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TAUTŲ LYGA PASMERKĖ 
JAPONUOS POLITIKĄ.

JAPONAI IŠĖJO IŠ 
LYGOS.

Amerika labai sutirupinusi, 
kad japonai neįsigalėtų 
Ramiajam vandenyne.

Japonija jau nutraukė san- 
tikius su Tautų Lyga ir pra
dėjo Kinijoj žiauriausi gro
bimo karą, nežiūrėdama kas 
ką apie tai sakys.

Iš Tautų Lygos japonai 
pasitraukė dėl to, kad ši pa
smerkė jų grobimo politiką 
ir priėmė raportą, kuris rei
kalauja, kad Japonija at
šauktų iš Mandžurijos savo 
kariumenę ir visas užimtas 
žemes grąžintų nepriklauso
mai Kinijai. Už šitą raportą 
balsavo 42 atstovai, o prieš 
—tiktai 1. Pirmininkas Hy- 
mans pareiškė, kad Japoni
jos politika yra pasmerkta 
vienbalsiai, nes pačios Japo
nijos balsas, kaip interesuo
tos valstybės, negali būt 
skaitomas. Po to japonų de
legacija pakilo ir išmaršavo 
iš posėdžių salės. Išeinant 
japonams per duris, jų va
das Yosuke Matsuoka pasa
kė: “Mes daugiau negrįši- 
me.

Tautų Lyga dabar pradė
jo svarstyti, kaip nepaklus
nią Japoniją sudrausti ir nu
bausti. Siūloma uždrausti 
jai ginklų siuntimą. Anglija 
jau paskelbė, kad ji drau
džia siųsti japonams gink
lus. Amerika pritara Tautų 
Lygos nusistatymai ir, vei
kiausia, prisidės prie ginklų 
uždraudimo.

Japonų pasitraukimas iš 
Tautų Lygos pridaro daug 
tarptautinėj politikoj pai
niavos. Po didžiojo karo a- 
liantai pavedė Japonijai 
globoti apie 1,000 salų Pa
cifiko vandenyne. Dabar gi, 
kai ji pasitraukė iš Tautų 
Lygos, turėtų pasibaigti ir 
jos globa ant tų salų. Bet ji 
pareiškė, kad tų salų ji iš 
savo rankų jau nebepalei- 
sianti. Tuo labai susirūpino 
Amerika, o jeigu Japonija 
tas salas fortifikuos, tai ji 
turės savo rankoj visą Ra
mųjį vandenyną.Tas reikštų 
didelį pavojų Amerikos pre
kybai, nes kilus karui, Ame
rikos laivai negalėtų nei pa
sirodyt Pacifiko vandenyse.

Tuo tarpu Japonija pra
dėjo didžiausiu atkaklumu 
laužtis Kinijos gilumon. Jos 
armija tapo padalyta į tris 
kolumnas ir veržas trimis 
kryptimis, taip kad kiniečiai 
nebežino nei kurioj vietoj 
savo jėgas koncentruoti. 
Chao Yango miestą, kur bu
vo 25,000 gyventojų, pe
reitą sąvaitę japonai sulygi
no su žeme. Jų tikslas da
bar yra užimti visą Džeholo 
provinciją. Pikčiausia yra 
tas, kad užpuolikai degina 
miestus, žudo žmones, plė
šia jų turtus, ir vis grūmoja, 
kad kiniečiai nesipriešin
tų, nes kitaip busią skau
džiai baudžiami.

Whitinsville, Mass. —Va
žiuodamas automobilium šį 
panedėlį d-ras Brown čia 
užmušė 12 metų amžiaus 
mergaitę,

Amerikoj 1,500fiOO 
Benamių.

Senatorius Cutting įnešė 
andai Senatan bilių reika
laudamas paskirti $15,000,- 
000 aprūpinimui tų žmonių, 
kurie dabar keliauja iš Vie
nos vietos į kitą jieškodami 
darbo ir neturi jokios prie
glaudos. Kad ištikrųjų to
kiems žmonėms pagalba rei
kalinga, tai liudijo senato 
komisijai socialogijos prof. 
Anderson iš Columbijos uni
versiteto. Jis nurodė, kad 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra apie 1,500,- 
000 besibąstančių benamių 
žmonių, tarp kurių 11,320 
moterys ir merginos.

Rusai Atšaukė $10,- 
000,000 Užsakymų.

Rusijos sunkiosios pra
monės komisaras Ordžoni- 
kizde uždraudė pirkti užsie
ny tokias mašinas, kurios 
gali būt padarytos pačioj 
Rusijoj. Vagonai, lokomo
tyvai, generatoriai, siurbliai 
ir kiti dalykai gali būt pada
ryti Rusijoj, todėl importuot 
tekius dalykus iš užsienio 
draudžiama. Sanrišy su tuo 
uždraudimu jau atšaukta 
$10,000,000 vertės užsaky
mų žemės ūkio mašinerijai.

BIJOSI, KAD CHICAGOS 
BANDITAI NEIŠPLĖŠTŲ 

PARODOS.
Kaip žinia, birželio mėne

sy Chicagoje atsidarys šimt
mečio progreso paroda. Te
nai bus suvežta ir išstatyta 
didžiausių brangmenų. Tai
gi bijomasi, kad Chieagos 
gengsteriai nepadarytų už
puolimo ant tų turtų. Jau da
bar apskaitoma, kad dailės 
skyriuje bus išstatyta už 
$30,000,000 paveikslų, auk
so darbų ir kitokių meno 
kurinių. Taigi šitam skyriui 
saugot yra jau pasamdyta 
seniausia detektyvų agentū
ra, kurios agentai dieną ir 
naktį budės prieš galimą 
gengsterių pasikėsinimą.

SIŪLO PAVEST BANKUS
FEDERALINEI VAL

DŽIAI.
Buvusis iždo sekretorius 

McAdoo, kuris dabar yra 
išrinktas iš Californijos į 
senatą, siūlo visus šios šalies 
bankus pastatyti po federa
linės valdžios kontrole, taip 
kad kiekvienas žmonių pa
dėtas doleris butų valdžios 
gvarantuotas. Jis žada sena
te kovoti už tokį įstatymą.

NEW YORKE BUS PATI
KRINTA 2,000,000 

BALSŲ.
New Yorko miesto rinki

mų taryba pradėjo skaityti 
išnaujo pereito rudens rin
kimų balsus, kurių yra apie 
2,000,000. Tas darbas užims 
apie 3 sąvaites laiko. Balsai 
tikrinama dėl to, kad kilo į- 
tarimas, jog daug balsų bu
vo nusukta. Tie balsai palie
čia daugiau kaip 500 kandi
datų.

Da Vienas “Sąmoks
las” Prieš Roose-

veltą.
Gatvinė kapitalistų spau

da paskelbė naują sensaciją 
;apie Rooseveltą. Esąs “su- 
isektas” naujas “sąmokslas” 
prieš jo gjvybę. Jo vardu į 
Washingtoną pereitą sąvai
tę buvusi atsiųsta per paštą 
“bomba”. Bet kai dabar pa
sirodo, tai buvo viso labo 
tiktai gilzė nuo šautuvo. Ma
tyt, koks nors juokdarys nu
siuntė tai juokais. Bet spau
doje vistiek kilo didelis 
triukšmas ir visos šalies de- 
tektivai dabar jieško as
mens, kuris tą gilzę siuntė. 
Siuntinys paduotas į paštą 
Watertowno miestely, New 
Yorko valstijoj.

Michigano Bankai 
Vėl Atsidarė.

Michigano valstijos ban
kai, kurie gubernatoriaus 
patvarkymu buvo aštuo
niom dienom uždaryti, pra
ėjusį ketvirtadienį, 23 vasa
rio, vėl atsidarė. Bet pinigų 
išėmimas yra apribotas. De- 
pozitoriai gali reikalauti ant 
syk nedaugaiu, kaip bankas 
turi ant rankų. Ir išsiimti ga
lima tiktai nurodytiems tik
slams: gyvenimui, taksoms 
ir algoms.

Naujai priimami indėliai 
turi būt laikomi atskirame 
fonde, ir iš to fondo pinigai 
bus išmokami indėlininkam 
ant kiekvieno pareikalavi
mo.

NORĖJO ROOSEVELTĄ
įspėti, pateko bėdon

Washingtonan atvažiavo 
iš Lisbon, Conn., tūlas Louis 
Oddie ir pareiškė, kad jis 
norįs pamatyt Rooseveltą. 
Klausiamas, kam jam 
Rooseveltas reikalingas,Od
die atsakė norįs įspėti busi
mąjį prezidentą, kad jis bu
tų atsargesnis, nes galįs ne
tekti galvos. Policija tuojaus 
Louisą Oddie suėmė ir pra
dėjo tardyt. Negalėdama 
nieko iš jo iškvosti, policija 
atidavė jį daktarams, kad iš
tirtų jo protą.

UŽSAKĖ 29,000,000 
ALAUS BONKŲ.

Anheuser-Busch bravorų 
kompanija St Louise, lauk
dama grįžtant alaus biznio, 
šiomis dienomis užsakė 29,- 
000,000 bonkų alui. Šitą 
darbą paėmė Owens’o stiklo 
kompanija Illinojuj. Be to, 
Anheuser-Busch komp. už
sakė 500,000 skrynių alaus 
bonkoms. duoti.

NORĖTA IŠSPROGDINTI 
KANALAS?

Prie kasamojo Wellando 
kanalo Kanadoje rasta ant 
kranto daug dinamito. Jis 
buvo padėtas tarp Allanbur- 
go ir Ontario Paper Co. 
dirbtuvės. Policija spėja, 
kad kas nors mėgino suar- 
dyt kanalo statybos darbus.

SU AUTOMOBILIUM 
PRIGĖRĖ EŽERE.

Jewett City. Conn.— Pe
reitą sąvaitę čia nuo kalno 
nuslido atbulas automobi
lius į Slater Mill ežerą. Du 
vyrai prigėrė, o trečias, jau
nuolis, išplaukė.

Kubos Revoliucio
nieriai Gavo Ginklų.

Kubos mieste Santa Clara 
revoliucionieriai nakties lai
ku puolė kariumenės stovy
klą, išlaužė ginklų sandėlį ir 
nusinešė su savim visus gin
klus ir amunicija. Santa Cla- 
roj paprastai stovi nemaža 
kariumenės, bet tą naktį ji 
buvo išsiųsta sukilėliams 
gaudyt, kurių apie 60 pasi
rodė ties Mątas. Ta proga 
pasinaudodami, vietos re
voliucionieriai puolė ginklu 
sandėlį.

Ties Santa Antonio, ne
toli Guantajamo, tarp re
voliucionierėj ir kariumenės 
Įvyko susišaudymas. Du ka
reiviai buvo užmušti. Ar re
voliucionierių pusėj buvo 
kokių aukų, žinių agentūrai 
neteko patirtu

PORTUGALUOS PREZI
DENTUS RINKS PATI 

LIAUDIS.
Iki šiol Portugalijoj pre

zidentus rinkdavo parla
mentas. Dabar gi paruošta 
nauja konstitucija paveda 
prezidento. rinkimą liau
džiai. Jis bus renkamas sep
tyniems metams. Parlamen
to atstovai taipgi bus renka
mi tiesioginiu žmonių balsa
vimu. Naujos konstitucijos 
priėmimas pavedamas pa
tiems gyventojams, kurie 
balsuos ją 19 kovo.

KANADOS GELŽKELIE-
ČIAI PRIEŠ ALGŲ 

KAPOJIMĄ.
Didžiųjų Kanados gelžke- 

lių kompanijos pasiūlė savo 
darbininkams priimti dar 
vieną 10 nuošimčių algos su
mažinimą. Unija šitą pasiū
lymą atmetė, nes jai perei
tais metais 10 nuošimčių bu
vo numušta ir buvo žadėta 
daugiau algų nemušti.

PARAGVAJUJE SUDEGĖ 
AVIACIJOS MOKYKLA

Asunciono mieste, Para
gvajaus respublikoj, pereitą 
subatą ugnis sunaikino a- 
viacijos mokyklą. Gaisre žu
vo du karininkai, vienas ge
nerolo Escobaro sūnūs. Ge
nerolas Escobaras dabar ve
da karą su Bolivija Chacc 
fronte.

ARGENTINOJ PALEI
DŽIAMA 20 SĄMOKS 

LININKŲ.
Federalinis teismas Ar

gentinoj liepė paleisti 20 
žmonių, tų tarpe ir buvusį 
prezidentą Yrigoyeną, kurie 
nesenai buvo suimti dėl są
mokslo prieš dabartinę vy
riausybę. Teismas nerado 
prieš juos pakankamų įro
dymų. x

MINNESOTOJ PASKELB
TAS MORGIČIŲ MORĄ 

TORIUMAS.
Minnesotos valstijos gu

bernatorius Olson paskelbė, 
kad iki 1 gegužės nebus par
duodami už morgičius nei 
namai, nei farmos. Na, o 
kaip bus po 1 gegužės?

Fall River, Mass.— šį pa
nedėlį čia ant šaligatvio už
simušė lenkas Jan Skurka. 
Jis paslydo ir krisdamas 
persiskėlė galvą.

Socialistų Interna
cionalas Prieš 

Hitlerį.
Didžiosios Britanijos, Nor

vegijos, Italijos, Francuzi
jos, Olandijos ir Lenkijos 
socialistai kreipėsi į tarptau
tini socialistų centrą su tele
grama, reikalaudami suvie
nodintos akcijos prieš Hit
lerio diktatūrą Vokietijoj ir 
orieš fašistinio judėjimo di
dėjimą.

Telegrama reikalauja nie
ko nelaukiant sušaukti vi 
suotiną konferenciją aptarti 
bendros akcijos reikalą.

Iškilo Nauja Sala.
Anglų motorlaivio “Sil- 

verbeech” kapitonas Ri- 
chardson praneša, kad 11 
vasario i pietų rytus nuo Ja
ponijos jisai matęs salą, kuri 
nėra pažymėta jokiame že
mėlapy. Sala buvusi apie 15 
pėdų aukščiau jūrių pavįršio 
ir galėjo būt apie pusės my
lios ilgumo. Visos jūrių ma- 
pos rodo toj vietoj labai di
deles gilumas ir arčiausia 
nuo tos vietos japonų sala 
Markos pažymėta už 400 
mylių. Spėjama, kad šita 
nauja sala bus iškilusi per 
žemės drebėjimą.

Kruvinos Riaušės
Kasyklose.

Springfield, III.— Pereitą 
subatą milicija čia uždarė 
“Capital” ir “Woodside” 
anglių kasyklas, prie kurių 
buvo didelės riaušės. Riau
šes sukėlė kapitalistų ber
nai. Buvo sužeisti 5 maine- 
riai, du depučiai ir vienas 
policmanas.

$220,000,000 BYLA PRIEŠ 
MELLONĄ

Taksų Biuras Washingto- 
ne iškėlė Andriui Melionui 
$220,000,000 bylą užtai, 
kad būdamas finansų minis- 
terium jisai leido tūloms lai
vų kompanijoms apgaudinė
ti šios šalies valdžią ir ne
mokėti jai taksų. Dabar 
Melionas yra paskirtas am
basadorium Anglijoj.

FORDAS FINANSUOJA 
DU BANKU DETROITE.
Detroite yra organizuoja

mi du nauji bankai perėmi
mui žlugusių First National 
Banko ir Guardian National 
Bank of Commerce turto. 
•Jis deda tam tikslui $8,000,- 
000. Žlugusių bankų indėli
ninkai gausią apie 50 centų 
nuo dolerio. Taip bent spėja 
Detroito laikraščiai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ČILĖJ.

Čilės respublikoj pereitą 
sąvaitę drebėjo žemė. Iqui- 
que mieste ir apylinkėje su
griuvo keliolika triobų. Gar
laivis “Cautin” buvo išmes
tas ant kranto—tokios dide
lės buvo kilusios vilnys ant 
jūrių.

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS AZARUOSE

Azorų salyne, Povokao a- 
pylinkėj, 23 sausio buvo 
smarkus žemės drebėjimas 
Povokao miestas labai nu
kentėjo.

Vokiečių Sostinėj Padegti 
Parlamento Rūmai.

Prie Hitlerio Užmu
šta Jau 70 Žmonių.

Nuo to laiko, kaip fašistų 
vadas Hitleris atsistojo val
džios priešaky; Vokietijoje 
jau užmušta politiniuose su
mišimuose 70 piliečių. Pe
reitą sąvaitę Hanovero mie
ste, Prūsijoj, fašistai užpuo
lė socialdemokratų mitingą 
ir pradėjo į žmones šaudyti. 
1 socialdemokratas buvo 
užmuštas ir 16 asmenų su
žeista.

Hamburge komunistai už
puolė fašistų mitingą ir pra
dėjo šaudyt, užmušdami vie
ną vyrą ir vieną moterį.

Vokietijoj Jau Muša 
Kunigus.

Pereitą sąvaitę Vokietijoj 
keliose vietose buvo užpulti 
katalikų politiniai mitingai, 
kalbėtojai sumušti arba iš
vilkti iš salių. Pareinėj to
kiuose mitinguose gavo lup
ti keli katalikų kunigai. Į 
vieną mitingą fašistai įmetė 
kelias ašarines bombas ir 
kalbėtoją Stegerwaldą nu
traukė nuo pagrindų ir iš
vilko laukan.

MARYLANDO VALSTI
JOJ PASKELBTA BANKŲ

“ŠVENTĖ”.
Iki šiol bankai Amerikoje 

užsidarinėjo po vieną, po 
du, o dabar įnėjo madon 
uždarinėti bankus čielomis 
valstijomis. Toks uždarinė
jimas vadinamas bankų 
“šventėmis”. Tokia šventė 
nesenai buvo paskelbta Mi
chigano valstijoj. Po “šven
tės” visi bankai jau neatsi
darė. Dabar bankų “šventė” 
paskelbta Marylando valsti
joj. Kai kam tos “šventės” 
reiškia pasipelnymą, o kai 
kam ašaras.

DĖL DEPRESIJOS FRAN-
CUZUOJ SUMAŽĖJO 

LOŠIMAS.
Užėjus sunkiems laikams, 

Francuzijoj žymiai sumažė
jo lošimas iš pinigų. Pavyz
džiui, Cannes kasino 1928 
metais iš lošimų turėjo 55,- 
000,000 frankų pajamų, o 
pereitais metais jau vos tik 
7,800,000 frankų. Deurvillės 
kasinos pajamos nukrito 
nuo 49,000,000 frankų iki 
7,500,000 frankų.

GINKLŲ FABRIKANTAM 
REIKALINGAS KARAS.
Anglijos parlamente at

stovas Morgan Jonės papa
sakojo, kaip viena ginklų 
kompanija Londone gamina 
toj pačioj dirbtuvėj ginklus 
japonams ir kiniečiams, ir 
daro didelį pelną. Ginklų 
kompanijos • daugiausia ir 
kursto tautas prie karų.

NORVEGIJOJ PASI
TRAUKĖ VYRIAUSYBĖ.

Norvegijoj pereitą sąvai 
tę rezignavo su visu kabinę 
tu premjeras Jans Nun- 
dzeid. Naujai vyriausybei 
sudaryti karalius pakvietė 
seniaus buvusį ministerį pir
mininką Mowinckeli.

FAŠISTŲ PROVOKACI
JOS DARBAS?

Dabar jie kaltina komunis
tus ir 100 jų vadų sugrudo 

kalėj iman.
Vasario 27 naktį Berlyne 

pradėjo degti Reichstago 
rūmai. Nors buvo sušaukti 
viso miesto ugniagesiai, gai
sras pridarė labai didelių 
nuostolių. Auksuota kopula 
virš posėdžių salės beveik 
visiškai sunaikinta. Nuosto
liai siekią kelių milionų 
markių.

Fašistinė valdžia tuojaus 
puolė komunistus, sakyda
ma, kad jie busią ugnį pa
kišę. Ministeris Goering 
tuojaus liepė areštuoti 100 
ko unistų, jų tarpe visus 
buvusius Reichstago komu
nistų atstovus. Be to, užda
ryti visi kairieji laikraščiai.

Taigi išrodo, kad parla
mento rūmų padegimas yra 
pačių fašistų suruošta pro
vokacija tikslu užpulti savo 
priešus. Kovo 5 dieną bus 
naujo Reichstago rinkimai. 
Visi komunistų kandidatai 
ir kalbėtojai sėdės uždaryti 
kalėjimam Spauda užgniau
žta. Vadinasi, padaryta 
taip, kad lygiai prieš rinki
mus komunistams butų visi
škai uždaryta burna—nei 
spausdinto, nei gyvo žodžio. 
Parlamento rūmų padegi
mas tuo budu pasidaro la
bai naudingas fašistams 
triksas. Dėl to ir išrodo, kad 
jie patys jį padegė.

Parlamento sudeginimas 
duoda fašistams ir daugiau 
“trupų” prieš oponentus. 
Jeigu 5 kovo Vokietijos 
liaudis išrinktų nepalankų 
Hitleriui parlamentą, tai 
jam nebūtų kur susirinkti. 
Nudegusių rūmų atstatymą 
juk galima užtęsti net kelia- 
tą metų.

Artinanties parlamento 
rinkimams fašistai pradėjo 
vartoti terorą prieš savo o- 
ponentus, kokio nėra buvę 
net juodžiausios ' reakcijos 
laikais prie kaizerio. Žyme
sni komunistai paskutinėmis 
dienomis buvo priversti 
slapstytis, net savo namuose 
bijojo nakvoti, kad užpuolę 
“tautiniai didvyriai” nepa- 
piautų.

Socialdemokratų mitingai 
užpuolami fašistiškų ban
ditų ir keliamas razbajus. 
Opozicija negali pareikšti 
visuomenei savo nuomonės 
nei per spaudą, nei per susi
rinkimus. Tai šitokiu būdu 
fašistai vykina parlamento 
“rinkimus.”

PATARIA KONFISKUOT
DIDELIUS PELNUS.
Demokratų senatorius 

Logan iš Kentucky valstijos 
patarė Washingtono val
džiai konfiskuoti visų di
džiųjų korporacijų pelnus, 
kurie viršija vidutinišką už
darbį. “Kai kas gal ims 
rėkti”, sako senatorius, 
“kad tai socialistiškas su
manymas. Bet kas tik liečia 
draugiją (society), viskas 
juk yra socialistiška,”
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“VIENYBĖS” REDAKTO J tautų ir klasių brolybės sim- 
RIAI PSICHOLOGŲ bolis. Raudona vėliava skel- 

ROLEJ. i bia, kad visų žmonių gyslo-
“Vienybės” redaktoriai' ??u .°Pa>, .^.a^as‘

vėl prirašė savo laikraštv lygybes ir bi oly be> zen-
nesąmonių. Ši syki jie ėmėsi 
aiškint socialę psichologiją, 
apie kurią jie nieko nežino. 
Kalbėdami 21-mame savo 
laikraščio numery’ apie italo 
Zangaros pasikėsinimą 
prieš Roosevelto gyvybę, 
“Vienybės” galvočiai atra
do, kad tas pasikėsinimas 
buvęs “neblaivių idėjų išda
va”. Ir štai jų, atsiprašant, 
argumentai:

“Pasikėsintojas prieš prezi
dento gyvybę, kiek patirta, yra 
bačkinis kalbėtojas, darbininkų 
‘užtarytojas’, kuris savo laiku 
daug ‘spyčių’ turčiams ir val
donams pagiežą liejančių pasa-

klas—neapykantos antitė- 
zis.

