pa
sijutau užkerėtas. Niekur 
neturėjau ramybės, vis bijo
jau, kad ji man ko nepada
rytų. Todėl nutariau jos nu
sikratyti.”

Ir pasiėmęs šautuvą Ja- 
šinskis nuvyko ant farmos ir 
per dangą tą moterį nušovė. 
Jis dabar yra 24 metų am
žiaus, o nušautoji moteris 
buvo 64 metų.

Išrodo, kad čia kaltas ti

NORWOOD, MASS.
Komunistu kalbos ir darbai.1

Komunistai visada giriasi, i 
kad jie yra vieninteliai dar
bininkų klesos išvaduotojai 
ir kovotojai, o visos kitos 
partijos — tai kapitalistiš
kos bei fašistiškos.

Socialistų Partiją jie šmei
žė, skaldė ir jos vadus va
dindavo “buržujais,” “šuni
mis.” Prakalbas griovė ir 
daliai- tebegriauna. Na, o 
kaip veikia komunistų parti
ja, kurioj nėra nei fašistų, 
nei buržujų? Štai, Norwoo- 

ide 15 sausio buvo miesto se- 
i rinkimai. “Lais

vėj.” 4 d. sausio laidoj, lie
tuvių komunistų organizato
rius rašo: “Todėl liekasi 
darbininkams pasirinkti iš 
pačių buržujų tarpo kandi
datus, kurie yra žinomi, kai
po plačiau žiūrinti i gyveni
mą. Tas selektmanas visais 
vietos gyvenimo reikalais 
daugiau rūpinasi didžiumos 
piliečių reikalais. Jis yra 
Harry B. Buttens. Kada nė
ra už jį geresnių, tai patarti
na už jį ir balsuoti.”

Matote, kur Bimbos Žal
nieriai atsidūrė! Agituoja 
už buržuazijos kandidatus į 
miesto valdininkus!

“Laisvės” garbinamas 
kandidatas yra demokratas. 
Bet jeigu jo vietoje kandi
datūrą butų išstatęs koks 
socialistas, tai Bimbos para- 
pijonys per savo spaudą bu
tų kibirus pamazgų išlieję 
ant to socialisto ir visos par
tijos.

Vietos lietuviai gerai pa
mena, kuomet čia kilo odos 
darbininkų streikas. Tam 
streikui vadovavo demokra
tai ir NRA garbintojai. Bet 
komunistų “Laisvė” melavo 
per akis, buk streiką vedą 
Socialistų Partijos žmonės. 
“Keleivis” irgi esąs prisidė
jęs prie streiko “pardavi
mo.” Bet darbininkai šian
dien jau nėra tokie kvaili, 
kad tikėtų tokiems komunis
tų melams. '

Grybas “Laisvėj” sausio 
27 d. rašo: “Dėl unijos vadų 
netinkamumo darbavimosi 
dar ir skebai kai kuriuose 
departamentuose net virš
laikį dirba, kuomet buvu
sieji streikieriai da ne vi
si dirba.” Išrodo, vadina
si, kad Grybui labai rupi be
darbių reikalai. Bet kuomet 
prie tos pačios garbamės 
andai reikėjo nukasti snie
gas ir į tą darbą pradėjo pra
šytis bedarbiai, tai ir Grybas 
atėjo siūlytis sniego kasti, 
nors jis nėra nei bedarbis, 
nei garbamės žmogus. Jis 
dirba prie Shoe Brake Co. 
Taigi jis atėjo daryti bedar
biams konkurenciją.

Todėl mes socialistai ir 
sakom, kad komunistai vie
naip kalba, o kitaip daro. Ir 
todėl mes negalime jiems ti
kėti. Jie patys nežino, ko jie 
nori ir kur jie eina. Pirma 
jie boikotavo rinkimus kaip 
“buržuazijos išmislą” ir sa
kė, kad ne rinkimai darbi
ninkus išgelbės, bet revoliu
cija, o dabar jau rinkimus 
remia ir pataria balsuoti net 
už buržuazinius kandidatus.

Aišku, kad su tokiais žmo
nėmis darbininkai negali ei
ti. Lietuviams patartina dė
tis prie Soeialistų Partijos, 
skaityti socialistų spaudą ir, 
atėjus rinkimams, balsuoti * 
už Socialistų Partijos kandi- ’ 
datus. Socialistas.

Nuo Redakcijom: Butų la- J visą Gardnerio ir apylinkės 
bai gerai, kad Nwwoodo 'publiką atsilankyti- į tą pui- 
draugai įkurtų Lietuvių so- kų vakarą. Bus puikiausia 
cialiatų kuopą. Dirva Nor- 'muzika ir skanių užkandžių

i

Bingham- 
C. Balčys

į $29.70.
i VVS-gos skyr. Worcester, 

S. J. Purvinskasi., p.

skyr. Ansonia, 
J. Marčiulionis

VVS-gos 
■Conn.Į p. 
$17.60.

VVS-gos skyr. Scranton, 
Pa., p.A. C. Kubilius $19.60.

I Brooklyn, N. Y. A. L. R. 
K. Federac., p. K. J- Krušin- 
skas $37.25.

VGF Stotis, Liet. Genera
liniam Konsulate, New Yor- 
ke $11.25.

Viso $317.90.
Šią sumą pakeitus Lietu

vos Ūkio Banke į litus, skai- 
i tant už vieną dolerį po 6 li
tus, gauta 1,907 litai 40 cnt. 
Šita suma užrašyta į VGF 
pajamas.

Viln. Geležinio Fondo Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems Amerikos lietu
viams, prisidėjusiems savo 
aukomis prie VGF ugdymo.

Viln. GeL F. K-tas.

LIETUVIAI PADARE $5M00 NETIK
RŲ PINIGŲ PO 5-KIS DOLERIUS.

Keliatas mūsiškių žmonių 
areštuota Binghamtone ir 

Brooklyne.
Šiomis dienomis federali

nės valdžios agentai Bingh
amtono mieste, New Yorko 
valstijoj, susekė lietuvio Ka
zio Kapučausko namuose 
spaustuvę, kur buvo spaus
dinamos netikros 5-doleri- 
nės. Kapučauskas tuoj buvo 
suimtas, bet vėliau jį palei
do, nes jis pasisakė prie tos 
spaustuvės neprigulėjęs, tik 
išnomavęs vietą savo skiepe. 
Jis visai nežinojęs, kad ten.

maldas.' Kadangi velionis^!1™ spausdinami pinigai, 
buvo draugiškas žmogus, tai 
draugai suaukavo 20 vaini
kų ir palydėjo Į kapus apie
400 ypatų. Iš Lietuvos paėjo j Kapučausko skiepe buvę at- 
iš Graugėnų kaimo, Šilalės spausdinta apie $50,000 do-

4pis manęs, kad daromi lote
rijos bilietai.

Valdžios apskaičiavimu,

rą, malonus radio.Jdausyto- Tauragės apakri-1 ferių po $5. Tie pinigai pe-
jai. Ir vėl mes jumis palinks-;-^ paįjko dideliame nuliu-‘reitą vasarą buvę išplatinti 

naujienomis ir taip toliaus 
ir taip toliaus. Dabar aš tu
riu pranešti, kad jus galite 
gauti nusipirkti geros, ska
nios arielkos-degtinėlės pas 
p. Tokį. Taigi nepamirškite 
jo vardo ir antrašo. O dabar 
štai dar viena liūdna žinutė: 
vakar pasimirė p. Toks; už 
jo dūšią atsibus šv. mišios ir 
tt Jo giminės musų prašė, 
kad pagroti jam vargonų

dime žmonų Jievą.

k-
r

po Brooklyną, New Y orką ir 
Vai. Draugas, kitas vietas. Brooklyne jatr 

suimta kelintas žmonių, jų 
tarpe ir tūlas Vincas Zaras- 
kas ar Zarauskas.

-s .

[ Binghamtone yra areštuo
ti tūlas Stasys Viliušis, Juo 
zas Degutis, Frank Douti- 
niek ir keliatas kitų. Kai ku
rių suimtųjų pavardės nelie
tuviškos, o gal tik iškraipy
tos.

DR.J.MARCUS
I* MASKVOS IR KAUNO H

SpedafMUa skptų ir kro.iškų iig<* 
moterį, ir vyrų, kraujo Ir odoa.

Elektriką ir 606 gydraia
. r**1*—

1 ALLEN STRIKT Vest Kad į 
Kamp. Chsmteer* St. Boston.

Tek CspiKH 2257 HiarMsndM 28i»
Valandos: Nuo 9 ryto ud 8 rakaso. 

Ned&iomia: iW 5 vai. po pieta.

Be to da paaiškėjo, kad 
toj pačioj spaustuvėlėj buvo 
spausdinami ir panašus ku
ponai, kaip tie, kuriais En- 
dicott-Johnson čeverykų 
kompanija Binghamtone iš
moka savo darbininkams al- 
gąs. Šitais klastuotais kupo
nais aukščiau minėti lietu
viai traukę pinigus iš Endi- 
eott - Johnson kompanijos 
per 5 metus su viršum, ir esu 
ištraukę keliolika tūkstan
čių dolerių.

Tarp suimtųjų yra ir Vili
mas Pundis, kuris kaltina
mas kaip tos spaustuvėlės 
vedėjas. Pirma jį buvo suė
mę federaliniai agentai dėl 
pinigų darymo, o dabar jį 
suėmė vietos policija dėl tų 
kuponų klastavimo. Federa
linė valdžia jį pastatė po 
$7,500 kaucijos, o vietos tei
smas dėl tų kuponų spausdi
nimo uždėjo jam‘ $1,000 
kaucijos. Kaucijų užsista- 
čius, dabar Pundis paleistas 
iki teismo.

Musų korespondentas iš 
Binghamtono praneša, kad 
Vilimas Pundis tarp vietos 
lietuvių yra žinomas kaip 
rimtas ir teisingas vyras. 
Matyt, į šitų aferų jį įtraukė 
negeri draugai. Jis pasiėmė 
advokatų ir ginasi.

• v

ORGANIZUOKIME LSS. 
KUOPAS.

Na, draugai, turėjome gra
žaus poilsio. Praėjo jau apie 
15 metų nuo to laiko, kaip 
komunistai suardė Lietuvių 
Socialistų Sąjungų, o mes 
vis sėdėjome rankas susidė
ję ir žiūrėjome, kas išeis iš 
to šumo, kuris taip apsuko 
nekuriems iš musų galvas po 
Rusijos revoliucijos. Tūli iš 
musų manė, kad socialistų 
taktika ištikrujų buvo klai
dinga. Kai kam išrodė, jog 
comunistai atrado daug 
trumpesni ir geresni kelią i 
socializmą.

Bet praėjo apie 15 metų ir 
šiandien jau aiškiai mato
me, kurių kelias buvo geres
nis. Atskilę nuo socialistų 
organizacijos ir nusivedę su 
savim tūkstančius neapsi
galvojusių darbininkų, ko
munistai Amerikoje netik 
neįkūrė “proletariato dikta
tūros,” bet susipešė, susi
skaldę ir taip nusipolitikavo, 
kad dabar jau sarmatijasi ir 
prisipažinti, jog jie vadinosi 
komunistais. Iš apie 60,000 
narių, kuriuos komunistai iš 
pradžių buvo su savim nusL- 

’ vedę, dabar pas juos beliko 
vos tik apie 6,000 nusivylu
siu žmonių.

1 Tuo tarpu rimta ir nuosa
ki socialistų organizacija au
ga ir pradeda užimti darbi
ninkų unijose vadovaujamą

Kas Atsitiko Su 
Philadelphia?

Gerbiamoji “Kel” redak
cija! Siunčiu Jums keliatų 
iškarpų iš angliško laikraš
čio — gal sunaudosite jas 
“Keleiviui.”

Aš negaliu suprasti, kas 
pasidarė su Philadelphia, 
kad iš čia jokių žinių nesi
mato. Rodos, žmonės čia da 
neišmirę ir smarkiai bruzda, 
bet niekas apie tai neparašo 
laikraščiams.

Dabartiniu laiku čia eina 
streikai, mitingai ir NRA 
komisijos posėdžiai.

Nemaža yra visokių Įdo
mybių ir tarp musų lietuvių. 
Būna linksmybių ir nelai
mių, bet laikraščiuose tų da
lykų nesimato. Jeigu Z. Jan
kauskas parašo ką nors apie 
VVS. tautišką bizni, tai ir 
viskas.

Dabar prieš Velykas mu
sų kunigai pasikvietė čionai 
misijonierių Bružiką, tai tas 
biznierius brūžina žmonėms 
kišenius ir pila dolerius Į 
savo delmonų, nežiūri kad 
šaltas oras ir daugelis kata
likų neturi už ką anglių nu
sipirkti.

Kad gyvenčiau Philadel- 
phijoj, parašyčiau dažniau, 
kaip tenai mulkintojai mul
kina vargšus musų žmone- 
lius, bet aš gyvenu mažame 
Clementono miestely, kur 
yra tik du lietuviai, tai 
Juozas Navickas Tr aš. '

P. Shukis.

vietų. Socializmo idėja pra
deda domėtis jau ir Ameri
kos jaunimas, ko seniau vi
sai nebūdavo. Paskutiniuose 
Amerikos prezidento rinki
muose kaikuriuose universi
tetuose socialistų kandida
tas Norman Thomas gavo 
daugiau balsų, negu demo
kratų Rooseveltas ar repub- 
likonų Hooveris. Universite
tuose ir kolegijose jau tve
riasi socialistų kliubai ir 
kviečia socialistų kalbėto
jus. Šiomis dienomis Nor
man Thomas kalbėjo apie 
socializmų net keturiuose 
universitetuose Bostono a- 
pylinkėje.

Bet to da negana. Socialis
tų Partija dabar pradėjo di
deli vajų naujoms kuopoms 
organizuoti ir senoms didin
ti. Leidžiama agitacinė lite
ratūra, siuntinėjami kalbė
tojai, ruošiami mitingai. 
Kiekvienas socialistas, kuris 
da nepriklauso prie organi
zacijos, šaukiamas per šitą' 
vajų prisirašyti.

Ta pačia proga turime su
krusti ir mes, lietuviai socia
listai. Išauginkime Lietuvių 
Socialistų Sąjungą vėl tokią, 
kokia ji buvo pirma.

Kur tik yra pustuzinis 
draugų, pritariančių socia
lizmo idėjai, tenai galima i- 
kurti ir kuopų. Tegul tik to
kie draugai susižino, išsiren
ka sekretorių ir paveda jam 
susižinoti su Centro sekreto
rium, kuriuo dabar yra drau
gė M. Jurgelionienė, 1739 S. 
Halsted st., Chicago, III. Ar
ba tegul kreipiasi į S. Mi- 
chelsoną, “Keleivio” adresu. 
Bus duota nurodymų, kaip 
nauja kuopa turi tvarkytis ir 
veikti.

LSS. Vajaus Komisija.

GARDNER, MASS.
Vakarienė ir šokiai.

