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SOCIALDEMOKRATŲ SPAUDA 
VOKIETIJOJ UŽGNIAUŽTA.

SVETIMŠALIAI BĖGA 
NUO TERORO.

Būti žydu ir gyventi Vokie
tijoj dabar skaitoma prasi

žengimu.
Tautinių fašistų šėlimas 

Vokietijoj tolyn darosi vis 
baisesnis. Tie nesuvaldomi 
gyvuliai jau užgniaužė visų 
socialdemokratų ir komuni
stų spaudą. Centristų (kata
likiškųjų klerikalų) laikraš
čiai dar eina, bet ir jiems 
nuolatos gręsia uždarymo 
pavojus, jeigu parašys ką 
nors nepatinkamo Hitlerio 
gaujoms.

Pabėgę iš Vokietijos a- 
merikiečiai pasakoja, kad 
niekas negali suprasti, kas 
dabar dedasi vokiečių že
mėj. Žmonės esą tiek sute
rorizuoti ir nugąsdinti, kad 
svetimšaliai tūkstančiais bė
ga i užsienj, o likusieji bijo
si ir su artimiausiais savo 
draugais susieiti. Būti žydų 
kilmės žmogui ir gyventi da
bar Vokietijoj, fašistų su
pratimu esąs prasižengimas, 
už kurj “kaltininką” galima 
sunkiai bausti. Todėl tūks
tančiai žydų jau pabėgo 
Lenkijon.

Banditai fašistų unifor
moj užpuola kitų tautų žmo
nes, muša juos, daužo lan
gus, biznieriams tepa degu
tu iškabas, arba prikala prie 
durų spausdintus plakatus, 
kad niekas nedrįstų tokiose 
krautuvėse pirkti.

Nors Hitleris nesenai iš
leido savo gengsteriams į- 
sakymą, kad savo iniciatyva 
jie nedarytų jokių pogro
mų, tik pildytų instrukcijas 
iš viršaus, tačiau pogromai 
nemažėja. Iš to daroma iš
vada, kad arba tie teroro 
darbai yra vykinami pagal 
įsakymą iš viršaus, arba hit
lerininkų gaujos pasidarė 
jau nebesuvaldomos ir jokių 
instrukcijų nežiūri.

Oficialinė fašistų spauda 
skelbia, kad tie smurto veik
smai esą atliekami “nežino
mų” žmonių, kurie vaikščio
ju “fašistų uniformose” ir 
užpuolą žmones. Bet tai yra 
nevykęs pasiteisinimas. Ne? 
Vokietijoj visi žino, kad 
“fašistų uniformose” nie
kas kitas nevaikščioja, kaip 
tik fašistai.

Štai kaip darbuojasi “tė
vynės labui” tie uniformuoti 
galvažudžiai. Pereitą penk
tadienį Miunchenno mieste 
vieno žydo fabrikanto na
muose suskambėjo durų 
varpelis. Šeimininkai jau 
buvo sugulę. Kuomet mote
ris atidarė duris ir paklausė, 
kas tenai ir ko nori, į vidr 

.įsiveržė penki uniformuoti 
fašistai ir, šaukdami, “mir
tis žydams”, pradėjo ją mu
šti. Paskui užpuolė ir sumu
šė jos vyrą, išlauždami jam 
keturius šonkaulius. Sudau
žė namuose indus, baldus ir 
išėjo.

Berlyne uniformuota fa
šistų 'gauja užpuolė prie te
atro vieną čekoslovaką su 
žmona ir sunkiai abudu su
mušė. Šitoks teroras dabar 
siaučia po visą Vokietiją.

Maskva Atmetė Lon
dono Protestą.

Mes jau rašėm “Keleivy”, 
kad slaptoji bolševikų poli
cija Maskvoje iškrėtė anglų 
elektros mašinų firmą ir su
ėmė daug jos tarnautojų. 
Vieni jų vėliau buvo paleis
ti, o keturi anglai inžinie
riai sulaikyti kaipo “sabo- 
tažninkai” ir bus atiduoti 
teismui. Londonas pasiuntė 
Maskvai aštrų protestą dėl 
tų areštų ir pareikalavo su
imtuosius anglus paleisti.

Maskva šitą protestą at
metė ir pasakė: “Jokie spau
dimai ir grąsinimai nesulai
kys Sovietų valdžią nuo tai
kymo savo įstatymų Angli
jos valdiniams”. Tai užsie
nio reikalų komisaro Litvi- 
novo žodžiai.

Kalbamoji anglų firma 
darė bizn. Maskvoje jau per 
10 metų.

Užpuolė Laivrence’o 
Lietuvių Kepyklos 

Kasteriu.
Bulota banditus tačiau at

mušė ir išgelbėjo $400 
ko-operacijos pinigų.

Lawrence, Mass.—Perei
tos subatos naktį du gink
luoti banditai buvo užpuolę 
lietuvių ko-operacijos kepy
klos iždininką Martiną Bu
lotą, kuris surinkęs apie 
$400 už parduotą duoną grį
žo su pinigais namo. Užpul
tas Bulota pradėjo narsiai 
gintis ir šauktis pagalbos. 
Pabūgę jo šauksmo, plėšikai 
pabėgo nespėję pinigus at
imti. Bet kova turėjo būt 
smarki, nes Bulotai keliose 
vietose pramušta galva ir 
prakirstas veidas. Pinigus 
jis buvo sukolektavęs Lie
tuvių Kliube prie Berkeley 
't, kur visuomet susirenka 
ko-operacijos duonos išve- 
žiotojai.

HAVERHILLIO BATSIU
VIŲ STREIKAS TĘSIASI.

Haverhill, Mass. — Pasi
baigė jau trįs sąvaitės, kaip 
8,000 batsiuvių čia metė 
darbą, protestuodami dėl 
algų kapojimo ir nepaken
kiamų darbo sąlygų. Majo
ras buvo sušaukęs kompani
jų ir unijos atstovų bendrą 
konferenciją pereitą subatą 
ir mėgino darbininkus su 
darbdaviais sulaikyt, bet 
orie taikos neprieita. Dabar 
jis sakosi daugiau į streiko 
reikalus nesikišiąs. Bet uni
jos vadas Kelleher turėjo 
ant rytojaus su kai kuriais 
fabrikantais pasitarimą ir 
sako esą vilties, kad šeši fa
brikantai šiomis dienomis 
jau pasirašys sutartį su uni
ja, išpildydami visus strei- 
kierių reikalavimus.

ORE SUSIDŪRĖ ORLAI
VIAI.

Ties Panamos Kanalu pe
reitą sąvaitę susidūrė du 
Jungtinių Valstijų kariume- 
nės lėktuvai. Vienas kari
ninkas užsimušė.

Šaukia Amerikos
Darbininkų Kon

gresą.
Atsišaukimą pasirašė ir so

cialistų vadas Norman
Thomas.

Amcrikcs tekstilės darbi
ninkų unijos vice-preziden- 
tas Emil Rieve praneša iš 
W2?fcĖigtono, kad 99 “pri
pažintų ir atsakomingų dar
bininkų grupių” vadai jau 
pasirašė atsišaukimą, kuriuo 
yra šaukiamas visuotinis 
Jungtinių Valstijų darbinin
kų kongresas 6 ir 7 gegužės 
dienomis. Norman Thomas 
pasirašė atsišaukimą sociali
stų vardu, ir manoma, kad 
Socialistų Partija oficialiai 
".ame kongrese dalyvaus.