Neapykanta plaukia ne iš 
“raudonų idėjų”, bet iš 
“tautinių idėjų”, . kuriomis 
“Vienybės” žmonės nori gy
venti. Šitą aiškiai parodo ir 
trumputė nepriklausomos 
Lietuvos istorija. Pakol prie 
valstybės vairo tenai stovė
jo socialdemokratai arba 
jiems artimi, nei vienam jų 
oponentui nebuvo atimta 
gyvybė. Bet kaip tik valdžią 
pagrobė i savo rankas “tau
tinės idėjos” skelbėjai, jie 
tuojaus išsimaudė nekaltų 
žmonių kraujuje. Ir karo tei
smai su Lietuvos žmonių

kęs. Nors tyrinėjimo daviniai šaudymais nesiliovė per ilgą 
neparodė, kad jis butų tiksliai laiką. Tai ve, kur verda kia____?___X-__ • *___ • J__ X_ . _ • . ~ .organizuoto prieš prezidento 
gyvastį suokalbio vykintojas, 
ar bent kurios raudonųjų in
ternacionalų turčiams ir valdo- 

*nams kerštą ir pagiežą skel
biančių brolijos ar partijos na
rys, tačiau ta pagieža ir neapy
kanta prieš turtuolius, prive- 
dusi prie to bestijiško pasikėsi
nimo, yra tų raudonosios idė
jos klasinės neapykantos skel
bimo naturalė išdava. Tas ne
laimingas italas, užgimdamas, 
neatsinešė nei to pikto nei ge
rų idėjų: Jis jose išsiauklėjo. 
Nors ir nebūdamas jokių ko
munistų ar kitų revoliucionie
rių nariu, jis, kaip tyrinėjimai 
parodė, sakydavo ‘spvčius’ ir 
skleisdavo klasinę neapykantą. 
Jei skelbė kitiems, tai kas nors 
savo laiku skelbė jam. Jis turė
jo susidurti su tos idėjos apaš
talais,—ją įgyti ar pasisavin
ti.”

Nors atvirai “vienybinin- 
kai” nedrjsta pasakyt, ką 
jie turi minty, bet vistiek ai
šku, į keno daržą jie taiko ‘ 
savo šiukšlyno purvus. Jie 
taiko į “bačkinius kalbėto
jus” ir “darbininkų ‘užtary
tojus’,”—i tuos, kurie skel
bia “raudonąsias idėjas” ir 
“klasinę neapykantą”.

Na, o kas tokius dalykus 
skelbia? Aišku, kad ne faši- 
stai.Neskelbia“raudonų idė
jų” nei klerikalai, nei mo
narchistai, nei “tautinės idė
jos” žmonės, kokiais save 
laiko “vienybininkai”. Vie
nu žodžiu, juodašimčiai 
“raudonų idėjų” neskelbia. 
Tokiomis idėjomis buržua
zijos agentai ir šnipai vadi
na socialistų ir komunistų i- 
dėjas.

Bet kiekvienas apsišvietęs 
žmogus žino, kad atskilą 
valdininkų žudymui sociali
stai yra griežtai priešingi. 
Komunistai taip pat nepri
taria tokiai kovos priemo
nei. Socialistai stengiasi 
pakeisti visą kapitalistinę 
sistemą organizuojant ir 
šviečiant minias, o ne atski
rų valdininkų žudymu. So
cialistai juk yra apsišvietę 
žmonės. Jie žino, kad to
kiais žudymais tikslo nepa
sieksi, tik sustiprinsi savo 
priešą, sukelsi aršesnę reak
ciją. Dėl to socialistai vi
suomet smerkė ir smerkia 
kruviną terorą.

Šitokiems kovos būdams 
pritaria tiktai anarchistai, 
fašistai ir kitokie smurto 
garbintojai. Bet nei vieni jų 
nėra “raudonų idėjų” šali
ninkai. Anarchistų spalva y- 
ra juoda, taip kaip ir Italijos 
fašistų.

Dabar paimkime “klasinę 
neapykantą”, apie kurią 
“Vienybės” berniokai taip 
daug sielojasi. Ar gi istikrų- 
jų ji eina iš “raudonų idė
jų”? Kaip tik priešingai. 
Raudoną spalva yra visu

sines neapykantos šaltinis.
Taigi matome, kad “Vie

nybės” redaktoriai, norėda
mi Roosevelto užpuoliką su
rišti psichologiniais ryšiais 
su “raudonomis idėjomis” 
ir “darbininkų ‘užtaryto
jais’,” išrašė sau tikiu igno- 
rantų atestatą.

NEATSKIRIA TAUTOS 
NUO VALDŽIOS.

Yra žmonių, kurie labai 
mėgsta kalbėti apie “tautinę 
idėją”, bet nežino kas yra 
tauta. Taip yra su “Vieny
bės” rašytojais. Štai, ap
vaikščiojant Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
sukaktuves, kai kuriose vie
tose musų kalbėtojai Ame
rikoje pakritikavo tautinin
kų valdžią. Šitokią sveiką 
kritiką “Vienybė” vadina 
“nesubrendimu” ir “išdavi- 
kiškumu”. Savo 22-rame 
numery ji sako: *

“...tenka apgailėti dalies 
musų veikėjų stoką valstybin
gumo supratimo. Daug kur 
tam tikrų pelitinių grupių kal
bėtojai Lietuvos istorinę šven
tę panaudojo savo politinei 
propagandai. Dar daugiau ap
gailėtina. kad tos propagandos 
puolimas buvo nukreiptas prieš 
tautinės idėjos spaudą, vadus 
ir grupes, prieš lietuvybę sklei
džiančią ir lietuvius jungiančią 
į vienybę lietuvių dalį

“Iš 365 dienų per metus, 
vieną dieną kai kurie politikie
riai negalėjo suvaldyti savo 
pagiežos ir ambicijų, ir tą vie
nintelę. visus lietuvius rišan
čią. šventę — panaudojo savo 
politinėms užmačioms! Blo
giausiai. tai kad tūli net ir 
spaudoj įsirekordavo. ne tik 
nusistatę prieš tautinę idėją ir 
tautos vienybę, bet ir prieš pa
čią Lietuvos vyriausybę.“

Vadinasi, per 364 dienas 
galima kalbėti kas norima, 
bet vieną dieną būtinai rei
kia pašvęsti valdžiai garbin
ti ir “tautinės idėjos” spau
dai girti. Kadangi yra žmo
nių, kurie to nedaro, tai 
“Vienybė” skelbia jiems 
šitokį savo dekretą:

“Tas rodo tų musų veikėjų 
ir politikierių visišką valstybi
ni nesubrendimą, arba sužinų 
išdavikiškumą. Atrodo, kad 
šie. vadinmai musų tautos va
dai, patys nebeišmoks teigia
mai dirbti tautos naudai. Tą 
klaidą jie kartoja metai pas
kui metus. Jie nesugeba arba 
nenori politinių ambicijų siek
ti. nepakenkdami pačiai tautai. 
Del to pati lietuvių liaudis tu
rėtų juos išmokyti. J velti poli
tiką tokioj svarbioj šventėj y- 
ra daugiau nei tautos garbės 
įžeidimas. Jis viršija visas tau
tos gyvybę neigti ribas.“

Iš šito plepalo aišku kaip 
diena, kad “Vienybes” re-Z te

* OF • . į
f i tį ■; įfcf* 4

Vadinamųjų musų tauti
ninkų srovės žmonės Ame
rikoje pradėjo vajų prieš 
“rusiškumą”. Brooklyno 
“Vienybė” jau keliais atve
jais paliejo savo pamazgas 
prie musų senesniųjų inteli
gentu durų, sakydama, jog 
tie inteligentai, rusiškose 
arba lenkiškose mokyklose 
išauklėti, esą “užsikrėtę 
kenksmingomis musų tautai 
idėjomis” ir todėl negali lie
tuviams vadovauti. Ypač 
šiandien niekam neverti esą 
tie inteligentai, kurie veikė 
1905-6 metais, Rusijos re
voliucijos metu.

Taip galvoja “Vienybė”. 
Reikia pasakyti, kad lygiai 
taip galvojo ir caro juoda
šimčiai tais laikais. Inteli
gentus jie puldavo, kaipo 
kenksmingą “tėvynei ir ca
rui” elementą. Ir kas buvo 
daugiausia tada grūdamas į 
Sibyrą, jeigu ne inteligen
tai?

Taigi mūsiškiai patriotai 
iš “Vienybės” liogerio per
vėlai jau gimė. Caro “och- 
ranščikai” tą patį skelbė jau 
25 metai atgal.

Bet niekindami senuosius 
musų inteligentus, kurie ko
vojo prieš caro valdžią, tie 
peckeliai daro da ir kitais 
žvilgsniais didelį nenuosa- 
kumą. Pavyzdžui, jie davat
kiškai garbina d-rą Kudirką, 
d-ją Basanavičių, Petrą Vi
leišį ir kitus, visai užmiršda
mi, kad tie jų garbinami vy
rai taip pat yra rusų ir len
kų mokyklų produktas. Ku
dirka, pavyzdžiui, mokinosi 
Varšuvos universitete ir, 
kaip jis pats vėliau savo ra
štuose prisipažįsta, išgirdęs 
lietuvių kalbą,tuoj lenkiškai 
galvodavęs, kad tai “chlop-

daktoriai nežino, kas .yra 
valstybė ar tauta, ir kas val
džia. Jie maišo viską į krū
vą. Kas kritikuoja valdžią, 
tas, jų supratimu, yra tautos 
ir valstybės priešas. Jie ne
supranta to, kad aršiausis 
valstybės ir tautos priešas 
gali būt kaip tik pati val
džia. Todėl, kam rupi savo 
tautos ar valstybės labas, 
tas būtinai turi tokią valdžią 
kritikuoti. Netik kritikuoti, 
bet stengtis greičiausia ją 
prašalinti. Pasauly beveik 
nėra nei vienos didesnės 
tautos, kuri nebūtų sykį ar 
daugiau savo valdžią nu- 
vertusi ir sunaikinusi. Šito 
nežino tiktai tokie politiniai 
analfabetai, kaip “Vieny
bės” rašytojai.

Valstybė yra organizuota 
savaranki visuomenė. Ji gali 
susidėti iš vienos tautos, ar
ba iš daugelio, arba gali būt 
ir visai betautė, kaip Jungti
nės Valstijos. Valdžia gi nė
ra nei valstybė, nei tauta, 
bet tam tikras aparatas val
stybei tvarkyti. Tas apara
tas gali būt geras ir naudin
gas. Bet jis gali būt ir labai 
kenksmingas, kaip tai pa
prastai būna monarchijose 
ir kitokiose diktatūrose. De
mokratinėj valstybėj netiku
sią valdžią galima pakeisti 
per rinkimus. Gi diktatūroj, 
kur rinkimų nėra, nedorą 
valdžią tenka versti jėga. 
Taip buvo Francuzijoj, Por
tugalijoj, Kinijoj, Rusijoj, 
Turkijoj, Ispanijoj ir kitur. 
Valdžios nušluotos ir sunai
kintos, bet valstybės ir tau
tos pasiliko.

Taigi aišku, kad griauti 
valdžią nereiškia griauti 
valstybę ar tautą. Šitą žino 
kiekvienas šiek tiek prasila
vinęs žmogus. Stebėtina, 
kad ytokio paprasto dalyko 
nežino laikraščio redakto
riai, ir dagi tie, kurie nuo
latos plepa apie “tautinę 
idėją.”

ski język” (“mužiku kal
ba”).

Antanas Smetona, kurį 
mūsiškiai fašistai laiko “tau
tos vadu”, irgi rusų mokyk
lose mokinosi.

Taigi, niekindami Rusi
jos mokyklų auklėtinius, 
berniokai iš “Vienybės” ir 
kitų “tautiškų” liogerių vi
sai neapsižiuri, kad jie 
spiaudo tiesiai sau ant sma
krų.

Kratytis rusų kultūros vien 
dėl to, kad ji rusų, yra visai 
žioplas daiktas. Galit sau 
kalbėti kaip norit, o vis gi 
faktas yra toks, kad rusai 
lietuviams yra daug artime
sni, negu vokiečiai, francu
zai ar italai. Mus jungia su 
rusais netik labai artimi pa
pročiai, bet ir labai giminin
ga, beveik vienodos kons
trukcijos kalba, šeši daikt
vardžio linksniai yra tik lie
tuvių ir slavų kalbose.Ir nie
kur kitur nerasite tiek daug 
bendrų žodžių, kiek jų yra 
pas mus ir slavus. Galva, 
ranka, akis, petis, žemė, 
sniegas, ledas, ugnis, ežeras, 
žirgas, karvė, avis, vilkas— 
tai vis bendri musų žodžiai. 
Ar gali musų patentuoti pa
triotai tų dalykų nusikraty
ti?

Bijotis svetimos kultūros 
gali tiktai žlibiai. Prie ko 
tas veda, tai geriausia paro
do Kinija. Per ištisus šimt
mečius kiniečiai statė sieną, 
kad apsaugojus savo šalį 
nuo svetimos kultūros; o 
dabar atėjo saujalė japonų 
ir vienu kanuolės šuviu tą 
sieną išgriovė. Japonai sve
timos Įtakos nebijojo, bet ty
čia važiavo Į svetimas vals
tybes mokytis iš svetimų 
tautų. Ir rezultatas yra toks, 
kad šiandien mažutis japo
nas volioja milžiną kinietį 
kaip vaikas sniego “balvo- 
ną •

Lietuviai turėtų sekti ne 
Kinijos, bet Japonų pavyz
džiu. Nereikia bijoti nei ru
sų, nei lenkų, nei kitų kul
tūros. Kas pas juos gera, 
reikia priimti, kas bloga— 
šalin.

Blogo ir gero yra visur ir 
pas visus. Kuomet “Vieny
bės” berniokai mėgina kri
tikuoti “rusiškumą”, tai kul
tūringos tautos negali atsi
gerėti rusų muzika, jų šo
kiais, jų teatru. Garbė butų 
lietuviams, jeigu mes turė
tume nors 10 procentų tos 
kultuves, ką rusų tauta turi.

Yra, žinoma, pas rusus ir 
blogų dalykų. Vienas iš ar
šiausių, tai viršininkų žiau
rumas paprastiems pilie
čiams, niekinimas darbo 
žmogaus. Patys rusai jau 
stengiasi to nusikratyt, bet 
Lietuvoje šito raugo dar la
bai daug. Karininkų pasi
putimas, laikraščių cenzūra, 
policijos “protokolai” —tai 
vis caro laikų palikimas, ši
tuos dalykus tikrai reikėtų 
iš Lietuvos šluoti be jokio 
pasigailėjimo.

Bet “Vienybės”, atsipra
šant, “literatai” prieš šitą 
brudą nieko nesako. Jie 
spiaudo į “rusiškumą”, bet 
rusiškų deržimordų paliktą 
despotizmą garbina. Vadi
nasi, čia jie ir vėl spiaudo 
sau ant smakrų.

Raudonas Pipiras.

Kaip Išrodo “Raudonasis 
Parlamentas" Kremliuje

Lietuvos žurnalistas J. 
Paleckis, rašydamas “Die- j 
nos Naujienose” savo Įspu-į 

■ džius iš Maskvos, sako:
j Daug ir įvairių dalykų te- 
įko matyt Maskvoj. Lankiau 
'teatras, valgyklas, redakci
jas, mačiau daugybę muzie
jų, nuėjau i ligoninę, buvau 
net kapuose, d ai- rengiuosi 
eiti Į garsųjį Maskvas Zag- 
są, kur galima greitai apsi
vesti ir persiskirti. Bet ma
niau, kad vieno įdomiausių 
dalykų neteks pamatyti — 
Kremlio, paties Maskvos 
centro, kur yra centralinės 
vyriausybės įstaigos, kur pa
ti Tarybų Respublikos tvir
tovė. Paprastai į Kremli ne 
taip lengva patekti. Ten į- 
eiti reikia leidimo. Užsienių 
svečiams tokius leidimus 
grupėms išgauna “Voksas” 
(organizacija ryšiam su už
sieniais palaikyti). •

Bet visgi išėjo taip,- kad 
ne tik buvau Kremly, bet te
ko dalyvauti net tarybų par
lamento VCIK’o atidarymo 
posėdy. Dėka musų pasiun
tinybės patarėjo p. Rabina- 
vičiaus rūpesniui ir Narko- 
mindelo spaudos skyriaus

Ar jų* Turite tą “Nesijaučiu 
Gerai” Jausmą?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir už dolerį nusi
pirkite sau butelį

Nuga-Tone
Po visą pasaulį paskilbusį toniką, ku
ris stimuliuoja jusu apetitą, atgaivi
na visą jūsų sistemą, ir jus jausitės 
tvirtesniu ir miegosite geriaus. Viso 
mėnesio treatmentas viename bute- 
lyj tabietkų. Pradekite šį treatmen- 
tą tuojaus ir jeigu po dvidešimts die
nų jus busite neužganėdintas, jūsų 
oinigai bus jums sugrąžinti—jus ne
matė jokios rizikos.

ti
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HITLERIO SEKRETORIUS.

I

Emst Franz Sedgwick Hanf
staengl. kurį Hitleris pasiėmė 
sau už sekretorių. Hanfstaengl 
yra ilgai Amerikoje gyvenęs ir 
baigęs čia Harvardo universite
tą.

vedėjo Umanskio palanku
mui, gavau kaipo žurnalistas 
“propuską” Į VCIK’o sesi
ją-

VCIK’as turi didelę reik
šmę ir iš jo galima gauti pil
ną šio “raudonojo parla
mento” įspūdi.

VCIK’o posėdžiai eina di
džiojoj Kremlio pily, And
riejaus salėj, kui- kadaise Į- 
vykdavo Rusijos caru karū
navimo apeigos. Ilgi mar
muro laiptai, o jais palipus 
priešais didelis Repino dar
bo paveikslas, vaizduojąs 
carą Aleksandrą III prii
manti valstiečių delegaciją. 
Tas paveikslas buvęs pir
miau nuimtas, bet paskui vėl 
grąžintas kaipo istorinis. O 
be to, jis patarnauja propa
gandai, nes parodo griežtą
jį luomų skirtumą senojoje 
caro Rusijoj.

Dabar prieš tą paveikslą 
grupė VCIK’o delegatų, ku
rie atstovauja dabartinį 
valdantį luomą. Tai tarybų, 
“Sovietų” iš visos Rusijos 
siųsti delegatai ir išoriniai į 
juos pažiurėjus matyti, kad 
daugelis jų atėję lyg tiesiog 
iš darbo, darbo drabužiais. 
Bet dauguma visgi su apy
kaklėm, kaklaraiščiais ir ki
tais paprasto išeiginio apda
ro atributais. Delegatų tar
pe daug moterų ir kai kurios 
su raudonomis skarikėmis 
ant galvos. Keletas yra puo
šniais tautiniais rūbais pasi
rėdžiusių baškij-ių ar "kitų 
mažųjų mongoliškų tautų 
merginų.

Kuluaruose literatūros 
stalai, ypač daug propagan
dinės literatūros apie pirmo
jo penkmečio plano įvykdy
mą ir apie tolimesnį darbo 
planą. Delegatai gana uoliai 
domisi knygomis ir jas per
ka. čia pat Įrengtas paštas, 
o gretimoj Georgijaus salėj 
Baškirijos ir šiaurės Kauka
zo pramonės išdirbinių pa
roda. Andriejaus salė, kur 
vyksta VCIK’o posėdžiai, 
milžiniška, aukšta, visa ži
banti auksu ir veidrodžiais. 
Pilna dar senosios Rusijos 
palaikų ir emblemų. Didžio
sios liustros—žibintai pa
puoštos dvigalviais rusų a- 
rais, aplinkui palubėj kabo

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

JL.V^AS.-
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygas iki mažiausio tikieto. 

Darbą atliekamą
GRAMAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokias jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į “KBUhVIO“ 
spaust are. o visados gausit teisingą ir gerų 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mas*.

■ M.

herbai visų Rusijos nuka
riautų kraštų, kurių valdo
vais buvo Rusijos carai.

Kur pirmiau stovėjo caro 
sostas, dabar įrengtas pa
aukštinimas prezidiumui ir 
tribūna kalbėtojui. Prezi
diumo stalo priešaky išpiau
ti medy dabartinės tarybų 
respublikos simboliai, kurie 
ir primena apie naujus sa
lės uždavinius.

Už prezidiumo stalo cen
tre sėdi senukas Kalininas, 
VCIK’o pirmininkas, kurio 
pareigos prilyginamos res
publikos prezidento parei
goms. Ir jis savo paprastu
mu bei sugebėjimu būti ne
idealiu ir Įgudusiu posėdžių 
pirmininku, savo darbinin
kiška kilme ir seno revoliu
cionieriaus praeitimi jau vi
są Tarybų Respublikos gy
vavimo laiką yra lyg neat
skiriama figūra STRS olim
pe. Kalininas atidaro VCIK. 
posėdį trumpa prakalba 
apie artimiausią uždavinį 
antrojo penkmečio plano 
angoje. Greitai ir be forma
lumų nubalsuojama darbų 
tvarka, kur numatyta eilė 
pranešimų ir patvirtinimas 
tarp sesijų VCIK’o prezi
diumo nutarimais padarytų 
pakeitimų Įstatymų srity. 
Pirmam duodamas žodis 
RSFSR liaudies komisarų 
tarybos pirmininkui Suli- 
movui, kurs sutinkamas 
garsingu plojimu. Sulimo- 
vas jaunas žmogus iš dar
bininkų “vydvižencų”. Jis 

įskaito referatą apie kontro- 
ilines skaitlines 1933 m. iš 
: RSFSR ūkio plano uždavi
nių. Kiti referatai bus apie 
valstybės biudžetą, kelias 
atskiras tarybų respublikas, 
jų pasisiekimus. Bet, reikia, 
pasakyti, referatai nesuke
lia didesnio dėmesio. Suli- 
movo paskaitos klausyta gal 
pusvalandį, o paskui ir dip
lomatai ir žurnalistai ir pa
tys delegatai pradėjo arba 
skaityti, arba išėjo Į kulua
ras, arba nuobodžiavo, žo
džiu, tas pats vaizdas, kokį 
tenka matyt parlamentuose, 
'tik tas skirtumas, kad čia 
nėra opozicijos, o jei ji yra, 
ji garsiai nepasireiškia.

Apie pusantros valandos 
buvau VCIK’o posėdy ir kai 
pakilau eiti, jau dauguma 
diplomatų ir žurnalistų bu
vo išėję Į kuluaras. Gardero
be sutikau vokiečių žurnali
stą Justą, apie kurį šiandien 
daug kalbama žurnalistų 
sluoksniuose. “Pravdoj” 
pasirodė platus straipsnis 
prieš ji, kur užsipuolama už 
nepalankų jo straipsnį “Ko- 
elnische Zeitung”. Tame 
straipsny Justas paneigia 
sovietų penkmečio plano pa
sisekimus. Bet jis tuo užsi
puolimu ne labai nubudęs 

ir visai nemano “bėgti” iš 
čia, bet ramiai rašo mašinė
le telegramą savo laikraščiui 
apie VCIK’o posėdį.