Rengia Lietuvos Sūnų Dr- 
stė, kad parėmus Juozo Ja
nušausko skridimų Į Lietu
vą. Pokilis Įvyks subatoje, 

u balandžio 7 dienų, 1934 m., 
muo 7:30 vakare, Lietuvių 
►Svetainėje, 205 Main st, 
jGardner, Mass. Kviečiame 
visų Gardnerio ir apylinkės 

r L1*1_ x *1 1 -A* • A •

LSS. 19 KUOPOS REZO
LIUCIJA.

LSS. 19 kuopos prakalbo
se, kurios Įvyko Brooklyne 4 
kovo, buvo viešai perskaity
ta ir publikos priimta sekan
ti rezoliucija:

Kadangi prie dabartinės 
ekonominės pasaulio suiru
tės visose šalyse fašizmo 
šmėkla pradėjo kelti savo 
galvą ir piktai pulti darbi
ninkus ;

Kadangi dėl kapitalisti
nės sistemos visiško ištyži- 
mo daugiausia gyvenimo 
sunkenybių tenka nešti dar
bininkų klasei, kuri sėkmin
gai galėtų gintis nuo tų var
gų tiktai būdama gerai or
ganizuota ir 
vienybėj;

Bet kadangi 
sistematingai 
klasės vienybę ardo ir kažin 
kokiais sumetimais kelia 
proletariato eilėse aršiausių 
demoralizacijų, kaip tai jie 
padarė šių metų 16 vasario 
masiniame New Yorko dar
bininkų mitinge, Madison 
Sųuare Gardene, kur jie, 
kaip tikri provokatoriai, su
kėlė net kruvinas muštynes;

Tai tegul būna nutarta, 
kad mes reiškiame didžiau
sio pasipiktinimo tais žmo
nėmis, kurie pasivadinę ne
va darbininkų vadais, daro 
tokias šlykščias provokaci
jas, kelia darbininkų susi
rinkimuose suirutes ir duoda 
progos viešpataujančiai kla
sei terorizuoti darbininkų 
judėjimų netik čia, Ameri
koje, bet ir kitose šalyse..

Ši rezoliucija vienbalsiai 
priimta pilnos svetainės 
žmonių ir nutarta paskelbti 
spaudoje, kad darbininkai

laikydamosi

komunistai 
darbininkų

woode gera ir įkurus savo ir išsigėrimų. Prašom pa-'matytų, kaip elgiasi komu- 
organizacijų būta galima remti šitų didelį darbų, nes nistaiorganizaciją l 
nuveikti daug nai 
jos darbo.

būta galima remti šitą didelį darbą, nes 
naudingo idė- bus garbė visiems lietu- 

įviams. L. S. D-ja.

9
*

f4



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13. Kovo 28 d., 1934 m.

POEMA APIE BEDIEVĮ KUZMĄ.
Mano poemos neskaitys ISu meile širdyje

bedievis kuzma— jį Kuzma pasitinka.
tas neramus kovotojas v j O jėzuitai apie laužą, 

anų laikų, lyg juodvarniai 
kada klastingi jėzuitai rinkosi, 
lyg juodvarniai, ant Lietuvos 

laukų.
Jie, lupas pamaldžias sudėję, 
bedieviam kaulus laužė, 

liežuvius išlupinėjo
ir stūmė pusgyvius ant laužų. 
Tada ir jaunas Kuzma krito 
aršioj kovoj su jėzuitais.

Bet kritę kankiniai 
dar prakilniau į mus prabyla. 
Todėl ir man 
dėl nukankinto Kuzmos 
dažnai širdis gaisru pakyla. 
Ant laužo degintos 
jo laisvos mintys 
dažnai šviesiom žvaigždėm 
tamsioj padangėje nušvinta.

l

LIEPTO GALAS.

—Aleliuja, Maike! Links- patiju. Ir prie to da aš galė- 
mų Velykų!

—Kokios čia tau linksmy- pinigų. Aš girdėjau, kad da- 
bės, tėve, kad ir naujų keli- bar už kožną atvažiavimą Į 
nių Velykoms neturi. .'

—Koks čia diferensas. * 
Maike, kaip kelinės išrodo, : 
bile tik dūšiai linksma. i 

—Man rodos, kad tu jau < 
išsigėręs, tėve.

—Šiur, Maike, kad išsigė- 1 
riau! Kam jau butų tos Ve
lykos. jeigu žmogus negalė
tum išsigerti ?

—Na, o kaip tavo biznio 
planai vystosi, tėve? Ar bu
vai pas kunigą nuėjęs.
^-rABuvau.
’ ‘—O ką jis sako?
- —Jis sako, kad toks sky- ; 
mas butų labai geras. Sako, 
davatkos duotų netik po do
leri, ale ir po‘penkinę, jeigu 
galėtų sau suduoti tris kar
tus i kaktą tuo akmeniu, į 
kurį Kristaus asilas koją nu- 
simušė. Ale, sako, čia yra ir 
didelis rizikas, ba jeigu be
dieviai sužinotų, kad tas ak
muo yra parvežtas ne iš 
šventes žydų žemės, ale nuo 
farmos, tai, sako, išpublika- 
votų mus po visas gazietas ir 
išstatytų mus ant didžiausio 
juoko. Taigi, sako, verčiau 
tokių štukų nedaryt.

—Na, tai ką tu dabar ma
nai veikti, tėve?

—Dabar, Maike, aš išfi- 
geriavau, kad man vertėtų 
gauti geras džiabas prie tau-' 
tiško Susivienijimo. Zakris-* 
tijonas man sakė, kad dabar 
yra renkama SLA. načalst- 
va, taigi ir man geras čen- 
čius pastatyti savo kandida
tūrą. Žinoma, bile kokio urė
do aš neimsiu, ba ir šipkor- 
čių agentas Ambraziejus 
prasto pleiso nenori, o jis 
prie mano nosies visgi nega
li lygintis. Taigi i kokius 
nors dvominkus aš neisiu. 
Bet į prezidentus galėčiau 
apsiimti. Kaip tu rokuoji, 
Maike, ar toks cinas nebūtų 
man peržemas?

—Aš nemanau, tėve, kad 
jis tau butų peržemas; bet 
klausimas, ar SLA. nariai 
horės už tave balsuoti?

—O kodėl jie galėtų ne
norėt?

—Todėl, kad jie turi mo- 
kytesnių žmonių.

—Bet tu neskaitei, Maike, 
ka rašo sandariečių gazieta. 
Ji sako, kad mokytų žmonių 
į SLA. prezidentus nereikia. 
Ypač, sako, nereikia rinkti 
lojarių, be jie žino visokius 
zakonus ir politiką. Taigi 
čia ir išeina, Maike, kad aš 
geriausia į tokį pleisą tinku. 
Aš nesu joks lojaris ir su po- 
Įitfka aš savo galvos neklą-

čiau suseivyt Susivienijimui

Naujorką SLA. prezidentas 
čežina po 8 dolerius už die
ną ir SLA. turi jam užmokė
ti da už treino tikėtą ir kitus 
ekspensus. Aš, Maike, už to
kius tripus nieko nerokuo- 
čiau, ba turėdamas laiko ga
lėčiau pėsčias į Naujorką 
nueiti. Man užtektų vienos 
pėdės. Juk, rodos, preziden
tas gauna 500 dolerių ant 
metų. Gaudamas tiek pini
gų, žmogus gali geriausios 
očiščenos išsigerti ir prie to 
d a italijanckos balionės už
sikąsti. Veluk to, Maike, aš 
ir mislinu, kad man reikėtų 
runyt Į SLA. prezidentus.

—-Bet kas už tave balsuos, 
tėve ?

—Aš mislinu, kad už ma
ne balsuos visi tautininkai 
ir sandariečiai. Juk genero
lus jie myli. Jie garbina Vy
tautą, Žukauską, Kasciušką 
ir visus kitus, kurie tik šob- 
les nešioja, tai kaip gi jie ga
lėtų manęs neremti? Juk tai 
butų Įžeidimas vajauno sto
no.

—Bet aš girdėjau, tėve, 
kad sandariečiai jau turi sa
vo kandidatą^

—O kas jis toks per vie
nas?

—V argonininkas. 
—Nebūk balamutas, Mai

ke.
Į —Ištikrujų, tėve!

—Tai ką jis darys išrink
tas, Maike? Juk Susivieniji
mas vargonų neturi. Ant ko 
gi jis vargonautų? Ant ar
monikos?

—To aš nežinau, tėve.
—Maike, aš mislinu, kad 

aš runysiu. Jeigu jau jie nori 
vargonininko, tai aš irgi ga
liu pavargonauti.

• . I
Tautininkai, užuot nuves- kad Vokietija gali Lietuvos 

ti Lietuvą į “didingą ateitį,” 
kaip žadėjo pagrobę 1926 taįko įvairias ekonomines 
m. valdžią, aštuntuose me
tuose savo šeimininkavimu 
privedė ją prie liepto galo.

Pasikeitusi tarpatutinė si- 
uacija atėjus Hitleriui val
džion iš vienos pusės, ir eko
nominė krizė iš kitos pusės, 
pastatė musų kraštą į labai 
sunkią, tiesiog tragišką pa
dėtį. Tai jaučiam šiandien 
visi; To neginčija net patys 
•autininkai, kurie mato, kad 
šlykščia demagogija Lietu
vos padėties nepataisys ir 
piliečių būvio nepagerins. 
Priešingai. Faktai, faktai ir 
dar kartą faktai tautininkiš- 
kiems rėksniams užgniaužia 
šiandien burną kiekvienam 
žingsny. Aišku, jog Lietuvai 
p-ęsia pavojus prarasti savo 
nepriklausomybę. Hitleri
ninkai kas kart nachališkiau 
“prinema” Lietuvai Vokieti- 
jos-Lenkijos š. m, sausio 26 
d. sutartį, kuri, jų aiškinimu, 
Lietuvą atidavė visiškai hit- 
leriškon Vokietijos priklau
somybėm Su Lenkija, mato
mai, irgi nekaip sekasi. Tau
tininkai norėtų su Lenkais 
susitarti, bet bijosi savo pa
sekėjų, kuriuos patys nekar
tą taikindavo “žygiui Į Gedi
mino pilį.” Pagalbos nėra iš 
kur laukti, nes ir SSSR, su
dariusi su Lenkija draugiš
kumo sutartį, Į Lietuvos liki
mą pamojo ranka.

Kad atkreipti visuomenėj 
dėmesį nuo tos tragiškos mu
sų krašto padėties, tautinin
kai ir ši kartą nieko išmin
tingesnio nesugalvojo, kaip 
riksmą apie visų solidarumą 
viduje.

Lietuvos visuomenei nuo 
senai buvo žinoma, kad su 
Klaipėda yra bloga, kad vo- 
kiškai-nacionalistinis gaiva
las kas kart labiau ten stip
rėja ir tai stiprėja dėka tau
tininkų. Dėka tautininkų to
dėl, kad po gruodžio pučo: 
tautininkai atstūmė klaipė
diečius nuo bendrų Lietuvos 
reikalų ir pavedė juos buka
protiškai karo komendante 
Liormano sauvalei. Savaime

na musų valstybės prie tų 
opių klausimų tokio išspren
dimo tolimesnėj ar artimes
nėj ateity, kuris butų nau
dingas Lietuvos kraštui.

Bet ar tautininkam rupi, 
musų krašto ateitis? Aštunti 
metai jų viešpatavimo įrodė, 
kad jiems rupi kuo ilgiau iš
silaikyti valdžioj bent kokia 
kaina. Užsienio politikoj jie 
tiek tik sugebėjo, kad Klai
pėdos krašto problemą pa
vedė spręsti Liormanui, o 
Vilnių, vaduoti pusbernių 
politikams iš “Vilniui Vad. 
S-gos.” Besirūpindami savo 
kišenėmis, jie ir “nepastebė
jo,” kaip Lietuvą viduje ap
ėmė ūkiška krizė, slegianti 
šiandien kiekvieną valstieti 
ir darbininką, o užsienio Įvy
kiai pastatė ją visiškoj izo
liacijoj.

Su krize tautininkai “ko
voja” tiek, kad bedarbius 
Kauno gatvėse policija šau
do, kaip tai buvo vasario 
pradžioje, gi darbo valstie
čius anstoliai licituoja. Su
prantama, kad jei pagalba 
kumščio tuo tarpu pajėgia 
išsilaikyti valdžioje, tai jo
kiu budu tuo metodu neišves 
Lietuvos iš izoliacijos padė
ties. L—is.

“Darbo Frantas.”

atžvilgiu pritaikinti ir jau
neramus, daužosi aplinkui.

i
—Prakeikti,— 
Jęzus jiems pasako 
ir kryžių nuo pečių numetęs 
ant laužo kruviną pastato.

Paskui—
bedievį Kuzmą apkabina, 
kaip savo brolį brangų. 
Laužo ugnis 
su durnais plakasi į dangų.
Visa apylinkė gaisru nušvinta, 
ir iš daugaus 
stambiais lašais
Jėzaus motinos ašaros krinta.'
Taip baigiasi poema apie Kuzmą, 
kurį matau lyg gyvą, 
kada aršių kovų vaizdai t 
su laužų durnais 
vingiuotais laiko bėgiais' 
iš praeities į dabartį atbėga.

Vytautas Montvila. 
(“Kultūra”)

I

Tada aršių kovų vaizdai 
su laužų dūmais 
vingiuotais laiko bėgiais 
iš praeities i dabartį atbėga.

Tada dangus parausta 
pavasariu ankstyvu, 
ir Kuzma — 
tas baudžiauninko sūnūs— 
iškyla prieš akis, lyg gyvas.

Tada prisikelia iš grabo Jėzus, 
Jėzus Nazarietis, 
kurs liepė neužmušt 
ir artimą, kaip pats save, mylėti.
Jis ant pečių su kryžium 
prie laužo eina, 
kad ugnyje 
kartu su Kuzma 
atpirktų nuodėmingą žemę, 
savo gyvybės brangia kaina.

AUSTRIJOJ LAUKIAMA 
MONARCHIJOS.

Suruošę darbininkų sker- 
dynę, Austrijos klerikališ- 
kieji fašistai patys jaučiasi 
nusižengę kraštui ir neturį 
moralės teisės kruvinomis 
rankomis stovėt prie valsty
bės vairo. Todėl jie, matyt, 
sugalvojo pasodinti ant sos
to kokį nors karaliuką: Res
publikos konstituciją jie jau 
panaikino, o jos vieton pa
skelbė kitą, kurtoj respubli
kos vardo jau nebėra. Siilvg 
šitos konstitucijos valdžia 
gauna savo įgaliojimą, ne iš 
žmonių, bet “iš Dievo.” Da
bar tik laukiama, kada Aus
trijoj bus paskelbta monar
chija. .

UŽSIVYLĘS.

Lipau, žengiau, aukštyn tolyn— 
Tikėjaus laimę rasiąs...
Kažkas šnibždėjo man širdin—
Nekask, ko neužkasęš.
Pasiekiau ir atsidusau.
Tariaučia laimės vieta.
Bet laimė ta užvylė jau
Ir... dingo užžavėta.
Ir vėl liūdi jauna siela,
Netilst širdis besotė;
Ir vėl krūtinėj tuštuma,
Reiks laimės vėl jieškoti.