Šito nepaprasto suvažia
vimo tikslas bus griežtai pa
statyti organizuotų darbi
ninkų reikalavimus valdžiai. 
Visų pirma bus reikalauja
ma apdrausti darbininkus 
nuo nedarbo, paskui pripa
žinti 6 valandų darbo dieną 
ir 5 dienų sąvaitę, įvesti pa- 
senusiem darbininkam pen
siją ir taip toliaus.

FAŠISTAI IŠKRĖTĖ EIN
ŠTEINO NAMUS.

Šį panedėlį gauja Hitlerio 
fašistų įsilaužė į prof. Einš
teino namus netoli Berlyno 
ir viską iškrėtė, neva jieš- 
kodami “ginklų”. Dėl šito 
durno smurto stebisi net A- 
merikos buržuazijos spauda. 
Sako, fašistai jieško “gink
lų” pas Einšteiną, kurio pa
cifizmas yra žinomas visam 
pasauliui. Einšteinas pasta- 
moju laiku buvo Amerikoje. 
Pereitą subatą jis išvyko 
Šveicarijon apsigyventi. Į 
Vokietiją nutarė negrįžti 
pakol tenai dūks fašistiškas 
teroras.

ĮPLAUKĖ JAU $34,082,240 
TAKSŲ.

Dabartiniu laiku Jungti
nių Valstijų piliečiai moka 
federalinei valdžiai mokes
čius nuo pereitų metų paja
mų. Washingtono praneši
mu, iki 15 kovo buvo sumo
kėta jau daugiau kaip 34 
milionai dolerių. Tai esą 2 
milionai daugiau negu per
nai šiuom laiku buvo sumo
kėta. Valdžia džiaugiasi. 
Bet žmonės nesidžiaugia, 
nes jie daug mažiau uždirb
dami šįmet turi mokėt daug 
aukštesnius mokesčius.

DETROITE “UŽPEČĖTI 
JO” DU DIDELIU

BANKU.
Pereitą sąvaitę federalinė 

valdžia uždarė ir “užpečėti- 
jo” du dideliu banku, bū
tent First National Banką ir 
Guardian National Banką. 
Išleistas depozitoriams pra
nešimas sako, kad visi seni 
banko viršininkai prašalinti 
ir bankai dabar esą val
džios rankose.

UŽSAKĖ 15,000,000 
ALAUS BONKŲ.

Ranier Brewing Co. iš 
Portlando, Ore., pereitą są
vaitę užsakė Owens-Illinois 
Glass kompanijoj 15,000,- 
000 alaus bonkų. Annheu- 
ser-Busch bravorų kompa
nija anądien užsakė 29,000,- 
000 bonkų.

MacDonaldo Planas
Nusiginklavimui.

Vokiečių armiją padidina 
iki 200,000 vyrų, rusų suma

žina iki 500,000.
Pereitą savaitę Anglijos 

premjeras MacDcnaldas pa
siūlė pasaulinei nusiginkla
vimo konferencijai naują 
planą “pasaulio taikai ir ap- 
-ano-ai palaikyt”.

Einant tuo planu. Vokieti
jai leidžiama padidint savo 
armiią d vv guba i. nuo 100,- 
000 kareivių iki 200.000.

"Italijos ir Franeuziios ar
mijos sumažinamos iki vie
nodo didumo, bet franeu- 
z«ms leidžiama turėti 200.- 
000 kareiviu užjūrio tarny
boj. kuomet italams nustato
ma tik 50,000 tos rųšies gin
kluotu vvru.

Anie Didžiosios Britani
jos karo iėgas planas nieko 
nesako. Jis taip r>at neliečia 
valstybių ir už Europos ri
bų.

Austrijai nustatoma 50.- 
000 pastovios armijos karei
vių. Vengrijai 60,000 ir Bul
garijai 60,000.

Francuzijos sąjunginin
kėms nustatoma tokios spė
kos: Lenkijai 200,000 ka
reivių. Rumunijai 150,000, 
Čekoslovakijai 100,000.

Sovietų Rusijai siūloma 
sumaždnt raudonąją armiją 
iki 500,000 vyrų.

Vokietijai nuimama jūrių 
spėkų suvaržymas, kuris jai 
buvo uždėtas Versalio su
tartimi.

KAIZERIO SŪNŪS AT
VAŽIUOJA AMERIKON.
Laikraščiai rašo, kad grei

tu laiku Amerikon atvažiuo
siąs buvusis kaizerio sosto 
įpėdinis princas Friedrich 
Wilhelm. Jis tikėjosi, kad 
Hitleris pakvies jį užimti 
fašistišką sostą Berlyne. Bet 
tos viltys neišsipildė, tai 
dabar jis nori atvažiuoti A- 
merikon pasiubagaut demo
kratiškų dolerių.

NORI APDĖTI TELEFO
NO ŠĖRIN1NKUS MOKES

ČIAIS.
Amerikos telefono kom

panijos šėrų dividendai iki 
šiol buvo paliuosuoti nuo vi
sokių taksų, nes tuos šėrus 
laiko visokie politikieriai ir 
aukšti valdininkai.Bet dabar 
Massachusetts legislaturon 
jau tapo įneštas bilius, kad 
telefono dividendai butų ap
dėti 6 procentų mokesniu.

EKONOMUOS ĮSTATY
MAS ĮNĖJO GALĖN.
Šį panedėlį Rooseveltas 

pasirašė vadinamąjį “eko
nomijos įstatymą”, kuriuo 
leidžiama prezidentui nu
kirsti $500,000,000 iš fede
ralinės valdžios išlaidų. Tuo 
įstatymu pasiremdamas jis 
nukerta apie $280,000,OOP 
nuo veteranų pašalpos ir 
planuoja nukirst apie $100,- 
000,000 nuo valstybės tar
nautojų algų.

ŽUVO 8 ŽVĖJAI.
Šiaurės Juroj pereitą ne

dėldienį nuskendo anglų 
žvejų laivas ir 8 žvejai pri 
gėrė. Jį paskandino Liver- 
poolio garlaivis “Athel- 
tarn”, kuris patamsy ant jo 
užėjo.

' "^„.15 BALANDŽIO AMERIKA
GAUS ALAUS IR VYNO.Pivoriūnas ir Ežerskis turi 

užmokėt 11,000 dolerių.
Tūlas laikas atgal Chica- 

goje biznierius Roženskis 
, pasiskolino iš Elijošiaus U- 
, nivereal banko $10,000. D. 
Pivoriūnas ir J. Ežerskis pa
sirašė bankui garantiją, kad 
Roženskis tą skolą atmokės.

Bet Roženskis neatmokė- 
io. Tuo tarpu Universal ban
kas užsidarė. Resyveris da
bar surado tarp banko po- 
pieru Rožensko vekselį ir 
pareikalavo, kad Pivoriūnas 
su Ežerskiu užmokėtų ban
kui garantuotą skolą. Tiedu 
nesutiko. Resyveris padavė 
juodu į teismą. Pereitą są
vaitę buvo byla ir teismas 
nusprendė, kad garantuoto- 
jai turi tą sumą bankui su
mokėk Pridėjus $1,000 teis
me lėšų, išviso Pivoriūnui su 
Ežerskiu tenka sumokėti 
$11,000. Nekoks “prezen- 
tas”.

Bolševikai Sušaudė 
Rakovskį?

Leonas Trockis Turkijoje 
gavo iš kelių šaltinių žinių, 
kad šiomis dienomis bolše
vikų slaptoji polcija sušau- 
džiusi Christijaną Rakovskį, 
buvusi Sovietų ambasadorių 
Paryžiuje ir Ukrainos res
publikos prezidentą. Ra- 
kovskis jau nuo tūlo laiko 
buvo ištremtas. Dabar bol
ševikai pargabenę jį iš iš
trėmimo Maskvon ir nuga
labiję.