Mes su B. Dvaroniu šį va
karą išvažiuojame į Lenin
gradą. Pasirodo, kad važi
nėti po STRS ne taip jau 
lengva. Bilietu reikia apsi
rūpinti gerokai iš anksto, 
nes ne lengva gauti vietą 
traukiny. Pirmoj eilėj duo
dama vieta keliaujantiems 
tarnybiniais reikalais ar į- 
staigų siunčiamiems. O pri
vatiniai keliautojai tik į 
laisvas vietas tegali preten
duoti. Susisiekimas su Le
ningradu labai geras ir grei
tas. Ekspresas “Krasnaja 
Strela” per 10 valandų nu
lakins mus iš Maskvos Į Le
ningradą.

Maskva, 1933—I—14
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Kas skaito ir ražo 

Ta* AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

BROOKLYNO SOCIALISTAI MINĖS K. 
MARKSO 50 M. MIRTIES SUKAKTUVES
Kalbės adv. F. J. Bagočius, BALTIMORE, MD.

Kovo 12 dieną Brooklyno |S*‘’ekarių k.”"^niia..ban- 
LSS. 19 kuopa rengia pra

Dirbtinis Laukas Artilerijos Praktikai.

kalbas paminėjimui 50 metų
[krutuoja, ir kitokios žinios.

Gatvekarių kompanija
sukakties nuo Karolio Mar- J važinėto jams pakėlė “fėrą” 
kso mirties. Pirmiausia, šios J net Iki 10 centų, bet vistiek 
prakalbos bus svarbios tuo, I neatsilaikė. Pirmiau mokė- 
kad lietuvių socialistų su I davom tik 5 centus, ir kom- 
rengtų prakalbų jau per ke-Jpanija gerai gyvavo; dabar 
lėtą metų čia nėra buvę. An-J mokam po 10 centų, ir tai 
tra, svarbu tas, kad kalbės neužtenka. Visuomenei pa- 
adv. F. J. Bagočius, vienas I tarnavimo komisijos vienas 
iš gabiausių Amerikos lietu-1 narys perspėjo kompaniją, 
vių kalbėtojų. Kas ji yra I kad nekeltų mokesčio. Sa- 
nors sykį girdėjęs, tas buti-Jkė: ‘‘Kuo aukštesnį mokesnį 
nai norės ii- vėl išgirsti. ivesite, tuo mažiau įplaukų 

Prakalbų tema taipgi yra J turėsite.’’ Taip ir atsitiko, 
įdomi ii- svar bi. Daugelis yra I Žmonės eina pėsti kelioliką 
girdėję apie Karolį Marksą, mylių, o kiti susitarę auto- 
tačiau nedaug kas žino apie mobiliais važiuoja ir atseina 
jo mokslą. Taigi atsilankę oigiaus kaip gatvekariais. 
į šias prakalbas turėsite pro-(Dabar jau paskirti “resyve- 
gos susipažinti su Karoliu Mai” kompanijai.
Marksu ir jo mokslu. I Kunigėliai pinigpnjąsi

Paskutiniais laikais, po J Dabar musų kunigams 
scyiųjų ir ‘nescyrųjų Jdarbymetė. Nors čia jų yra 
bimbiniu ir pruseikmių stur-hj neapsidirba dienomis, mų, daugelis lietuvių dar- oabar la^ kalėdojimo, 
bininkų pradėjo domėtis so-Jarba dolerių rinkimo. Atei- 
eialistų veikimu, kuris gy-Jna į stubą, pašventina kam- 
viau pradėjo reikštis jau nuo J barių sienas, atsisėda ir žiu- 
prezidento rinkimų pereitą Lį į šeimininkę. Mat, nori do 
rudenį, kuomet ir LSS. 19 j i^rio arba penkinės. Mande 
kp. draugai . pusėtinai pasi- J Įjg net p^j- radio pasigyrė, 
darbavo. Tai buvo, taip sa_Jkad gerai sekasi kalėdoti.
kant, tarptautinis veiki- v . ...

| Kaip komunistai naikina
Dabar gi lietuviai sociali* I . •

štai parengdami šias prakal I Kaip kitur, taip ir čia yra 
bas padaro, taip sakant, di- keletas komunistų senber- 
delį pliusą ir lietuvių darbi* Į Vienas jų ėjo valgyti
ninkiškam sąjūdy. Prakal- J Pas krautuvininką. Krautu- 
bos įvyks, kaip minėjau, 121 yės savininkas neturtingas 
kovo, nedėldieny, 4 valau-J“’ vos S^lą su galu suduria, 
dą po pietų, Amerikos Lie- Md. padėJus 'Y1™ Padau- 
tuvių Piliečių Kliubo svetai-1 ginti įplaukas, pati laiko

Ar Detroito Motuzas Nusipiautų Sau 
Nosį Dėl “Staūos”?

Atsakymas sandariečių
“Streikieriai”.

Žinomas Detroito lietuvių 
šmeižikas, paslėpęs savo 
veidą po “Streikierio” kau
ke, 5-tame “Sandaros” nu
mery vėl šmeižia vietines 
SLA. kuopos veikėjus, ku
rių jis nepajėgia sukritikuo
ti. Jis sako, kad Lavinskas 
ir Budvidienė esą “atsilikę 
nuo progreso ant 25 metų” 
ir negalį suprasti, kodėl P. 
Motuzas nėra socialistas. 
Bet, girdi, jie nežiną, kad

judėjimo. Vadinasi, ne jie 
yra nuo progreso atsilikę, 
bet sandariečių lyderis Mo
tuzą. Jis tiek nuo progreso 
atsilikęs, kad nežino, jog 
sccialistai šiandien daug 
daugiau “stailoj”, negu jie 
buvo 25 metai atgal.

Get up! Pabuskit!
Frank Lavinskas.

MONTREAL, KANADA.
Katalikai neįsileidžia 

bedarbių.
. » A L « Sausio 22 dieną mano

ba7 J draugas parėjęs iš darbo ra
do mane nuobodžiaujant ir 
ako: “Girdėjau, kad lietu-

vo staila būti socialistu, tai 
Motuzą da vaiku būdamas 
jau buvo socialistu; dabar 
gi tik toks žmogus gali di
džiuotis esąs socialistas, ku

Į vių bažnyčios skiepe šį va
karą bus koks ten veikalas 
vaidinamas; bedarbiai busJungtiniu Valstijų armijos karininkai mokinasi artilerijos praktikos iš dirbtinio terėno. rįg mažiausia 25 metus atsi-1

Tai mokslas, kaip lengviau užmušti žmogų. Ir tuo pačiu laiku valstybės Įstatymai sako, kad -----—-—„ | veltui įleidžiami. Jeigu no-
žmogaus užmušimas yra didžiausis prasižengimas.

likęs nuo progreso.’
Čia ponas “Streikieris’

CAMDEN, N. 4-

Degė žydų bizniai, o dabar 
dega bažnyčios.

agentas ir bažnyčia buvoj 
apdrausta. Tai buvo subatos[ 
vakare. O panedėlio įytą 
kaip septynios jau musų ba

Pirmiaus pas mus žmonės anytėlė sudegė !Dabar bobe- 
sakydavo, jeigu žydui biz- I lės ir kalbasi, kad kumpanė 
nis neina, tai jis sudenga. butV žinojusi, tai nebūtų da-
Bet dabar pas mus įnėjo j 
madą bažnyčių deginimas. 
Kiek laiko tam atgal, Phi- 
ladelphijoj sudegė lietuvių 
švento Kazio bažnyčia. Da
bar toj vietoj, kur buvo se
na, apdriskusi bažnytėlė, 
atsistojo naujas, moderniš
kas dievnamis.

vus įnšiuryt.
Camdenietis.

PITTSBURGH, PA. 

Kaip mes minėjome 16

ri, girdi, imk mano drapa
nas ir eik pasižiūrėti.” Iš

mesdamas akmenį į socialis- j tikrųjų, neturint drapanų 
stas, pataikė tiesiai į kaktą nei pinigų man buvo jau į- 
savo giriam Motuzai. Motu- grįsę sėdėti namie. Taigi, 
za buvęs “socialistu” tik ta- apsitaisiau ir marš. Eida- 
da, kada buvusi “staila” so- mas galvoju sau, jeigu kitos 
cialistu būti. Vadinasi, M o-1 lietuvių draugijos, katalikų 

Aš, kaip senas lietuviškų ituza >'ra tcks žmogus, vadinamos “raudonukais”, 
laikraščių agentas, patariu kuris proto visai nevar- leidžia bedarbius dykai, tai 
“Keleiviui” lankyt lietuvių toja, o vaikosį tik paskui katalikai “šiur” įleis. Juk 
darbininku namus kartą j “stailas . Jeigu ateitų štai-1 aš ir pats ka^Pe dirbau, 
savaite. la” s311 nosis piauti, tai tas kalėdojant Bobinui daviau
\f * ,• -• gudrusis Motuzą, turbut, ir porą dolerių. Einu pakeltuMatote ąa gimę jaunuo- » . nusipįautų. Bet upu.

I liai lietuviškų laikraščių ne- R jfe J p,.ižjau
Įskaito, o ateiviai jau pase- Z, krrvinrvi

SKAITYTOJU
BALSAI.

Tegu! ‘Keleivis” pasilieka 
savaitraštis.

nėję, 80 Union ave., Brook- “burdingierius” 
lyne. Įžanga į prakalbas ne-|k.ė dirba sunkiai, anksti be
mokama. Todėl Brooklyno ba’ vėlai 5 plauna lėkš- 
ir apielinkės lietuvių visuo-J gamina valgius, o
menės pareiga yra kuol “burdingienai parėję tik 
skaitlingiausia į šias prakal- yalS? }r ,da “velnių” duoda 
bas atsilankyti, o atsilankę seimininkei. Na, kokia iš to 
nesigailėsit. ‘ d?rbo. naada? Jeigu šeimi-

Prakalboms pasibaigus, ninkei palieka uždarbio vie 
apatinėj svetainėj bus tos!nas do!61"!8 Per sąvaitę nuo pačios LSS. 19 kuopos drau- Įnamio, tai Labai gerai. Tar- 
giška vakarienė.Kurie drau-J P^ kitų burdingienų ir mi
rai norės, tie turės progos J nėtas komunistų šulas tenai 
dalyvauti ir toj vakarienėj. J \a^day°-. Jar®kJav0. JA

žinoma, butą geriau, ka<l ?arbo > ,kl;
norintieji vakaiienėj daly- - sportas - ir valgė
vauti, nusipirktu bilietus iš treptų menesių. Bet su
lesino, tuomet rengėjams Momis vis atsiprašydavo 
butų geriau, nes žinotų, "?,^ P‘n«į .uąnokesiąs 
kiek užsakvti valgių ir gėri-U!1? subata.'. KaiP l^ol™ 
mų. Bilietus galini įuti ™ P“*s ’imto la
pas kuopos draugus. Taigi į* <?»!*““ neateina.
Eepamirikit dienos nei va- Re.lsk,?- 7^.. ba
landos, o ten pasimatysim.P“™8 '• būt,.kad jis pa- 

LSS 19 kp Nary* M i^^vo Laisvei tuos pini-

prie stovinčio 
su nosi-1 tarpdury j tikietų pardavėjo 

ir klausiu, o kaip su bedar- 
. Ibiais? Tas parodo į zakristi-

. . . ^m?neį; Juo.kiabl 1S GA joną, čia vadinamą “žvirbliu 
netamabja. dz.on.ų, kad jos savo protoLiižintf’.irsako: prašyk, jei 

pnezastis,|nesivaduoja, bet pameg-|jis ,efc uj ,eisju p,^.

i -• *’?u p^se'|vėl grižtu “staila jų galvos užimtos vmo-|mis *aikfeiot?Mes čia 16 vasario švente' n? 
apvaikščiojom 19 vasario, ikiais rūpesčiais ir neturi lai-

Pereita vasara artimuose Žmonių prisirinko pilna ko pk^tyt dienraščių. Ki- 
.v V* vasa£? artimuose svetainė Vakaras ati tiems jau ir akis netarmiesteliuose, Colhnswoode V”1? svetaine. v axaras ati JL-hiniKin 

ir Milvillėj, kaip susitariu- dsuyta Lietuvos himnu, knn15« kibiausia
šios'siidegė STmiūSįm Sp^ė Vainausko orkestrai dėl kurios ašneveliėiau, kad džioja kitustGiponas “milžino,” klausiu,

Uždangai Dasikėla< nasiro-! keleivls virstų dienraščiu, 1 kietis paskelbė naujieną, *;, \bažnyčios, abidvi tą pačią ^.zaan??1. pasiKeius, pasiro kad tuomet nremime kad ir sandariečių vadas0 k3ip SU gU"G"^eiminin nakti Tu miesteliu maiorai de g1"32131 žolynais išpuošta !tai ta, kad tuomet prenume kad ir sandariečių vadas kad kehohką zmnnm 
Seimmin- naKu. ių miestelių majorai nenkios lietuvaitė*:rata turėtų būt daug auks- Motuzą elgiasi taip pat, kaip j - Y , tikietu “Kas

nusprendė, kad tai esą “sla- 31 tesnė. beždžionė. Tai jau tikraiI • . llkiety: , ^as
Dabar pirmutinis klausi- meškiška patarnavimas! 

mas, kuri agentas gauna Bet tai da ne viskas, 
iš naujo prenumeratoriaus, “Streikieris” parodo, kadi , . re . <T1. t

P°.nas.Motuza,ir viufc klausau kun. Bobino
.. Hole-rm „ez.no Jo >?um

piųjų" darbas, nes minėtos tautiniuose kostiumuose su 
bažnyčios agituoja už prohi- vėliavomis rankose. Publi- 
biciją. Bet vėliaus paaiškė- kai.^a? patiko, nes ji
jo, kad šlapieji su tuo neto- karstai PloJ°: šlt3 Pr<>gra-

žmonių 
čia

jus leis! Daug tokių, kaip 
tu”, piktai atrėžė žvakdegis. 

Nėr daugiau kalbos. _ Ka

gus. Komunistų parengi
muose tą senbernį matau 
pardavinėjant komunistų li- 
teratutrą. Manau sau vienas, 
tu judošiau, judošiau! Va
diniesi “susipratęs”, o išne- 

virš pusės

LEWISTON, ME.
25 metų sukaktuvės

N. P. P. Š. Dr-jo*.

Vasario 18 d. Moterų pa-J §ęS šeimininkei
šalpinė D-ja apvaikščiojo Išimto dolerių už valgį, drįsti 
25 metų sukaktuves nuo įsi- da prieš pubUką rodytis, 
kūrimo minėtos dr-jos. TamJparf|avjngįj “Laisvę” ir da- 
tikslui buvo surengta vaka- J linti komunistų skelbimus ’
rienė su programa Lietuvių 
salė buvo papuošta rožėmis, 
o stalai nustatyti gyvomis 
gėlėmis

Vakarą atidarė su daino
mis Lewistono Lietuvių 
Jaunimo Choras, vadovau
jant Chuzui, puikiai sudai
navo keletą malonių dainų. 
Paskui kalbėjo prezidentė 
dr-jos p. Paušienė. Po jos 
prakalbos dr-ja ją apdova
nojo rožių bukietu ir žiedu 
už jos gerą ir darbštų drau
gijai pasidarbavimą.

Tolymesniame programe 
dalyvavo vyrų duetas, vyrų 
kvartetas ir svečiai iš Chica
gos. Po vakarienės buvo šo
kiai ir publika gražiai pasi
linksmino. Svečių apvaikš
čiojime dalyvavo apie 300 
ypatų.

A Baltrus.

Kriaučius.

rėjo nieko bendra. Dabai 
vietoj sudegusių bažnyčių 
stato du dievnamiu iš ak
menų, su debesiais siekian
čiais bokštais. O pirma buvo 
iš medžio ir jau supuvusios.

Dabar klausykit ausis pa
statę visi “Keleivio” skai-i 
tytojai, kas atsitiko musų 
garsiam metropoly, Camde- 
ne. Pereitą vasarą pas mus 
atvažiavfe nežinau iš kur (o 
gal ir jis pats nežino, dėlto 
kad klaustas neatsakė) kun. 
Virbickas. Kai kas sako, jis 
buvęs vyskupo atsiųstas už
imt musų švento Jurgio pa
rapijos klebono vietą. Rei
kia pripažint, kad kun. Vir
bickas yra darbštus ir smar
kus vekėjas savo srity. Jis 
anksti rytą pereina per lie
tuvių stubas, surenka visus 
bedarbius, atveda juos pas 
bažnyčią ir užduoda dariią. 
Tuo budu ištaisė pobažnyti- 
nį skiepą, dabar jau pana
šus į svetainę. Paskui suor
ganizavo seniausius parapi 
jonus ir liepė jiems eit kas 
subatos vakaras į naują sve
tainę ir balevot. Apsidirbęs 
su seniais, griebėsi prie jau- 
nųjų.Liepė jiems eit nedėlios 
vakarais į tą svetainę. Žino
ma, visi turi užsimokėti po 
25c. Dabar, sako musų kle
bonas, visi be skirtumo, 
gerkit, šokit, baliavokit, o 
pelną man atiduokit. Gi aš 
pasistengsiu, kad šita musų 
bažnytėlė žydėti žydėtų.

Taip mums bešokant ir 
baliavojant, išgirstam kle
bono apreiškimą, kad šokiai 
turi baigtis, nes ateina ga
vėnia. Ir klausia komiteto, 
ar masų bažnytėlė apdraus
ta nuo ugnies? Gauna atsa
kymą, kad apdrauda jau pa
sibaigus. Tada kunigas Ii 
kuogreičiausia inšiurint Tų

mos dalį išpildė sesutės Ra- 
jauskaitės, kurios su viena 
ukrajrniete paskambino dar 
gitaromis, padeklamavo ir 
padainavo. Viskas buvo ge
rai šitokiai valandai pritai
kyta.

Po jų, p. Milius pasakė 
karštą prakalbą, paskui se
serys Pliukiutės ir Masteika 
padainavo keliatą dainelių 
p-Įęi Valkauskaited akom
panuojant. Taip pat gražiai SL? 
sudainavo porą dainelių p-lė 
Paulekiute, kuriai akompa
navo p-lė M. Virbickiutė. 
Drg. S. Bakanas skaitė va
karui pritaikytą paskaitą. 
Paskui angliškai padainavo 
porą svetimtaučių. Bet musų 
žmonės prie šitokių dalykų 
nėra pripratę. Vyras daina

BROOKLYN, N. Y.
Ansamblis nuo šiol vadinsis 

“Lietuvos Daina”.
šiuomi pranešama, kad 

Didžiojo Nevv Yorko Lietu
vių Ansamblis nuo š.m. va 
sario 10 d. oficialiai yra va
dinamas Lietuvos Daina.

Antanas Eimutis yra pa 
skirtas reikalų vedėju, ir į 
jį prašoma kreiptis visais 
reikalais, šiuo adresu:

Lietuvos Daina, c-o Anta
nas Eimutis, 250 Keap st,
Brooklyn, N. Y.

Galima priminti, kad Lie
tuvos Daina (ansamblis) 
stropiai rengiasi prie savo 
koncerto, apie kurį tinkamu 
laiku spaudoje tilps prane
šimai. . v .. -

Juozas Antanavičius. Patl vakarą buvo pasauktas

Jeigu atsakai, o ar
nai, tai žmogus tik galva pa-1socialistų “staila” buvusi 25. . ... iš
krato ir nueina sau; bet ka- metai atgal. O tuo tarpu gy-C^? tik tUk kad « i kit 
da gauna atsakymą, kad venimo faktai parodo, kad iS^č tai mnZ
tik 2 doleriai metams, tai šiandien socialistų spėkosfeV 1Sgyde k°kl3 tel 
žmogelis pamislinęs ir su- yra nepalyginamai dides-
tinka užsirašyt, kad Maikis nės, negu 25 metai atgal, 
su tėvu lankytų jo namus štai, ką parodo Anglijos 
per nekurį laką, o kaip jau rinkimų duomenys:

1900 metaisS'j" ir Sws kaiJ L,i’” •
laikui žmogelis susiranda g?-tk 6“’S98 balsus- 0 Mano draugai, kuriuos 
laikui, zmoge . sai na metams praslin buvau atsivedęs ir tikrinau,
porą dolenukų ir vėl pasiun- r • . , . nQ^k^ inn ■ j , • u • P tL- •Čin Vaikio tėvui ant rchn kus J0S balsai Pasieke Jau kad leis be tikietų, netnvojoCM Maikio tetų. ant ceba 323495. jr ve, kaip nuo to juoku. sak(>: “Ot, tai tau ir

V. Patalavičiu*. laiko Darbo PartŪos balsai katalikai! Visuomet juos

1919 m. balsų 
1918 m. jau 
1922 m. jau 
1924 m. jau 
1929 m. jau

ltelis.
Nutariau dar kartą pra- 

Išyti, kad įleistų. Bet nespė
jau nei žodžio ištarti, kaip

čia
tu.

Drg. J. Raudonis sveikina:
Dabar prašau Maikio tėvą 

prabočyt, kad negalėjau 
vo rimtai, bet ta svetimtau-įįJp dga^ Jam ant batų at- 
tė mergina, tai jau tikrai is^- ^a£ba’ ne!na_ir 
perdaug tampėsi,
laužė ir akis vertė.

užtardavai ginčiuose, dole- 
505,990 rines davinėjai, o dabar nei 

2,249,945 žodžio ištarti tau neduoda, 
4^39,733 nori laukan išmesti!” 
5,487,920 Nebaisu butų, kad išmes- 
8,331,480kų, jei butų gražus oras; da-

ta r • - , šitos skaitlinės yra paim- bargi lietas kaip iš kibiro
rankas Pjmgv. nėra. Dabar smnciultog iš “The World Alma- pila* 0 drabužiai draugo,

vaisko eenerola kuris oerei-l I— Jr P’ baisu’ Panešiu šlapius, tai
v aisko generolą, Runs perei-| “Streikieris bei Motuzas | kitą kart negausiu. Ką dary-

_ _ . siT
Vokietijos socialistų

Po to kgthejo drg Ma tą vasarą iš medžio iškrito, gali patys ,as patikrinti. Up Sėdžiu kaiD šventas ir 
ziukna ir P. Dargis. Abudu o dahar mundiera buvo kor-l vr u- J • r / •- S1! beclzlu ^P svernas irnasakė o-oras nrakalba^ ? • munoiei ą ouvo Kor- Vokietijos socialistų je- kukiu kada lietus praeispasaKe geras piaKaioas. tomis pralošęs, ir vis dar „ną .• 95 mpfu< nnkiln nnip d ii*, -k • - • Mažiukna kritikavo blogus vaikš6Įja OT;as. Taigi) gy- pak'° ap,e ^ūkiant pas.bai^ir per
mušti zmpniĮi papročius, kad vuok, fe„i. i£ii irduok Mai- lmerikoje " 1908 metų1 Bed^bu.

kiS klU1 Vėl°’ kad jlS taip daug prezidento rinkimuose 
smeusę, vietoj vienas kitą tave nekritikuotų. cialistu Partijos kandidatas

-------------- Debsas gavo 420,820 balsų,
Po to da pagrojo sesutės Drg. A. Laurentas sako: jjjemai, beveik 25 metais vė- 

Rajauskaitės. Vakaras užsi- Mums labai gaila, kad I liau, socialistų kandidatas 
baigė Lietuvos himnu, prita- Maikio tėvą ištiko tokia ne- Norman Thomas surinko
riant visai publikai.