Ramojus.

NAUJA DARBININKŲ ORGANIZACIJA
Kaune darbo inspektorius 

Liutermoza buvo sušaukęs 
Įvairių dirbtuvių darbininkų 
atstovus pasitarimui į konfe
renciją. Atvyko apie 100 
žmonių iš Kauno ir iš pro
vincijos — iš anksto numa
tytų vietų. Tokia konferen
cija Įvyksta pirmą kaitą. Bu
vo pasiūlyta, kad Lietuvos 
darbininkai susivienytų ir 
kad visi bendromis jėgomis 
galėtų jieškoti priemonių 
darbininkų ekonominei bū
klei gerinti, šalinti skurdui. 
Pasiūlė sutverti tokią darbi
ninkų organizaciją, kuri vi
sais darbininkų reikalais rū
pinsis ir per kurią vyriausy
bė galės kviesti darbininkų 
atstovus bendradarbiauti 
siekiant bendro tikslo—kra
što ūkio gerovės.

Sudaryta darbininkų susi
vienijimo organizacija. Iš
rinkta 18 atstovų. Valdybą 
sudaro pirmininkas, 18 na
rių ir 18 kandidatų. Narius 
renka darbininkai ir tarnau
tojai konferencijoje papras
ta balsų dauguma dvejiems 
metams. Generalinį pirmi
ninką skiria valdžios orga
nai. Nariai turi turėti ne ma
žiau 23 m., pirmininkas ne 
mažiau 30 metų ir jis turi 
nusimanyti darbininkų rei
kaluose. Visus organizaci
jos raštinės ir Centro reika
lus tvarko jos valdyba iš tri
jų narių ir pirmininko.

Susivienijimo nariais gali 
būti visi Lietuvos darbinin
kai be lyties skirtumo, turį 
bent 18 metų amžiaus. Na
rius priima valdyba dviems 
nariams rekomenduojant.

Gali būti steigiami skyriai 
vietose.

Jei dauguma atstovybės 
narių parodys elgesį, kuris 
-gali pakenkti darbo žmonių 
interesams arba gali būti 
“pavojingas” visuomenės 
santvarkai, tai pirmininkas 
paleidžia atstovybę ir šešių 
sąvaičių laikotarpyje šaukia 
visuotinį atstovų suvažiavi
mą padėčiai svarstyti. Kol 
nauja atstovybė bus išrink
ta, jos pareigas eina pirmi
ninkas.

Generalinė atstovybė ir 
susivienijimo ' organizacija, 
dirbdamos savo darbą, lai-

kosi bendrųjų reikalų supra
timo principo ir krašto rei
kalus laiko aukščiau už or
ganizacijos, grupės ar kla
sės reikalus.

Ką toji sąjunga darbinin
kijai duos —parodys ateitis. 
Bet dabar jau darbininkai 
turės: Socialdemokratų par
tiją su profesinėmis sąjun
gomis, Darbo Federaciją, 
kuri yra katalikų globoje, ir 
šią naują organizaciją, kuri 
sakosi busianti “bepartyvė.”

Įsteigus šitą organizaciją, 
steigiami ir darbo teismai,
kurie nagrinės ir spręs darb- aišku, kad Liormanas polici- 
davių su darbininkais eko- nėmis priemonėmis negalė- 
nominėje srityje kylančius jo patraukti Lietuvos link 
ginčus. . . . (klaipėdiečių simpatijų. Po

Darbo teismai vietose ren- to atėjo prekybos sutartis su 
kami 2 metams, nuo darbi- {Vokietija, kuri netik Lietu- 
ninkų susivienijimo ir nuo Vą padarė ekonomiškai pri- 
darbdavių po vieną atstovą.' klausoma nuo Vokietijos. 
Teismo pirmininką skiria bet ir Klaipėdą atidavė vi- 
vidaus reikalų ministeris,‘siškai Vokiečių globai. Pa- 
vieną vietinių juristų. | sekos tokios “tautos vadų”

Darbo teismų sprėndimai politikos buvo tos, kad klai- 
abiems šalims privalomi ir (pėdiečiai kas kart su dides- 
gali būt apskųsti tik aukštes- 'niu ilgesiu žiurėjo Berlynan, 
niam darbo teismui. \

Aukštesniojo darbo teis
mo pirmininką skiria vidaus 
reikalų miriisteris. Po 2 teis
mo narius išrenka: nuo 
darbdaviu — Prekybos ir 
Pramonės Rūmai, o nuo dar
bininkų — Centralinė dar
bininkų atstovybė. Tsb.

UŽ NEPASKOLItylMĄ PI
NIGŲ UŽPYLĖ ANT GAL 

VOS PUODĄ KARŠTO 
VANDENS.

{negu Kaunan. Patys tauti
ninkai, to išsigandę, buvo 
pasiuntę Merkį Klaipėdon 

“tvarkos” padaryti. Merkio 
“politikos” rezultatai žino
mi visiems. “Deržimordiš- 
kais” metodais jis dar la
biau nustatė klaipėdiečius 
prieš Lietuvą ir buvo priver
stas pasitraukti. “Liberališ
kas” Gylys savo gubernato- 
riavimu tepadarė tiek Klai
pėdos priartinime Lietuvos 
link, kad išmoko šaukti tik 
“Heil Hitler” ir nieko nepe
šęs grižo Kaunan. Pasiųsta

f

Tūla Mackevičienė Kau
ne paprašė savo švogerį, pagaliau Novakas, žvalgy- 
kad jai paskolintų pinigų, bos departamento direkto- 
bet švogeris atsisakė. Mac- rius. Į ji tautininkai deda 
kevičienė keršydama vidur- daug vilčių. Jis juk paklus- 
naktį atsivirino puodą van- nybėj laikė visus Lietuvos 
dens ir miegantį savo švoge- piliečius. Taigi gal jam pa- 
rį verdančiu vandeniu api- vyks ir klaipėdiškius išmo- 
pylė. kinti šaukti, vietoj “heil Hit-

Sužeistasis paguldytas ler,” “heil Smetona.” Nova- 
miesto ligoninėj be vilties kas nieko nelaukęs pradėjo 
pasveikti. Piktadarė areš- savo misiją. Paleido darban 
tuota. y kumštį. Bet su vokiškais fa-

Tą pačią dieną Žemaičių šistais vargu bus galima ši- 
gatvėj.vienas vyras susimu- tokiu budu kalbėtis, kaip 
šė su moterim. Moteris muš- kumšties pagalba, nes Hitle- 
tis mokėjo geriau ir vyrą rio kumštis yra daug stipres- 
taip primušė, kad teko jį net nis i? galingesnis, negu Sme- 
ligoninėn nugabenti. (tonos kumštis. Tuo labiau,

represijas, kurias, esant Lie
tuvai visiškoj izoliacijoj, ga
li sudaryti nepaprastų tru
kumų.

Iš anksto galima pasakyti, 
kad ir Noyąkui nepavyks 
klaipiediečių patraukti Lie
tuvos pusėn, kaip nepavyko 
Merkiui. Savo politika jis 
dar labiau sustiprins Klaipė
dos krašte hitlerišką šovi
nizmą, prigamins dar dau
giau “kankinių” ir panašiai. 
Bet tai bus ne vien tik Nova- 
ko kaltė. Jis vykdo Klaipė
dos atžvilgiu tautininkų pra
dėtą politiką. Kaip Novakas 
nesistengs — jo darbas bus 
ne Klaipėdos priartinimas, 
bet dar didesnis jos atitoli
nimas, t. y. bus tąsa to, ką 
tautininkai darė su Klaipė
da iki Novako.

Kartu su “kova” 
pėdą tautininkai 
“kovą” už Vilnių, 
va”, kaip minėjau, visuomet 
turėjo vidaus-politiškų tiks
lų, siekiančių pagražinti pli
kos kumšties diktatūrą, tau
tišku romantizmu. Paskuti
niu gi laiku “kova” už'Vil
nių atrodo labai veidmainiš
ka, provokacinga. Per radio 
ir “Musų Vilnių” vedama 
šlykšti zoologinio šovinizmo 
kampanija. Plūstasi Biržiš
ka, Uždavinys ir Rondo- 
manskis po senovei. Bet kar
tu Biržiškai tas nekenkia va
žinėti Į Vilnių ir Varšuvą. 
Tiesą, Biržiška grįžęs užtik
rino, kad jis jokių politinių 
tikslų toj kelionėj neturėjęs. 
Bet kas gali tam patikėti? 
Pagaliau tegul bus ir taip. 
Bet ką reiškia sėdėjimas 
Kaune Lenkijos spaudos at
stovo Katelbacho? Tas fak
tas sako, kad dėsnis “jokių 
?antykiu su sostinės užgro- 
bikais” yra veidmainiškas ir 
' aikomas ne visiems. Be to, 
Kaune ne nuo šiandien visi 
kalba, kad pereitą vasarą 
!iepos mėnesy Vilniuje slap
tai lankėsi buvęs Lietuvos 
atstovas Berlyne d r. Šaulys, 
kur jis Pikeliškių dvare ilgai 
konferavo su maršalu Pil
sudskiu. Manau, kad dr. 
Šaulys lankėsi nę be Kauno 
viešpačių žinios ir pritari
mo. Taip pat, kaip savo lai
ku išleido pulk. Skorupskis 
knygą ne be Smetonos pri
tarimo. Dabar gi išvyko už
sienin Lozoraitis, kuris, kaip 
eina gandai, taipogi vyks 
Varšuvon. Bet štai, iš kitos 
ouses, paskutinėmis dieno
mis tautininkiški išminčiai 
pradėjo kampaniją prieš 
slaptą vaikų mokymą lenkų 
kalba, su visu-jiems įprastu 
deržimordiškumu. Ar tai tu
ri reikšti savotišką provoka
ciją Lenkijos atžvilgiu, kad 
;r ji griebtųsi panašių prie
monių prieš lietuviškas mo
kyklas Vilniaus krašte; ar 
noras Hitleriui pasigerinti, 
kad šis netaip labai pyktų už 
Sacionalfašistų” gnaibymą 
Klaipėdos krašte”; ar paga- 
iau kerštas už tai, kad slap
tos derybos su Lenkija pasi- 
b a i g ė kompromitacija? 
šiandien visa tai labai sun
ku atspėti.

Bet tiek “kova” už Klai
pėdą, tiek '“kova” už Vilnių, 
kokią tautininkai paskutiniu 
laiku veda, neabejotinai liu
dija, kad jie patys priėję ir 
kartu privedę Lietuvą prie 
liepto galo — vis labiau nu
stoja lygsvaros ir griebiasi 
tokių priemonių, kurių'ki
taip negalima pavadinti, 
fsfip avantiūristiškai - idio
tiškomis.

Tiek kumšties politika 
Klaipėdos atžvilgiu, tiek 
veidmainiškai provokacinė 
politika Vilniaus atžvilgiu— 
nė per nago juodimą nearti”- gų surasti užpuolėjus.

už Klai- 
veda ir 
Ta “ko-

ĮDOMI BYLA.
Arba kaip juodveidis paver
žė iš lietuvio gražią žmoną.

Salėm, Mass. — Kovo 20 
dieną čia pasibaigė be galo 
įdomi byla. Juodveidis var
du Bovvzer buvo pasodintas 
kaltinamųjų suolan už pavi- 
liojimą lietuvio Berželionio 
žmonos.

Bylos apystovos tokios:
Aleksandras Berželionis, 

pasiturintis Lynno lietuvis, 
pastebėjo tūlas laikas atgal, 
kad graži jo žmona, Marijo
na, pradėjo draugauti su tu- 
lu juoduku. Jis pradėjo juos 
sekti ir sužinojo, kad tas juo
dukas yra Lynno parkų pri
žiūrėtojas ir vadinasi Char- 
les Bovvzer. Šito pasekmėj 
Berželionis su savo žmona 
persiskyrė, o tas juodveidis 
pradėjo dažnai Į Berželio- 
nienės namus lankytis ir vie
šėti tenai. Berželionis visa 
tai sekė. Galų gale vienam 
parke pasisekė iš už krūmo 
padaryti fotografiją, kuo
met tas juodveidis su Berže- 
licniene buvo ant žolės labai 
Įdomioj pozoj.

Turėdamas rankoj šitokį 
atvaizdą, Aleksandras Ber
želionis užvedė prieš juod- 
veidį bylą, reikalaudamas 
atlyginimo už paviliojimą jo 
žmonos ir suardymą šeimy
niško gyvenimo. Ir Salemo 
superior teismas dabar nu
tarė, kad juodveidis Bovvzer 
turi užmokėti Berželioniui 
$2,500.00 atlyginimo. Ber
želionio advokatu buvo F. J. 
Bagočius.

Tai turbut pirmas toks at
sitikimas pasauly, kad graži 
lietuvė moteris pamestų sa
vo vyrą ir nueitų su juodvei- 
džiu.

I

APIPLĖŠĖ ELGETĄ.
Šių metų vasario mėn. 22 

d. senelis elgeta buvo užpul
tas dviejų jaunų vyrukų ir 
apiplėštas. Senelis elgetau
damas vaikščiojo po kaimus 
ir vienoje tokių jo kelionių 
prie Laižuvos ant kelio suti
ko du vyrukus, kurie nuo jo 
atėmė ne tik suelgetautus 
produktus, • bet ir ubagišką 
^arbą. Apiplėšę senelį liepė 
jam eiti nesidairant ir dar 
nuramino, kad jis vėl galė
siąs prisielgetauti. Tokiu ne
būtu plėšimu žmonės labai 
pasipiktinę ir užjausdami 
duosniau šelpia senelį, tuo 
tarpu policija deda pastan-
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ŽMONIŲ MULKINTOJAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN.

Vyskupas Grace turės sėdėti mui, kuriuo draudžiama 
“ant pakutos” ištisus metus, “baltoji vergija” arba pre- 

.. r> 11 kybą moterimis. Šituo įsta- Pereitą sąvaitę Brooklyne pasiremiant vyskupas
buvo nuteistas metams kale- > V

. jimo vyskupas Charles Ma-' J
nuel Grace, kuris sakosi tu- ' _________ _
rėjęs tarp juodveidžių 200,- ■
000 sekėjų. Jis pats sakosi FARRIKO DARBININKAS 
esąs portugalų kraujo, nors 
jo oda nedaug kuo skiriasi, 
nuo negro.

Į teismą jo tamsi “šviesy-' 
bė” atėjo su didele pompa,; 
lyg pats Romos popiežius, j 
Jo puošni sutona pasiūta iš' 
brangaus juodo šilko, 
pamušalas raudonas ir rau
dona kepurė, o ant kaklo pa
kabintas didelis auksinis 
kryžius. Atėjo jis lydimas 
savo leibgvardijos, kuri taip
gi buvo puikiai uniformuo
ta, juodos drapanos išsiuvi
nėtos auksiniais galionais ir 
kitokiais blizgučiais.