MACDONALDAS PAS 
POPIEŽIŲ.

Pereitą nedėldienį Angli- 
ios premjeras Macdonaldas 
buvo Vatikano mieste Ir ap
lankė popiežių. Nuo to lai
ko, kaip Anglijos darbinin
kai išmetė jį iš savo partijos, 
Macdonaldas ritasi žemyn 
ir žemyn į reakcijos balą.

NAUJAS SOVIETŲ PA
SIUNTINYS ANGLIJAI.
Londono žiniomis, Mask

va atšaukė iš tenai savo am
basadorių Mackį, nes jis ne
sugebėjęs pakankamai - stie
bai įrodyti anglų vyriausy
bei, kad anglų inžinierių a- 
•eštas Maskvoje buvo lega
lus ir reikalingas aktas. Ma
iklo vieton busiąs nusiųstas 
Dovgalevskis.

PERŠOVĖ RUMUNIJOS
KARALIAUS SUGU

LOVĘ.
Iš Paryžiaus pranešama 

kad važiuodama automobi
lium Bukarešte buvusi per
šauta madama Magda Lu- 
pecu, žinoma Rumunijos ka 
raliaus sugulovė. Ją peršovė 
vienas studentas. Policija 
'-oviką suėmusi, bet šis skan
dalas buvęs tuojaus už 
gniaužtas ir Rumun. spau
doj nieko apie tai nerašo
ma.

$1,000.000,000 AUKSO 
ESĄ PASLĖPTA.

Tautų Lygos ekspertai 
Ženevoj apskaičiavo, kad 
per 18 pastarųjų mėnesių 
visame pasauly buvę išimta
iš apyvartos ir paslėpta ne- 
mažiaus kaip 1,000,000,000 kuriuos Geniotis pradėjo 
^lolerių aukso. | “dvasišką stoną” kelti.

Potvinis Ohio Vals
tijoj.

Ohio valstijoje patvino į 
Ohio upė, užliedama apie' 
600 mylių ilgio plotą. Daug 
farmų ir miestelių stovi ap-, 
semta vandeniu. Upės klo
nis išrodo kaip jura, tik kur 
nekur iš vandens kyšo namų 
stogai ir medžių viršūnės. 
Potvinis pasiekė taipgi ir 
Kentucky valstiją. Iki šio 
panedėlio jau 8 žmonės bu
vo prigėrę. •

2,000,000,000 Dolerių
Bedarbiams Šelpti.
Washingtone planuojama 

greitu laiku išleisti 2,000,- 
000,000 dolerių kovai su ne
darbu. Kongreso lyderiai ši
tuo reikalu jau beveik susi
tarę, tik norima da išrišti 
klausimas, kaip apsaugoti 
dirbančius darbininkus nuo 
pigaus darbo konkurenci
jos, kuri susidarys statant 
prie darbo šelpiamus bedar
bius. Kitaip sakant, kaip pa
dalyt, kad šelpiant vienus, 
nepakenkus kitiems?

Kol kas, planas yra toks:
Paskirti $500,000,000 mi

škų atsodinimui. Tas darbas 
paimsiąs nuo 200,000 iki 
300,000 bedarbių, kuriems 
bus mokama po $1 į dieną, 
ir konkurencijos pramonės 
darbininkams nesudarys.

Kiti $500,000,000 siūlo
ma sunaudot tiesioginiam 
bedarbių šelpimui per vals
tijas ir pripažintas šelpimo 
organizacijas.

Likusį bilioną dolerių 
planuojama sunaudot “nau
dingiems ir reikalingiems” 
viešiems darbams, samdant 
prie jų bedarbius. Čia jau 
pasidaro konkurencija “lai
sviems” darbininkams, ir 
kaip to išvengti, niekas ne
žino.

Kaip Geniotis Tapo
“ Arkivyskupu”?

Da nesenai jis buvo suspen
duotas kunigas.

“Keleivio” redakcijai yra 
priduotas Senųjų Apeigų 
Romos Katalikų Bažnyčios 
Šiaurės Amerikoj vyskupo 
James C. Crummey aplink
raštis, nušviečiąs “tūlo Ste
pono Geniočio, suspenduoto 
kunigo, bažnytinę būtį”.

Vyskupas Crummey sako, 
kad Geniotis prigulėjo prie 
senosios katalikų bažnyčios 
nuo 1916 iki 1928 metų, bet 
1928 metų 18 sausio dieną 
buvo arkivyskupo Carforos 
iš kuniginių pareigų suspen
duotas.

Todėl vyskupas Crummey 
stebisi dabar išgirdęs, kad 
suspenduotas iš kunigo pa
reigų, Geniotis dabar apsi
skelbė “arkivyskupu” ir net 
kitus į “vyskupus” šventina.

Aplinkraštis klausia p 
Geniočio, kas, kur ir kada jį 
į “arkivyskupus” pakėlė?

Apie tai turėtų pasiteirau
ti ir “Vienybės” tautininkai•| u

1

23 VALSTIJOS GALĖS 
JAU GERTI.

Valdžia tikisi gauti iš to
$150,000,000 mokesčių.
Galų gale prohibicijai at

ėjo galas. Šį panedėlį Kon
gresas jau nutarė paleisti 
darban alaus bravorus ir te
gul žmonės geria. Prie alaus 
pridėjo da ir vyno. Abudu 
gėrimu turės po 3.2 procentų 
alkoholio.

Įstatymas įneina galėn už 
15 dienų, taigi 5 balandžio 
23 valstijos, kurios neturi 
priešingų vietinių įstatymų, 
?alės jau alų ir vyną parda
vinėti ir gerti.

Kongresas išleido šitą a- 
laus ir vyno įstatymą ne dėl 
to, žinoma, kad žmonės tų 
gėrimų norėjo, bet dėl to, 
kad valdžiai pašėlusiai rei
kalingi pinigai. Ji negali su- 
balansuot savo biudžeto — 
daugiau turi išlaidų, negu 
pajamų. Įvesdama alų ir vy
ną, valdžia tikisi gauti iš to 
biznio apie $150,000,006 
mokesčių, šita krūva pinigų, 
žinoma, turės būt surinkta iš 
skurdžių kišenių, nes šim
taprocentiniai patriotai šito 
alaus ir vyno negers. Jie 
gers, kaip ir iki šiol gėrė, 
franeuzišką šampaną ir ki
tokius brangius gėrimus, ku
riuos jiems pristato patrio
tiški butlegeriai.

Alaus bravorai dabar tu
rės mokėti valdžiai po 
$1,000 už leidimą jiems da
ryti alų. Be to, valdžia ims 
po $5 mokesnio nuo kiek
vienos bačkos padaryto 
alaus. Urminiai alaus par
davinėtojai turės mokėti 
Washingtono valdžiai po 
$50 už laisnį, o tie, ką par
davinės bonkomis ar stik
lais, mokės po $20 už leidi
mą, neskaitant to laisnio, 
kurį reikės pirktis iš savo 
miesto ar valstijos. Taigi 
matome, kad iš to skysto a- 
laus, kuris yra skiriamas 
biedniems žmonėms, politi
kieriai nori išspausti dau
giau aukso, negu jame bus 
vandens.

Klausimas todėl kila, ar 
daug bus tokių, kurie norės 
jį gerti, ypač dabar, kuomet 
prohibicija visus išmokino 
pasidaryti neprasto alaus 
namie?

26 ŽMONĖS ŽUVO PER 
VIESULĄ.

Per Tennessee ir Kentu
cky valstijas pereitą sąvaitę 
perėjo pašėlęs viesulas, per 
kurį buvo apie 200 žmonių 
sužeista ir 26 užmušti.