Korespondentas.

So- LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL.
Valdyba 1933 metams

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
90C Prescott St.. Waukegan, III.

R Rulis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson St.. Waukejran, III.

Drg. R. K. Elijošius rašo:
Išgirdęs, kad Maikio tė

vas yra bėdoj, kad gemble- 
riai ištuštino visą jo džiogu- 
tį, aš siunčiu jam du dole-

laimė. Taigi siunčiu jam $2 jau arti 1,000,000 balsų, 
ant naujos mundieros, bet • .Dvidešimts penki metai
patariu jam su kozirninkais atgal Rusijoj viešpatavo Ca- j R. Sirvidas, turtu raštininkas, 
iš pinigų daugiau nekortuot, ras ir socialistai buvo šau 
nes jie ir vėl švarką jam nu- domi, o šiandien tenai jau 
vilks. įkuriama socialistinė valsty

bė. .
Drg. J. Bernas praneša: J Danijoj, Švedijoj, Olandi-
Esu bedarbis ir dirbu tik joj, Francuzijoj, Ispanijoj ir 

riu, manydamas, kad seniui už pragyvenimą, bet sugrie- kitur 25 metai atgal sociali- 
ant liekartsvų to užteks. Jei- biau kvoteri ir prisiunčiu jį stinis judėjimas buvo visai 
gu džiogo tas da nepripildy- stampomis, už kurias prašau nežymus, o šiandien daugė
tų, tai dapilkit vandens, tik prisiųsti man “Keleivio” Jy tų valstybių socialistai 
nepasakykit jam, kad van- Kalendorių 1933 metams. | viršija visas kitas partijas, 
dens dapilta, o senis nesu- Patariu visiems skaityt ir Lavinskas ir Budvidienė 
pras skirtumo. platint “Keleivį”. taipgi priklauso prie

1C-1—Irtth St, No. Chic*tro. III.
K. Vaitekūnas, kasienus,

726 — 8-th st., Wauke£an, TU.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukejtan, III.

Bertha Dikšienė 
«30 Sth St.. Wauke<an, III

Knyjriai:
K. Dambrauskas,

118—10-th st., No. Chicago, III.
F. Marcinkus,

732 So. Jackson St., Waukejran, 1111 
Maršalkos:

R Geniotis, J. Stočkus.
Draugijoj: susirinkimai būna kas 

v 'paskutini ketvergę kožno mėnesio, 
SltO 7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 9, Kovo 1 d., 1933 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Atsiminus
Koriko

Muravjovo
Laikus

MINERALINIAI LIE 
TUVOS TURTAI.

—Maike, šiandien aš tu- himną, ba už ji stodamas jis

1 •> x*_>

Lietuvos krašte brangiųjų 
mineralų, kaip, sakysime, 
deimantų, rabinų, safyrų ir 

aplinkybes, bet jis dar pa- kitokių brangių akmenų, ne- 
aštrindavo teismų sprendi- pasitaiko.
mus ir pasmerkimus sun- pusiau brangiųjų mine- 
kiems darbams kasyklose ralų turime gintarą, šiaurės 
pakeisdavo mirties bausmė-; auksu vadinamąjį. Tiesa, ir 
mis. Tai liudija Muravjovo j0 turime nedaugiausia, bet 
savarankiški parašai ir užra- vį. <Ąelto g Kuršių marių ka 
šymai ant karo teismų aktų. sant bageriais ir surenkant 

Pavyzdžiui, karo teismas išmetamą po audros iš Balti- 
Gardine nuteisė sukilėlį Za- jos jūrių, susidaro ne visai 
vistovskį 20 metų sunkiųjų

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

riu daug klausimų pas tave 
klausti, todėl iškalno sakau, 
kad atsakytum man pagal 
geriausi savo supratimą ir 
nemeluotum.

—Gerai, tėve, o kas gi tau 
daugiausia rupi?

—Visų pirma išvirozyk 
man, vaike, kokios partijos 
yra “Darbininkas"?

—Kiek man žinoma, tėve, 
jis yra kunigų laikraštis, ski
riamas davatkoms.

—Ir aš taip mislinau, Mai
ke, ale dabar man kitaip iš
rodo.

—O kaip tau išrodo da
bar?

—Dabar aš mislinu. kad ji 
rašo kokie šliuptamiai.

—Kodėl?
—Ogi vedluk to, Maike, 

kad jis agituoja už Lietuvos 
himną, ką bedieviai gieda.

—Lietuvos himnas nėra 
bedieviškas.

—Jes, Maike, bedieviš
kas.

—Kodėl tu. tėve, taip ma
nai?

—Ne aš vienas taip ma
nau, ale visi geri katalikai. 
Pralotas Dabrauskas Lietu
voj syki atsisakė net kepurę 
nusiimti prieš ta himną. Sa
ko, bedievių dainuška. Joje 
nėra paminėtas pono Dievo 
vardas. Vadinasi, jis ne ka-

Šįmet sukanka 70 metų 
nuo 1863 m. sukilimo Lietu
voje, todėl neprošalį bus 
tuos laikus atsiminus.

Tais laikais Lietuvoj “pa
garsėjo” Muravjovas kori
kas. Nelabai senai Vilniuje 
buvo surasti tų laikų doku
mentai, kurie iki šiol nebuvo 
niekur viešai paskelbti. Ši
tais dokumentais pasire
miant, “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis, J. P., paduo
da apie Muravjovą šitokių 
smulkmenų:

Paskirtas 1863 m. gegužės 
d., vietoj Nazimovo,

Vilniaus karišku gubernato
rium. kruvinasis korikas 
Muravjovas rado sukilimą 
sau pavestose gubernijose 
jau galutinai nuslopintą. 
Todėl visas to satrapo sadi
stinis teroras buvo vien pa- 
ta logiškas kerštas prie nuga
lėtą beginkli priešą. Iš 
185 nužudymų skaičiaus 
Lietuvoje, 1863—1865 me
tu laikotarpyje, tik viena 
ekzekucija tebuvo padaryta 
prieš Muravjovą paskiriant! 
Skaitlingas žmonių žudynes 
Muravjovas pasirašinėjo ne
siremdamas jokiais karo ko
deksais, o tik “v primier i 

(del pavyz- 
' džio ir baimės jvarymo ki-

muša pats save. Sy?
—Aš čia su tavim sutinku,

tėve. Kas iš Dievo daro biz
nį. Lietuvos himnas tam nie- s.tLac" drugim 
ko neduoda.

—Okei, Maike. Dabar ki- tiems), kaip pats korikas ra
tas klausimas: kokios tautos ! ponavo carui savo rašte.
buvo šventas Kazimieras? 

—Lenkų.
—Ar šiur?
—Taip, tėve.

Taip pat mirties sprendi
mus kunigams jis motyvavo 
savo rašte vidaus reikalų 
ministeriui; jie buvę “reika
lingi kad nuraminus lenkiš-

—Tai kodėl, Maike, mes kų kunigų buntą.” Be to
ji garbinam? Į “kur reikėjo eiti skubiai pir-

—Taitri taiffi tėve ir aš 'mrn- ten r«ikžjo griebtis vi- 
norėjau tavęs kiausi.,’ kodėl i ??ki« priemonių, net neleĮra- 
jus ji garbinat?

—Aš, Maike, mislinau, 
kad jis musų tautietis? Juk 
4 morčiaus visi musų Kazi
mierai švenča savo imeny- 
nas. o Čikagoj yra net šven
to Kazimiero seserų maka- į 

J demija. Kaip išrodo, Maike, 
tai paliokai netik musų Vil
nių pasėmė, ale da ir savo 

j šventąjį mums Įkišo, kad 
, mes jį garbintume. Ar tai ne 
apgavystė?

lių. nes kitaip mus butų iš
gabenę iš krašto su visu mu
sų legališkumu, kaip kad v- 
ra išnešami miegantys vai
kai".—rašė Muravjovas sa 
vo intvmiame laiške carui.

—Kaip matau, tėve. tai tu 
jau pradedi po truputį pro
tauti. Bet žinok, kad ne vie
ną tik Kazimierą lietuviai 
garbina be reikalo. Jeigu 
paimsi “Visų šventųjų lita
niją", tai tenai visi svetim
taučiai. Pagaliau ir visa ka
taliku tikvba vra svetimas

taliko rašytas. Jeigu himną padaras. Visas senasis tes- 
butų rašęs koks kunigas, tai tamentas, tai senovės žydų 
jis butų pradėjęs nuo visa- pasakos, o lietuviai skaito jį 
galio sutvertojo, taip kaip "Dievo žodžiu." Tau, tėve, 
Lietuvos konstituciją kuni- jau pradeda nepatikti šv. 
gai parašė. Kazimiero garbinimas. Bet
’ —O kam to reikia, tėve? kuo geresnis yra žydų kara- 

-Dievą garbint, Maike, ’ Dovidas kurį ir tu pate 
visada reikia, ba kitaip gy- «arblnl Psalmcs «ledoda- 
venimas nesiseks. imaS’ry •* ™ •, -i

-Gerai, tėve, kunigai ra-' n “?ac ‘alt -1 albc' ,?uk 
šydami Lietuvos refpubli-Dovl,la? bm.°. ^karatas, 
kos konstituciją, pradėjo ? me,s !! Seinam kaip savo 
nuo Dievo. O ai- jiems labai sventa'!-

—Tikra tiesa, tėve.
šmugelį padarė, visuomet] —Palauk. Maike, as eisiu 
buvo sugauti. Ant pat galo-Pa* zakristijoną apie tai pa
buvo prašalinti iš valdžios ir sikalbėt

tenai pasisekė? Kokį tik

da ne vienas jų turėjo atsi
durti už grotų. Iš visų blo
giausia išėjo pralotui Olšau
skui. Taigi matai, tėve, kad 
Dievo garbinimas nieko ne
padeda. Juo daugiau kas jį 
garbina, tuo riesčiau tam 
išeina.

—Tu, Maike, gali taip 
kalbėt, ba tu pats poterių 
nekalbi; ale katalikiška ga- 
zieta negaii taip rašyt, ba
jeigu Dievą atmesime, __
tada nereikės nei kunigų, 
nei katalikiškų gazietų. To
dėl pagal mano rokundą,

Gerai, tėve, eik su juo 
pasikalbėt. Jis kas diena 
šventiems nosis šluosto, tai 
gali daugiau apie juos žino
ti, negu tu.

KAPINĖSE NUSIŠOVĖ 
MOTERIS.

Biddeford, Me.— Pereitą 
sąvaitę Greenwood kapinė
se čia nusišovė jauna ir daili 
moteris. Užsiglaudus už 

tai; medžio ji paleido sau šūvį 
burnon ir krito negyva. Re
volveris buvo visai naujas,
matyt, tam tikslui nupirk- 

vaike, “Darbininkas” negali, tas. Nusišovusios vardas ne
šiot už bedievišką Lietuvos j žinomas.

Tad nepaisydamas lega- 
liškumo, jis korė. šaudė, pri
kimšo kalėjimus žmonių 
kurie dažniausia nebuvo 
niekuo prisidėję prie sukili
mo, ir pūdė juos kalėjime 

'taip ilgai, kol nesurado kad 
ir mažiausios priekabės,, ku
ri rištų su sukilimu.

“Turė jau tokią laimę, kad 
visuomet surasdavau ką 
nors tokio savo kalinio ne
naudai. O tuomet jau — pa 
Junkite man jį!” jis išsipa
sakojo kunigaikščiui Čer- 
kaskiui.

Su vpatingu pamėgimu 
Muravjovas taikė mirties 
bausme pakorimu, nežiū
rint. kad ir rusu kariškas 
baudžiamasis kodeksas tokį 
bausmės būda skaitė labiau
siai žeminančiu ir specialiai 
rekomendavo ekzekucijas 
sušaudymu. Nežiūrint i tai, 
iš 184 sukilėlių, nužudytų 
Muravjovui valdant. 85 bu
vo nužudyti pakorimu. La 
bai daugely atsitikimų, kur 
karo teismai rekomendavo 
Muravjovui patvirtinti mir
ties bausmę sušaudymu. 
Muravjovas savo ranka pri
rašydavo ant akte: “Sutin
ku. bet vietoj sušaudvmo— 
pakari!” Vienas to koriko 
autografas originale šiaip 
skamba: “Soglasen, no
vmiesto razstrelianija povie 
šit na odnoi iz ploščadi i 
gorode Vilne, 24 Maia, 1863 
m. Muravjov.” (Sutinku, 
bet vieto j sušaudymo pakar 
ti vienoj Vilniaus aikštėj. 
Gegužės 24 d. 1863 m. Mu
ravjovas).

Iš tuolaikinių teismų aktų 
matyti, kad Muravjovas ne 
tik nepasinaudojo nė vieno 
sykio save teise pasigailėti 
nusmerktų mirti sukilėlių, 
nežiūrint, kad patys teismai 
patiekdavo švelninančias

fiarbų kalėjimui ir turto 
konfiskacija, bet Muravjo
vas sprendimą pakeitė ir 
liepė Zavistovskį sušaudyti, 
lis taip jau pakeitė mirties 
bausmę sušaudymu sukilėlį 
Zmačinskį, nuteistą tik 6 
metams kalėti, ir Zybersą, 
nuteistą į areštantu rotas, 
nežiūrint kad tai buvo ne 
kokie nors vadai, o paprasti 
kaimiečiai, net nemokėję 
pasirašyti. Sukilėlį Laba
nauską karo teismas nu
sprendė palikti gyvą, bet ka
ro apskrities viršininkas pri
rašė ant akto: “Sutinku su 
karo lauko teismo nuspren- 
džu, bet generalgubernato
riui įsakius, parėdau: pa
karti!” šešiais atvejais ru
sų karo lauko teismai, ei
dami Muravojovo instrukci
ja, nusmerkė sukilėlius mir
ti, bet kreipėsi į Muravjovą 
prašydami mirties bausmę 
pakeisti keliolika metų sun
kių darbų kalėjimu kasyklo
se. Muravjovas visuose še
šiuose atvejuose atsisakė 
sprendimą pakeisti ir palie
pė sprendimus įvykdyti.

• Kuomet Šiaulių apskrities 
kariškas viršininkas papul- 
kininkas Leonovas vieną 
nusmerktą mirt užstojo savo 
valdiškame raporte, tai Mu
ravjovas tuojau jį prašalino 
iš pareigų už “taip nepama
tuota ir neturintį priežasties 
įsikišimą, kas parodo, kad 
Leonovas neturi pakankamo 
supratimo apie teisės reika
lavimus ir laiko rimtumą”.

Rusų istorikai bandė da- 
rodyti, kad nuomonė apie 
Muravjovą kaip apie sadis
tą, nežmonišką satrapą, e- 
=anti netiksli, kad karo teis
mų sprendimus del mirties 
bausmės jis turėjęs pasirašyt 
viešosios rusų opinijos ver
čiamas, kuri reikalavusi 
kuogriežčiausiai slopinti su
kilimą. Bet faktai rodo, kad 
ne jis teismų sprendimus 
bet teismai jo rezoliucijas 
vykdė.

Tie patys rusų šaltinia’ 
parodo, kad iš apie 10,00€ 
žmonių, tapusių aukomit 
Muravjovo siautimo Lietu 
voje, 177 buvo sunaikinti 
972 nuteisti į katorgą. 1,427 
nuteisti visam amžiui apsi
gyventi ištrėmime Sibire 
345 išsiųsti į baudžiamuo
sius batalijonus, 864 įiungt 
i areštantu rotas, 1,529 iš
tremti apsigyventi tolimose 
Rusijos gubernijose ir 4,096 
išsiųsti ilgesniam ar trum
pesniam laikui į Sibirą.
Taigi pačių rasų šaltiniais 

10,000 žmonių iš Lietuvos 
tapo kruvinojo koriko auko
mis.

Toki tai žmogų Maskvos 
metropolitas Filaretas lai
mino įžengiant į Vilnių žo
džiais: “Tegul Dievas pa
siunčia su tavim savo dangi
šką palydovą, tegul eina 
prieš tave su ugniniu kardu 
ir tegul saugo tave savo ug 
niniu šydu!” Jam rusų re
akcija nešė laurus kol gy
vam, o nusibaigusiam pasta 
tė paminklą Vilniuj, kur jo 
paliepimu buvo pakarta 37 
sukilėliai!

Lengva buti džentelmonu. 
kuomet pilvas pilnas.

Will Roger.

mažas kiekis. Juk Lietuvoje 
turim net devynias gintaro 
apdirbimo įmones. Iš jų še
šios Palangoje, dvi Klaipė
doj ir viena Kretingoj. Per 
metus Lietuvoje apdirbama 
gintaro žaliavos apie 6000 
kilogramų. Viso apdirbamo 
gintaro mums neužtenka 
savo, gauto Lietuvoj, tenka 
dar pirktis žaliavos Vokie
tijoj-

Per metus vidutiniai iš
eksportuojame gatavų gin
taro dirbinių apie 700 kilog
ramų 300,000 litų sumai ir 
žaliavos ar pusiau apdirbto 
gintaro—apie 4.000 kilogr. 
50,000 litų sumai.

Šiaurės Lietuvoj yra ne
maži klodai gipso. Gipsas 
pasauly naudojamas dau
geliui dalykų. Jis vartoja
mas statybos reikalams, o 
ateity gal bus galima išnau
doti gaminant sieros rakštį.

Draskos Lietuvoje taip 
pat yra. Jos yra žemėj pieti
nėj Lietuvoj, tik, rodos, ga
na giliai, ir vargu, ar išsi
mokėtų eksploatuoti šis pi
gus mineralas. Tiesioginė 
įo vertė musų krašte palieka 
neaiški, bet netiesioginiai 
esama druska naudojamės, 
būtent, musų mineraliniais 
šaltiniais. Tokių mineralinių 
šaltinių randama Birštone ir 
Stakliškėse. Birštono šalti
niai išnaudojami gydymui, 
ir tuo atžvilgiu jie mums su
teikia ne menko pelno. Šiau
rės Lietuvoje yra kitos pra
smės šaltinių, būtent: tur
ingų siera. Tai yra apie 
Biržus—Pasvalį, gipso rajo
ne. Sutvarkius, galima butų 
naudotis gydymuisi nuo reu- 
natizmo.

Svrabiausiu Lietuvos že
mės turtu, bent savo kiekiu 
r praktiška reikšme, reikėtų 
aikyti, mano manymu, kal
kes.

Kalkės yra svarbiausias 
daiktas cemento gamybai. 
Miestų statybai vykstant, iš- 
eidžiama dideles pinigų 
ęruvas, gabenant cementą 
š užsienių, nes nėra nuosa- 
;ų fabrikų tai statybos me- 
Ižiagai pasigaminti, o ža- 
iavos savam krašte tikrai 
užtektų. Kalkės šiaurės Lie- 
uvoj yra geros rųšies ir tam 
ikslui visiškai tiktų. Be šių 
šiaur. Lietuvoj kalkių yra 
dar nemažas kalkių kiekis 
baltos kreidos pavidalo, Ne
muno pakraščiais, Jurbarko 
apylinkėse ir kitur.

Kita vertinga statybos 
medžiaga yra moliai. Juos 
iau išnaudojama gaminimui 
plytų.

Negalima užmiršti ir Lie
tuvos smėlio. Iš gero gry
no smėlio galima butų ga
minti stiklą.

Iš pasitaikančių naudingų 
dalykų reik paminėti gele
žies rudą. Šitos medžiagos 
Lietuvoje yra nedaugiausia.

Beveik apytikriai galima 
tvirtinti, kad Lietuvoj nėra 
vertingos medžiagos pramo
nei, anglies, bet jos vietoj 
vra durpės. Nors tai yra pra
stesnė medžiaga, bet durpių 
andasi nemenki plotai. 

Durpynai iš dalies jau iš
naudojami, o ateity galima 
dar daugiau išplėšt jų išnau
dojimą. Tik reikėtų pritai
kinti nuosavi fabrikai dur
pių kurui, bet ne anglių.

Dr. C. Pakučkas.

KAIP SUMAŽINTI MIRTIN
GUMĄ NUO APENDICITO. 

Rašo Dr. S. Biežis.

Apendiksas (appendix vermi- 
formis) arba. kaip kartais pra
vardžiuojant jį vadina, akloji 
žarna, yra pirmosios dalies di
džiosios žarnos atauga, papras
tai randama žemutinėje dešinėj 
pilvo (abdomen) daly. Paprastai 
jį turi kiekvienas žmogus. Kuo
met apendiksas sveikas, tai jo 
buvimo visai nejaučiame.

Apendicitas arba apendikso į- 
degimas yra tačiau kasdieninė 
liga, nuo kurios nei vienas nėra 
liuosas. Miestų gyventojai daž
niau ją serga negu ūkininkai. 
Neretai užeinama net keletą at
sitikimų vienoj šeimoj. Taip gi 
niekas ir niekuomet iš anksto 
negali pasakyti, kuris asmuo ir 
kuomet susirgs apendicitu ir 
kuris pasiliks visą savo amžių 
liuosas nuo šios ligos.

Veik visada apendicitu suser
gama staigiai, be jokios pasar
gos, ir lyg be jokios priežasties. 
(Čia aš tik kalbėsiu apie staigų
jį arba aštrųjį apendikso įdegi
mą, visai neliesdamas kroniškos 
rųšies).

Iš pradžios ligonis pajunta 
bendrą pilvo skaudėjimą, kuris 
gali buti nuolatinis arba su 
trumpomis pertraukomis, kuo
met skausmo visai nejaučiama. 
Bėgy keleto valandų šis skaus
mas pamažu susimeta į dešinę 
žemutinę pilvo dalį, kame nor
maliai apendiksas randasi. II-

Europoj Triukšmas 
Del Ginklų.

Italija atsiuntė Austrijai 
180,000 šautuvų ir 200 

kulkasvaidžių.
Šiomis dienomis Austrijon 

atėjo iš Italijos 180,000 ka
riškų šautuvų ir 200 kulkas
vaidžių. Sužinoję apie tai 
aliantai pakėlė triukšmą. 
Francuzija ir Anglija nu
siuntė Austrijai ultimatu
mą, reikalaudamos, kad į 14 
dienų tie ginklai butų arba 
sugrąžinti italams atgal, ar
ba sunaikinti, ir kad Austri
jos valdžia duotų Francuzi 
jai ir Anglijai prisiektą liu- 
dymą jog šitas jųdviejų uiti 
matumas yra išpildytas.

Austrija šitokiu reikalavi
mu įsižeidė ir pareiškė, kad 
savaranki valstybė nekuo- 
met negalinti šitokio nusiže
minimo daryti. Francuzija 
ir Anglija galinčios skųsti 
ją, Austriją,Tautų Lygai,bet 
Austrija nekuomet šitokių 
įžeidžiančių ir pažeminan
čių reikalavimų nepildy
sianti.

Matyt, kad ginklavimosi 
klausimu Austrija nutarė 
laikytis vienodos politikos 
su vokiečiais, kurie sako, 
kad karo laimėtojai negali 
drausti nugalėtiems gink 
luotis, kuomet patys laimė 

f tojai ginkluojasi.
Italija stoja už Austriją ir 

, Vokietiją. Visi Romos faši 
stų laikraščiai spiaudo į 
Francuziją ugnimi, kad ji 
savo vasalus Balkanuose 
ginkluojanti ir ruošianti 
naują karą Europoj, o ki
tiems ginkluotis nenori lei 
sti.