Kada laikraščių reporte-' i miestelio majorus.
riai paklausė šito vyskupo, | Kapitalistų politikieriai iš 
•kur jis, mokinosi teologijos demokratų ir republikonu 

kempių tuoj susijungė, kad 
bendromis jėgomis sumušus 
darbininkus. Bet nieko ne
padarė. Majoru tapo išrink
tas darbininkų kandidatas, 
Daniel Feindal, vietos fabri
ko darbininkas. Jis gavo 
2.952 balsu, tuo tarpu kaip 
kapitalistų kandidatas iš jų 
abiejų partijų tesurinko 
2,524 balsus.

Tdi pirmutinis toks įvykis 
Berlino miestelio istorijoj, 
kad darbininkai taip ryškiai 
parodytų savo vienybės ga
lią.

Išrinktas jų majoras drg. 
Feindal yra New Hampshire 
valstijos Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, pa
žangus ir darbštus vyras.

IŠRINKTAS BERLINO 
MAJORU.

Susivieniję darbininkai su
mušė republikonų ir demo

kratų politikierius.
Šiomis dienomis kai ku- 

j®s riuose Amerikos miestuose 
buvo viršininkų rinkimai. 
Įdomiausi tie rinkimai buvo 
Berlino miestely, N e w 
Hampshire valstijoj. Fabri
kų darbinnikai čia susivieni
jo su socialistais ir kitomis 
pažangiomis organizacijo
mis, Įkūrė vietos Darbo Par
tiją ir išstatė savo kandidatą 

riai paklausė šito vyskupo, |‘ Kapitalistų politikieriai iš
I
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Pati Valdžia Laužo PAJIESKOJIMAI.
NRA.

Kuomet Washingtono val
džia ragina fabrikantus 
trumpinti darbo valandas ir 

, kelti darbininkų algas, tai 
šie atšauna, kad pati valdžia 
to nedaranti. Pavyzdžiui, 
šiomis dienomis Pašto De-

• v

Kurie žinot kur randasi WM. BEA- 
GLE (arba Bradley), malonėkit pra
nešti jo motinai, nes busiu labai dė
kinga. Apie 20 metų jis išvažiavo iš 
St. Louis, Mo. ir rengėsi važiuot j 
Kanadą. Ir nuo to laiko nieko daugiau 
apie ji nežinom kur jis yra. Arba pats 
lai atsišaukia, jeigu yra gyvas.y (12) 

Mis. K. Beagel
Hampton, N. J.

I _ Pajieškau sunaus Petro Bifcdgino, 
*- _----------- -----—---------------------- Girdiškės parapijos, Paupinės kaimo,

tarnautojams algas ir apie pirmiau gyveno Nevvark, N. J. JĮau 20
jpartamentas sumažino savoĮGi^^ 

25,000'pageTbinTnkų. ‘PeTeb' 
tais metais Pašto Departa-. 
mentas sutaupė apie $100,- 
000,000, ir beveik visi šitie 
pinigai buvo nutraukti iš 
pašto tarnautojų algų. Iki: 
šiol buvo priimta kas metai 
duoti pašto tarnautojams 
apmokamų atostogų. Dabar 
už atostogų laiką jau nebe
mokės. Tai yra aiškus laužy
mas NRA principų.

nešti, busiu didei dėkinga. į (13)
Mrs Ona Budgienė, S

4613 So. Wentworth av., Chicąįgo, III.

Šiomis dienomis orlaivių rinkoje Amerikoj pasirodė naujos konstrukcijos lėktuvas. Jis skiriasi nuo kitų skrai
domų mašinų tuo, kad vietoj ilgo sparno, turi apskritą stogą, panašų į lietsargį, todėl gali pakilti ir nusileisti 

25 pėdų plote.

ir kur buvo Į vyskupus pa
keltas, jis atsakė, kad jis ne- ■ 
lankęs jokios mokykloš, kur , 
mokytojauja nuodėmingi 
žmonės. Tokie mokytojai 
apie teologiją nieko nežiną, 
nes Dievo niekad nematę, 
tik iš knygų pramokę, tai ką 
su tokiais nemokšomis užsi
dėsi.

“Aš savo paskyrimą ga
vau tiesiai iš dangaus,” pa
aiškino jisai. “Tikrojo tikė
jimo jnokslas man buvo ap
reikštas tiesiai nuo pono 
Dievo sosto.”

Turėdamas tokį autorite
tą. vyskupas Grace turėjo 
labai didelio pasisekimo 
juodveidžių tarpe. Jis mokė
davo atsišaukti į primity
vius jų jausmus, mokėdavo 
juos sujaudint ir patenkinti 
jų dvasią. Jis liepdavo jiems 
maldos namuose melstis, rė
kauti, šokti ir apsikabinus 
poromis žeme voliotis. Ir jis 
mokėdavo biznį daryti: sa
kydamas pamokslą jis pasi
statydavo prieš save stalą, 
padėdavo ant jo didelę si
dabrinę lėkštę ir pradėdavo 
šaukti: “Dabar Dievas į jus 
žiuri ir laukia jūsų aukų! 
Parodykit, kurs iš jūsų dau
giau savo viešpatį myli!”

Kas padėdavo dolerį, tam 
vyskupas duodavo palaimi
nimą, o kas padėdavo dau
giau, tą ir patepdavo.

Bet sykį tas šventas žmo
gus įkliuvo. Jisaj prisiviliojo 
New Yorke tūlą Minnie Lee 
Campbell, 20 metų amžiaus 
baltveidę merginą, piano 
muzikes mokytoją, žadėda
mas duoti jai pianistės vie
tą savo bažnyčioje. Jis turė
jo didelį automobilių, tai pa
sisodino tą merginą ir nusi
vežė kažin kur.

Mergina pakėlė triukšmą 
ir vyskupas buvo suimtas už 
nusižengimą Mann’o įstaty-

AUDRA UŽKLUPO ANG
LŲ LAIVYNO MANEV

RUS.
Pereitą sąvaitę Atlanto 

vandenyne prasidėjo Angli
jos karo laivyno manevrai, 
kuriuose dalyvavo 137 lai
vai. Subatoje Atlanto van
denyne kilo didelė audra ir 
sakoma, kad kareivių ir ofi- 
cierių vilnis nuplovė nuo
laivų Į jurą. Nedėldienį lai
vynas pasislėpė j Algerino 
uostą. Ispanijos pakrašty 
audra sudaužė ir paskandi
no keliatą žvejų laivų. Su 
vienu laivu žuvo 4 žvejai.

Čepulionis Sėdi Ka- tys jį teisman. Jeigu jis pa- * e e 'colrirc to yaoFi tnierna tai
įėjime Nekaltai?

Plymouth’o apskrities ka
lėjime šiandien sėdi šešiems 
metams nuteistas Aleksand
ras Čepulionis, Bostono lie
tuvis. Treji metai atgal 
Brocktone buvo apvogta 
drapanų krautuvė, išnešta' 
už $1,320 prekių, ir policija 
tuomet rado pavogtus daik-

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

PAKĖLĖ BELGIJOS 
KARALIUI ALGĄ. >

Belgijos parlamentas nu
tarė pakelti naujam karaliui 
Leopoldui metinę algą iki 
$2,760,000, o užsimušusio 
karaliaus Alberto našlei pa
skirta $460,000 metams pa-' 
šalpos. Socialistai labai tam *slas > 14 kaip atsiskyrė nuo mu. 
priešinosi, bet reakcininkai sų ir nieko nežinome. Mielas tėveli, iiinc nprhaloavn prašome atsišaukti, kurie žino kur jis
juus pci v u. .randasi, malonėkite mums pranešti,
------------------------------------------------- už ką mes busime dideliai jums dč-~ ............ - ’ . f (13)

Sophie if Leon Laurinaitis 
12215 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau brplio Andriaus Brunei- 
ko, gyveno Elizabeth, N. J., 165 First 
st. Kas žino kur jis randasi, prašau 
pranešti, arba pats lai atsišaukia. (4) 

Miss Brone Kartavičiutč 
2110 Emma st., Montreal, Canada.

Pajieškau Marijonos Olbikiutės, iš 

ną. Prašau atsišaukti, kurie žinote 
kur jie randasi, prašau pranešti jų 
adresą. Yra reikalas iš Lietuvos. (5) 

Miss Paulina Bačulytč 
17 Patterson street, Harrison, N. J.

Pajieškau Antano‘Yenavičiaus, ku
ris girdėjau gyveno ant farmų apie 
Woodbury, Connecticut. Kurie žinot, 
kur jis randasi, prašau pranešti. (6) 

J. Gražulis 
175 E. 22-nd st., Bayonne, N. J.

Pajieškau tėvo Ignaco Macijausko, 
______ _____ ___ ____ _______,____ pirm 13 metų jis gyveno Philadelphia, 
reikalaujat tokios moters, pareikalau- Pa Iš Lietuvos paeina iš Vištuvėnų 

(4) , kaimo, Plungės parapijos, Telšių ap- 
. skričio. Yra svarbus reikalas iš Liętų- 
I vos. Kas žino kur jis randasi, prašau 
I pranešti jo adresą, arba pats Isti atsi- 
vos. Kas žino kur jis randas, prašau 
šaukia. (4)

Motiejus Macijewskis • 
1276 So. Robert street,

, W. St. Paul, Minu.

Kaune Streikuoja 
Siuvėjai.

Daugumas Kauno siuvyk
lų siuva rūbus, ir juos ati
duoda pardavimui tam tik- 

. roms įstaigoms, vadina- 
i moms konfekcijonais. Pas
taruoju laiku konfekcijonai 
i smarkiai sumažino mokestį 
' už pasiutus drabužius. Siu- 

Pereitą sąvaitę Quebec’oĮvykių savininkai iš savo pu
sės turėjo sumažinti atlygi
nimą darbininkams, bet ver
tė juos dirbti net po 12—14 
valandų per parą. Nežiūrint 
į tai, darbininkai nedaug už
dirbdavę, nes mokestį už 
darbą konfekcijonai nuolat 
mažino,-kol pasiekė dabar
tinio atlyginimo, kuris yra 
50 nuoš. mažesnis už anks
čiau buvusį atlyginimą. E- 
sant tokioms sąlygoms, siu
vėjai paskelbė streiką, rei
kalaudami didesnio atlygi
nimo ir darbo valandų su- 
normavimo. Streikas tęsiasi 
jau antra sąvaitė, tačiau 
streikuojantieji laikosi labai 
solidariai, be jokio triukšmo 
ir išsišokimų. Prie streiko 
prisidėjo visos panašaus ti
po siuvyklos ir net jų savi
ninkai. Į streiką jau įsikišo 
darbo inspekcija iv stengiasi 
streikuojančius sutaikyt.Ma- 
noma, kad streikuojantieji 
laimės sau palengvinimų, 
nes konfekcijonų namuose 
jau baigiasi rūbų atsarga, o 
siuvyklos senomis sąlygomis 
neparduoda ir atsisako dirb
ti. Bendrai imant, prie šito 
streiko prisidėjo apie 100 
siuvyklų su daugiau kaip 
300 siuvėjų — darbininkų.

Kuršėnų miestely vieną 
naktį du ginkluoti plėšikai^ 

j įsilaužė į žydo Dovydo Hur- 
vitzo namus ir kėsinosi jį ir 
kartu šu juo buvusį G. Vain- 
bergą apiplėšti. Policija ve
da kvotą. Piktadariai dar 
nerasti.
Kitas užpuolimas įvyko mi

ške, netoli Kuršėnų. Važiuo
jant ūkininkui Balčiūnui 
Luokės-Kuršėnų vieškeliu, 
Bertučių miške jį sulaikė 3 
vyrai ir, atrėmę į krutinę re
volverį, atėmė pasą ir 30 lt 
pinigų. Vienas plėšikų atly
dėjo pil. Balčiūną iki Kuršė
nų miestelio ir čia paleido, 
prigrasinęs niekam nesiskų
sti. Vedama kvota.

■ sakys tą patį ir teisme, tai 
’ Čepulionis turės būt iš kalė
jimo paleistas, o jo vieton 
atsisės Marcinkevičius. Bet 
kas tuomet atlygins čepulio- 
niui už nekaltai išsėdėtus 3 
metus?

KANADOJ DIDELI 
ŠALČIAI. b“

tus Čepulionio namuose Bo- provincijoj, ^Kanadoje,, vie- 
stone.

Į Bet dabar, kai Čepulionis 
'išsėdėjo kalėjime jau trejis 
metus, Brocktono policijon 
atėjo Mykolas Marcinkevi
čius, Montellos lietuvis, ir 
pareiškė, kad Čepulionis ne
teisingai buvo nuteistas, nes 
jis dėl tų drapanų išvogimo 

j esąs visai nekaltas. “Tas 
(drapanas pavogiau aš su 
ĮFrenkiu,” pasakęs Marcin- 
ikevičius policijai. To Fren- 
kio pavardės Marcinkevi
čius dabar jau nebeatsime
nąs. Pavogtas drapanas jie
du tuomet atvežę Bostonan 
ir-paslėpę Čepulionio name, 
Čepulioniui nieko apie tai 
nežinant.

Padarius Marcinkevičiui 
šitokį pareiškimą, policija 
liepė jam šią išpažintį pasi
rašyti ir šį penktadienį sta-

tomis buvo 35 laipsniai že
miau zero. Tai reiškia 67 
laipsniai šalčio.

NUO,VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo,- Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Pric- 
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 sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTAN1CAL CO. 
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

i

LAUKINĖS KATĖS IŠ- ( 
PIOVĖ ŠIMTUS 

STIRNŲ.
Vermonto valstijoj pilie- I 

čiai pradėjo organizuoti me
džiokles laukinėms katėms ’ 
naikinti, nes jos baisiai nai-j 
kiną stirnas. Per šią žiemą'; 
dėl didelių šalčių 'ir pūgų ; 
stirnos buvo labai silpnos ir 
laukinės katės šimtus jų pa- 
piovė.

fmsrHjtiomi Storis,

iii®
RT LOWEST PRICESI

Malu Marart Fr« Wažiial Stsra
«r« for vow Fs-ar FmJ iwA«H — TUea U* \

Hamės Liesos 
Trumpa- 
kulnės

sv. 17c

39QQCO99090QQOOQQiQ>9QO9i305QQO99GQGOQCOQQ09CGQQeQeQQC*

i Degtines Dabar Galit Nusiųst į 
į į Maine ir Kitas Valstijas ;
i Dabar Jus galite nusiųst visokios degtinės medicinos rei- ] 
[ kalu savo giminėms, draugams ir pažįstamiems į Maine ir < 
i kitas valstijas greitai ir be jokio sutrukdymo. Mes apmoka- I 
I 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 didžiausį pasi- ; i' rinkimą visokių likierių. Rašykit lietuviškai, ruskai arba
angliškai reikalaudami prisiųst musų kataliogą, arba užeikit^ 
ypatiškai Į musų sandėlį.