KANADOJ SUDEGĖ 6 
MERGINOS.

Hull, Que.— Pereitą są
vaitę degtukų dirbtuvėj čia 
įvyko sprogimas ir užsidegė 
visa dirbtuvė. Ugny žuvo 6 
merginos darbininkės.

PAKĖLĖ CUKRUI 
KAINĄ.

Susitariusios cukraus kom
panijos šį panedėlį pakėlė 
smulkaus cukraus kainą 10 
ounktų. Dabar jos parduoda 
100 svarų cukraus už $4.20.
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KAROLIO MARKSO
MOKSLAS.

•
Šiomis dienomis sukako 

50 metų kaip mirė Karolis 
Marksas, didis socializmo 
mokytojas, proletarinės fi
losofijos kūrėjas.

Šiandien nėra pasauly 
šiek-tiek prasilavinusio žmo
gaus, kuris nežinotų Karolio 
Markso vardo. Tačiau ne 
visiems aišku, kas Marksas 
buvo ir ko jis mokė. ‘‘Nau
jienos” duoda šitokį jo api
budinimą :

“Marksas nebuvo aklas bur
žuazijos priešas. Jisai pats kilo 
iš buržuazijos. Jo tėvas buvo 
turtingas advokatas Trier mie
ste, vokiečių Reino provincijoj, 
palikęs savo sunui nemažą tur
tą. Karolis Marksas vedė žmo
ną iš aristokratų \Vestphalen"ų 
šeimos. Jos brolis buvo vidaus 
reikalų ministeris reakcinėje 
Prūsų valdžioje...

“Taigi yra tiesiog juokinga 
piešti Marksą kokiu tai fanati
šku ‘buržuaziškumo’ priešu. Ji
sai anaiptol neniekino to. kas 
yra buržuazijoje teigiamo. Ji
sai didžiai gerbė, nors kartu ir 
kritikavo, buržuazijos išvysty
tą mokslą. Vienam garsiam tų 
laikų komunistui, \Veitlingui. 
kuris pasakė, kad darbininkų 
klasei mokslas esąs nereikalin
gas, Marksas atkirto šitaip: 
‘Ignorancija dar niekuomet nė 
vienam žmogui nebuvo nau
dingas dalykas!’

“Marksas tačiau buvo prie
šingas buržuazijos valdžiai ir 
buržuazinei nuosavybės for
mai.»

“Studijuodamas žmonijos is
toriją, jisai Įsitikino, kad svar
biausias veiksnys, kuris žmo
nių visuomenę, taip sakant, 
stumia, ‘progreso keliu’, yra 
darbo Įrankių keitimai: nuo to, 
koki yra darbo Įrankiai, pri
klauso kaip darbas yra organi
zuojamas. Sakysime, kol yra 
vartojami menki įnagiai, tol 
pramonė susideda iš smulkių, 
savarankiškų amatininkų; bet 
kada atsiranda mašinos, kurias 
vartoja dirbtuvės, tai smul
kaus amato vietą užima stam
bus fabrikantai, o amatininkai 
pavirsta samdomais darbinin
kais.

“Kita labai svarbi Markso 
mintis yra tokia: nuo darbo Į 
rankių priklauso ne tik darbo 
organizavimo forma, . bet ir 
nuosavybės forma. Vadinasi 
keičiantis darbo Įrankiams, kei
čiasi ir nuosavybė. O nuosavy
bė skirsto žmones Į klases.

“Buržuazija nėra klasė tik
rąja to žodžio prasme. Ji api 
ma keletą klasių (visuomenės 
dalių), žymiausioji tarpe jų y- 
ra kapitalistai, t. y. tie žmonės, 
kuriems priklauso pinigiški ka
pitalai, dirbtuvės, geležinkeliai, 
kasyklos ir t.t.

“Kapitalistų klasė daro gy
venimą. išnaudodama darbinin
kus. Bet kapitalistų skaičius 
yra daug mažesnis, negu dar 
bininkų, ir tolyn darbininkų 
skaičius auga vis sparčiau. To
dėl aišku, kad anksčiaus ar vė
liaus ateis laikas, kada darbi 
ninku skaičiaus persvira bus 
taip didelė, jogei kapitalistai 
nebegalės toliaus išlaikyti savo 
rankose valdžią. Ją paims dar
bininkai. Fabrikus, bankus ir 
kitokį kapitalą darbininkai ne
galės pasidalinti tarp savęs 
nes tuomet visas kapitalas bu
tų suardytas. Todėl, darbinin
kams paėmus Į savo rankas 
valdžią, kapitalai turės pavir
sti visuomenės nuosavybe.

“Kad tai Įvyktų greičiau ir 
kad darbininkai, kai jiems at 
eis laikas valdyti, mokėtų savo 
galią išmintingai vartoti, Mar
ksas ragino darbininkus orga*

ir šviestus.
“Be to, jisai suprato, kad

vienoje šalyje darbininkai ne
gali daug ką atlikti, jeigu ki- Įyką: 
tose šalyse valdžią turės savo 
rankose kapitalistai ir jiems 
darys kliučiu. Todėl Marksas 
ragino, kad savo organizacijas 
jungtų i daiktą visų šalių dar
bininkai.

“Tai ve. trumpai kalbant, 
koks yra Markso mokslas. Pa
grindinė jo idėja buvo ta. kad 
visuomenės gyvenimo pamatas 
yra DARBAS. Todėl darbinin
kų klasei Marksas paskyrė pir
mą vietą visuomenėje. Darbi
ninkams, anot jo, priklauso 
ateitis. Jie paims valdžią i‘sa
vo rankas, panaikins buržuazi
jos (t. y. turtingųjų) viešpata
vimą. Jie pakeis nuosavybės 
formą darbo Įrankiams, Įves
dami visuomenišką nuosavybę, 
vietoje privatinės, kuri yra 
naudinga buržuazijai.

“Bet kaip jie tai Įvykins?
Per organizaciją, apšvietą ir 
kovą.

“Darbininkai paims valdžią 
ne kaipo susitarusi ir apsigin
klavusi mažuma, bet kaipo 
skaitlingiausia visuomenės kla
sė. Tokiai klasei reikia laisvės, 
kad ji galėti! nevaržoma švies
tis. organizuotis ir ginti savo 
reikalus. Kaipo kelią i darbi 
ninku valdžią, kuri Įsteigs so
cializmo tvarką. Marksas nuro
dė demokratiją.

“Visos socialistų partijos, 
kurios priėmė marksizmą. Įra
šė Į savo programus demokra
tijos reikalavimą. Daugelyje 
Europos šalių socialistai šian
die yra kuone vienintelė jėga, 
kuri kovoja už demokratiją.”

Mums rodosi, kad tai yra 
labai gera trumpa marksiz
mo charakteristika. Nors jos 
pradžioje yra pasakyta, kad 
Marksas buvo kilęs iš turtin
gos šeimynos ir po tėvo mir
ties paveldėjo nemažą turtą, 
“Naujienos” tačiau pažymi, 
kad tapęs revoliucionierium 
jisai savo ryšius su Prūsų 
ponija nutraukė ir per 1848 
metų revoliuciją neteko visų 
savo turtų. Revoliucijai ne
nusisekus ir kilus žiauriai 
reakcijai, Marksas buvo pri
verstas Vokietiją apleisti ir 
apsigyventi Anglijoj, kur 
jis galėjo gyventi tiktai savo 
draugo Engelso šelpiamas. 
Engelsas buvo turtingo vo
kiečio fabrikanto sūnūs, bet 
susipažinęs su Markso mok
slu visas jam atsidavė ir 
kiek galėdamas ji rėmė.

KAIP TAI SUPRASTI?