Austrijos socialdemokra
to)' Organas “Arbeiterzei- 
tung” nesenai rašė, kad į 3 
dienas iš Italijos perėjo per 
Austriją į Vengriją 40 va
gonų su šautuvais ir kulka- 
svaidžiais. O Vengrijai, kaip 
nugalėtai valstybei, Versa
lio sutartis irgi draudžia 
ginklus gabenti. Taigi išro
do, kad fašistiška Italija 
slaptai ginkluoja Francuzi- 
jos priešus.

gainiui ligonis jaučia koktumą 
arba net vemia. Dažnai karš
tis truputį pakyla, širdis sku
biau plaka. Kraujo sudėty daž
nai pastebima ypatingas pakiti
mas. Jei tinkama pagalba nesu
teikiama, tai liga plinta, skaus
mas didėja ir pagaliau įdegęs a- 
pendiksas trūksta. Tuomet 
skausmas staigiai pranyksta ir 
ligonis, klaidingai manydamas, 
džiaugiasi sveikstąs. Gi, ištikrų
jų. jo padėtis darėsi ne tik rim
ta, bet visai rusti, nes už valan- 
dos-kitos skausmas dar labiau 
pasireiškia apimdamas visą pil
vą. Tai yra pradžia peritonito 
arba vidurių įdegime, kas daž
niausia baigiasi mirtim. Iš kitos 
pusės, reikia pastebėti, kad len
gvesni apendicito antpuoliai kar
tais savaimi pereina ir ligonis į 
parą. trejetą dienų pasveiksta. 
Vienok tokie atsitikimai esti re
tai ir dažniausia ateity vėl pasi- 
cartoja.

Kadangi ši liga iš pradžios 
atrodo menkniekis ir kadangi 
dažnai skausmai pakenčiami, tai 
igonis neretai save ramindamas 
gydosi sulig savo išmanymo, 
tuomi gaišindamas laiką ir duo
damas ligai progos nekliudomai 
plėtotis. Labai dažnai geria vi
sokių vaistų vidurius liuosuoti, 
kas visados paskubina apendik
so trukimą.Užtat daugiausia dėl 
šios priežasties, dėl atidėliojimo 
tinkamo ir skubaus gydymo, 
šioje šalyje kas metai nuo šios 
ligos miršta 25.0^0 (dvidešimts 
penki tūkstančiai) žmonių, kuo
met mirtingumas neturėtų siek
ti nė vienos dešimtos dalies to 
skaičiaus, jei tinkama pagalba 
butų teikiama pirmą dieną su
sirgus.

Proporcionaliai imant, mes, 
lietuviai, šioj šaly nustojame su 
viršum dviejų šimtų brolių ir 
seserų, daugiau kaip po vieną 
kas antrą dieną, o vis dėl atidė
liojimo arba. stačiai pasakius, 
dėl nežinystės padėties rimtu
mo. Kas gali apskaičiuoti, kiek 
iš to nuostolių pasidaro, neskai
tant artimųjų širdgėlos; taipgi 
kas gali užginčyti, kad, gal. ne 
vienas iš tų nelaiku mirusių sa
vo darbus butų galėjęs tapt tau
tine pažiba, jei butų buvę jiems 
teista gyventi.

Yra daug ligų gydomų medi- 
kaliu budu. tačiau apendicito at
sitikimuose vaistai buna visai 
beverčiais. Vien tik operacijos 
keliu tegalima tikėtis pagyti ir 
juo tai greičiau atliekama, tuo 
geresnių sėkmių visais atžvil
giais galima laukti. Operacija 
dėl apendicito šiais laikais yra 
gana aukštai ištobulinta, leng
vai atliekama bei pilnai saugi, 
kada ji daroma anksti. Gi suvė
lavus. ypač apendiksui trukus, 
ta pati operacija pasidaro paini, 
labai pavojinga ir tik retais at
vejais teikia gerų sėkmių, nežiū
rint kokis chirurgas operaciją 
daro.

Baigdamas noriu pabrėžti 
štai ką: aštrusis apendicitas yra 
labai rimta liga ir tik skubi ope
racija gali ligoni išgelbėli nuo 
mirties. Visokis kitas gydymas, 
arba, neva gydymas, tik kompli
kuoja rimtą padėtį ir dažniausia 
baigiasi mirtimi. Susirgus apen
dicitu niekados nereikia duoti 
ligo'niui vaistų viduriams liuo
suoti, nes tai paskubina apen
dikso trųkimą, kuomet vidurių 
išliuosavimas nėra žalingas, ži
noma, ne kiekvienas pilvo skau
dėjimas yra apendicitas, vienok, 
jei tokis skausmas savaimi ne
paliauja bėgy 3—4 valandų, tai 
visados reiškia ką nors rimto ir 
labai. nesaugu atidėlioti nesuži
nojus tikros ligos. Apendicito 
atsitikimuose operacija turi buti 
padaryta bėgy 24 valandų nuo 
pradžios susirgimo arba da grei
čiau. Tik šitaip elgianties tega
lima tikėtis sumažinti mirtingu
mą nuo apendicito.

A*
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Įvairenybes
Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

Gen. Gaida Respub- komunistai LietuvosUVU ŪMU iscopsv p|L1EčlUS META Jš j
likos Išdavikas. PARTUOS.

Čekoslovakijos socialdemo- Angarietis gavo papeikimą, 
kratai reikalauja uždraust „ . A ,

fašistu partija. Sovietų spauda pranesa,
.... , • „v • „ kad siomis dienomis paša-
Keleivy buvo jau rasy- Įjnta jg komunistų partijos 

ta, kad Čekoslovakijoj fasi- apįe 39 žmonių Lietuvos pi
stai ruošė perversmą, w kad liečiu, kurie nuo 1917 m. bu
rtiems respublikos išdavi- vo apsigyvenę Sovietuose, 
kams vadovavo gen. Gaida. Pašalintųjų iš partijos mini- 
Triuksmas dėl to perversmo žinomojo “kuopininko” 
Čekoslovakijoj vis da nenu- Kalendos, Giraitės ir kt. pa
tilo. Mimstenų kabineto po- Vardė«
sėdy pats krašto apsaugos Zigmas Aleksa—Angarie- 
mimstens Bradac pareiškė, įįs į§ Ciko gavęs griežtą pa- 
kad kazarmių užpuolimas peikimą
Brno mieste jiebuvo neap- "__________
galvotas aktas, bet buvo iš SOLOVKŲ SALOS Iš
kalno apgalvotas sunkus nu- TRUKO LIETUVIS, 
sikaltimas, galėjęs iš pama- .. . . ~ .
ty pakeisti Čekoslovakijos . Pereinant Sovie-
respublikos pamatus. Latvių sieną Sevezo rajo-

.. .. . ... . ne buvo sulaikvtas LietuvosYpatingai didelio jspu- yfetfe K £agdonas. jį. 
dzio padare to ministerio ‘ai ki| jjįiaulit kurį lai. 
pareiškimas, kad jis pra- k * Vitebske, vertę- 
dzioj pats mane kad visas « k g vžliau
pučas buvo tik būrelio “kontrrevoliucio-

karstagalvių issisokimas. nierium- ir 1(Wia; metų iš-
Kratant fašistų lokalus tremtas Į Solovkų koncent- 

rasti dokumentai, iš kurių racijos stovyklą. Iš Solovkų 
išrodyta, kad buvęs genera- jam pavykę laimingai pa 
linio štabo viršininkas gen. bėgti. Latvijos policija tuo 
Gaida artimai dalyvavo per- reikalu susirašinėjanti su 
versmo paruošime; negana Lietuvos valdžios atatinka 
to, jis diena prieš tai pats mais organais.
buvo Brno mieste, laukda- ----------------
mas sukilimo pradžios. ITALŲ OPEROS DAINI- 

Agiarų partijos organas NINKAS AREŠTUO- 
paskelbė, kad viename faši- TAS.
stų susirinkime Pragoj, kur Užpereitą subatą Provi 
pats gen. Gaida dalyvavo, dence’o mieste buvo areš- 
viešai kalbėta, kad “Čekds- tuotas Italų Operos barito- 
lovakijoj sušvitęs nauja nas Albino Polizi. Jį suėmė

KELEIVIS, _SO. BOSTON

Paveikslėlis parodo sudaužytą traukinį Airijoj. Jį nuvertė nuo gelžkelio streikuojantys 
gelžkeliečiai. Katastrofoj žuvo keliatas žmonių. Paveikslėlio apačioj parodyta, kaip du New 
Yorko politikieriai, Al. Smith ir senatorius Wagner, prašo Finansų Rekonstrukcijos pirmi
ninko Pomerene’o $93,000,000 paskolos viešiems New Yorko darbams. Viršutiniame kampe 
iš kairės parodytas naujas senaot maršalka, Mark Trice.

vSVorSV' i pajieškojimai.
SUTARTIS. 1 Pajiesltau brolio Vinco Navicko,

“Le Matin” Paryžiuj gavo J‘ezno verbiiiškių kaimo.
». . •» j , j V. Kas žino kur jis randas, prašau pra-Žinių IŠ Budapešto, kad tarp nešti, busiu dideliai dėkinga, arba 
vengrų ir vokiečių oro mini- lal «tsI^ukia Jieško jo sesuo
Stenjų atstovų padaryta SU-Į m. NAVICKIUTĖ-Baranauskienė 
tartis sukelia įtarimų. Nors 172 Conant St . Gardner, Mass.
Sutarty kalbama tik apie Pajieškau dėdės Alekso Gletznio, 
prekybos oro laivyną, tačiau ^ina, *.š Ukmergės apskričio; Nau-
t j . v - i? tekų kaimo; tunu labai svarbųją sudarant nebuvo painfor- kalą. Kas žino kur jis randas?, 
muotos kitos šalys.

Iš kitų šaltinių “Le Ma
tin” sužinojo, kad iš Itali
jos atskrido į Vengriją 32 
sportiniai orlaiviai ir juos 
čia palikę lakūnai grįžo I- 
talijon geležinkeliais.

Kaip Kilo Hitleris. Kanados Lietuvis ANT PIR|Į^KAAGAVO
DttrČ!!^„KOn' kaime

gimė 1889 m. valdininko KUrencijų.
šeimoje, Austrijoje. Branau Nusipirkęs iš policijos bra

rei-

lonėkite pranešti, aš mielai už tai at
lyginsiu, arba pats lai atsišaukia.!9) 

MIKE GLEZNIS 
c-o D. J. Binnington R R 3. 

Saskatoon, Sask. Canada

Pajieškau Adomo Hermano (vadi
nasi Adam Herman). Paeina iš Pane
vėžio parapijos, girdėjau gyvena Chi
cago, III. Kas žino kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, arba pats lai 
atsišaukia. (11)

ANTANAS BRUKEVICIUS 
P. O. Box 4, Gardner, Mass.

BUVO SUSTREIKAVĘ
VAILOKAIČIO FABRIKO

DARBININKAI. Pajieškau tikros sesers Anelės Mil-
. . . činskaitės, ji išvažiavo į Ameriką

Vailokaitis paskelbė, kad prieš pasaulinį karą. Paeina iš Triš-
sumažinąs Harhininkam« klų Saulių apskričio. Tėvojis sumažinąs aaroininKams vardas JuozapaSi kilęs iš Šaukėnų 

atlyginimą. Darbininkai SU parapijos. Kas žino kur ji randasi, 
tuo nesutiko ir metė darbą.

STANISLOVAS MILCINAUSKAS 
Galinio pylimo gt. 6. Klaipėda, 

Lithuania.

Tuojau atvyko darbo ins
pektorius Liutermoza ir 
streiką laikinai likvidavo. 
Dabar tarp darbdavio ir 
darbininkų, darbo inspekto-

APSIVEDIMAI.
... . . Pusamžė našlė moteris, sveika, ge-

riUl tarpininkaujant, eina rai atrodanti, jieškau apsivedimui ge- 
DaSltarimai ro’ pusamžiaus vyro; tur buti juod-
_ ____________ ’___________________  bruvys, nevedęs. Arčiau susipažirtsi-

NOR1U PARDUOT ŪKĘ. Adr^:^“5 (9)““'
175 akeriai žemės, 40 akerių miško, MRS ANNA

ir įirbama,:..st“ba..9.k.a7,b?r?’*’14i: 1811 Second* St. Eureka, Calif.pil Ruzgaitis darė alų „ deIė dįdeli vištininlcai ir kiti _________________________________
nakties metu nuėjo pasiimti budinkai geroj padėty, visi ūkės pa- Vaikinas 30 metų. rimto budo, at-

mieste. Mokėsi realinėj mo- vo^, pagamindavo po 3,000ErSttfSSį SSŽSi 
kykloje. Tėvams mintį pa- idiom, .pirito j dien^ Sna eSo ko?R ZkV = * 1 '***“
sinnko dekoratoriaus pro- Mums prisiųsta iš Montre-;^ .J? • ’ nžv *’ ? ŽVa S.1,"man±bt^,u
fesiją. 1912 metais Hitleris alo dienraščio “Daily Star 
apsigyveno Vokietijoj. 1914 pora iškarpų, kur plačiai ra- 
m. savanoriu dalyvavo di- soma kaip vienas lietuvis te- 
džiajame kare, dalyvauda-; nai darė valdžiai konkuren- 
mas mūšyje vakarų fronte, ' ciją slaptai, gamindamas ir 

1919 metais susikūrus so-i parduodamas spiritą. Tūlas 
vietams Bavarijoj, Hitleris ■ laikas atgal musų tautietis 
energingai kovojo su bolše-1 nusipirko iš policijos varžy- 
vikais. tinių distiliariją (bravorą),

Pradžioje jis organizavo s galinčią išvaryti į dieną

jlęs Žmoną ir uošvę, šešką $4^00; įmokėti $3000 Likusius ma- 
nugalabijo. Tiek įkando į 
pirštą, kad R. net turėjo eit 
pas gydytoją.

Vyras mirė, turiu 2 ukes įr jama kad butų nasiturinti.
uz tą ukj F B 155 ciaremont St.

Toronto, Ont., Canadažais išmokėjimais. (10)
MRS ZUZANA ADAMS

R. 3, Bos 58a, Berlin, Md.

šviesa švento Vaclovo karu- jo žmona, kurią jisai pame
na.” tęs su 8 vaikais Brooklyne,

Socialdemokratų atstovai be pinigų, o pats važinėjosi* 
parlamente pareikalavo, po Naują Angliją su ta ope-| jo čiai au^L Ta(Ja Hit_ 
kad fašistų partija butų pa- ros kompanija. Jis suimtas ,erisP d8jo ss¥ajoti a ie 
naikinta visoj Cekoslovaki- del apleidimo šeimynos ir valdžVos 
joj. nedavimo jai užlaikymo.

Moteris 36 metu pajieškau apsive
dimui draugo, ne jaunesnio 40 metu,

p asm nm f asm a *ali but vyresnis Turt° vert« n5 20PAKDLODU FARMĄ tūkstančių dol. Norėčiau, kad drau-
18 akerių, su gyvuliais, paukščiais,' gas padėtų man šeimyniškam gyve- 

visi farmos įrankiai geriausiam už- njme. Malonėkit su pirmu laišku pri- 
. . laikyme, budinkai geri. Parduoda siųst Daveikslą Galit rašyt laiška

■4 f S J KY m Al. pa*? savininkas. Norint platesnių pa- lietuviškai, angliškai, ar rusiškai.
_____   aaiškinimų. klauskite. (10) Smulkesnias žinias suteiksiu laišku.

®®*RTULIS, R. R. R. ((0)Marei bemskeviciutei. — u,,, ,81 stratford, Cou.
Tamstos raštelio apie D-rą Telefonas 70-973 m.

REDAKCIJOS

apie
nacionalsocialfetų partiją. į 3,000 galionų spirito. Žino- kartofam?'6 mkžda^g 
Partijos branduolys pra- ma, nusipirkęs toki fabriką, 
džioje susidarė iš 6 žmo-;žmogus negi statys jį į mu- 
nių, bet laikui bėgant prade- J ziejų. Iš to nebūtų jokios 

naudos. Musų lietuvis suve
žė mašinas į tinkamą namą

PARSIDUODA PIGIAI!
Grosernė ir dviejų šeimynų namas su
visais įtaisymais, ir 2 karų gara-

1580 Parent Avė. Windsor, Ont.
Canada

Pajieškau vaikino arba našlio be 
vaikų ir kad butų suaugęs, apie 45 
metų; turbut laisvų pažiūrų ir gra-pats. kas buvo pasakyta visais įtaisymais, ir s marų Rara- į įii/Ui'nio įr b-ežį tarėte Čeva 

mutiniame tamstų kuopos v,stų’ didel,s —su —
pranešime. 1
a, tokio pobūdžio raštamsr. , , . _ tas namas, vienos šeimynos, 7 kam-YAnnncio vinto rktiril i i • X   • .• •->- -;------- o _

1923 metais Hitleris drau
ge su generolu Liudendorfu 
surengė putčą. Jiems pavy
ko suagituoti vieną kareivių 

Italijoje yra 42,339,000 jaiį jr įšvęsti ją į gatves.

IT ALI JOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS.

PAVOGĖ MOTERĮ, PA
VOGUSIĄ GEN. KUTE 

P°VĄ.
Keistas likimas sutiko ru; gyventojų. Šiemet gyvento- Hitleris paskelbė Bavarijos 

sę Mariją Eljanovą, kuri jų skaičius padidėjo 600,- vyriausybę esant nuversta, 
prieš 3 metus suvaidino 000. Du miestai, Roma ir sukilimas buvo tuojau 
svarbią rolę pavagiant balt- Milanas, turi po 1 milijoną numalšintas. 1924 metais 
gvardiečių generolą Kute- su viršum gyventojų. (Ro- Hitleris buvo suimtas ir nu 
povą iš Paryžiaus. ma 1,045,000.

Eljanoya, kaip dabar pa- 013,000.)
tirta, buvo sovietų GPU. a- 
gento Barmino žmona, nors 
pagal bolševikų papročius 
vadinosi savo pavarde.

Gen. Kutepovą

Milanas 1,- teistas 4 metus kalėti, bet 
greit buvo amnestuotas. Po 
to Hitleris savo veikimo cen
trą perkėlė į Prūsiją ir pra
dėjo karštą demagogišką a-

NULINČIAVO JUODVEI
PI- . _ ■

Ringoldo miestely, Loui- gitaciją masėse, 
sianos valstijoj, baltveidžių Į)ei tam tikrų Vokietijos

Ji francu- Jtridi® k nSŠ gyv?ninl? , ?itle/i-°
711 nnliri™? arp«tnnti bpt Ju°dvei«l ir nukankino nacicnahstiskai bolsevikis-

paleisti, ir išsikėlė į Belgi- del tuI° l)altvei<IZ10 nuzuay- 
ią, kokio ten uždavinio at mo' 
laro kiek laiko Barminas' APIPLESC TEATRĄ.

susidėjo su kita moterim? Brockton, Mass. Užperei-akcija, nedrįstanti pati pa-

Hitlerininkų partijos na
rių skaičius ėmė nepapras
tai augti. Aplink Hitlerį su
sispietė visa Vokietijos Te

Eljanova pradėjo pavydu- tą nedėldienį čia vienas plė- rodyti masėms savo veidą, 
liauti. Barminas aiškinosi, šikas užpuolė teatrą ant 
kad ta moteris jam reika- Main streeto, išlupo iš ka
linga žvalgybos tikslams, sos $600 ir pabėgo. Kitas te- 
bet Eljanova jam pagrąsino atras tuo pačiu laiku buvo a- 
išduosianti gen. Kutepovo piplėštas Bostone. Čia išlu- euzijoj mirė didis kunigaik- 
pavogimo paslaptį. Greit pp pta $1,000. štiš Aleksandras Michailo-

MIRE RUSIJOS CARO 
SVOGERIS.

Pereitą nedėldienį Fran-

to Eljanova buvo nugaben
ta į beprotnamį, bet Barmi
nas ir ten nenorėjo jos pa
likti, bijodamas, kad ji ne
pabėgtų. Todėl prieš keletą 
dienų Marija Eljanova pas
laptingai dingo iš beprotna
mio, visai panašiai kaip ir 
jos auka gen. Kutepovas.

vičius, kuris turėjo vedęs

DUCHOBORŲ VADAS
DA NEIŠTREMTAS.

Kanados duchoborų va
das Veriginas tebėra dar 
Halifax’e. šią subatą teis
mas svarstys paskutinę jo a- 
peliaciją ir galutinai nutars, 
ar jį deportuot Rusijon, ar 
ne. Jo advokatas tvirtina, 
kad paleisdama Veriginą iš 
kalėjimo valdžia dovanojo 
jam visus nusikaltimus, to
dėl deportuoti jį dabar jau 
negalinti.

Tai viena Ant ^StS. SSftK
lai Viena. Ant- s,pratusiam galima daryt $200 , ne- farmosKdirbt. Kurie myli

žuvaut ir medžiot čia puiki vieta.(10) 
MRS D. J. SLAKIS,

Blaine, Oregon.

Pajieškau draugo apsivedimui, ku
ris mylėtu dailę ir galėtų prisidėt prie 
biznio: aš esu jauna našlė, šviesios 
išveizdos, malonaus budo, mylinti 
gamtą ir dailę, ir blaivų ramų gyve
nimą. (10)

MAY MITCHELL
3549 So. Halsted st. Chicago, 111.

masinas i umtamą narna. a a- i • -i- t geriausia Vieta butu levy- banai su visais įtaisymais, 2 karųir SUState kaip reikia. Jos -• ?? i ^aradžius ir vištininkas del 50 vištų.
užėmė tris namo aukštus. Ir 
prasidėjo darbas.

nej.
Willimui Untuliui.—Mai-

Bet policija dabar jį už- kis su tėvu taria tamstai 
puolė ir viską konfiskavo.Ji nuoširdų ačiū už pinigus ir 
radusi 15,000 galionų už- laišką.
raugų ir 2,500 gatavo spiri- Valdamu Kaziui. — Per
to, kuris buvęs jau supilsty- d asmeniškas dalykas, 
tas ir paruostas siuntimui. Nespausdinsime.
Policija sako, kad tiek daug
spirito neparduodavo nei 
pati valdžia. “Daily Star

ISPANIJOJ VILKAI PER- Rusijos caro seserį. Revoliu 
SIKELE I KAIMUS. cijos metu jisai buvo Rusi- 
Paskutiniu laiku Ispanijoj jos laivyno admirolas. Jo

'del didelių šalčių iš kalnų į pavardė buvo Juzupovas. 
žemumas nusileido daug vii- Trejetas metų atgal jis buvo 
kų. Jie puola avių bandas Amerikoje ir laikydamas 
ir kai kur padarė didelių paskaitą vienam hotely nu- 
nuostolių. Paskutinę sąvaitę krito nuo pagrindų, sunkiai 
vilkai sudraskę daugiau susižeisdamas sau nugar
kaip 100 avių.

GAISRĄ GESINO 
SNIEGU.

Polekos kaime (Šiaulių

kaulį. Manoma, 
jis ir mirė.

kad dėl to

garadžius ir vištininkas del 50 vištų. 
4 lotai žemės ir didelis sodnas. Ant 

'gero maino, galima ir išmainyt Pa
sinaudokite gera proga. (11)

H,
LUKAS

Readville, Mass.