O Atminkite, kad WILLIAM ZAKON ir SŪNŪS 
Iyra gerai žino'mi 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 ...

i Meadville Whiskey, kvorta ... 
IOscar Pepper Whiskey, kvorta 

Old Nectar Whiskey, kvorta ... 
Mirrorbrook Bourbon Whiskey, kvorta .... 
Snug Harbor Whiskey, kvorta .... 
Envoy Ciub Whiskey, kvorta

8 BRANDY x
O Dexter Brandy, kvorta .... 
K Sterling Brandy, kvorta ..

RUM
B Dexter Brand 
n Straight Rum, kvorta ..
6 Endicott Club Rum, kvorta

VYNAI -
Port, Sherry, Claret, 

Angelica, Etc. Seno vyno, Ge- 
X riausios rūšies, kvorta .... $1.25 
Q Galionas ............... ............. 3 75

. $2 00

. 2 25
. 3.10
. 300
.. 3.40
. 2.75
. 2.35

240.
1.70
1.70

$2.25
2.50

$2.15
2.00

KORDAL1AI IR SALDAINIS.

Vyšninė, kvąrta................
Avietinė, kvorta
Creme DeMenthe,

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

Kummelt, Rock ir Rye 
Etc. ...............................

$1.75
1.75

1.75

$1.75

1 CukruotasBekonas
Kiaušiniai

Be kremzlių 
Henfield 
Rūšies

sv- 21c
2 39c

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

PASAKYKIT JŪSŲ DRAUGAMS APIE MUSŲ PATARNAVIMĄ

WniIAM Zakon & Šoks, Ine.
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Telefonas Lafayette 5645

$

•i

PRIDUODA NAUJOS į kingi.
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS.
Žmonės, kurie dėl senatvės arba 

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

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ir vyrų, kurie su
silaukė senatvės. Jis padaro juos __ _____  ___ ____  ________ ,
sveikesniais, tvirtesniais ir priduoda ' Šiaulėnų, ir jos vyrą Antaną Balčiu- 
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE. Po keletą dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

JIEŠKAU DARBO
Suaugusi mergina, darbšti, gero 

budo, jieškau darbo už gaspadinę prie 
ramo, pas pastovią šeimyną arba naš
lį su vaikais. Nedaro skirtumo ant 
farmos ar mieste. Geri žmonės, kurie

kit. Adresas: J. PAŠKO
261 James St., N. Hamilton, Ont., 

v- L’- . Canada.

VISUOMENIŠKAS MĖNESINIS 

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

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

Parsiduoda Balandžiai
25 poros puikių Balandžių, parduo

du po 50 centą porą. Tai labai pigi 
kaina; yra visokių spalvų. Parduodu 
todėl, nes nenoriu juos užmušt. Kurie 
norit pirkti, patarčiau atvažiuot pa
čiam, nes siųst per paštą perdaug 
triūso. Kurie norėtumėt pirkt visus, 
parašykit laišką, nes aš bunu namie- 
je kiekvieną Seredą ir Ketvergą. Ba
landžius turiu parduot greitai. (14)

JOS KARASEVICZ
238 N. Feltus st„ So. Amboy, N. J.

PARSIDUODA FARMA
114 akerių žemės, yra geros girios, , 

didelis sodas virš 100 vaisinių medžių, 
ant gero kelio cimentuoto, 10 kamba
rių stuba, 2 barnės, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos mašinos 
reikalingos prie ūkės, šienui piauti, 
grėbti, arti, kornam sodyt, kulti, mal
kom piauti ir visi kiti reikalingi įran
kiai. Tik 2 mailės nuo miestuko No. 
Brookfield ir Brookfield, netoli ir di
desni miestai, į Utica 18 mailių. Vis
kas parsiduoda labai pigiai. Platesnių 
informacijų klauskit laišku. (6)

I. R. LAMAITIS
, Box 102, North Brookfield, N. Y.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

I

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 girtuoklius, la
bai įdomi knygelė ......................  20c.'

Eilės, Dainos ir Deklamacijos apie 
didįjį 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 didijį karą. Visos tos 
po 25c. Galite išsirinkti kurias norit. 
3 už 50ę. Pinigus siųskit pašto stam- 
pomis po 3c.; iš Kanados štampų ne- 
siųskit.

P. MIKALAUSKAS
B48 W. Fourth St. So. Boaton, Maaa. •

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

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

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

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

Ądresuokit: “Keleivis”, 
253 Broadvay, SoJth Bos
ton, Mass. į

■ * - - ■

,»»

253 Broadway
...............  i 4» ■ ii r,i

KELEIVIS
South Boston, Mass.
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Tai turėtų būti gražus pa-

>

PROVOKACIJA.
KELEIVIS. SQ. BOSTON No. 13. Kovo 28 d., 1934 m.

APIE DARBO
ŽMONIŲ FRONTĄ

Amerikos Atstovas Olandijai.

k

Dabartiniu laiku kalbama bininkų ir farmerių. Bet po- 
apie “Bendrą frontą?’ Iki ra metų atgal tos partijos su- 
šiol tekdavo daugiausia gir- sivienijo į vieną darbininkų- 
dėti, kad darbo žmonių ga- farmerių socialistinę kope- 
lybė bus atstatyta kuomet rativinę federaciją, čia 
socialistai su komunistais trumpai vadinamą C. C. F. 
susitars. Aš irgi bučiau tokio Jos veikia bendrai, bet tai 
susitarimo šalininkas, bet joms nekliudo turėti ir savo 
gerai žinodami komunistų atskiras partijas; tik svar- 
partijos taktiką, tokio susi- biuese reikaluose ir taip pat 
tarimo negalime laukti.! rinkimų metu jos eina vienu 
Darbininkų vienybė įvyks sąrašu, kas padaro daug 
gal tik tuomet, kuomet susi- naudos Kanados darbinin- 
pratę darbininkai apleis ko-; kams ir farmeriams siekiant 
inunistų eiles ir komunistų1 savų tikslų, 
partijoje liks tik vieni vadai. r- - - - - •
Palikę be armijos, jie nega- pasaulio darbo les valyti toki biaurų skal- J J - -
’dymo darbą, kokį varė iki į 
šiol, įklampdami darbo ma-! 
sės į baisią parieti (Vokieti
joje ir kitur).

Ar pritarsit ar ne, bet aš 
pasiūlysiu socialistų ir vals- , 
tiečių “bendrą frontą.” |

Esu kilęs iš Lietuvos vals
tiečių šeimos, nepriklausau 
jokiai partijai, bet esū kai
riųjų pakraipos ir gerbiu vi
sa, kas yra žmoniška ir tei
singa. Jaučid neapykantą 
visai kapitalistinei santvar
kai, kurioj dykaduonių gau
ja išnaudoja milionus darbo 
žmonių ir atlikdami šį biau- 
riausį darbą vadina save 
“patriotais” ir “didvyriais.” 
Šitie parazitai < lygiai išnau
doja darbininkus ir valstie
čius, todėl tiems luomams ir 
reikėtų vienytis, kad nusi
kratyti visokių parazitų ir į- 
kurti pasaulyje tikrą darbo 
žmonių santvarką, kurioje 
visi jaustųsi laisvi, lygus ir 

, laimingi.
Visų pirma patarčiau Lie

tuvos socialdemokratams ir 
valstiečiams - liaudininkams 
sudaryti vieną koperativinę 

' sąjungą. Gal kas pasakys, 
kad socialistai nesiskaito su 
tautybe, o mes, valstiečiai, 
esam tautiški. Bet kas drįs 
pasakyti, kad kaip žmonija 
gyvuoja, tautiškumas yra ką 
nors gera davęs? Jis yra da
vęs daug karų, piovynių, 
kraujo! Antra, yra davęs vi
sokiems despotams gerą 
priedangą išnaudoti darbo 
žmones. Net dabartiniu lai- 

' ku despotai, kaip Hitleris ir 
Dollfussas, žudo žmones iš 
patrankų, karia, kapoja gal
vas, ir vis dengiasi tautišku
mo skraiste.

Taigi, kovodami už demo-» 
kratiją, ir mes valstiečiai- 
liaudininkai turime būti ra
dikalus; nes skelbti demo
kratiją nedarant jokių refor
mų, tai mirtina klaida. Mes 
turime eiti tikru išsiliuosavi- 
•mo keliu ir, kad pergalė bu
tų tikra, turime palaikyti 
glaudžius santykius su dar
bininkais - socialistais. Nes 
tik visų darbo žmonių vieny
bėj jėga. ‘ i'

Pasakęs šį-tą valstiečiams 
liaudininkams, turiu kai ką 
priminti ir socialistams. Kai 
kas iš socialistų pasakys, 
kad su valstiečiais susitarti 
negalima, nes jie gina priva
tinę nuosavybę. Bet aš pasa
kysiu, kad dabartiniu laiku 
smulkios nuosavybės panai
kinimas neįmanomas. Kal
bėti apie visišką socializmą 
ir nieko neveikti, tai irgi 
klaida, kuri sukelia nepasi
tenkinimo darbininkuose ir 
net atstumia plačias valstie
čių mases. Taigi, atsisakius 
nuo kai kurių klaidų, ir so
cialistams galimas bendra
darbiavimas su valstiečiais.

Mano nuomone, jibiem 
pusėm kiek nusikidus, gali
mą butų įkurti tikrą darbi- 
ninkų-valstiečių, bendrai, 
Darbo Žmonių Frontą. .

Kanadoje tas jau įvyko, darbą sutrukdyti ir skridi-

žmonėms. Jeigu visų šalių 
darbininkai ir valstiečiai ei
tų vienu keliu ir susilietų į 
vieną pasaulinę organizaci
ją, tai vieton dabartinio So-‘ 
cialistų Darbininkų Interna
cionalo, išaugtų darbininkų- 
valstiečių internacionalas. 
Tai butų tokia jėga, kuri be
matant sunaikintų visus dar
bo žmonių išnaudotojus ir 
despotus, nes darbininkų ir 
valstiečių visur yra milionai, 
o dykaduonių tik keliatas. 
Reikia tik visiems susiprasti, 
o vieton dabartinių vargų, 
ašarų ir kraujo, susidarytų 
laisvės, lygybės ir visų tautų 
brolybės pasaulis.

V. Pšelgauskas.

ALTASS Komitetai 
Prašomi Tuoj Siųsti 

Pinigus.

Gtanville T. Emmet, naujas Amerikos Olandijai,
šiomis dienomis išplaukė garlaiviu “Washington”. Jis čia parody
tas su savo sena žmona.

LIETUVIAI NUSISTATĘ IŠRINKTI 
SAVO ŽMOGŲ Į MIESTO VALDYBĄ.

KENOSHA, WIS.
Senai jau į “Keleivį” ne

rašiau, taigi suteikit vietos 
nors šiems keliems mano žo
džiams. Noriu pranešti šį tą 
iš Kenoshos. Jau kelintą są
vaitę čia streikuoja Vincent 
McCoal Co. darbininkai. Be 
to, antru atveju išėjo strei- 
kan Nash automobilių kom
panijos darbininkai. Strei
kas eina jau kelintą sąvaitę 
ir darbininkai žada negrįžti 
darban pakol nebus išpildy
ti jų reikalavimai. Simmon 
Camp darbininkai irgi buvo 
sustreikavę, bet sąvaitę pa- 
streikavę iškovojo 10 nuo
šimčių daugiau algos ir su
grįžo vėl dirbti. Dabar gau
na į sąvaitę po $3.00 dau
giau ir prie to da pripažinta 
unija.

Tarp lietuvių judėjimas 
silpnas, nes kol kas da nėra 
pinigų pramogoms. Tik S. L. 
A. kuopa žada po Velykų 
suruošti vakarėlį savo nau
dai. Birželio 10 d. žada būti 
SLA. 1 O-to jo apskričio pik
nikas p. Mockaus darže, Ra- 
cine, Wis. Norima uždirbti 
kiek pinigų delegatams, ku
rie važiuos į SLA. seimą.

Tas pats SLA. apskritis 
nutarė suruošti ir “Aviaci
jos Dieną,” kad parėmus 
Janušausko skridimą Lietu
von.

Bet didžiausis dabartiniu 
laiku musų susidomėjimas 
čia yra atkreiptas į tai, kad 
pravedus lietuvį į miesto

MAIKIO TĖVUI KOMP
LIMENTAI.

Maikiui ant knygų.
M. Krakolienė iš Wind- 

sor, Conn., rašo: Visi siunčia 
Maikio tėvui. ant batų, o 
Maikis negauna nieko. Tai
gi aš siunčiu $2 Maikiui ant 
knygų.

Pavasariui artėjant, o su 
juo ir antro lietuvių transat
lantinio skridimo — “Litua- 
nicos II” startui, aukos iš vi
sų Jungtinių Valstijų ir Ka
nados lietuvių kolonijų pra
dėjo sparčiai plaukti į iždą 
Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungos, 
Chicago je.

Nekalbant apie didesnes 
lietuvių kolonijas Ameriko
je, stambias sumas aukų 
siunčia mažyčiai lietuvių 
apgyventi miesteliai, mies
tukai ir kaimai, kurių gyven
tojai, nors ir atsitolinę nuo 
lietuviškojo judėjimo šiame 
krašte, rodo nepaprastą di
delį entuziazmą “Lituanicos 
II” žygiui h’ kiek išgali, au
koja.

Bet nežiūrint, kad didžiu
ma kolonijų siunčia pinigus 
iždan, daugelis lietuvių ap
gyventų vietų, kur veikia 
komitetai ALTASS naudai 
ir yra ar buvo renkamos au- valdybą. Nominacijos arba 
kos, pinigų į Chicagą dar ne- pirmieji balsavimai jau bu- 
prisiuntė. Kadangi kovo mė- vo. Iš 10 kandidatų liko še- 
nesio pabaigoje reikės baig- ši, ir jų tarpe yra žymus mu- 
ti mokėti už aeroplaną trans- sų veikėjas ir draugas Jonas 
atlantiniam skridimui, visos Marcinkevičius (John Mar- 
tos kolonijos, kurios turi tin). Galutiniai rinkimai į- 
ALTASS naudai surinktų vyks 3 balandžio. Taigi kai 
pinigų, ir visos draugijos, ateis ta diena, tai visi lietu- 
kurios yra paskyrusios pini-( viai, kurie tik gali balsuoti, 
gų skridimo naudai, prašo- privalo eiti ir paduoti balsą 
mos neatidėliojant juos pri-už savo draugą lietuvį. Žiu- 
siųsti ALTASS centran, iž-, rėkite ant balsavimo blan- 
dininko p. Justino Mackevi- ’ koe, kur bus padėtas vardas 
eiaus ar ALTASS raštinės, John ^fartin, ten padėkite 
adresu ir “ALTASS” vardu. ‘ savo kryželį, ir bus atliktas 
Iždininko adresas, J. Mae-1 kriukis. O kai jis bus išrink- 
kiewich, 2324 South Leavitt ' * ~
Street, Chicago, III., o rašti
nės — 1739 South Halsted 
Street, Chicago, III.

Komitetai ir draugijos, 
turinčios pinigus, raginamos 
ir prašomos juos pasiimti ne
vėliau kovo 27 d. Mėnesio 
pabaigoje reikės sumokėti 
visus pinigus už aeroplaną 
Lockheed, Aircraft Corpora- 
tion, Burbank, Cal., ir tuo
jau pradėti jį rengti kelionei 
per vandenyną. Nepaskubė- 
jimas gali visą prisiruošimo

Sako, “Keleivis” geriausis 
' iš visų.