Tautininkiško plauko“Ver- 
slas” 2 kovo numery turi 
Įdėjęs 3-čiame puslapy žinią 
antgalviu: “Lietuvoj trūks
ta darbininkų.”

Dabartiniais nedarbo lai
kais, kuomet visame pasauly 
pilna bedarbių, šitokia žinia 
yra nepaprastas dalykas. Iš
rodo, kad Lietuva yra lai
minga šalis.

Bet ar ištikrųjų taip yra?
Taip visai nėra. Nors Lie

tuva žemės ūkio šalis ir te
nai pramonės krizė turėtų 
būt jaučiama kuo mažiausia, 
tačiau bedarbių yra ir Lie
tuvoj. Ir tai parodo tas pats 
“Verslas”, kuris tam pačiam 
puslapy rašo, kad—

“Kauno miesto savivaldybė 
duoda 2500 pietų krikščionims 
ir 720—žydams. Vadinasi, pie
tumis aprūpinami 3220 betur
čių.”

Vadinasi, vienam tik 
Kaune yra 3,000 su viršum 
bedarbių, kurie neturi iš ko 
gyventi.

Na, tai kokiu gi tikslu 
“Verslas” skelbia, kad Lie
tuvoje “trūksta darbinin 
kų?”

KAM REIKALINGAS
SLA. PREZIDENTAS?
“Tėvynės” 10 numery 

tilpo SLA. Pildomosios Tali rybos suvažiavimo protoko- 
- las, kur tarp kita ko randa

me užrekorduotą šitokį da-

“Prezidentas S. Gegužis ra
portuoja SLA. 305 kp., She- 
nandoah. Pa., buvusio sekreto- 
riaus-iždininko V. Vaišnoro pa
darytus nuostolius* kuopai ir 
Susivienijimui sumoje $576.- 
96. nurodydamas * surastus 
faktus, kad buvusi SLA. Sek
retorė P. Jurgeliutė žinojo 
Vaišnoro aferą, tačiau nerapor
tavo Pildomajai Tarybai”.

Pasirodo, vaitinasi, kad 
p. St. Gegužis turi nepapras
tų gabumų “suradimui fak
tu” prieš buvusią sekretorę.

Jis pats pasirašė $25,000 
paskolą žulikui Deveniui, o 
kai Devenis su tais pinigais 
pabėgo, tai p. S. Gegužis 
“surado faktus”, kad čia 
kalta Jurgeliutė.

Pono S. Gegužio panosėj 
esamoj Shenandoąh’rio kuo
poj iždininkas pasisavino 
kelis šimtus dolerių, ponas 
S. Gegužis “suranda fak
tus”, kad ir čia kalta buvusi 
sekretorė Jurgeliutė.

Vienu žodžiu, už visas 
Susivienijimo bėdas ir nuo
stolius yra kalta buvusi se
kretorė.

Įdomu butų žinoti, ko
kiems tada galams yra rei
kalingas SLA. prezidentas 
St Gegužis, jeigu jis nieko 
nemato ir už jokius nuosto
lius neatsako?'

Nejaugi jis yra tiktai tam, 
kad nuolatos važinėtusi į 
New Yorką ir kolektuotų 
sau po $8.00 dienpinigių iš 
SLA. iždo?

HITLERIS RUOŠĖSI LAI
KYTIS DURTUVAIS.
Teroro pagelba Vokieti

jos fašistai “laimėjo” rinki
mus. Tačiau Hitleris nema
nė pasitraukti iš valdžios ir 
tuomet, jeigu jo partija rin
kimuose butų buvus sumuš
ta. Šitą Hitlerio planą iš
plepėjo anglų laikraščio1 ir žvilgėtų gyvumu, juos rei- 
“Daily Telegraph” korės-, kia gerai prižiūrėti. Dažnai
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pondentui vienas Hitlerio 
pakalikų, būtent Freisleris, 
kuris sako, —

“Hitleris nebeapleis kancle-į Tai ve, koks juodašimčių 
rio vietos. Jei tauta pasisakys i “patriotizmas”: jeigu tauta 
prieš jį rinkimų dieną, 700,0001 pasisakytų prieš juos, tai jie 
ginkluotų rudosios armijos ir' pultų ją skersti!

Praktiški Patarimai.
Vaistai nuo kosulio ir gripo, plauti ir šukuoti, patepti tin-

Dabartiniais laikais daug 1 aliejais ir neduot su-
žmonių kenčia nuo gripo ir slve^* Geriausis plaukų au
aštrių kosulių. Vokiečių 
pof. Reinhardt von Welden 
duoda keliatą praktiškų pa
tarimų, kaip reikia laikytis 
kvėpavimo organų susirgi
mams užėjus. Geriausis ir 
saugiausis būdas, žinoma, 
tuojaus kreiptis pas gydyto
ją. Bet gydytojo patarnavi
mas kaštuoja pinigus, todėl 
žmonės dažniausia stengiasi 
gydytis patys. Taigi tiems, 
kurie patys nori gydytis, ir 
yra šie patarimai skiriami.

Kuomet gerklėje Įsigali 
kataras, galvos skaudėji
mas, apetitas prapuola ir vi
sas žmogus jaučiasi nesvei
kas, atsiranda kosulys, tai 
reikia užsilaikyti kuo ra
miausia, vengti darbo, būti
kambary su vienoda šilima j tas obuolinis actas (vinige- 
ir atsargiai gargaliuoti gerk- ris) ir šiltas vanduo
lę ramunėlių arbata. Jei ra
munėlių negalima gauti, pa
tartina nusipirkti kokio nors 
gatavo skiedinio tam tiks
lui: tuo pačiu skiediniu ga
lima ir nosį plauti.
Nuo aštraus kosulio geriau

sis vaistas yra karštas van
duo su cukrum, arba su me
dum, arba karštas pienas.

Jokiu budu. negalima 
griebtis radikalių priemonių 
skubiam kosulio prašalini- 
mui.

Būtina sąlyga yra ramybė 
ir vienoda šilima. Reikia 
vengti dulkių ir judėjimo, 
kuris apsunkina kvėpavimą.

Plaukų užlaikymas.

Kad plaukai butų stiprus

1784 1933

Skyriai Visose Miesto Dalyse

reichsvehro kareivių kovos 
tam, kad išlaikytų jį ten, kur 
jis yra.”

gimui akstinas, tai galvos o- 
dos trinimas arba taip vadi
namas “shampoo”. Bet rei
kia žinoti, kad kas tinka vie
niems plaukams, tas gali su
gadinti kitus. Pavyzdžiui, 
tamsus plaukai reikalauja 
visai kitokio vaišinimo, ne
gu šviesus. Šviesiems plau
kams nekuomet neturėtų būt 
vartojami tokie preparatai, 
kuriuose yra sieros ar gele
žies, taip kaip tamsiems la
bai kenkia sode.

Plinkančią galvą patartina 
dažnai trinti raudonuoju 
svogūnu. Tas paakstina 
plaukų augimą, ar bent su
mažina jų slinkimą.

Galvai plauti geriausis 
skiedinys yra toks: papras

Išblyškę plaukai rodo sto
ką geležies sistemoj; gele
žies kiekį galima padidinti 
dažnai valgant bifsteiką, 
daržovių sriubą ir geriant 
raudoną vyną.

Pražilusiems plaukams 
galima sugrąžinti pirmikštę 
spalvą dažnai juos plaujant 
šitokiu skiediniu: du šaukš
tukai su kaupu paprastos 
valgomos druskos į kvoilą 
verdančio vandens.