PASAULINE PARODA 
CHICAGOJE.

Jeigu norite pamatyt kaip atrodys 
Pasaulinė Paroda, kuri įvyks Chica
goje, užsisakykite gražų, didelį, artis- 

t • ox - • tižkai padarytą, spalvuotą tos paro-T. Kučinskui. —Straipsnį dos paveikslą. Jis yra užgirtas Ofi- 
..................................... apie technokratiją gavome, jį'
pkŽymi kad Šitą bizni va- RCIU. bet da nespėjome per- aiškinimais ir sykiu visą Parodą bu- 
ręs, lietuvis, kuri policija su- žiūrėti, »

as bravoras ne JO nuosavv- riaut zenotas vyras, kuris mokėtų pasral diduma- 23 per 15 colių __$1-
bė. Jis tenai buvęs pasamdy- n per n coihi - 50 centų, o pats>keletą priaugančių vaikų ir du stip- džiausis. 35 per 23 colių — $2. Pa

PAVEIKSLU STUDIJA
Turi but parduota, todėl parsiduoda 
visai pigiai, tik už $300.00. Vienintelė 
Studija mieste, 10,000 lietuvių koloni
joj, darbo yra pakankamai .

ART PHOTO STUDIO 
201 Adams St. Newark, N. J.

'nno1

tas tik tūlą medžio darbą rius nevedusius vyrus-Gali dirbti už ^teUs’b7s>ms“ Prustas pTr *pa- 1 
atlikti. Kuomet policija bra- 3 p“s,n,nku -Moor,and Far"; štą. Siųskite savo Užsakymą šian-|g
voran įsilaužė, tfįs kiti vyrai ------------------ 12

oabėgo. Lietuvis sako, kad Daktarai duoda Cre- Chica<o’,B 
įie esą tikri savininkai. , .. M—rzzig

osote nuo pavojingų
MALKOS 12 LITŲ, O SU 7 <•

ARKLIU—20 LITŲ. t kosulių
Mažeikiuose kas mėnuo Per dau? ™et-i mus’? geriausi

zU.: .daktarai naudojo Kreosotą kokiojvtl tdip vadinama penkio- nors formoj nuo kosulių, persišaldy* 
ikinė”. Suvažiuoja didžiu-; mų ir bronchitis. Nes jie žinojo, kad 

; yra didelis pavojus leisti joms užsi- 
senėt.

Creomulsion su Kreosotu ir šešiais
___ ii... . ii_ x i kita-'s svarbiais mediciniškais ele-Prie malkų vežimo stovi į mer.tais greitai ir pasekmingai pra- 

USUS apšalęs senas Žemaitis, šalina visus kosulius ir šalčius kurie 1014
tatai vytimis suraišioti. Pa-;kl?£>™ision ^"gaiiS jSjdS^ui 
tinkytas varnų deriamas Į isų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip 
minos I i’e butų ųžsisenėję, vienok jis yra vi-(UinaS. • . 1 Sai nepavojingas ir priimnus vartoti.

---Papuni, kiek nori UŽ tą: -Iusv vaistininkas garantuoja Creo-
vP7imn mnlkn? . mulsion ir sugražina jums pinigus.

įiKsintj. I jeigu jus nepagerėsit po vartojimo
---Ta jau, panąti, cik 12, Creomulsion kaip nurodyta.

iai turgai. Veža kas ką tu
ri.

ITALIONlšKI AKORDIONAI 
(vairių rasių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. | ; ; 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 3 
Imam vartotus a- S 
kordiom^ kaipo ' tj 
dalį mokesties ant į 
naujo. Užganėdini- | 
mas užtikrintas. 

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

B)n» '-land Avė. F41. Chicago

Chas. B.
bebūtai S«

GRABORIUS k 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiant nvo $75 

iki prakihiiaasių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
I CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paea Street 
BALTIMORE, MD. 

j (sitėmykit telefoną Soatk 0093
aMMHHMMMammaMMųMnBMBM

TRĮS AUDINYČIOS PAR 
DUOTOS UŽ $6800.

ap.) pil. Skudrio name kilo Laikraščiai praneša, kad 
gaisras. Nudegė stogas ir American Woolen Co. šio- 
ant aukšto buvusieji daiktai, mis dienomis pardavė tris 
Nuostolių padaryta apie 500 savo audinyčias trijuose at- 
litų. Jeigu nebūtų buvę ap- skintose miesteliuose už $6,- 
snigti kitų trobesių stogai, 800. Websterio miestely au- 
butų viskas sudegę. Gaisrą dinyčia Valdžios buvo įtak 
teko gesinti sniegu, nes arti suota $291,000, bet parduo 
niekur vandens nebuvo. ta iš varžytinių už $750.

litų.
—Ar sausos?
—Degs kap šiaudą.

—Pirk, ponąti, nes paskuti
nį vežimą atvežiau. Malkas 
pardavęs pardousiu ir arklį 
su visąs ratąs. Nabtoriu kou 
šerti.

0 kiek nori už arklį,— 
teiraujasi skrybėlėtas po
nas.

—Imk lygią su visomis 
malkomis. Douk dvidešimtį,; 
risk ir važiouk.
Žemaitis užkirto porą kar

tų savo žirgui per atsikišu
sius kaulus. “Žirgas” parai
tė uodegą, o pirkėjas nusi
juokęs nuėjo prie kito veži
mo.

kitės kosulio ar šalčio kuris užsitę
sia. Visados turėkit Creomulsion ant 
rankų greitam vartojimui. (Adv.)

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei-

& parašysite tuojaus indėdami ke- 
štampas dėl persiuntimo. Adre

Saugo- suokite: (9)
PRACTICAL SALES COMPANY 

121* N. Irvin* Avė.. Deak. 
CHICAGO. TLL.

^OOeOOOeaeeeOOOOOOOMBMOOMMMMMMMOMOMMOM
KNYGŲ BARGENAS

“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išpardaoda knygas až pusę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I^tlio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 836 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdai*ytas, ui.......................................... $.75c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už .............................................................. $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už.......... $4 00

“Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai. cigarnyčios, ir t t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, priaiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui. .

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street Chicago, III.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pusi 
garsinimus, kaip tai: pajieikog- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį- No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį ui sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, kv- 
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po le. 
už žodį, išskiriant pajieškejtmns 
apsivedimų, kurie skaitomi po le. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus
draugų skaitome po 2c.
“Keleivio” prenumeratoriams, kn- 
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po lc. ui 
Pajieškojimai su paveikslu 
nuoja daug brangiau, nes ka 
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimaa greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir asokasų.

KELEIVIS 
281 B10ADWAY,

SO. BOSTON, KAM

t



Sėtau Pmlapit

Ten, Kur Dievai 
Vištas Ryja.

Milijonierius A. Schillin-jlo žiobtus, antrasis sumetė 
ger pasakoja apie Afrikos vieną po kitos musų atneštas rą Karužos-Račkausko šeimų
juodveidžius šitokių Įdomy
bių:

Beveik viso pasaulio stab
meldžiai garbina žalčius 
Afrikos negrai—ir krokodi 
lūs. Krokodilas jiems net 
vienas iš galingiausių die 
vaičių. Ir suprantama: kui 
rasi baisesnį gyvūną už U 
milžiną atogrąžų vandeni; 
kunigaikštį? Kas man ne
suprantama, tai kad negrai 
nevienodai krokodilo dievy 
bę įsivaizduoja: kai kada ji 
jiems—palaimos aitvaras 
kai kada — klastos ir nelai 
mių dvasia.

Aure, negrai pasakoja 
kad senovės afrikiečių kara 
liūs Mena buvęs žynių nūs 
merktas būti kartu su save 
šunim Moero ežere paskan
dintas. Tačiau krokodilą 
pakandęs virvę, kuria buve 
pririštas po kaklu akmuo,su 
griebęs karalių už drabužii 
ir išvilkęs sveiką ant kranto 
Dėkingas karalius pastatęs 
krokodilų miestą ir gyven
tojams įsakęs juos garbint’ 
kaip dievaičius. Netoli mie
sto jo įsakymu buvęs iškas
tas didelis labirintas, kuria
me drąsus lankytojas gale 
davęs pamatyti kelis tuks
iančius didelių balsamuotv 
krokodilų.

Kitur, priešingai, kroko
dilas, kaip ir mums—neken 
čiamas gyvulys. Taip sykį 
girdi, Ombrozo gyventoja' 
užmušę tentyriečių krokodi 
lą ir jo mėsa pakėlę puota 
Tentyriečiai, tai sužinoję 
paskelbę Ombrozo mieste 
gyventojams keršto karą 
užmušę nelaisvius ir savo 
rėžtu pasivaišinę jų mėsa.

Skaičiau vieną arabiška 
knygą. Autorius pasakoja 
kad Tentyro gyventojai vi
siškai nebijodavę krokodi
lų: maudydavęs! jų tvenki
nyje ir net jais jodinėdavę 
Tikrai jodinėdavę. Stryktel- 
davę, girdi, krokodilui ant 
kupros, pažabodavę jo nas
rus geležine lazda, ant ku
rios galų budavosios užner
tos nemenkos virvės, ir jodą 
vę sau ramiai į kitą tvenki
nio ar upės kraštą. Kaip ma 
tote, nė amerikiečiai tokie 
sporto iki šiol neišrado.

Šiandien, reikia pripažin
ti, Nylo srityje krokodilu* 
niekas nemyli ir negarbinr 
kitaip, kaip su šautuvu. De? 
to jie čia jau netaip gausų? 
ir .labai baukštųs. Kas be ko 
žinoma—ir čia kada-ne-ka
da pagriebia kokiam vasa
rotojui už kojos. Bet tai tik 
išimtys.

Kitaip Afrikos gilumoje. 
Tenai ir šiandien krokodilas 
dar dievaitis. Vieną diena 
apsistojau viename Arsi- 
noės aukštakalnio kaime. Po 
pietų kaimo karaliukas ir jo 
taryba nusivedė mane pa
žiūrėti jų garbinamą kroko
dilą. Nekoks malonumas, 
bet reikia eiti, kad kviečia. 
Einame ne tušti, supranta
ma, nes sauso nė krokodilas 
neklauso, nors visad vande-; 
ny gyvena. Aš nešiau gerą 
keptos mėsos gabalą, kara
liukas kaži kokio miltų jova
lo, o vienas iš ministerių — 
vyno butelį. Krokodilą ra
dome išsitiesusį ant kranto. 
Daugiau kaip šešių metrų il
gio, pravirais žiobtais, įpe
nėtas, nudribusiu pilvu—tai 
juk netaip jau maloni būty
bė musų akiai, ypač ką tik 
po pietų. Bet priėmimo pro
tokolas to reikalauja ir ką 
darysi— reikia taikytis prie 
papročių.

Sigai vėpsoti į vėpsantį 
krokodilą nereikėjo. Tuojau 
atsiskubino vienas žynys, 
padai kitas. Pirmasis be jo
kios baimės atvėrė krokodi-1

dovanas ir užpylė geru gur- rankose, sugalvota "supirkti** 
tšniu vyno. Sakau geru gur- akcijas ir už jas "užmokėti” be
daliu, nes “padugnės” išbai- procentinėmis notomis (vekse- 
<ė pats žynys, kad jo paties bais), ir sekantiems buvo tai{ 
tune jėgos atsigautų. Pa vai- akcijos parduota:
lydintas, riebusis dievaitis 
perplaukė per tvenkinį i ki- 
ą pusę ir apsivertė isaulyje 
int kito šono.

Teko matyti galingesnių 
Afrikos karaliukų, kurie lai
ko kelis prijaukintus kroko- 
lilus ir iškilmėse vadžiojasi 
uos, kaip šuniukus, prie 
Tandinių prisirišę.

Kitame kaime man vėl te- 
:o eiti aplankyti krokodilą, 
dienas stabmeldis jam buvo: 
Įnešęs porą vištų. Vieną į- 
letė į tvenkinį gyvą. Kroko- 
’ilas kaip pradėjo vartalio- 
is, sukinėtis, žiobčioti, pur
iais aplink stovinčius drab- 
tyti—tikras pragaro vaiz- 
Tas. Man net šiurpuliai ku
tą varstė. Paprašiau, kad 
ntrąją negyvą įmestų. Pa

klausė. Bent kiek žmoniš- 
dau.

Tokių vietų, kur krokodi- 
ai garbinami ir maitinami, 
Afrikoje dar yra nemažai. 
Tai patys tamsiausieji, kunu 
r dvasia skurdžiausieji kal
neliai. Krokodilas ryškiai į- 
Taizduoja tą piktadarę dva- 
ią, kurios vergija tebeslegia 
dar ištisas sritis, milijonus 
anoniu.

Iš Paukščių Gyve
nimo.

Nepaprasta kova dėl 
būvio.

Kaišedorys. Trakų apskri 
‘y, kai kurie žmonės šiomis 
dienomis buvo liudininka; 
nepaprastos kovos žvirblic 
n kregždėmis dėl lizdo. Pil 
Antanavičiaus namuose 
Tegždės turėjo susilipdžiu 
ios lizdą, kuris labai patikt 
žvirbliui. Jis jį pasisavint 
’r jokiu budu nesišalino v 
-o, nors kregždės jį kiek ga-
ėdamos varė. Po kiek laike i , . . .
namu šeimininkas pamatė * Bendrov®j akcijų pardavimo 
didelį kregždžių pulką. Vi- biznis- Suprantama, eiliniai ak

J

sos kregždės snape turėję 
ttsinešusios po dumble 
▼niutuliuką, kuriuo kiekvie
na, prie lizdo priskrisdama 
ipdė lizde betupintį žvirb 
t Bematant jis buvo gyvas 
‘užmūrytas”. Tai padariu 
ios išsiskirstė ir tik po ke- 

’ių dienų grįžusios atkrapšto 
iždo angą ir pašalino iš jc 
žvirblį, bet jau negyvą, š; 
kregždžių darbą matę žmo 
lės negali atsistebėti jų su
manumu.

Grįžo žieduoti varnėnai.
Lietuvoje, Kvietiškių kai 

me, Rokiškio apskrity, per 
nai rudenį buvo žiedais su 
žymėta dvi pore>s varnėnų 
kurios šiemet grįžo ir užėmi 
pernykštį savo lizdą. ’

Afrikos “Gražuolė” Neiv Yorko Nelaisvėj.

Si antelopa buvo sugauta rytų Afrikoj ir šiomis dienomis 
atvežta i New Yorko zoologijos daržą. Tai yra vienas iš baikš
čiausių laukinių gyvulių ir retai iš girių gilumos išeina. Kiek 
žinoma, šitos veislės ožka da tikpirmutinė buvo gyva sugauta.

S Jt K « V13. 50. BOSTON

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
ISTORIJA IR PADĖTIS.

Kaip ir koki biznį vedė pir
mutiniai B—vės vadai, galima 
suprasti jau štai iš ko:

Kad išlaikyti Bendrovės vai-

Akcijų skait

1. Romanui Karužai, 1.00C
2. Vai. Karužai 1.00
3. Vintui Karužai 20
4. Vac. Karužai 20
5. Laurai Karužai 20
6. Marei Karužai 20
7. Sieliai Karužai 20
8. J. Strimaičiui 1.00
9. S. Strimaitienei 1.00

10. A. B. Strimaičiui 1.00
11. P. J. Žiuriui 1.00
12. M. W. Bushui 1,00
13. J. S. Lopattai 1.00
14. V. K. Račkauskui 1,00

Viso akcijų 10.00

Turint saviškių rankose 10,- 
000 akcijų, be pinigų Įgytų, ga
lima buvo netik lengvai sudary
ti kverumą. bet podraug suda
ryti ir direktoriatą iš tokių as
menų. kurie organizatorių pla
nams nebuvo priešingi. Apart 
to, už šią transakciją—išduo
dant 10,000 šėrų be pinigų sau 
savo šeimai ir draugams— Ro
manas Karuža pasiėmė iš Ben
drovės $2.000.00 komiso.

Vėlesnis direktoriatas, išty
ręs ši švindelį, transakciją pa
naikino ir akcijos buvo atšauk
tos. bet du tūkstančiai komiso 
jau pasiliko pas Karužą.

Beveik panaši transakcija bu
vo ir su J. J. Bačiunu. Račkaus
kas "pardavė” p. Bačiunui 50 
akcijų $5000.00 sumai ir gavo 
įžtai $500.00 komiso. Momentą 
iai “nupirko” nuo p. Bačiuno 
už $5000.00 “Lithuanian Pub- 
ishing Co.” akcijų (ta bendrovė 
lada leido buvusią Olševskic 
‘Lietuvą” Chicago). Vėliau ben- 
irovė toji subankrutavo ir akci- 
os liko be vertės, bet mušt 
bendrovės šėrus $5000.00 sumai 
>. Bačiunas tebeturi.

Taip tai buvo varomas musų

?ininkai mokėjo “cash”, šventai 
manydami ir tikėdamiesi pagel 
tėti atstatyti Lietuvą...

Kiek išmokėta komisų?

Peržiūrėti visas knygas imtų 
torą mėnesių laiko, todėl pasi- 
enkinsim veikusių revizijų ko- 
nisijų raportais, iš kurių maty- 
i išmokėtos sekančios sumos u:: 
lgas. keliones ir komisus nuro 
lytiems asmenims:
1. Romanui Karužai $29,123.0!
2. V. K. Račkauskui 19,181.0!
3. Jonui Strimaičiui 18,880.7
4. A. S. Trečiokui 11,263.8'
5. M. W. Bushui 9.978.35
6. P. J. žiuriui 9.609.0'
7. A. B. Strimaičiui 3.905.28
8. J. S. Lopattai 2,641.2h
9. Kun. P. Gudaičiui 1.124.89

10. J. O. Sirvydui 163.50
11. Kun. N. J. Petkui 85.00

Viso išmokėta $105.587.04

Tas buvo maž-daug 1917-1921 
metų laikotarpy. Todėl aišku 
’tad ketvirtdalis visų nuo žmo
nų surinktų pinigu nuėjo orga- 
tizatoriams ir direktoriams už 
dsokius “pasidarbavimus”.

Kur dingo kiti pinigai?

Iš revizijos komisijų raporte 
andu sekančius išmokėjimus 
tuo 1917 iki 1921 m. (nuo 1921 
-n. Bendrovė jau nustojo akty
vai veikti):

1. Direktoriams ir organiza-
oriams .................. $105,587.04

2. Resoreine Companijoj žiū
ro   88,700.00

3. Algoms išmokėta 52,13638
4. Kiti komisai ir išlai-

ios ........................... 3532339
5. Skelbimams ir publikaci

joms - -....................... 23,390.14
6. Nuostoliai parduodant U. 

5. Liberty bondus .. 15,619.18
. Nuostoliai įkuriant Bal- 

jc States Banką 14377.62
8. Smulkioms išlaidoms (?) 

12,531.82
9. Paštas ir raštinės išlai

kė ........................... 12365.01
10. Raštinės baldai ir įtaisy

mas ........................... 5,698.48
11. Kelionės (?) .... 4,586.57
12. Dividendai (1917 iki 1920

metų) .......... • •............ 8,665.90
Viso ................... $397,281.43
Ankščiau paduotos sumos 

Bendrovei yra jau “dingusios
Pradedant su 1922 m. Bendro

vės išlaidos yra tiktai alga sek
retoriui (pirmiau $40.00 Į savai
tę, o dabar $35.00), taksai, nuo
šimčiai SLA. direktorių ir ras
inės išlaidos, metiniai susirin
kimai — viso apie $5,000 į me
tus.

Reikia taipgi pastebėti, kad 
tnojaus po karo Bendrovė pada
rė pusėtinai daug pelno iš siun
timo pinigų Į Lietuvą, už laiva
kortes, už siuntimą prekių, už 
parduotą benziną ir gazoliną 
Lietuvoj, taipgi už nuošimčius 
ant pinigu,—viso iš tų šaltinių 
yra gauta apie $211,000.00. Ti
kras skaitlines vargiai kada bus 
galima gauti, nes knygvedystė 
yra labai neaiški ir daug rekor
dų trūksta.

Kaip yra su indėliais?

Indėlių - investmentų yra Lie
tuvoje ir Amerikoje, ir juos tu
rime atskirai enumeruoti.

Lietuvon buvo perkelta $175, 
000.00. ši suma buvo paversta 
4.000,000 auksinų. Tais pinigais 
buvo atidarytas Kaune Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės skyrius, 
kurį greit iš Amerikos persikėlė 
Romanas Karuža su visa savo 
šeima, podraug jo švogeris Jo
nas Strimaitis ir, pagaliaus, 
Račkauskas. Iš tų 4 milijonų 
auksinų buvo įdėtos sekančios 
sumos į tveriamas naujas bend
roves:

Į “Nemuną” 1,000,000 auksinų 
į “Ringuvą” 1,301,000 
Į “Dubysą” 804,000 
Į Kred. Banką 895,000

Viso 4,000,000 auksinų

Kada Lietuva permainė savo 
piniginę sistemą, pakeisdama 
markes ir auksinus į litus, tai 
tie 175,000.00 Bendrovės pinigų 
liko tik sekančios vertės:

“Nemuno” 415 akcijų po 250 
litų — $10,375.00.

“Ringuvos” 2554 akc. po 100 
litų — $25,540.00.

“Kredito Banko” 2361 akcijų 
po 100 litų — $23,610.00.

Viso $59,525.00

Iš to aišku, kad Lietuvoj din 
go musų $115.475.00 (iš $175, 
000.00). Vėliau “Dubysa” visai 
žlugo f*Ringuva” jau beveik žlu
gus. Nors nominale vertė musų 
akcijų Lietuvoj yra $59,525.00, 
bet norint jas dabar parduoti, 
vargu butų galima gauti $20,- 
000. O sudėta $175300!

Turime taipgi $4,900 vertės 
Lietuvos Laisvės Paskolos borv

dų. kuriuos taipgi galima pris- 
kaityti prie indėlių Lietuvoj.

Amerikoj turime įdėję pini
gus sekančiai:

1. Lietuvos žemės Bankas,
kun. žibaus organizuojamas, da
bar jau dingęs...........$2300.00

2. Baltic States Rankas, iš ku
rio visi pinigai laikui bėgant iš
traukti ir sunaudoti bėgantiems 
reikalams ............... $63,710.00

3. Progresą Shoe Co. pirkt’
šėrai, kompanijai subankruta
vus, žlugo................... $1.000.00

4. Resorcin Chemical Co..
kompanijai subankrutavus, žh»- 
?o ......................... $88300.00

5. Lithuanian Publishing Co. 
■>irktų šėrų Bendrovės serais, 
iahar Bačiuno rankose$5,000.00

6. American Home Builders 
Co., kuriai kompanijai esant la
bai blogoj padėty, indėlio vertė 
vra abejotina ...... $20,000.00

7. Bendrovės namas New Yor
ke, ant kurio yra $40,000 skolos 
Susivienijimui ir apie $3,000.00 
*aksų ir kitokių “liens”, bet na
mas Bendrovei su remontais iš 
viso kainavo...........$110,000.00

Ką ištikrųjų turi
Prie dabartinių aplinkybių 

tiekas negali tikrai pasakyti, 
'tas yra šiandien ko verta, arba 
kokia vertė to paties daikto bus 
"ytoj. Todėl ir mano čion paduo
damos skaitlinės, yra tiktai iš
reiškimas asmeniškos nuomo
nės. Mano manymu, dabartinis 
Bendrovės aktualis (ne ant po- 
oieriaus) turtas yra maž-daug 
sekantis:

1. Namas, į kurį įdėjome 
$110,000.00, atėmus SLA. mort- 
gičių sumoj $40,00030 ir užsi
vilkusius taksus, etc. $50,000.00

2. Lietuvos Laisv. Pašk. bon-
dai ............................... $4,900.00

3. Lietuvos indėliai: “Nemu
nas” ir “Kredito Ban 
kas”  ................... $20,000.00

4. Ofiso įtaisymai ir bal
dai  $500.00

5. Pinigai banke ir ant rankų,
pagal komisijos raportą sausio 
6, 1933 m.......................$4390.00

Tikras Bendrovės turtas 
apie  ............... $79,990.000

Akcijų turime išduotų (37,- 
593) už $355.930.00, o turto tu
rime apie $80.000.00. taigi musų 
akcijų vertė yra apie $2.00 su 
viršum.