John Kasper iš E. Netvar
ko rašo: Gavau dų “Kelei
vio” numeriu pažiūrėjimui. 
Viską atydžiai perskaičiau 
ir priėjau prie nuomonės, 
kad “Keleivis” yra geriausis 
iš visų lietuviškų laikraščių 
ir aš noriu jį skaityti visada. 
Taigi prisiunčiu $2 ir mel
džiu man jį siuntinėti nuola
tos.

Kviečia visus remti Maikio 
tėvą.

Iš Manchesterio, Conn., 
viena “Keleivio” skaitytoja 
rašo:

Siunčiu Maikio . tėvui ant 
batų 2 doleriu, nes apeiti kas 
sąvaitę visas kolonijas, tai 
nelengvas darbas senukui. 
Raginu ir kitus lietuvius ne
apleisti senio, nes jo gyveni
mas nelengvas, o visgi jis 
mums reikalingas. Ar snin
ga, ar lija, jis vis aplanko 
mus su savo “rokundom? ir 
kitokiom pasakom. Jei kas 
praleidžia 2 doleriu saliune, 
tai daug bus geriau nusiun
tus juos Maikio tėvui.

tas ir mes turėsime su miesto 
valdžia kokių reikalų, jis vi
suomet mus užtars ir padės 
mums. Jis yra pažangus ir 
geras vyras. »

Kaip aš esu senas “Kelei
vio” skaitytojas ir daug jam 
dirbęs, tai * ir dabar dažnai 
tenka su žmonėmis susitikti 
ir apie laikraščius išsišnekė
ti. Nesenai susitikau vieną 
asmenį ir jis man sako: “Ži
nai, iš visų laikraščių man 
geriausia patinka ‘Keleivis? 
Jo kalba aiški, lengvai su- 

’ prantama, ir jis nekiša savo 
skaitytojams visokių anglis-’j

Frank Ricickio 
MOST1S

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai- 
ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 

saujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 

; gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išvaizda, prakiura oda, parausta, 
oamėiynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicke Mesti r jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai- 
na-$1.00 ir $2.00.

F. Ricieke gyduolė nuo Vėžio ligos 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 

i iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausi palengvi
nimą. Kaina mosties ’A oz.—$3.00 ir 
H oz. į vidą gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antuašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford„ Cona
r1 -■ 1 1 1 1 1 ~ -----------
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Čia pirmiau gyvavo irgi dvi mo įvykdymą pastatyti pa- ^kį k7i taidaro Įriti
atskiros partijos, būtent dar- vojun.
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AR NORITE UŽDIRBT
$5,000 IKI 25,000 | METUS?
Jus galite tikrai tą padaryt, jei

gu žinosite Magiką, Kortų Monus 
ir Mystiką. Privatiškos lekcijos da
bar duodamos tais klausimais Jei
gu norit būt finansiškai arba drau
gijiniai pasekmingu, kreipkis pas 
Josef Reachis ir pakalbėk Priva- 
tčs lekcijos yra aprubežiuotos pa
sirinktai* dalykais. Naudokis ta 
proga. («)
SPECIAUŠKUMAS. Duokit savo 
laimę pasakyt jam.

JOSEF REACHIS 
130 South Fine Street, 

BROOKLYN, N. Y

GRAND RAPIDS, MICH.
Iš S LA. 60 kp. veikimo.

Jau buvo rašyta, kad SLA. 
60 kp. ruošia kortų vakarą. 
Tai įvyko kovo 16 d., Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Dr-jos 
svetainėje. Rodos, kas čia 
tokio — “pydroparė” ir vis
kas. Kaip aš kozyriuoti ne
myliu, tai į šitą parengimą 
nekreipiau nei dėmesio. Ma
niau, susirinks keliatas žmo
nių praleisti vakarą, dau
giau nieko. Bet mano apsi
rikta. Publikos prisirinko 
tiek, kad apatinė svetainė 
kimštinai prisikimšo. Teko 
skolintis stalų, kad suteikus 
vietos norintiems kortomis 
lošti, bet ir tai nebuvo gali
ma visų sutalpinti. Kiti šiaip 
sau pražiopsojo vakarą.

Pabaigus lošti ir išdalinus 
dovanas, buvo duodama ka
va ir užkandžiai; kas norė
jo alaus, tie susidėjo ir alaus 
gavo. Reikia pasakyti ačiū 
musų veikliai komisijai, kuri 
netingi pramogas ruošti. Tai 
F. Adukynienė, J. Karsokas 
ir kiti. Taipgi ačiū ir toms 
narėms, kurios sudovanojo 
prizus, ir dėlei to kuopai li
ko gražaus pelno, kuris bus 
sunaudotas siuntimui dele
gatų į seimą, nes šitas vaka
rėlis buvo tik tam tikslui ir 
rengiamas. Jau šiame vaka
rėly turėjome pranešimų iš 
centro raštinės, kad musų 
kuopa atsteigta Į gerą stovį, 
kas netik nariams, bet ir no
rintiems įstoti į SLA. 60 kuo
pą sukėlė geresni ūpą. Tie
sa, Pildomoji taryba pri
meta musų 60-tai kuopai vi
sas kaltes ir sako, buk kuo
pa prisipažinusi prie klaidų, 
bet pasižadėjusi ateityje to 
vengti ir elgtis sūlyg konsti
tucijos nurodymų. Tas, ži-

šių metų “Vienybės” 22 lą. Nes aišku, kad visas šis 
numery tilpo tūlo “Girdėju- prasimanymas yra paleistas 
šio” straipsnis užvardytas tuo tikslu, kad suerzinti pa- 
“Patys Muša—Patys Rė- žangiuosius Susivienijimo 
kia.” Tarp kitko, ten yra narius, buk Bagočių galima 
štai kas pasakyta:

“Pats Sagys, Klinga ir Vy- 
šnius nubėgo į socialistų va
karienę pasiklonioti Bago
čiui ir prašyti, kad juos pri
imtų į Bagočiaus rėmėjus, o, 
apsisukę, tą patį žmogų ter
šia...

“Kovo 5 d. Brooklyno so
cialistai turėjo surengę kal
bas ir vakarienę. Kalbose 
dalyvavo advokatai:- Gugis 
ir Bagočius. Kad kalbos įvy
ko ir dar su vakariene, tai 
nieko stebėtino ir nieko nau
jo, pas mus tas labai papras
ta. Bet šiose kalbose ir vaka
rienėje buvo ir naujas nuo
tykis. Save pasivadinę 100 
nuošimčių tautininkais, ar
ba, kaip kiti juos vadina tie
siog fašistais, kurie seniau

“nupirkti” kokiais ten paža
dais remti jį, ir tuo budu pa
žvejoti daugiau balsų savo 
kandidatui, p. Strumskiui, 
kurį remia fašistai ir fašis- 
tuojantys sandariečiai.

Susivienijimo nariai turi 
aiškiai žinoti, kad dabartinė 
organizacijos padėtis yra la
bai rįmta, ir kad Gugis, pa
šventęs Susivienijimui tiek 
darbo ir turėdamas jau šešių 
metų patyrimo, dabartiniu 
laiku yra visai nepavaduoja
mas kaipo Susivienijimo iž
dininkas. Kitas dalykas, jo 
oponentu yra adv. Lopato. 
Nors teisingas ir geras žmo
gus, ir nors jis per dėsėtkus 
metų buvo jnusų Susivieniji
mo legaliu patarėju, tačiau 
kada iždas buvo perduotas 

būdami prie Vienybės, viso- adv. Gugiui, tenai pasirodė 
kiais budais koliodavo so- tokių Šaunių “investmentų,” 
cialistus ir dabar kolioja kurie musų Susivienijimui 
Vienybę, kad ji nepuola so- kainuos ne dėsėtkus tuks- 
cialistų, bet patys nubėgo į tąnčių, bet šimtus tukstan- 
socialistų vakarienę. Dar ir 
tas nebūtų taip jau keista, 
bet keisčiausia tai, kad Klin- 
ga su Sagevičium atsinešę 
parašytą kontraktą, kurį siū
lę pasirašyti Bagočiui. Kont
rakte statomi reikalavimai, 
kad jeigu Bagočius nerems 
Gugio į SLA. iždininko vie
tą, tai jie remsią Bagočių į 
prezidento vietą. Už išrinki
mą Bagočiaus į prezidentus, 
Klinga arba Valaitis ^arba 
net abudu, turį gauti Tėvy
nės redakcijoj vietas. Kiek

nes mes jokių darbų, kuriepasrafi VM 
onešintusi konstitucijai, ne-‘kJ, .J Baeočiusnasiža-
buvom padarę, išskiriant ’ Ka<?.“a?®'lu®.P.a®lz?, 
vienų mažų klaidelę, kuriui^ remtl fas,st,J tlk,eti»- 
pirmininkas per neapsižiu-! Visa ši istorija apie ko
sėjimą leido balsuot. Todėl kius ten “pasikloniojimus,” 
primetamos mums kaltės pasisiūlymus remti mano 
nevietoj, bet ką jau padarysi kandidatūrą į SLA. pirmi- 
—keno valia, to ir galia. Vis ninko vietą, ar kokius ten 
dėlto Pildomoji Taryba ge-(“kontraktus” ir pasirašymus 
rai pasielgė, bent vieną kar- (arba prižadus, yra tenden- 
tą atitaisydama savo klaidą; cinga provokacija, neteisy- 
iabar musų kuopos nariai bė ir absoliučiai niekuo ne
turės progos darbuotis orga- ’ pagrįstas prasimanymas. A- 
nizacijos labui. ! pie tai aš jau parašiau “Vie-

Balandžio 14 d. musų nybės” redaktoriui, tačiau 
kuopa rengia kaip ir ekskur- galimas daiktas, kad prie 
siją į Hart, Mich., kur veikė- esamų aplinkybių jis nega- 
ja Dundulienė su kitais sta- lės mano rašto patalpinti, 
tys kokį ten veikalą vietos arba patalpins tada, kada 
SLA. kuopos naudai. Nors provokacijos pasėta demo- 
musų kuopa nėra nutarus ralizacija atsieks savo tiks-

i

čių. Adv. Lopato turėjo ži
noti, kad tokie “investmen- 
tai” yra neleistini nei ap- 
draudos departamentų, nei 
musų konstitucijos, tačiau 
daleido tam įvykti. Tiek su
manumo ir gerų norų, kiek 
adv. Lopato turi, jis galėjo 
musų Susivienijimui duoti, 
ir beabejo kiek norėjo tai ir 
davė, būdamas legaliu pata
rėju. Ar likęs iždininku jis 
galės daugiau padaryti?

Beje, adv. Lopato yra ir 
Romos Katalikų Susivieniji
mo legaliu patarėju, bet te
nai nei tokių kvailų “invest- 
mentų,” nei tokių nuostolių, 
kaip musų Susivienijime, 
nėra. Kodėl musų legalis pa
tarėjas mokėjo geriau patar
ti Romos Katalikų Susivie
nijimui, negu mūsiškiam?

Nei vienas išmintingas S. 
L. A. narys, kuriam tikrai 
rupi S. L. A. gerovė, nenorės 
pakeisti dabartinį S. L. A. 
iždininką adv. Gugi jo opo
nentu advokatu Lopato. Tai
gi įtarti mane, kad dėl’kokių 
ten asmeniškų išrokavimų aš 
padaręs kokią ten slaptą 
“sutartį” prieš adv. Gugį, į- 
statydamas Susivienijimą į 
aiškų pavojų, yra grynas ab
surdas, tačiau ir absurdas 
gali būti provokacija.

Adv. F. J. Bagočius.

<■

oficialiai tenai dalyvauti, 
bet dalis veikėjų rengiasi 
savo noru važiuoti, ir vešis 
savo mužikantus, kurie te
nai lietuvius ūkininkus pa- 
tinksmins.

S. Naudžius.
Siblija Satyroje.— laibai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
ki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny. 
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina ..................  $1.00

Vivna iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisyraiaa.

SPAUZMNA:

KNYGAS, 
KONSTITUCOAS, 
PROGRAMU3, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS KTNHOUS 
SPAUDOS DARBUS.

nuo didžiausios knygos iki 
Barbą atttate

GRAMAI, PIGIAI b GSERAI.

f

Jums nereikia ilgiau kentėt ska 
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EK, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagal
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ

RU-EX parsiduoda po $1.50 už boe- 
ką. Jeigu Jums nepagelbės. Jums ne
kainuos nieko. Prisiųskit tik Jūsų var- 

’^Zartok kaip nurodyta ir jeigu nebos 
Jums naudingas, mes atiduosim atgal 
jums pinigus. Vieninteliai platintojai: 

PORTER3 DRUG COMPANY 
1AM Mt!waukee Avė, Dept. 7, 

CHICAGO, ILL

KAŠTŲ.

Kainuos meno, rnaiųskit tik jūsų var
dą ir adresą, užmokėsi Mštoriui, kaip 
jie atneš Jo* benką RU-EX į namas. I 

nurėdyta

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

KELEIVIS
2S3 Broadw»y 
So. Boston, Mass.
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KAS GIRDEn UCTUVOJE
(Nuo musą korespondentų ir ii Lietuvos Laikrai&ę.)
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KO VERTAS KAUNAS?
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Kad atsakyti Į klausimą, 
ko veltas yra Kaunas, reikia 
bent trumpai peržvelgti, kas 
tame Kaune yra.

Negalima pasakyti, kad 
Kaune butų daug laisvės 
valdžios opozicijai. Užtaigi 
Kaune su priemiesčiais yra 
devynios policijos nuova
dos. Be to, viena, dešimta 
nuovada, tvarko visą judėji
mą. Yra dar policijos rezer
vas (raitoji policija) ir vals
tybės saugumo policija 
(žvalgyba). Krūvon sudė
jus, — viršininkus, valdinin
kus, policininkus ir tt. nedi
delį Kauną saugo apie 500 
policijos tarnautojų. Kaune 
yra apie 120,000 gyventojų, 
tai vienas policininkas sau
goja apie 240 kauniečių.

Kauniečius teisia septyni 
apylinkės teisėjai, o komen
dantai be teismo žmones ka
lė jiman sodina. Visokias su
tartis daro ir vekselius pro
testuoja penki eiliniai nota
rai ir šeštas vyriausias, šeše
tas teismo antstolių turi už
tektinai darbo...

Kaune yra 21 užsienių 
valstybių pasiuntinybės bei 

; konsulatai, 7 ekspedicijos 
kontoros, 9 emigracijos biu
rai, 4 piršliai, 32 fotografai, 
54 siuvyklos, 67 laikrodinin
kai, 38 inžinieriai, 13 aptie- 
kų, apie 2,000 visokių pre
kybos įmonių ir tt.

Dvasininkų yra apie 500. 
Įvairių rūšių gydytojų apie 
200, bet atskirai savo vardu 
praktikuojančių tik apie 60. 
Prostitučių registruotų yra 
apie 600...