Ištirpinus truputį vaško 
vienoj uncijoj alyvos (olive 
oil) ir patepus tuo mišiniu 
plaukus, jie pasidarys gar
biniuoti. ’

Plaukai reikalauja daug 
gryno oro ir saulės šviesos, 
todėl kas nori vaikščiot be 
kepurės, tas turės stiprius ir 
sveikus plaukus.

No. 12, Kovo 22 d., 1933 m.

TAUTA IR PATRIOTIZMAS Į

Pas mus priprasta bet 
koki klausimą nagrinėjant 
būtinai žvelgti į tą klausimą 
istoriškai. Sakysim, vištinin- 
kas, kalbėdamas apie vištų 
dėslumą, būtinai kalbės, 
kaip vištas maitino aigiptie- 
čiai, graikai ir romėnai, na, 
o išvadą prieis trumpą: no
rint, kad vištos daugiau 
kiaušinių dėtų, reikia jos 
geriau lesinti... Tad ir pat
riotizmas reikia apžvelgti i- 
storiškai.

Žiloje senovėje buvo dvi 
tautiškai vieningos tautos— 
graikai ir romėnai. Jie, bū
dami tarpusavy susicemen- 
tavę, valdė didelius plotus 
svetimųjų. Romėnai jau tu
rėjo ir žodžio—patria—tė
vynė—supratimą. Romėnai 
jau turėjo Šukį: saldu ir gar
binga už tėvynę mirti. Ta
čiau giliau į tą klausimą ne
buvo, taip sakant, įsigilinta.

Pirmas tautiniu pamatu 
sukurė valstybę bene frankų 
Klodvigas, o ypačiai ją su
stiprino ir Įtvirtino Karolis 
Didysis, o šiaip senovėj net
gi ir musų dievinami Vytau
tai, Algirdai ir Gediminai 
nebuvo dideli patriotai. 
Jiems irgi ne tiek rūpėjo kel
ti Lietuva kultūriškai, kiek 
užkariauti ko daugiau kraš
tų, praplėsti valstybės sie
nas. Jie, daugiau užkariau
dami žemių, jautė ypatingą 
pasitenkinimą. Daug kas bus 
girdėjęs ir apie francuzų 
Napoleoną, kuris kone visą 
Europą buvo užkariavęs, 
bet Francuziją taip nuvar
gino, kad ilgai negalėjo atsi
gauti, o jo išplėsta valstybė 
sprogo—net pačiam didvy
riui negarbingai teko išsine
šdinti Šv. Elenos salon ir 
ten liūdnai, nuobodžiai bai
gti savo dienas.

Na, betgi, pagaliau, žiū
rėkim paties dalyko—kas gi 
yra tauta? Paklausk šian
dien bet kurį tautininką — 
kas sudaro tautą, jos bran
duolį: ar kariuomenė, ar 
dvarininkai, ar pirkliai, ar 
kunigai— negalės atsakyti 
arba aiškins kaip jam geriau 
išeina, o greičiausia— mik
sės.

Paprastai tauta apibrėžia
ma šiaip: tauta yra kalban
čių viena kalba, gyvenančių 
bendroje teritorijoje (žemė 
je), turinčių bendras istoriš
kas tradicijas žmonių kolek
tyvas (jungtinys). Nors gy
venime matome daug išim
čių. Sakysim, žydai savos 
teritorijos, žemės neturi, 
gyvena išsimėtę po visą pa
saulį, bet kas sakys, kad žy
dai ne tauta? Amerikiečiai 
kalba angliškai, bet kas no
rės Įrodinėti, kad amerikie 
čiai ir anglai tas pats. Ame
rikiečius jungia bendra is
torinė praeitis. Čigonai irgi 
neturi savos’ žemės, net ir

PRAŠALINTAS TEISĖJAS.

Federalinio teismo Califomi- 
jjos distrikte teisėjas Harold 
į Louderback, kurį Kongresas 
prašalino už netinkamą ir teis- 

! mo autoritetą žeminanti parei 
gii ėjimą.

nežino, kur ji yra, bet irgi 
tauta. Taigi, kaip reta teisy
bė gali būti be išimčių, taip 
ir tautos apibrėžimo sąvo
ka taip pat turi išimčių.

Svarbesnis dalykas —kas 
sudaro tautą? Kad kariuo
menė nėra tautos pagrindas 
—aišku, nes kareiviai, pabu
vę atitinkamą laiką, grįžta 
namo. Dvarininkai? Nors 
jau ir musų daug dvarininkų 
pramoko lietuviškai ir net 
patriotais vadinasi, bet šis 
’uomas tautos pagrindu bū
ti negali. Ar dvarininkų luo
mas turi . charakteringus 
(skirtingus) papročius, me
ną, dainas? Mūsiškiai dvari
ninkai visą laiką sekė len
kus, o lenkai franeuzus. Jei 
kas, susipažinęs su vienu ki
tu Lietuvos dvarininku, už
sieny paskelbtų, kad tai lie
tuvių tauta— išeitų skanda
las! Nagi, pasirodytų, kad 
lietuvių tauta neturi nei vie
nos savos dainos, pasakos, 
nei padavimų, nei skirtingų 
papročių, drabužių.

Na, ar gali būti tautos pa
grindas—kunigai? Gal jie 
lietuviškai per mišias gieda, 
gal lietuvišką vyną geria, 
gal tautiškus rubus dėvi? 
Nieko.

Tad kas yra tauta?
Dvarininkai, kunigai tau

tos negali sudalyti.
Teisybė, dar liko inteli

gentai. Tegu musų inteli
gentai dabar ir lietuviškai 
kalba, nors ir iš liaudies, iš 
sodžiaus žmonių kilę, ta
čiau pagrindas lietuvių tau
tos būti negali. Jeigu atva
žiavęs iš kitur koks tyrinė
tojas nueitų musų inteligen
tų baliun. restoranan — ir 
ką jis ten rastų ypatingai 
lietuviško? Inteligentai, iry- 
pačiai inteligentės ir madas 
užsieniškas vaiko ii* elgiasi 
pagal “tarptautišką skonį”.

Dabar liko vienas ir gau
singiausias elementas—liau
dis, kaimo žmonės. Latviai 
liaudį, minią, tautą vadina 
vienu žodžiu—tauta. Liau
dis išlaikė nuo senų laikų 
musų kalbą, papročius, dai
nas, padavimus. Per Didijį 
Karą, kada visoki dvarinin
kai, kunigai ir inteligentai 
išbėgiojo Rusijos gilumon, 
musų kaimietis pasiliko na
mie. Kas butų buvę, jei visi 
kaimiečiai butų paklausę ru
sų ir išbėgę? Butų išbėgus ir 
Liėtuva. Vokiečiai atėję bu
tų užėmę ir pabėgėliai net 
grįžt butų neturėję kur. Li
kę žmoneliai vargo, kentė ir 
pagaliau kovojo dėl nepri
klausomybėj.

Tautos pagrindas — liau
dis.

Musų senieji kovotojai 
del lietuvybės, nepriklauso
mybę atgavus, jautėsi apvil
ti. žemaitė, dar gyva būda
ma, sakė: Parvažiavau Lie
tuvon, Lietuvos neberadau. 
Nerado tos Lietuvos, apie 
kurią svajojo, kurią vaiz
duotėj kūrė. Rašytojas A. 
Vienuolis savo romane 
“Prieš dieną” taip pat vietoj 
patriotizmo išreiškia pesi
mizmą, nusivylimą.

V. Krėvė savo raštų VII 
tome, “Likimo keliais”, irgi 
atvaizduoja perkelta pras
me (alegoriškai), kokie yra 
Lietuvos valdovai neišma
nėliai, menkučiai, trumpare
giai.