Kadangi Bendrovę beabejo 
turėsime likviduoti, nes joks bi
znis nei prie dabartinių aplin
kybių, nei greitoj ateityje neį
manomas. ir kadangi pasirodo 
jog prie geriausių aplinkybių ir 
didžiausių pastangų paskutinia
me šėrininkų suvažiavime buvo 
galima gauti tiktai 11364 akci
jų reprezentaciją, ir likvidavus 
Bendrovę ir paskelbus proporci- 
jonalę akcijoms turto padalini 
mą, vargu atsišauks daugiau 
kaip 15,000 akcijų, o kadangi 
likvidavus, neatsišaukusia akci
ninkų pinigus amžinai nieks ne
laikys. tai beabejo pinigai Ims 
išdalyti tiktai atsišaukusiems, 
ir todėl dar vis gali išeiti po apie 
$5.00 su virš už akciją.

Paduodamas šitas žinias, aš 
nenoriu nieko nei kritikuoti, nei 
teisti. Kiekvienas gali daryti 
savotiškų išvadų. Ar šiokį ar to
kį nuosprendį išnešime, ar mes 
ką smerksime ar atleisime, skir
tumo nedaro: Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės milžiniškas tartas 
yra žlugęs, ir Amerikos lietu
viams, jį sudėjusiems, dingęs.

Vienok turime dėti visas pa
stangas. kad iki birželio 1, 1933 
m. gautume atstovybę (pamai
nas, proxies) dar ant 6.533 akci
jų, ir todėl visi tie akcininkai, 
kurie savo įgaliojimus dar nesat 
išdavę, padarykit tai tuojaus, 
nes jei iki tai dienai nesudarygim 
reikalingą kvorurmą,tai sulauk
sim Bendrovės Speciali akcinm-

C
DR. MARGĖMS

Gydytojas iri

įs-u. 
3325 So. Habtod St 

. CHICAGO, IIX. 
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kų susirinkimą liepos mėn. šių 
metų ir Bendrovės vargus nu
tarsime vienaip ar kitaip likvi
duoti. Bet tie akcininkai, kurie 
neatsišauks, jau negalės likvida
cijoj dalyvauti ir visi jų į Ben
drovę įdėti pinigai jiems dings: 
jais proporcionaliai pasidalys 
tie, kurie atsišaukė ar dar atsi
šauks.

Taigi, Bendrovės akcininkai, 
mrs dabar, nors tais likučiais 
lar susirupinkit.

Adv. F. J. Bagočius, 
Liet. Ats. B-vės Vice-Pirm.

253 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

SMARKUS BĖGIKAS.

Glenn Cunningham, Kansas 
universiteto studentas, laimėjęs 
bėgimo lenktynes New Yorke. 
Jis išbėgo vieną mylią į 4 minu
tes ir 13 sekundžių.

DR J. MARCUS
» MASKVOS IR KAUNO 

M slaptą ir kraaii 
ir vyrų, fcraaja ir i

Elektriką » «•€ gydraut

281 Hanover St, Boston
Tel. Capitol 2257 HigUaada toli

♦ Valandos: Noo 9 ryto iki 8 vakaro.
* Kedeliomis: iki 5 vai po pietų.

KELEIVIO" KALENDORIUS 
1938 Metanu.

5IV metų 
idomus.

‘Keleivio'’ Kalendorius yra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
. Kokie bus šįmet saulės užtemimai?

Kaip toli mėnulis nuo žemės ?
Profesoriaus Shspley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kebas”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtu? 
Ką reiškia laivą signalo raidės “SOS”? 
Kiek yra visam pasauly finų?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno Įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Nevrtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai? - 
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės 
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1938 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveiksią.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleivio” skaRyto- 
jnus tik 25 centai.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvotėrį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome atsiųsti įtampą ii Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

KELEIVIS
ZS3 Bro«dway
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DELHI, ONT., KANADA .

Nėra kaa veikti, tai rengia- 
šokius.

Lietuvių čia nedaug, bet 
parengimais mes neatsilie- 
kame ir nuo skaitlingesnių 
tautų, šią žiemą turėjome 
suruošę jau dvejus šokius. 
Ką gi daugiau veiksi? Ren
gia šokius lenkai, rengia 
rusai, tai mes, lietuviai, ne
norim atsilikti. Juk musų 

; “suktinis” neblogesnis už 
kokį ten “krakoviaką” ar 
“kazačką”.

Ypač šauniai musų šokiai 
išrodė 13 vasario, nes buvo 
gera muzika: griežė dūdų 
orkestrą iš Toronto. Tas net 
anglams patiko. Ypač malo
nu, kad musų jaunimas šo
kiuose gražiai užsilaiko, ne
pasigeria. Vienas anglas iš
sireiškė, kad lietuviai šituo 
žvilgsniu esą šviesesni net 
už anglus, nes pas lietuvius 
jis nematęs nei vieno girto 
jaunuolio. O pas mus, girdi, 
anglus, jaunuoliai būtinai 
stengiasi šokiuose pasigerti, 
nes kitaip nesą “good tame”.

Dr-as E. W. Zumstein ši
tiems musų šokiams aukojo 
$10, už ką mes tariame jam 
viešai lietuvišką ačiū.

Vienas iš lietuvių.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Palntkimo sene ar 
naujo. Didelio ar Mažo ir *~— 
ant kelio karia suteikė Tskstsnėiaaes

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyne ar mo

teris tari tnojaus rašyt pas W. S 
Rice, 56-E Main St., Adams, N. Y. ia- 
tandymai dykai jo paikios metodos. 
Tik. uždėk ast patrokosies -vietos ir 
žaizda užgis ir jums bos greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visa amžių pritaikyto ją. Kam 
riziknot kad prisimestų gangrina nao 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos ? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot Išbandyk tuojau dykai, Bes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tnojaus W. S. Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y.
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MUŠTYNĖS ANT TURŽĖ
NŲ PLENTO.

Turžėnai, Kauno ap. Sau
sio 30 ri. Turžėnų plente, 
prie pat urėdijos raštinės, j-

ALYTUJE BUS DVI DIDELES BYLDS^0^^-^^'

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo nmq korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižtų.)

0 Nubausti Komuni- 
štai.

Kauno apygardos teismo' 
išvažiuojamoji sesija Aly
tuje kovo 7-9 d. spręs dvi 
dideles žmogžudystės bylas 
—Šarkaus ir Dobrovolskio.

Praėjusių metų rugp. 3 d. 
netoli Merkinės, Purklių 
km., giraitėje Juozas Šar- 
kus sučiupęs pakelėj R. Cel- 
skaitę išgėdino ją, paskui, 
perpiovęs gerklę, savo negy
vą auką nugabeno Į mišką ir 
ten paslėpė.

Antros bylos autoriai dar 
žiauresni: Dobropolės km., 
Nedzingės vals., gyventojas 
Jurgis Dobrovolskis jau ku 
ris laikas nesugyveno su sa
vo žmona ir turėjo meilužę 
Antaniną Šidlauskienę. Do-

12 METŲ KALĖJIMO 
UŽ AMERIKONO AP1 

PLĖŠIMĄ.
Praėjusią vasarą

nės. Pradžioj ėmė muštis tik 
pora asmenų, bet vėliau pri
sidėjo daugiau važiavusiu iš 
Kauno ir prasidėjo tikra ko
va. Kovėsi kartigaliais. Ir

Kaltinamųjų suole buvo 
•Jankus, Guzevičius, Vincas 

kuri laiką susisiekimas Plen-|Saufeteris, Polianskaitė, 
. x • yiena^ tu ties Turžėnais buvo nu-|3effalvtė ir ProkooievasAmerikos lietuvis norėjo su- trauktas. nes niekas nedrįso PfrS du - Jankus ir
npazmti su Kauno grožybe-nv£lv„x:„At: .mTo .praeiti ai pi avaziuoti pro I juzevicius teismui pareiškėmis, tai pasisamdė vežiką n ar|)a įsikarščia-lfcad tikrai esą komunistai
važiavo. Revazniodamas a- b,,,.;,, aviuiuu&uu,i vusius. kui ių kov esi daugiau I prisipažino spausdinę atsi-

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ LIETUVĄ TIL 

ŽĖJ.
Kauno apygardos teismas Vokiečių telegrafo agen- : 

nagrinėjo septynių asmenų turų pranešimu, Tilžėj įvyko' Pakapinės vkm., Rokiškio 
bylą, kaltinamų, priklausius prieš Lietuvą nukreipta de- valsč. gyvena du neturtingi 
komunistų organizacijai, monstracija ryšy su 10 metų anūkai, Ruseckas su žmo- 
platinus ir spaudinus komu- Klaipėdos prijungimo su- Į na. Kur buvę atsibasto eigo- 
nistinius atsišaukimus etc. kakčia. Hofmanas pasakė I nas ir čigonė ir, matydami „

Lietuvą Įžeidžiančią kalbą. I kad Ruseckai neturtingai gy-įSi^> . . .. ,
nieko nesivaržydamas pa (vena, klausia, ar nenorėtų Kurt laiką Ruseckai sąly- 
reiškęs kad Klaipėdos kra-Į pralobti. O kas pralobti ne- ga? pūdo. Pastebėję kaimy- 
štas niekados nėra buvęs lie 1 . . _ ”Q1 «« i

Kaip Du Kaimo Seniukai Aitvarą Perėjo.
Ne pasaka, bet tikras šių 

dienų atsitikimas.
nešiąs turtus. Įsako dar či
gonė 2 savaites laikyti ne
gesinus žiburį ir nežiūrėti 
spintom Be to, įsako niekam 
nė žodžio nesakyti, o jei šių 
sąlygų nepildysią, tai arba 
iš proto išeisią, arba apak-

tuviškas ir kad jo gyventojai 
esą vien tik vokiečiai. Be to 
Hofmanas pareiškė, kad jei 
Lietuva norinti draugiškai'

norėtu? Panorėjo ir Rusec- ??? Vlsą na,k.t! ginamą 
tas, k labai panorėjo. Cigo- *lbur>’ P'ad?.J.° t«!.rau‘,ls- įr 
nai jiems pasiūlė išperėti Rus^kai neiškentė “pasi- 

g5Te savo laime. Kaimy
nai pradėjo juos “dumint”Aitvarą, kuris jiems 

vrinešiąs: ir pinigų, ir gru
Ruseckas sutin-

nugabentas Į Marfjampo. kurio“ S Suk^n—H

tybinės užkandžiavo. Prie,įkirst^is ir važiuoti ^liau 
amerikono vėliau prisistatė 
du piliečiai vaidiną vargšus

šeikos, gerai apsikulę, emelgynė prof. Bieliackinas, ad-

ir alkanus žmones. Gerašir-' 
dis amerikonas vargšus pa-'

REIKALAUJA ANTRU

vok. Žymonas, adv. Fridma- 
nas ir kiti.

brovolskis savo žmoną vis {sisodino už stalo ir jau tryse į
grąsęs užmušti, tai Dobro
volskienė visur eidavo su 14 
metų amžiaus savo sunum 
Antanu. 1932 m. spalių 19 
d. rytą juodu nuėjo pirties 
kurti, kurioje buvo sudžiau
ti linai.

Pirty kilo gaisras ir Dob- 
brovolskienė su sunum su
degė. Tardymas nustatė, 
kad pirtis pirma iš lauko 
pusės buvo užkabinta, o vė
liau padegta.

Dobrovolskis su Šidlaus
kiene dabar sėdi kalėjime.

Juodu kaltinami, kad tar
pusavy palaikydami meilės 
santykius, kuriems kliudė 
Dobrovolskienė, susitarę už
kabino pirtį ir Dobrovols- 
kienę sudegino, o toks nu 
žudymo būdas buvo itin 
kankinantis.

stiprinos. _ gale ir šiais metais, nekurie
Kiek vėliau atėjo ir veži- Viekšnių miestelio gyvento

jas. Gėrė ir valgė keturiese. jaį gavo kvietimus, kuriuose
skirstantis kipmp “vargšai” * _• i -A- v

KARTU MOKĖTI MO- I. Teismas taręsis keletą va- 
KEScUJS Ilanuiį puskclbc sprendimu,

Viekšniai. Praėjusių metų | ^S^l kun Jankus Pr. nu- 
‘ baudžiamas 6 metus sunk.

Ruseckienė labai susi- 
vaiko nuo

SUGRĮŽO IŠ ARGENTI
NOS BE KOJŲ.

Pasvalys. Pasvalio vienk. 
pil. Kazys Petkevičius, apie 
33 metų amžiaus, prieš 6 
metus sykiu su daugeliu e- 
migrantų buvo išvykęs lai
mės jieškoti į Argentiną. 
Šiomis dienomis sugrįžo i 
gimtą kampelį be abejų ko
jų, nuplautų gerokai aukš
čiau kelių.

Skirstantis kieme •‘vargšai 
įuolė savo vaišintoją ame- 
ikoną: sumušė, atėmė 100 
t. ir įvertę girtą į ravą pali
ko.

Policijai pavyko išaiškin- 
i, kad amerikoną apiplėšė 
ėvas su dviem sūnumis — 
Stoleriai.

Stolerių byla dab^r buvo 
prendžiama Kauno apy

gardos teisme. Nagrinėjant 
bylą visą laiką posėdžių sa- 
'ę atakavo dideli būriai Kau
lo vežikų. Apygardos teis
mas visus tris Stolerius nu
baudė po 4 metus sunkiųjų 
larbų kalėjimo.

raginama sumokėti dar ne
sumokėtų valsčiaus savival
dybei mokesnių už 1930 ir 
1931 m. Kilo nemažas susi
rūpinimas gyventojų tarpe. 
Laimingi tie. kurie dar kvi-

darbų kalėjimo, Guzevičius 
A. 5 metus, Vincas J. Sau- 
feteris, Polianskaitė ii- Pro- 

Įkopievas po 4 metus sunk. 
darbų kalėjimo. Bet Proko- 
oievui, kaip nepilnamečiui, 

[bausmė vienu trečdaliu su
mažinta ir todėl jis bus iš-

tus užlaikė iki šiam laikui,! Akytas sunk. darbų kalėji 
bet kaip su tais, kurie kvi-lme 2 metus> 8 Se-
tų jau nebeturi? Tiems teks 
antrą kartą mokėti ir “girti” 
vietinę tvarką.

galytė išteisinta.

APIPLĖŠĖ LATVUOS 
PILIETĘ.

Šiauliuose, Gubernijos 
laukuosjies pačiom kareivi-

čigonai klausia, kiek lai- Pimf- . ,,. ,. 
ko norėtų jie aitvarą laikyti. Jau^ino - kliedi
Ruseckui užteko 4 metu bet velnius , gainioja~t.usech.ui uzveno metų, ueu t_ vifrsVin “ainiui”Ruseckienė, “dievobaimin- «?nkosi. Irkitokių stukų

kaimo moterėlė, prašo aitvaras P"d?r«- Cl«onal at>- 
■ ugonus, kad aitvaras butų d» .keletą gyventojų,

nių kaimu rastas rave negy-l^ namuose visą j’ų gyveni- & --------
vas žmogus. Apžiurėjus po-|m^L . .licijai, paaiškėjo, kad tai J .ai}ksto paima čigone ------------
Ruplys Povilas iš Modkunu ’tlygimmą. Senukus apveda Panoterių vals. savivaldy- 
kairno, Vabalninko v. Sau- P .sykuf apiJ trob?’ Pjsk?1 bė stato savo dviejų aukštų 
šio 5 d. buvo išvažavęs į|;uklupdo abV.. kan!ban.<> namus, šiuose namuose tipls 
Biržus ii- tą pačią dieną gid- .<aVlpe’ aP<aub.ia "įarska ir pašto agentūra, savivaldy- 
ždamasbuvo užsukęs pi H"
savo giminę, iš kur jau vėlo
kai grįžo į namus. Ties mi
nima vieta arklio pasukta į
paia\ę ii vežimo aP^sta* paduok Bremeno firmos daro žygių
X™ ™n?eng« taiU;-elT da vižos kiaušinį i? įsako Lietuvoje užpirkti didelnį 
ne buvo vandens, tai \elio Laktimis ga|e koj„ iovoj lai- ąžuolų kiekį. Iš musų ąžuolų 
ms rastas įkritęs galva van-.?: -J y. ? ctotinT- oripr.in ir užvirtę ratai Ark l^11’ ° P° 2 sąvaičių spintoj, į bus gaminamos statines a- f.S JSrSlJvtfLrin Ikurią čigonai paliko užraki-’lui. nes Vokietijoj laukiama

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS.
Einant nuo Vabalninko 

Biržus vieškely ties Karkli
i :

VALSČIUS STATOSI 
NAMUS.

;sako poteriauti čigonei pri- bės raštinė ir policija. Sta- 
| žiūrint, o čigonas visą jų tymo darbą prižiūri viršaitis 
[turtą, esamus drabužius Švėgžda.
spintoj ii*.kitur, iškrausto ir, ------ -—
pšnešęs į kiemą sukrauna į i Kelios Karaliaučiaus ir

VILIJAMPOLĖJ IRENG
TAS KREMATORIU

MAS.
Teko patirti, kad šiomis 

dienomis galutinai įrengtas 
krematoriumas prie veteri
narijos instituto Vilijampo
lėj. Išbandymui buvo su
deginti 4 klgr. mėsos ir nu
statyta, kad jis savo pasky
rimui tinka. Krematoriumas 
tuo tarpu bus naudojamas 
mokslo reikalams.

UETUVOJ RINKS PINI
GUS AMERIKOS LIE

TUVIAMS.
“Lietuvos Žinios” rašo: 
Draugija užsienio lietu

viams remti ruošia didelę 
rinkliavą badaujantiems ir 
vargstantiems Pietų Ameri
kos lietuviams sušelpti. Tuo 
-eikalu greitu laiku dauge- 
riui asmenų bus išsiuntinėti 
aukų rinkimų lapai, bus pa
skelbti tam tikri atsišauki 
mai, bus kreipiamasi į įvai
rias organizacijas, kviečiant 
oadėti šiam taip svarbiam 
musų tautai darbe ir p. Per 
rinkliavą manoma bent da
linai labiausiai vargstan
tiems lietuviams padėti.

PERĖJO I ŽYDUS IR VA
ŽIUOJA PALESTI 

NON.
Vienas Kauno darbinin

kas negaudamas darbo per
sikrikštijo iš evangeliko į 
žydus ir važiuoja Palestinon 
darbo jieškoti.

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą
Su Didele Vasarine Ekskursija

LAIVU S. S. FREDERIK VIII
Iš NEW YORKO BIRŽELIO 3,1933

Trečia klesa — 
Tnristine klesa 
Kabinine klesa

LAIVAKORČIŲ KAINOS
I vieną puse J abi pusi

-----------  SS2.00   $153JW
--------- 111.50   187.00
--------- 132J10   245.00
Taksai reikia primokėti —

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ. UŽSAKYMŲ IR 
LAIVAKORČIŲ KREIPK IT tS PAS MUSŲ AGENTUS

"Vienybė”. 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Vekckis, A. 502 South Avė., 
Bridgeport, Conne

Bartkevičius, P. 078 N. Main st., 
Montello, Mass.

M’ashner. C. J. 1921 Carson St. 
Pittsburgh, Pa.

“Dirva", 6820 Superior Avė , 
Cleveland, Ohio

“Naujienas", 1739-S. Halsted st. 
Chicago, III. •

Ambraziejus. J.. 16S Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Trečiokas, A. S., 197 Adams st.,
Newack, N. J.

Žemantauskas, J. 130 Congress 
Avė , Waterbury, Conn.

Varašius, A.. S. 12th&Carson st.
Pittsburgh, Pa.

Molis. P. 1730— 2 Ith St.
Detroit. Mich.

Urbiau, J. J, 187 Oak St 
Lawrence, Mass

Atlantic Travel Service.
K. Sidabras, 342 Kroathvay So Boston, Mass.

Arba pas bile kurį vietinį agentą, arba tiesiog į Kompanijos ofisus:

SCANDINAVIAN=AMER1CAN LINE
27 Whrtehall St.. 
Nevr York, N. Y.

248 M'aabington St.. 
Boston. Mass.

130 N. LaSalle SU 
Chicago. III.

NUBAUDĖ UŽ PADEGI 
MĄ-

Skaitytojai atsimena, kad j nėm vakaro metu tapo api- 
1931 m. gruodžio m. Anyk- J plėšta Latvijos pilietė Liza 
ščiuose buvo didelis gaisras. Lejer, kuri buvo atvykusi 
Tardymas nustatė, kad na-1 aplankyti tarnaujančio ka 
mai buvo padegti. Kaltais J riuomenėj savo posūnio, 
buvo įtarti sudegusio namo Plėšikas iš jos atėmė ridi- 
savininkas S. Binderis ir jojkiulį su pinigais ir pirštines, 
sūnūs. j bet tuoj pat tapo sugautas.

Dabar Panevėžio ap. teis
mas, atvažiavęs į Anykščius, Į SUNAUS KERŠTAS
šaulių salėj nagrinėjo šią! TĖVUI
bylą Liudininkų buvo iš- PaskutiJkj km. Jonavos 
sauktą apie oO. Publika sa- Raun* g.
len netilpo.

ŪKININKAI PALIEKA 
TURGAVIETĖJE NEPAR 

DUOTUS ARKLIUS.
Prienai. Penktadieniais 

ūkininkai nepardavę arklių, 
neturėdami jiems pašaro 
palieka arklius turgavietėje, 
bet policija stropiai seka ir 
ūkininkams protokolus už j 
palikimą arklių rašo. Bet u- 
kininkai visgi palieka.

Sunaikinamas Peršali
sa Nebrangiu Vaistu

"Mano trijų metų «-orus susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Kxpeileriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekanti ryta peršali
mas buvo jau vi«škai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Paia-Eicpelle- 
rj gydymai duo persišaldymo, skau
damu muskvlu. sustirusių sąnarių ir 
gėlimų kojų pėdų.”