Kaune išeina apie 130 Į- 
vairių laikraščių ir žurnalų, 
bet yra vos tik apie 5,000 te
lefonų.

Yra 4 ugnagesių koman
dos su 220 ugnagesių, su 14 
gaisrui gesinti mašinų ir ki
tais įrankiais.

Kaune yra virš 6,400 na
mų. Privačių piliečių namai 
kainuoja apie 300 milijonų 
litų. Valdiški namai ir baž
nytiniai turtai taip pat apie 
300 milijonų litų.

O kiek jame puikybės, 
prabangos, poniškos pana- 
berijos ir... skurdo, galima 
pamatyt tik į jį atvykus.
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DIDELIS ŪKININKŲ 
STREIKAS UŽVENČIO 

APYLINKĖJ.
Pasirodo, kad streikuoja 

ne tik miestuose Įmonių dar
bininkai, bet ir ūkininkai; 
naudojasi ta kovos priemo-; 
ne prieš darbdavius. Štai, į 
šiomis dienomis Užvenčio: 
apylinkėj, Zarasų apskr. su
streikavo daugiau kaip 500 
:o krašto ūkininkų gabenu- i 
šių miško medžiagą.

Buvo taip: Zarasų urėdi
joj, Užvenčio girininkijoj, 
viena Belgų firma pirko apie 
25,000 ktm. pušinės miško 
medžiagos. Vietiniai žmo
nės tuo labai apsidžiaugė, 
nes tikėjęsi uždirbti; čia 
žmonės, bendrai, esą ne la
bai turtingi, o pinigų badas 
didžiausias.

Belgų firma miške pasta
tė lentpjūves ir dalį medžia
gos pradėjo vietoj apdirbti, 
bet didžiumą medžiagos ga
beno i Saldutiški — apie 25 
kilometrus.

Užvenčio ir Saldutiškio 
apylinkėj gyvenimas visai 
pasikeitė; iš už kelių dešim
kių kilometrų ūkininkai su
važiavo miško vežti ir kirsti, 
avižų centnerio kaina nuo 5 
litų pakilo iki 12 lt., pa
brango maisto produktai ir 
tt. Tačiau firma labai pigiai 
mokėjo. Už 1 ktm. nugabe
nimą į Saldutiškį 6 lt. Ūki
ninkai — miško gabentojai 
susitarė ir paskelbė streiką, 
reikalaudami brangiau mo
kėti. Firma nesutiko ir mėgi
no mišką vežti streiklaužių 
pagalba, kurių atsirado ne
maža. Bet streikuojantieji 
irgi veikė: jie pastodavo ke
lią streiklaužiams, supjaus
tydavo pakinktus. Įsimaišė 
policija, bet vis tiek streikas 
tęsėsi.

Pagaliau firma nusileido: 
pakėlė atlyginimą iki 8 lt. už 
1 ktm. ir darbas užvirė — 
streikas likviduotas.

Dabar ūkininkas su arkliu 
mišką gabendamas per die
ną uždirba 8 lt.

STAKLIŠKIŲ RINKOJ 
RASTA KRUVINA 

MERGINA.
Šiomis dienomis Stakliš

kių rinkoje buvo rasta gulin
ti mergina. Ji buvo Įnešta 
artimiausin butan. Kadangi 
pasirodė, kad drabužiai ir ji 
kraujuose, tai buvo iššaukta 
policija ir gydytojas. Pasku
tinis grąžino ligonei sąmonę 
ir apžiūrėjęs nustatė jos 6— 
7 mėn. nėštumą.

Nelaimingoji Įx paklausi
mą atsakė esanti V. nuo Ne
dzingės, Alytaus apskr. jieš- 
kanti darbo, bet negaunanti. 
Ji prašė policijos nuvežti ją 
daboklėn, kur ji galėtų ra
miai pagulėti.

Ligonė buvo išvežta Aly
taus ligoninėn.

Kalbama, kad vis tai esą 
vaisiai kaimo “akušerių,” 
kurių ir apie Stakliškes ne
trūksta.
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FREBELIO INSTITUTAS 
LIETUVOJE..

Švietimo ministerija nu
mato nuo ateinančių metų Į- 
steigti visą eilę vaikų darže
lių. Numatoma Įsteigti Lie
tuvoje vaikų darželiams mo
kytojoms ruošti Frebelio in
stitutą. Prie Švietimo minis
terijos bus vaikų darželiams 
tvarkyti referentura.
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PANAIKINTI 6 VALSČIAI 
d1 ■M misterių kabinetui nu

tarus, tapo panaikinti Aly
taus apskrity Nedzingės, 
Liškiavos, Antnemunio ir 
Krokialaukio valsčiai. Vie- : 
toje Nemaniūnų valsčiaus Į-': 
steigtas naujas Birštono vai- 'i ■ 
sčius. Panaikintas taip pat' 
ir Sintautų valsčius (Šakių 
apskrity). Šie valsčiai pa
naikinti dėl jų mažumo, o : 
taip pat ir ekonominiais su
metimais.

KNYGOS NUPIGINTA KAINA
nei Gegužė, 15, 1934.

Dar turim daug likusių įvairių knygų ir jas išparduoda m visai 
nupiginta kaina iki gegužės 15 d., 1934. Malonėkite pasirinkti 
kokios patiks iš čia teikiamo surašo:
įvairios Pasakos, Dr. Basanavičiaus Pusi. 300, apdarytos 
. kaina $2.00; dabar už..........-............................. ..........  $1.50

Andersono Pasakos, su paveikslais. Pusi. 409, kaina $2.00;
dabar už ......... •................................................................... $1.25

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių-Dušiu bei Velnių — Dr. Ba
sanavičiaus. Pusi. 470, kaina $2.00; dabar už.......... $1.50

Rymas. Garsusis Emil Zolo romanas apie. Vatikaną. Pusi.
432, apd. Kaina $3.00; dabar už ................................... $1.50

Karaimus Saliamono Kasyklos — H a gardo. Pusi. 243.
Kaina $1.00; dabar už.............................................. 50 centų.

Laito Žodynas — Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių, pusi.
1274, apd. Kaine $16.00; dabar už................... .-............... $9.00

'Geografijų. — Sentn. Paveiksluota, apd. kaina $4.00; už $2.00 
žinynas. Svarbi informacijų knyga apie sveikatą, gaspadi-

nystą, amatninkyStį jr visokius būtinus reikalus gyve- '' 
nime. Pusi. 392. Kaina $2.50; -Habar už A... $1.2J>

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

©r. A. J. Karaliaus — Namų MktNtas. Svarbi KeSeptų kny-
ga.‘Didelio formato. Kaina $2.00; dabar-už .............. $1.25

Garsioji P- Bėro knyga •’Dievo Galybė,” čia eina klausimai: 
zodlogija, botanika, geologija, fizika, chemija, gyvulių 
fiziologija, augalų fiziologija. Dvejose knygose, pusi. 
350, apd. Kaina 54.00; dabar už.............. $2.00

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu, sekamu 
adresu:

3653 SO HALSTED ST, CMCMMK U.

Naujas Pilnas Orakulas, paveiksluota burtų monų knypa, 
didelio formato, nauji laida, su pilna Saliamono nosimi.
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Septintas Puslapis 
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KELEIVIS, SQ. BOSTON

Nuverstas Nuo Sosto Budos “Popiežius
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čia parodytas Pančen Lama, nuverstas nuo sosto Tibeto budistu "popiežius.” Jis dabar gyvena Naitkine (Ki
nijoj) ir meldžiasi Budai, kad sugrąžintu jam sostą. Bus taip kada nors ir Romos popiežiui.

KAUNO POTVYNIU 
PAVOJAI.

Būdamas dviejų didelių 
upių santakoj, Kaunas pava
sariais kasmet pergyvena 
potvynio vavojų. Esant pot
vyniui,1 daugiausia nukenčia 
senasis miestas, Aleksotas, 
Vilijampolė ir Marvelė. Di
džiausi potvyniai po karo 
buvo 1926 ir 1931 metais. 
Tada vanduo padarė milijo
ninių nuostolių, apsemda- 
mas daug gyvenamų namų 
ir prekių sandėlių. Potvyniai 
kyla, jei žemiau Kauno su
sikemša ledai. Ypač pavo
jinga yra, jei ledus pradeda 
nešti Nemunas ir Neris kar

du. Šiemet Nemunas pasiju- 
‘dino ties Kaunu netikėtai 

“Tilkos’’ saldai-1 an^stb būtent naktį Į vasario

AR KENKIA SUVALGYTI 
KIRMINAI?...

Šiaulių apylinkės teisme 
buvo kartą nagrinėjama su
kirmijusių “Tilkos” saldai
nių “Iris” byla.

Dalykas iš esmės yra toks: 
Vienoje Šiaulių miesto krau
tuvių buvo parduoti Kauno 
“Tilkos” fabriko saldainiai, 
kuriuos nupirkęs pilietis ne
galėjo valgyti, nes pasirodė 
sukirmiję.

Jau vieną kartą toji byla 
buvo teisme svarstoma ir 
buvo atidėta. Dabar atidėta 
ir vėl, nes advokatai papra
šė teisėjo, kad pakviestų 
profesorių Ivanauską, kaip 
visokių gyvių ekspertą — ži- j 
novą, kad nustatytų rūšį kir- ’ 
minų, kurie no . , x . .
niuose-randasi ir pasakytų, *uo tarpu.kai papias-
ar juos suvalgius žmogui Nemunas išeina tik kovo 
kenkia, ar ne. • . i ^en. vidmy. Ledai susigni-

_________ _ do 10 kilometrų žemiau 
PELENŲ DIENĄ VALGĖ Kau.no ir. *odėl vand«o žy-

MĖSĄ IR MIRĖ miai Pa*1’0, apsemdamas
Šiaulių elektros stoties 

mašinistas Tutlys, pelenų 
dieną per pietus, valgė jau
tieną keptą mėsą, su bulvė
mis. Bevalgydamas užsirijo 
ir pradėjo dusti. Kartu bu
vęs Barkauskas pakvietė 
daugiau žmonių, pylė nelai
mingajam gerklėn alaus, bet 
nieko negelbėjo. Tutlys mi
rė.

Lavono skrodimas paro
dė, kad Tutlys mirė nuo už
dusimo. Iš gerklės išimtas 
didelis gabalas nesukramty
tos mėsos. Davatkos sako, 
kad dėl to mirė, kad pirmą
ją dieną gavėnios Valgė mė
są į o ištikrujų mirė dėlto', 
kad skubindamas valgyti, 
mėsos gerai nesukramtė. Tai 
pamoka, kad valgant reikia 
gerai maistą sukramtyti.

i

i

SVisa kelione juromis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. UNITED STATĖS..........Balandžio 7
S. FREDERIK VIII .......... Balandžio 21

UNITED STATĖS .......... Gegnžės 12
FREDERIK VIII ................Gegužės 26
UNITED STATĖS..................... Birželio 16
FREDERIK VIII .............. Birželio 30

______7 ’  “i
DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATĖS"
Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 12 I).

___I
DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 

ypatiškai vadovaujama Juozo Janush'o, Jr. 
laivu “FREDERIK VHT

Iš NEW YORKO BIRŽELIO 30 D.

Dėl platesnių informacijų ir vietų užsisakymo, kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

/ SCAJHHNAVIAN AMERICAN LINE
27 VVhitehall St., 248 Washington St.. 

New York, N. Y. Boston, Mass.
130 N. I^Salk St., 

Chicago. III.
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Galit pamatyt visą
J ipfarn aLietuvą tanu#

■

<
Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje

Tai didelė, gražf ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. < Ji į 
tari net 429 puslapius ir daug paveikalą. Įrišta į stiprius 
lietuviško, audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

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

f- - , ' •

Knyga kaštuoja tik 42. Pinigus siuskit money order’fa 
arba registruotame laiške.

. Adresuokite:

t OLMAftGEm
S. HALST&D ST. CHJCAGO, ILL

-------------------

Skaitydami Dr. Margerio knygą

I
i
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Amerikiečių Pini gus^Velnias Grobia
Taip kalba Kaune ir ne bei 

pagrindo. I
Šių metų vasario 19 d. bu

vo paskelbtos antros varžy
tynės Lietuvos ir Amerikos 
Audimo Akcinės B-vės tur
tui, esančiam Kaune. Turtas 
valdžios atstovų Įkainuotas 
buvo 2,116,000 litų.

Varžytynes skelbė Lietu
vos Tarptautinis Bankas už 
jam priklausomą skolą. Var
žytynėse pirkėjų nebuvo ir 
varžytynės neįvyko. O kad 
tai yra antrosios varžytynės, 
tai joms neįvykus, Tarptau
tinis Bankas gali tą turtą pa
silaikyti už skolą, tik turi iš
mokėti kitų skolininkų pa
reikštas išjieškojimui skolų 
sumas. Ar Tarptautinis Ban
kas pasinaudos tomis savo 
teisėmis ar ne, dar tuo tarpu 
žinių nėra. Bet jei pasinau
dotų, tai visų akcininkų bei 
šėrininkų Į tą bendrovę su
dėti kapitalai nukentėtų.

Į.Lietuvos ir Amerikos 
Audimo Akc. B-vę, ją stei
giant, Amerikos lietuvių bu
vo sudėta apie 90,000 dole
rių. Vėliau dar buvo didina- 

i mas kapitalas išleidžiant an- 
potvynio metu. Apsemtose Į trą akcijų laidą, kurių žymią 
vietose žmonės jau važinėja;dalį nupirko amerikiečiai, o 
laiveliais gatvėse. Vyriausy-jkitas — Tarptautinis Ban- 
bė ir miesto savivaldybė kas ir vietiniai lietuviai. Bet į 
imasi iš anksto apsaugos j vėliau Tarptautinis Bankas. mės Įšalimas siekia 80 

i priemonių potvynio pavojui nepanorėjo būti akcininkų centimetrų.
v • , • x y • $ ii *1 ____________________________ i - -----------------------“—~—*----------------------- ~~ —

kai kurias senojo miesto ir 
Aleksoto vietas.

Jei ir Neris pradėtų eiti, 
tai potvynis butų neišven
giamas, nes vanduo jau da
bar stovi tik 70 centimetrų 
žemiau negu buvo 1931 m.

sumažinti. Viskas dabar pri-j 
klausys nuo artimiausių die
nų oro. Tsb.

Nuo Reumatišką Skausmų
Reumatiškij skausmtj kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliami) vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelieris dirbu savo darbą.

Nesikankinkite. kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visos* vairfinėse kaina 35c. 
ir 70c. —skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

i

ir grąžino akcijas atgal, o už 
jas sumokėtąją sumą pa
skaitė kaipo Lietuvos ir A- 
merikos Audimo akcin. ben
drovei paskolą. Už ją skaitė 
nuošimčius ir už nuošimčius 
nuošimčius, taip kad per ke
letą metų susidarė gana žy
mi kelių šimtų tūkstančių su
ma už tą sumą iškėlė Bend
rovei hylą ir Įvyko minėtos 
varžytynės.