Kas didesni patriotai—ar 
rusų dvarininkai, grafai, ku
rie smaugė liaudį, o rėmė 
jos budelį carą, ar tie revo
liucionieriai, kurie granato
mis sprogdino liaudies en
gėjus?

Taigi tauta yra liaudis, o 
patriotai—kovojantieji už 
jos interesus revoliucionie
riai. Jul. Butėnas.

(“Jaunimas”).

Jf. J /v t < '■r*/'..-*- v *«'•*»-* » . ♦
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

.Ve Laisvamaniai, Bet Katalikai Abejojo 
Apie Dievo Buvimą.

NORWOOD, MASS.

SLA. 131 kuopoj ir D. L. j išeitų i blogą. Atėjo sausieji

DAR APIE ŪKININKŲ GYVENIMĄ 
MICHIGANO VALSTIJOJ.

Gerbiama Redakcija!

vių Piliečių Kliubą, prie ku
rio priklauso 28 nariai ir tu- 

' ri jau išrinkę savo žmogų, 
p. .Juozą Manelį, į “Board

K. Keistučio Draugijoj a- P.11“1! ku.nuos PrfrteJ° 
part laisvųjų nemažai įrigu- Plaukt .mugamas upeliais;
Ii ir katalikų, bet jie dėl ^^KS^^Uma I? 
tikinimu vieni kitus tole-v T11
ruoja ir jokių nesusipratimų
del pažvalęų skirtumo netš- ~

Kartais Keistučio Dr-jų jo moteris negalėjo tam pri- 
tarti. Prasidėjo nesutikimai, pasturmuoja bimbiniai, ^t p nradėio darvt iailaisvieji, ir katalikai bimbi- „„Tja

„te greitai apmalšina. g™o,
Žinoma, davatkų genero- kovo n diena? jisai užsira. 

lams (kurie atsižegnoja nuo|jcįn0 durįs, atsuko gazą ir 
laisvų dr-jų) pikta, kad Ją1; atsisėdo prie pečiaus. Žmo- 
svieji su katalikais gražiai na uįuodė gazą ir pašaukė 
sugyvena. Todėl jie bui ba Į pOjjcjją kuri išvežė ji nuo- 
ant katalikų, kam šie pngu- vadon/ Ant rytojaus Felik 
h prie laisvų draugijų. Įkar-|sag neti|ę išsipagiriojo, bet ir 
tais tie generolai^ ir tais\a-[nuo gazo atsipeikėjo. Polici 
manius užkabinėja. Pa v., Į jaj jį- pasakė, kad atsukęs 

gazą norėdamas savo žmo-‘Darbininko” 10 kovo lai-

Aš, Petras: Sporgis, paste
bėjau 8-tame “Keleivio” 
numeiy, 3-čiame puslapy, 
ilgoką tūlo Ūkininko kore
spondenciją apie lietuvių 
farmerių gyvenimą Michi- 
gago valstijoj, Seottvillės a- 
py linkę j. Korespondentas 
aprašo visas ūkininkų kolo
nijas ir beveik visas pajuo
kia, išskyrus Fountaine apy
linkės koloniją. Taigi aš 
prašau redakcijos, kad su
teiktų ir man kampelį savo 
nuomonei pasakyti, nes aš 
esu irgi šios apylinkės ūki 
ninkas ir senas “Keleivio” 
skaitytojas.

Rašydamas apie Big Bass 
Lake koloniją, tasai Ūkinin
kas sako, kad lietuviai far-

pasikvietę Bimbą; bet kad „ „ T , , • ,
fountainiečiai buvo pasi- Leviev . Ir bendrai, ku- 
kvietę Karosienę, Bimbos 1 ^.tlk Pus? ”}es lietuviai nu-

Komunistų “Bendras Frontas” Negauna 
Šalininkų Baltimorėj. 

BALTIMORE, MD.

Komunistų čia yra apie 40

meriai čia esą tamsus, prie-

atjutantę, tai koresponden
tas nutyli. Kiek man yra ži
noma, tai Fountaine yra bu
vęs ir Andrulis, ir Senas 
Vincas su komunizmo k ro
meliais.

Bet grįžkim da prie Big 
Bass Lake farmerių, ku-

tanam taunšipo 
remti, toji pusė

rinkimuose 
visada lai-

zmomų, kurie turi 4 organi
zacijas ir visose tie patys

mi. O kas sumanė steigti priklauso. Nors draugijų 
Lietuvių Piliečių Kliubą Ma- bet narių mažai, todėl
šone kauntėj? Nagi roundla- aukų nedaug tegali “revo- 
kiečiai! jliucijai” sukelti. Atvažiavo

. . . j komisaras žaldokas, tai su-
Ponas Ūkininkas giria manė pasikinkyti i savo ve 

Fountain apylinkės____ lietu-
riuos korespondentas išva-V1US- Sako, jie turi ir L. U. _____________  ________
dino tokiais prietaringais. ‘ P- p-ją- Tas gerai. Bet aš į bedarbių vardu komunistai 

vie
šas diskusijas. Po tani išrin- 

.. . ko komitetą sukvietimui vi-
štarųjų metų si draugija lai- Sų draugijų kliubu i konfe- 
ko savo susirinkimus Sheri

žimą vietos pašelpines drau
gijas ir kliubus. Prisidengę

kad javus spragilais kulia.: pridursiu, kad ir prie tos vasario 26 d. parengė 
Čia yra lietuvių ūkininkų, Į drausijos priklauso 14 v •• « •
kurie gyvena gana gerai. Į !‘°un<^akiečių. Ir per 10 pa-
Keturi musų lietuviai farme-
riai čia turi savo tartokus, 
kur piauna lentas, daro 
skindelius ir kitokius daly
kus. Trįs ūkininkai turi ku
liamas mašinas, o du turi 
motorais varomas mašinas

doje vienas toks generolas Į įgąsdinti Už nakvvne taringi, nekurie kūlimui var- piauti. Lietuvių ūki-
dūduoja, kad visokio plau- poiiSli turėjo užsteSi toją dar spragilus, o 
ko laisvamaniai esą “atviri 1^27 50
bažnyčios priešai, matuškos Pakol Feliksas Malkaitis 
Rusijos gyventojai, tėvynės [prigulėjo pne socialistų, jis
Lietuvos išgamos. Tai Yra buvo pavyzdingas žmogus 
pikto žmogaus žodžiai —Lr vįgi jį gerbdavo. Bet nuėjo 
kerštas, pagieža ir neapy-Įgu komunįstais, pradėjo ger- 
kanta prieš artymą savo . |tį jr vįsko neteko. Iš tokiu
O tuom tarpu čia tie vadi 
narni laisvamaniai “nebade- 
riuoja” nei bažnyčios, nei tų 
žmonių, kurie ta bažnyčia 
rūpinasi. Jeigu tarp laisva
manių randasi vienas-kitas 
ką “garbina matušką”, tai 
ar rimta yra sakyti, kad visi 
laisvamaniai tokie?

Bimbos vaiskas daugiausia 
ir susideda.

Maikio Draugas.

WORCESTER, MASS.
Didelis vienybiečm “veikė

jas” negali “veikti.”.

, . . . , , Vienybės” koresponden-
Daug laisvųjų yra pirkę tas, ję Budinavieius, rašo 

Lietuvos L. Pask. bonų n* kad Worcesterio lietuviai 
aukavę daugeli sykių Lietu- apgailėstaują kad apsirgo 
vos reikalams dešimtines, “didelis veikėjas” J. Kra- 
Ar tai katalikiška tuos žmo-|s}nskas ;r dabar nesą kam 
nes vadinti “tėvynės įsga- “veikti”. Net koresponden- 
momis . cijų “Vienybei” niekas iš

Toliaus tas generolas rus- |worcesterio neparašo, 
čiai primeta laisvamaniams

avo
dano taunšipo salėj, ant 
Round Lake kranto, ir ačiū 
roundlakiečiams draugija 
gauna tą salę nemokamai.