S. D.
Travis. Stater. Iriand.

PAIN-EXPEIAER
KELIAUK I LIETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LIBIJA
' B New Yorko

į KLAIPĖDĄ.
Per Cothenburgą

GREITA
________ KELIONE

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”

PIGIOS LAIVAKORTES

Išplaukimai iš Neur Yorko: 
Drottningholm. Kovo 18 d.
Kungsholm. 
*Gripsho)m, 
•‘Kungsholm 
Drottninghoim. 
*GripshoIm,

lys išsimovęs iš pakinktų nu-, *. • •
bėgęs atgal i Kretiškių k. atsirasiąs
Velionis buvo nesenas, treti [jĮems reikesli> "Mitinti, o jis Amerikos. 
metai kaip vedęs, paliko Į _ _ m yT --
žmoną su vaikučiais. | 4 /. LIETUVĄ.

aitvaras ir didelio alaus užsakymo iš

mis dienomis Paskutiškių 
kaimo gyventojas Sergėjė- 
vas Konas susiginčijo su sa
vo sunumi (suaugusiu) ir 
sūnūs iš keršto padegė tėvo 
kluoną (klojimą), kuris vi
sas sudegė. Sūnūs suimtas ir j tus išsklaidė, 
patalpintas kalėjiman.

BEDARBIŲ SUSIRĖMI
MAS SU POLICIJA KLAI-I 

PĖDOJ.
Klaipėdoj įvyko bedarbiui 

demonstracija. Iš ryto be
darbiai susirinko miesto 
sporto salėj. Po keltos ener
gingų kalbų bedarbiai pasi
pylė į gatvę ir apie 600 žmo
nių traukė direktorijos link ] 
per Karolio tiltą. Eisena tę
sėsi per turgų ir Turgaus | 
gatvę. Bedarbiai prie di
rektorijos susirėmė su poli
cija. Per susirėmimą trys po-1 
beminkai ir keletas de
monstrantų buvo lengvai su
žeisti. Policija demonstran- 

Keli demon- j
strantai suimti.

Tiesiai į Klaipėdą
BE PERSĖDIMO SPECIALĖ KELIONĖ 

GARLAIVIŲ

BERLIN
Išplauks U New Yorko GEGUŽĖS 10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš New Yorko 
gegužės 14 d., kurie keliauja į Lietuvą, bus perkelti j garlaivį 
BERLIN Bremene.

IS UOSTO I UOSTĄ
Informacijų kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar į

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Balandžio 1 d. J S
Balandžio 22 d. įi t 

Gegužės 8 d. I * 
Gegužės 20 d. 
Gegužės 27 d.

5 Lietuvių Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės į vietini agenta.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE ST.. NEVY YORK, N. Y. 
CHICAGO. III 181 N. Miehigan Avė. 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT, MICH. 73 Monroe Streetr i

M pamatyt visą 
Lietuvą tamž#

Skaitydami I>r. Margerio knygą

Anserikiecio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta i stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order'iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kiti) neviršijamas vi

sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINIS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietini agentu arba

HAMBURG-AMCIKICAN LINK
MI BOYLSTON ST, BOSTON

DIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA j LIETUV4

AMERIKOS UET. LAIVAKOR6IU AGENTU SĄJUNGOS 
IŠPLAUKS IS NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENOAM
iv* IV d^ po • v«L vaUrv)(KvUčrU! bw I »i į

prityrų pvtvrnvvtojvi. Speciali* pa*il«nlt*iiti«rimei. kaip žaislai,
koncertai, jedemi paveMai ir tt. Tyra ere vadiname* kajato*, nekurto* 
m reguiierimif Ievomis ir «Ha ir salta bėgeaciu vandenie, gražios 
vieiesios sales, ruimingi deniai

ReikelaiAite Riustruotos

G Tai yra rate proga ke 
tautiečių draugijoje tuo gaa 
visos eiles pirmiau rengtų 
pasisekimu.

Fletensm
AMBRAZIEJUS, J.

IU Grend Street, Broolrtyn, N. Y.
BARTKEVIČIUS. F.

S7B N. Mein Street, Montello, Mest. 
„DIRVA,"

U20 Superior Ava.. Cleveland, OMo 
MOLIS. F.

I7M ĮPU Street, Detroit, Mich. 
„NAUJIENOS,

int So. Halsted Street. Chieego, III. 
SEKYS. J.

433 Park Street. Hartford, Conn. 
SIDABRAS. K.

342 W. Broodwey, Se. Boston, Man.

Kainomis

v savo

attiktų su tokiu didelio

glpprėite Ras.-
TREČIOKAS. A. S.

It7 Adams Street, Neverk, N. X
URBIAS. J. X

IS7 Oak Street, Lawrer.ee. Mas*. 
VARASIUS. A. S.«* » Cj 
„ VIENYSI,"

ItS Oram

St., Pittsburgh, Pa.

Street. Broolrtyn. N. Y. 
VELECKIS, A.

502 South Avo.. Bridgeport, Cer.fi. 
WASHNER. C. J.

IY2I Carson St., Flttsberg, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS. JOHN

I3B Congress Avė., Weterbury, Conn.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boaton, Maa*.

t 3 f V

Lawrer.ee


Aštuntas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Kovo 1 d., 1933 m.

ANTANAS
MEŠKOS

SAVICKUT1S
NAGUOSE.

Nori atimti First National • Sprogimas angliniame Apiplėšė elevated Colum- I 
Banko viršininkui pilietybę.' laive. į bijos stotį.

Jungtinių Valstijų vai- Pereitą sąvaitę Bostono šį panedėlį plėšikai už- 
džia užsispyrė atimti First uostan atėjo iš Anglijos gar- puolė Bostono greitojo susi-1 
National Banko viceprezi- laivis su anglimis. Pasirodo, siekimo Columbijos stotį 
dentc asistentui Sergejui kad kelionėje tą laivą ištiko tarp South Bostono ir Dor- 
Semenkai pilietybę. Semen- nelaimė. Jo viduje įvyko ehesterio ir apiplėšė kasie- 
ko sakosi gimęs Odesoj ir sprogimas, kuris vieną juri- lių Bandą, atimdami iš jo

Lynne sustreikavo 36 
dirbtuvių batsiuviai.

y,U,,; Ihjvo nunešę į Ši panedėlį Lynne buvo priklausąs senų Rusijos ari- ninką užmušė ant vietos, o 3 $50. Banditai buvo atvažia-
Parka obuolių meškoms apskelbtas generalinis bat- stokratų šeimynai. Kadangi sužeidė. Laivas atvežė 3,500 vę taksikabu ir tuo pačiu 

„ o u o . \ siuviu streikas neorganizuo- tokiems ponams Rusijoj pa- tonų anglies iš Škotijos ka- vežimu pabėgo.
Du South Bostono lietu- dirbtuvėse ir 3,500 sidarė kaišu. Ui 1924 me- sykių. I --------------

vių vaikai, Jonas ir Antanas daibinjnky metė daįbą tais jisai pabėgęs Amen- ---------------
Sayickuciai, pei eitą są\aitę streikieriai įtaisė demonst- kon. Bet jis čia buvo įleisUs Nubaudė šešis butlegerius 
nuėjo pešti į Franklino Par- a didesnėmi. tik kaiuo studentas, apribo- $45,000.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak- , 
rai žemės, gražus sodas, naujos viš-' 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. I 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

MRS. A. VALANCHUS
303 Caaton Street, Randoiph.

Tat Parter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniaia 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

ką ir nutarė pa\ akinti gatvėmis išsiskirstė, tam laikui, ir tam laikui pa-
Krite ukojted bet nesiki- . turėjo ™„ti.
obuolių jie ir lazdomis 
rius badė. Kaip ten 
jų buvo, sunku pasakyti 
na to, kad viena meška, la-
bai įpykusi, pagriebė vyre- jau uip nukapotas, ka<1

Nušovė du italu.
East Bostone italas krau

tuvninkas Santanielo nušo- 
Federalinis teismas Bos- vė du savo tautiečiu savo 

tone aną panedėlį nubaudė 6 krautuvėj. Policija jį suėmė.

R. M. ŽIDŽIUN AS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
313 E St- prie Braaduray So.

snįjį vaiką, 11 metu amžiaus .f“Anteną, ir įsitraukia jį save t,kr™ gaunant 40,1138 al 
narvan pradėjo draskyt.

Mažesnysis broliukas, 7 
metų Jonukas, susiradęs ge-

pnes "bado algas”. Atlygi- tybės ponieras, apsivedė, gelninkai.” Parsitraukdavo užmušti jį" jei pinigų neduok 
nimas darbininkams buvo gavo dideliame banke aukš- dęgtinės laivais į Bostoną, o sį»g.

,d iš- ta vietą ir apsigyveno čia ant iš čia siųsdavo kaip “pre- __________
visados. Tas priešinga įsta- kes” net į Chicagą.
tymams ir dėl to Washing-

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis baltas, 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazų ir rakšties, neramiai

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G L. KILLORY
60 Scollay Sųnare, 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 ry t- iki 1-

ležinį virbalą įlindo narvan

gas jiems tekdavo badauti 
Unija reikalauja, kad kom- tonas nori jo pilietybę pa- 
panijos mokėtų darbinin- naikinti ir priversti jį iš A- 
kams vieną trečdalį to, ką merikos išvažiuoti.

Pienas atpigo. I

Policija turi saugot 
barzdaskuty klas.

East Bostone tarp italu

ir pradėjo šventint meškai 
per galvą. Geležinė lazda 
meškai nepatiko ir jį palei
dusi Antaną Savickutį pasi
traukė į kampą. Vaikai tuo ko pakelti 
tarpu išlindo iš nano ir me
ška jau nebegalėjo daugiau 
jų pasiekti.

Šitas įvykis Bostono dien

jos gauna parduodamos če-

Bostono pieno perkupčiai barzdaskučių prasidėjo kai- 
numušė pieno kainą farme- nu kapojimo karas. Vienas 

o_- riams vienu centu ant kvor- barzdaskutys ant Day skvė-
apuo e vi merg tos. Naujos Anglijos farme- ro pradėjo kirpti plaukus užI

Pereitą sąvaitę Bostono riams dabar jie moka už ge- 5 centus, kad išmušus savo
verykus.

Ir ta pačią dieną viena
didesniųjų dirbtuvių, bu- priemiesty Roxbury prapuo- riausj pieną 5 centus kvor- konkureAte gteTia Poli” 
tent Reliance firma, suti- le dvi mažos mergaites, _8 tai. Paskui jie nugriebia cįja turi saugot jo “šapą”, 

June Bolduc ir smetoną ir nugriebtą pieną kad kiti barzdaskučiai josdarbininkams metu amž.
12’2 nuošimčių mokesnio, o 9 metų Helena Lindenman. parduoda miesto gyvento- 
vėliaus mokės tiek, kiek ki- Jos žaidė krūvoj ir staiga jams po 8 centus k voltai. Su
tose bus mokama. Toks grei- dingo. Išrodo taip, kaip per pristatymu į namus — 10

. . tas didžiausios kompanijos Kalėdas buvo Norwoode su centų kvortai.
rasčiuose buvo labai plačiai nusileidimas labai pakėlė lietuvių Kerų mergaite, kuri
aprašytas ir viena ameriko- streikierių ūpą. Kaip rodos, vėliau buvo rasta turkų pa-
nė moteris paaukojo $25 Jo-: streikas eina tiktai prieš tas vogta ir nugalabyta, 
nukui Savickučiui už jo nar- firmas, kurios neturėjo kon-

nesudaužytų.

sumą savo brolį ginant 
meškos nagų.

is

Nutraukė skandalingą bylą 
prieš valstijos policiją.
Prieš Massachusetts vals

tijos policijos viršininkus 
buvo iškelta skandalingų 
kaltinimų. Patys policinin
kai liudijo, kad tūli jų virši
ninkai darė visokį šmugelį, 
vogė konfiskuotus lošikų pi
nigus, darė suktybių per
kant uniformas, klastavo 
knygas ir t.t. Kai kurie vir
šininkai buvo atiduoti ka
riumenės teismui. Bet staiga 
šį panedėlį šita šmugelio by
la tapo nutraukta ir pikta
dariai busią pripažinti “ne
kaltais”, nes dauguma jų 
vagysčių buvo padaryta 
prieš du metu. Lietuviai sa
ko : “varnai varnų nemuša.

Namui užsidegus, dvi mer
ginos nušoko nuo stogo.

Dorehestery, po numeriu 
21 Harley st., nakties laiku 
užsidegė namas ir užtvėrė 
išėjimą dviem jaunom mer
ginom, kurios miegojo ant 
viršaus. Pakol pribuvo gaiš

Sustreikavo sniego 
valytojai.

Šį panedėlį Bostone buvo 
• pristatyta 5,000 bedarbių 
sniegą valyt nuo gatvių.

trakto su unija. Didžiųjų fa- Sapnavo plėšikus, pabudęs 
brikantų. kurie yra susior- pamatė namą degant.
ganiza\ę į Lynn Shoe Ma-j Hyde Parke pereitą ne- Miesto buvo įsakyta rango-

Pereitą nedėldienį trys 
jauni South Bostono vaikė
zai greitai važiuodami auto
mobilium susikūlė ant aš
tuntos gatvės su taksi ir visi 
trįs tapo sunkiai sužeisti.

nufacturers’ 
šitas streiką^

Association’
nepaliečia.

dėldienį italui Angelo Amo|Vams, kad jie mokėtų tiems 
prisisapnavo, kad jo namus žmonėms po $5 už 8 valan- 
užpuolė plėšikai. Kovoda- dų darbo dieną, bet kai rei- 
mas su jais jisai pabudo ir,kėjo vakare gaut užmokes- 
pamatė. kad jo namas dega.' nj, rangovai davė sniegaka- 
Tenai miegojo da 8 žmo- siams tik po $3.20 už dienos

Tėvas atidavė 19 metų duk
terį 75 metu seniui.

Šiomis dienomis Roxbu- (__ ____ _ ____________
ryje buvo areštuota 19 me-, nės ir buvo jau nuo durnų darbą. Sniegakasiai dėlto 
tų mergina ir 75 metų am-, pritroškę. Angelo visus juos apskelbė streiką ir nusiuntė 
žiaus vyras, kuriuos polici-i išjudino. Jeigu ne tas jo sap- gavo delegaciją pas majorą, 
įa rado viename bute. Abu- i nas apie plėšikus, gal visi kad apskųstų rangovus. Ma- 

' butų sudegę. j joras įsakė miesto iždinin-
--------------7. . 'kui Dolanui nemokėti kont-

Šuvis iš automobiliaus ir raktoriams už sniego valy- 
katastrofa. < pakol jie neatsilygins su

Ant Washington streeto savo darbininkais.
pereitą subatą buvo šitoks: ---------------
įvykis. Į šiaurės pusę smar-! Išplėšė $3,500. 
kiai važiavo automobilius, i Trys ginkluoti banditai

Laisniuotas Karpenteris
Budavoj ame ant kontrakto arba 
nuo dienų. Musų darbas geras 
ir kaina žema. Apskaitliavimą 
darome dykai. Prie bile darbo 
pasišaukit mus ir duokit mums 
apskaitliuot.

PAUL YURKSTIS 
124 Dresser St. So. Bostone

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSIl^-

$1.00 bonka; jie prašalins visus 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorius 
P. GI E D VILA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS.

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr. 
Giedvilo Gyduolių.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS

’4' a 1 a* tzscpnoiiv
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEN 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo viepta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir Jee kapočiunas, 
savininkai.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS

LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
■lrinin« kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadvvay, So. Boston.

Tel. Uaiversity 0466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVŽ DENTISTt 
VALANDOS: 0-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

du buvo nuteisti į pataisos 
namus. Teisme paaiškėjo, 
kad merginos tėvas buvo a- 
tidavęs savo jauną ir gražią 
dukterį to senio nuosavy
bėn. Bet dabar pats tėvas 
nuėjo policijon ir tą senį ap
skundė, kad jis nelegaliai 
gyvenąs su jo dukterim.

Kaltinamasai senis, Char
les H. Davis, pristatė teis
mui raštą, kurį jis sakė pats 
merginos tėvas pasirašęs, 
pavesdamas savo dukterį 
pilnai jo valiai. To “kontra
kto” turinys šitoks:

“Legalus memorandumas. 
Šiuomi visiems žmonėms y- 
ra žinoma, kad aš. žemiau 
pasirašęs John M. McLeod. 
30 lapkričio dieną. 1932 m.,

LL'ZACKAS ir SURVILAS

FOTOGRAFAI
Fotografuojame Vestuves, Šeimy
nas, Pavienius ir viską kas tik rei

kalauja nufotografuot. 
Užlaikom gražiausią Fromų.

Reikale kreipkitės:

PARK STUDIO
873 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS.

TeL University 9438

Veda
Daro visus legalios

317 E STREET, 
(Kampan Broadway)

SOUTH BOSTON, MA88.
Telef omas: South

Namų: Talbot 2474.

rininkai, joms apdegė kojos
ir nugaros. Gaisrininkai iš- visiškai pavedu savo dukterį
tempė tinklą apačioj ir liepė 
joms šokti nuo 40 pėdų auk 
štumos. Viena nušoko į tin
klą, o kita pro šalį ir sunkiai 
susižeidė. Ji turbut mirs.

u duoda patari
mus morgičių reikalais.

Fedetalinio rezervos ban
ko komitetas praneša, kad 
kas turi kokių nors bėdų su 
morgičiais, lai kreipiasi ke
tvirtadieniais po pietų, nuo 
2 iki 5 valandos, adresu 7 
Water st, Bostone, į “real 
estate advisory committee”, 
o ten gaus nemokamą pata
rimą, kas ir kaip reikia da
ryt

South Bostono 
policmaną.

South Bostono teisman a- 
nądien bnvo atgabenti tūlas 
Anthony Dunbowski ir Tho
mas Dineen, kaltinami tuo, 
kad sausio mėnesy sumušė 
policijos inspektorių McDo- 
naldą, paskui įvertė jį auto
mobiliun ir nuvežę tolyn iš
metė ant tuščio loto. Polic
manas po to sirgo 5 sąvaites. 
Teisme jiedu atsisakė kalbėt 
ir buvo perduoti į grand ju 
ry. Abiem uždėta po $50,- 
000 kaucijos

Bertą Į p. Charles H. Davi
so globą, auklėti ją arba ve
sti, jai pačiai pilnai su tuo 
sutinkant; ir aš pasižadu 
tarp savo dukters ir Daviso 
visai nesikišti. Šitą aš parei
škiu iš savo laisvos valios, 
gerai žinodamas, kad visa 
tai daroma abiejų labui.”

Teisėjas pakraipė galvą ir 
tarė: “Tai yra da negirdėtas 
man dalykas.” Policija pa- 
ludijo, kad įsiveržusi i Da
viso butą ji radusi jį kariu 
su mergina. Davis kaltu ne
prisipažino, bet teisėjas vis
tiek pripažino jį kaltu ir 
nuteisė 3 mėnesiams Į patai
sos namus, o mergaitė ati
duota moterų prieglaudon 
neribotam laikui. Merginos 
tėvui jokios bausmės nebu
vo.

Mergina paliko savo kūdiki 
traukiny.

Atėjus iš New Yorko į 
South Stationą traukiniui, 
kai visi pasažieriai išėjo, 
traukinio tarnautojai rado 
vienam vagone paliktą kū
dikį. Policija tuoj susekė 
kad jį tenai paliko Miss 
Bridget Dono van, 20 metų 
amžiaus mergina iš New 
Londono, Conn. Ją areštavo 
ir pastatė po $500 kaucija.

Pravažiuojant jam pro vie- East Bostone užpuolė City 
ną vaistinę, iš automobiliaus Fuel Co. tarnautoją, kuris 
pasigirdo suvis ir tuoj su- vežė darbininku algoms 
skambėjo vaistinės lango i $3}500, išplėšė iš jo tuos pi
stikai. Po to, automobilius 
paslydo ir atsimušęs į aukš
tutinio gelžkelio stulpą su- 
tyžo. Žmonės, kurie stovėjo 
ties ta vieta ant šaligatvio,' 
sako, kad automobiliui su-' 
sidaužius. iš jo iššoko du vy-; 
rai ir metėsi į šoninę gatvę 
ir greitai išnyko iš akių.) 
Ties ta vieta, kur jų automo
bilius susikūlė, policija rado 
numestą žemėn šautuvą. 
Automobilius buvo visai 
naujas ir turėjo Maine’o 
valstijos blėtas. Bostono po
licija tuojaus susisiekė tele
fonu su Maine’o policija ir 
gavo atsakymą, kad toks au
tomobilius vos tik trys die
nos atgal buvo nupirktas 
Portlando mieste ir ten pat 
užregistruotas Louiso Rose- 
no vardu, tačiau paduotu 
adresu tokio asmens tenai 
visai nesą. Susidarė misteri- 
;a. kurios iki šiol policija da 
negalėjo išaiškinti.

nigus ir pabėgo 
lium.

automobi-

Muzikos Mokykla J
Lietuviai! Kurie norite pamokinti* 
savo berniukus ar mergaites muzi- J 
kos, pradėkite leisti dabar Moki- { 
nu savo studijoj, taipgi einu ir į J 
namus. Namie esu kožną dieną} 
nuo 7 iki 9 vakare. (-) ♦

VALENT. PALTANAVIČIUTĖ ♦ 
912 E. Broadway S. Boston. Mass. »

Tel. So Boston 1963J.

Proga Padaryt 
Didelį Uždarbį.

Kuris gali įdėt nemažiau kaip 
$10,000, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
14 ST. LUKE’S RD. 

ALLSTON, MASS.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-t'NDERTAKER

TeL So. Boston 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų 

tik ausitarua.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas,

PERKU BONUS.
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, o 
aš duosiu atsakymą ir pa 
siūlymą pagal dienos kur
są? Taipgi turiu didelę dra
bužių ir čeverykų krautuvę. 
Kas pirks pas mane drabu
žius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną už pilnus pi
nigus.

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry Goods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

Geriausias patarnavii 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jusų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mą.

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

B r o<-k tono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 4119

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Reg. Aptiekariaa) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BROADVVAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvieną 

dieną
80 Boylšton st. Little Bldg. Boston 
Utarninkais, Ketvergais ir Suim

toms nuo 4 iki 7 vai. vak. 
South Bostone, 399 Broadvvay

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriansia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Avė.,

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Baataa *777.

Kasant klemsus 
žmogų.

Pereitą sąvaitę Lynne bu
vo areštuotas ir laikomas be ’ 
kaucijos William R. Hoo-1 
per, 22 metų vyras. Jį kalti
na tuo. kad kasant klemsus 
6 sausio susiginčijo su tulu 
Lewey ir taip jį primušė, 
kad Lewey nuo to mirė.

Suėmė Watertowno 
plėšikus.

Policija sugavo 4 plėši
kus, kurie 16 sausio buvo a- 
piplėšę Watertowno pieno 
kompaniją. Suimtieji pasta-' 
tyti po $10,000 kaucija kie
kvienas. J

SVEIKATA
' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gaii suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadnray So. Boston, Mas*.

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

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray
J aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu- 
■ mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur

gyvenantiems. 15 matų praktikos.
Ofiso valandas: 2—4 p. T—S4S vak. TeL S. B. 2712.

49Š EAST BROADVVAT SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 nratųpraktikoa, nurašau vafataa, kario yra tikrai ge-

Nors sunkiausiai slogu butų Mairysčinsi, mai'u vaistai su
teiks stebėtinų palengvmimų

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. TsrėHte vi
sados aso šalčio vaistų savu namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiaam joms j 
sumas aš $1.00. Pareikalaukite persitikrinimu.

K. SIDLAUSKAS
APTHKOBIU8

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

* t