Prieš tokį Banko pasielgi
mą, keletas Bendrovės akci
ninkų, gyvenančių Kaune, 
iškėlė teisme kriminalinę 
bylą, dėlto, kad einant ben
drais Bendrovių Įstatymais 
nupirktų akcijų negalima Į 
paskolą pakeisti. Kuomi tas 
ginčas užsibaigs, pasakys 
teismas.

Girdėti, kad Bendrovės 
valdyba kreipėsi Į Vy
riausybę, kad šiame dalyke 
tartų savo autoritetingą žo
di ir padarytų žygių, kad 
tiek daug akcininkų ir šėri- 
ninku nebutu nuskriausti.

Tsb.
I

Jūžintai, Rokiškio apskr. 
belaikių kaimo kaikurių 
gyventojų šuliniuose iššalo 
vanduo. Taigų tiems ūkinin
kams r-eikia eiti pas kaimy
ną vandens parsinešti. Že- 
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DIDELE EKSKURSIJA 
I L I E T LVA e. r.

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTT6ART"
išplauks iš New Yorko

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

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko j Klaipėdą ? 97’50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal ^167°° 

Pridedant Jung. V ai it. Taktui

Dėl informacijų kreipkitės į:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Msm. 

MR. PAUL MOLIS
1730——24tbSt, Detroit, Mich. 

LITHUANIAN NEV'S PUB. CO. 
NAUJIENOS

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

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

MR. C. J. VOSHNER
2013 Caraon St, Pittsburgh, Pa. 

MR. A. VARASIUS
206 Ali Nations Bank Building 

1200 Canon St, Pittaburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL
SFRVTCF

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand Su, Brooklyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS
433 Perk St, Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St, Worce»tar, Maaa 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B’vay, So. Boston, Mass.

H AMBURG - AMERK AN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

i 
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 LIETU VOS

INIOS
t

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 prisidėk- <prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

’ •

Visi skaitykite*.platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LKtaVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfe 38, KAUNAS, LITMUANIA.

j

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ 1 SĄVAIT?

Talpina įvairias naajienaa iš vfeo -pasaulio. IŠ politinio 
ir įrita vatetybię. fvatrta apysaką

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

“LIETUVOS UKIN1MCAS”
GEDfMINO GATVE 38, KAUNAS, UTHUANIA.
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AMuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
i •

X,
\ No. 13. Kovo 28 d.. 1934 m.

Žmonės miršta nuo kiau
lienos.

Pastaromis dienomis Bos
tone mirė jau 2 žmonės nuo 
kiaulienos. Kiauliena dažnai 
turi trichinozio perų, kurie 
yra labai pavojingi žmogaus

Bus socialistų pokilis.
Dabar South Bostono ir 

Cambridge’aus socialistai 
ruošia bendrą metinį pokilį, 
kuris įvyks, pirmą subatva- 
karį po Velykų, 7 balandžio, 
Lietuvių Salėj. Bus užkan-

-------------------- - ■
Lietuvių radio pusvalandis. ne, 912 E. Broadway. ’ Roxbury prie vienų durų

Galų gale tapo suorgani- j Pirmutinė programa bus buvo rastas padėtas 2 sąvai-
?uotas lietuvių radio pusva- 'duota jau Velykų dieną iš. čių kūdikis ir ant kaklelio t w-------  , ,
landis ir Bostone. Tuo reika- WHDH stoties. Prasidės užkabintas “Saldžiausios di^ną, 1934 m., 7:30 vaka- 
lu pasirūpino p. S. J. Min- 12:15 vai. po pietų ir tęsis širdies” medalikėlis. Matyt, re, kurį rengia So. Bostono ir 
kus, kuris gyvena S\o. Bosto- iki 12:45 vai. motina buvo davatka. ' | Cambridge’aus lietuviai so

cialistai, Lietuvių Salėje, So. 
Bostone. Bus gera muzika, 
smagus šokiai, gardus už
kandžiai ir gėrimai. Širdin
gai kviečiame Gerbiamą vi
suomenę šiame linksmame 
vakare skaitlingai dalyvau
ti. Įžanga asmeniui 45c.; 
vaikams 20c.

LSS. kuopos.

BENDRAS METINIS 
VAKARAS

Įvyks subatoje, Balandžio

Tat Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotnis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «t. v’i Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

C

svar 17c

SURIS svar 21c

A

PREMIUM HAMĖS SWIFTS Smilkytos

BALTAS ar SPALVUOTAS

BEKONAI SILVERBROOK PI AUSTYTI

SUNNYFIELD
svaras

A

gyvybei, jeigu patenka į vi- 4žių, gėrimų, muzikos ir šo-
durius gyvi. Kad nuo tokio 
pavojaus apsisaugojus,kiau
lieną reikia labai gerai vi
rinti arba kepti. Tiktai dide
lis karštis užmuša tos ligos 
sėklą.

kiai. Įžanga tik 45 centai.
Prasidės kaip 7:30.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Kurie manote šį metą va

žiuoti į Lietuvą ir norite ge
riausiu laiku be kliūčių par
važiuoti, dabar jau laikas 
gauti laivuose gerus kamba
rius, pasportus ir kitus rei-

Milžiniška demonstracija.
Namų savininkų protesto 

demonstracijoj šį utarninką 
dalyvavo apie 10,000 žmo- kalingus dokumentus.Nelau- 
nių. Apgulė visą City Hali, kįįg ilgiau, tuoj kreipkitės į 
Majoras prižadėjo mažiems Sidabro vienatinę Bosto- 
namams sumažmt taksas. |ne lietuvių agentūrą naujoje 
c ' 1- X 1 11 1 i vietoje, 308 W. Broadway,
Socialistų prakalbos pavyko go. Boston, Mass.

' gerai.
Pereito nedėldienio vaka

rą Lietuvių Salėj įvyko lietu- S.
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

South Bostone, per ilgus metu- į-

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

WILDMERE
Rinktiniai

Sunnybrook 2 tuz. 55c

vių socialistų prakalbos. An%( 
gliškai kalbėjo drg. Carr, o 
lietuviškai — “Keleivio” re-1 
daktorius Michelsonas.Žmo- 
nių buvo ąpipilnė salė. Ūpas 
buvo labai geras.

greitai parduota. Matykit,
B. KONTRIMĄ

598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

i

Telefonas So. Boston 44 R6

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Keptuvių 
Specialybė

COLLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS
PERMANENT WAVE

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

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

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

* Patyrę operatoriai. Geriausia 
Medžiaga Vartojama.

185 GREEN STREET.
(Netoli Green Station) 

JAMAICA PLAIN, MASS.
Susitarimui pašaukit

Jamaica 0643-M.

/ 214 Chestnut Street ‘ 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105
I . I

l _______________ _

DR. G. L. KILLORY
I
I

I
I

60 ScoIIay 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.

4-

Išplėšė $26,000.
Penki ginkluoti ' banditai 

pereitą ‘ sąvaitę užpuolė 
Brocktone banko pasiunti
nius, kurie vežė čeverykų 
kompanijos darbininkų al
goms $26,000, pagrobė tuos 
pinigus, supiaustė jų auto- 
mobiliaus tajeras, ir pabėgo 
sau automobilium. Vėliau 

' jų automobilius buvo rastas 
Atlantic’o miestely. Paaiš
kėjo, kad jie buvo jį pavogę 
Bostone. Policija suėmė jau 
daug Įtartinų žmonių, bet ar 
yra tarp jų tikrieji plėšikai, 
da nežinia.

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reika’a- 
vimą. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS

Rrncktoho ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO. MASS -
Tel. Brockton 4110
...... ■ .

DOUGHNUCAI
tuzinas 12c

Razinkų 
Duona

bulka 0c

•4*

svar- 21c

SALADA TEA RAUDONAS CABELIS

CODFISHGORTON’S BRICK

MAKARONAI

’/z sv. pak. 43c

1 sv. šmot. 23c

:—:---- 1Užpuolė aludę.
Mass. avė. ir Washington 

st. kertėj penki ginkluoti 
banditai užpuolė aludę 
“Palm Garden,” kur buvo 
apie 30 žmonių, ir visus api
plėšę pabėgo. Jie nusinešė iš 
viso apie $1,000.

BAY VIEW 
DISTRIBŪTING CO.
Geriausios Degtinės, Vynai, 

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

SURVILAS
KVIETKININKAS

Tel. So. Boston 266$.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo

251 BR0ADWAY, tarp C ir D it 
•SO. BOSTON, MASS.

»

u

CASPER’S' 
BEAUTY SHOP 

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

Duodu geriausios rųšies Perma
nent Wave; ' . - — - -
Vita Tonic 
Eugene Steam Wave .... 
Regai Wave .....................

Taipgi atlieku ir kitus 
nimus. kultūros darbus 
daugelį metų patyrimo.

CASPER— M ASTE1KIENĖ 
Beauty Parlor 

1064 Dorchester Avė., 
arti Savin Hill Station 

DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: Geneva 3668

kaip tai Frederics
... $7. 
.... $5.
.. $3.59. 
pagraži- 
ir turiu

Tel. Univarsity $466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1ST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRĄ L SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

pak. gcENCORE RŪŠIS 
taipgi špagetai ar Noodlei

WHITE HOUSE kenai 17c
«

2 pak I9c

EVAP. MILK 3Paukščių 
Maistas

SCRATCH FEE1)
100 sv. $1,87 25 49c 
bėgę sv.

CHICK STARTER
100 sv. $2.29 25 59^ 
bėgė sv.
GROW1NG MASH

. 1-00 SY. $2.19 « 57c
bėgė sv.

CHICK FEED
100 sv. $2.15 55c
bėgė sv.

EGG MASH
100 sv. $2.19 25 57c 

bėgė sv.

BLYNAM MILTAI PILLSBURY’S

MOLASSES BREK RABBIT žalias Čebelis 2 No % ken- 27C

4

K

HORMEL’S HAMĖS Pusė ham sv 37c No ’/*ken- 77c

~ -’r • p '' • ■ '

CIGARETAI
LUCKY STRIKĖ OLD GOLD

CHESTERFTĖLD

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 35c

Taipgi specializuojame plaukų 
dažymu.

CASPER BEAUTY SHOP1
Kampas L Street ir Sixth St., 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. South Boston 4645.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

~9♦
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Artisto Rimkaus koncertas !

|!

»
»iiį .
i SURVILAS—THE FLORIST • Į
* 875 Cambridge Street,

CAMBRIDGE, MASS. Į
Tel. University 9438

KARTŪNAS
CAMEL ’1.19

bus 15 balandžio.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad South 
Bostone laikinai yra apsisto
jęs artistas Rimkus, nesenai 
baigęs Italijoj aukštuosius 
dainavimo mokslus. Dabar 

z galime pranešti, kad 15 ba- ‘ 
landžio jau galėsime išgirsti ♦ 
jį ir dainuojant. Tą vakarą ' 
Lietuvių Salėj įvyks jo kon
certas.

L

Lynno batsiuviai ruošiasi 
streikuoti.

Lynno batsiuvių tarpe kal
bama apie streiką. Fabri- 
kajitai darosi kas sykis vis 
nesukalbamesni ir vis šiu^k- 
ščiau su darbinnkais elgiasi. 
Dabar, kuomet Haverhilly 
eina streikas, tai Lynno šiau- 1 
čiai sako, kad reikėtų ir 
jiems prisidėti prie savo 
draugų haverhiliečių.

i

Nusižudė areštuotas 
policmanas.

Dedhamo kalėjime aną
dien pasikorė policmanas 
John M. Wight, kuris buvo 
areštuotas už plėšikavimą ir 
sėdėjo kalėjime laukdamas 
teismo. Jisai pasidarė iš pet
nešų kilpą ir pasismaugė.

Cambridge’uje atsitiko ne
laimė su busu. Jis paslydo ir 
atsimušė į telefono stulpą, 
smarkiai sukrėsdamas 18 
žmonių.

Trys Somai, Drysdale, 
Carr ir MacEleney, kurie pa
vogė automobilių ir Šaudė į 
policmaną, tapo nubausti po 
12 metų kalėjimo.

v

PADAROME BUKIETUS DĖL 
VESTUVIŲ IR VAINIKUS 

ŠERMENIMS.
Skinti Kvietkai Visokiems 

Įvykiams
PRAŠOME UŽSISAKYTI . 

PAS MUS

PARKffAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai taikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieiname Jeigu norite, kad jūsų 
sąrąs gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus x

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

r*
BAY V1EW 

MOTOR SERVICE
I 
I

I

Ocean
Spray

Spanguolių 
Sunka

SPECIALĖ KAINA
2 kenai 25c

sv 21c

KAVA
SUMALA JUMS 

BEMATANT

8 O’CLOCK
švelni ir 
minkšta
RED CIRCLE 
stipri ir sv 23c 
tiršta M

BOKAR
priimni sv. 25c 
ir gera U

LUX TOILET MUILAS
RINSO GRANULUOTAS muilas

3 šmotai jjc

2 dideli pakečiai 37c

Šviežus Vaisiai ir Daržovės A & P. Maisto Storuose

NAVEL ORANDŽIAl
Didelių tuzinas 27c

i A.J.UAMAKSY
• Real Estate & Insurance
| 366 W. BROADWAY, Room 1 

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

Jamaica Plain, Mass.

*

Extra dideli tuzinas 33c

Florida Orandžiai

Burokai (Beets) 

Žirniai Žali

r>

kožna bagė 27c

ryšelis gc

svaras 10c

PALE ar 
GOLDEN

ŠVENTĖMS GĖRIMAI
YUKON GINGER ALE

26 ansų bonka Į Hz* 
tik turinys

9

YUKON SPARKLING WATER
Tik turinys 3 b°nko8 25c

Joseph R7. Casper 
(KASPARAS/ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M i

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799 f

r

12 12 uncijų bonka 75c 
tik turinys 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.

Telephon*
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKU AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joc Kapočiunas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

i

Specialai šiai savaitei
• ‘ f. J* *

PiČČS CujjK; pjaustytos ar pusės 2keria’33C

Asparagus Tips > ;
Piaustyti Pineapple

. Pineapple CRUSHED
< •

* 4 T * į ijį 

kenas
r**' ***/;«•

2 -No. 2 kenai *7Q
f. -•*”* ** ' ** • fe-

2 No. £ kenai 25c
* I

-y ■■■

.4

Tos Kainos Nustatytos Bostonui ir Apielinkėms

19c
■ t f (.

z

J. STRIGUNAS%

Kampas L Eighth Street
SOUTH BOSTON, MASS.

TelefonM: So. Boston 4147.

SMAGI VIETA PAILSĖT.
šiuomi pranešame, kad atidarėm naują LIETUVIŠKĄ TAVERNĄ 

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

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

ANTROSE DURYSE, 1S5 L STREET, MES UŽLAIKOME 
PIRMOS RŪŠIES OLSELL

Mes turime visokio Alaus, Vyno Ir Degtinės ir parduodam pi
giausia kaina.
Vestuvėms, Krikštynoms ir Pokyliams kreipiam specialų atydą. 
Nepamirškit musų adreso. Mes pristatome į namus.

*
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