O kaip p. U. rašo apie 
custeriečius, kurie esą pra
siskolinę, tai čia nieko nuo
stabaus. Jų šv. Antano drau
gija neskaitlinga, o tokiai 
mažai draugijai sunku nuo
sava sale užlaikvti.

vėtą vėtyklėmis, kaip seniau svetainę, ir vieną svetainę 
Lietuvoje turi Paviems lietuvis, kuris

., įkas subatą rengia šokius.
As negaliu ant^ to nuty lė- \ors įas lietuvis randasi už 

ti, nes toks aprašymas ze-Jg myiiq nuo Big Bass Lake 
mina čia gyvenančius musų k. mums nepriklauso, bet 
ūkininkus. As tunu pasaky-jeigu* korespondentas suver
ti, kad musų ūkininkai ciaL^ visus mus i krūvą, tai ir vaklų netrūksta ir pas prog- 
gyyena neprasčiau už kitasLg jam parodau daugiau ne- 
koionijas. Žemės čia geros M’jgu vienos vietos gyventojus 
javai yra kuliami masino- Lr k^ jje turi. čia yra tokiu 
mis, nes tiųs lietuviai fąrme- |ukininkų, ką turi jau ir elekl

tun kuliamas masinas, tra įsitaisė savo ūkiuose, 
tai kiti nuo jų samdosi. Koz-|Gamta Big Bass Lake

labai graži ir vasaros laiku 
čia privažiuoja daug Ameri
kos tirčiu.

nam mašiną turėti neuzsi-| 
moka—jai nėra pakanka-1 
mai darbo.

Jeigu yra tokių ūkininkų, 
ką kulia spragilu, tai tik to-l 
kie, kurie gyvena mažomis! 
šeimynomis ir neturi gana 
žmonių. Vienas vyras nega-Į 
Ii mašinos vartoti, nes prie 
jos reikia nuo 10 iki 15 žmo
nių. O jeigu pasikviesi kai- 

Bet Krasinską “dideliu mynus i talka, tai paskui rei- 
veikėju” laiko tiktai “Vie- kės eiti pas kožną atidirbti,

Vargo, žinoma, yra visur 
ir visiems, bet jeigu mes 
laikysimės vienybėj ir rem
sime viens kitą, tai apgalėsi
me viską ir susilauksime ge
resnių laikų.

Petrą* Spurgis

Nereikia taipgi custerie 
čius peikti ir del vaidų, nes

resyvius. Ar be vaidų jie ap
sieina. kuomet kuris nors 
draugijos narių padaro įne
šimą paaukoti kokią penk- 
dešimkę bolševikams ant 
traktorių?

O kai dėl Big Bass Lake 
apylinkės (Lake apskrity), 
tai yra lietuvių, kurie ir vi
sai gerai gyvena. Tai pri
klauso daugiausia nuo to, 
kaip kas Įsikūrė. Kas pradė
jo farmeriauti be skolų, ar-

renciją 26 kovo, kad suda 
rius bendrą frontą ir kovoti 
už padidintą pašelpą bedar
biams. Žinoma, priešintis 
tokiam sumanymui neišpul
tų, bet žinant komunistų 
“skymus”, kad jie tai daro 
tik del savo kromelio rekla
mos, o ne del bedarbių labo 
niekas nenori su jais dėtis į 
tą jų “bendrą frontą”. Ko
munistai jau senai prakeikė 
amalgameitų uniją, bet da
bar ir ją norėjo įtraukti į 
“bendrą frontą”. Kovo 8-tą 
Žaldokas ir kitas delegatas 
atėjo Į 218-to skyriaus susi
rinkimą, pasakė agitatyviš- 
ką prakalbą ir paprašė, kad 
unija prisidėtų prie “ben
dro fronto.” Buvo pasiūlyta, 
kad komunistų delegatai ap
leistų svetainę, nes jie ne u- 
nijistai ir negali susirinkime

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

. D-rui A. L. Graičunui.—

tai, kad: “1912 m. buvo pri
eita net prie tokio absurdo, 
kad rankų pakėlimu balsuo 
tas Dievo buvimo klausi 
mas.”

Matyt, “Darbininko” ra-
beV’nežino^kur ir^kaiD^Die lsekretcrium surinko apie .^'1 vio” 8-tame numeiy tilpo

________ w_______ KELIATAS KOMPLIMEN
nybės” žmonės. Woreesterio kas atimtų labai daug laiko Į TŲ P. ŪKININKUI, AP 
lietuviai yra visai kitokios nuo savo ūkio. RAŠUSIAM MICHIGANO
"SėveikIjal"°bSai^ tai « viskas- už ma- LIETUVIUS FARMERIUS 
SLA 318 kXs finansų M??.** ir >!?mokėtį.Į Branch> Mich. _«Kelej.

iškėlė ne laisvamaniai, bet 
pačių katalikų lyderiukas, 
Jonas čirvokas. Jis padarė 
įnešimą apkalbėti, “Ar yra 
Dievas?” Žinoma, socialis
tai nusišypsojo, kad katali
kas toki klausimą stato, ta
čiau, kad jį patenkinus, suti
ko pasiūlytą temą padisku- 
suoti.

Po diskusijų katalikai pa
reikalavo ši klausimą nu
balsuoti rankų pakėlimu. 
Socialistai matydami, kad 
katalikai abejoja, ar yra 
Dievas ar ne, sutiko ir tą jų 
geidimą išpildyti. Didžiu
ma nubalsavo, kad Dievo 
nėra.

Taigi “Darbininkas” visai 
be reikalo šito klausimo 
svarstymą prikiša laisvama
niams. Tai buvo pačių kata
likų lyderių sumanymas.

EASTON, PA. 

.leitenantas
kėjo $27.50 ui nakvynę.

Feliksas Malkaitis savo 
laiku buvo labai pavyzdin
gas draugas: taupus, mylė
jo mokslą, buvo linksmo bu 
do vyrukas, skaitė pažan
giuosius laikraščius ir per 
eilę metų buvo buvusios čia 
LSS. 42 kuopos narys. Be to, 
buvo ir gabus biznierius, nes 
iš pusės su S. Kutaičiu turė
jo gražų trijų aukštų muro 
namą geroj vietoj. Apačioje 
buvo įtaisyta graži moder
niška valgomųjų daiktų 
krautuvė ir gerai vertėsi 
Gal truko tik gervės pieno

Bet nėra to gero, kad ne-

darbą tik tada, kada dau- ?lrs.4°2 b^^ų, mokama I va]^tijoj. Butų gerai kad 
;iau kaip pusė jų tapo iš- Jau * centai nuo bušelio. I para^ negerai kad pa
kaukta ir beveik visi su- Dabar daleiskime, kad u- rašė neteisingai, lyg ir no- 
spenduoti. O kada metinia- kininkas turi iškulimui lūkėdamas pasityčioti iš neku- 
me susirinkime tuomet kilo bušelių ir pasisamdo maši-Įrių ūkininkų vargų. Aš gy- 
triukšmas ir nariai pradėjo ną. Jis turės užmokėti $7.001 venų ant ūkio Masono kaun- 
reikalauti peržiūrėti Kra-
sinsko vedamas finansų 
knygas, tai K. Budinavieius 
pakėlė protestą, sakydamas, 
kad esąs šmeižiamas geras 
Krasinsko vardas ir davė į- 
nešimą. kad nariai atsistoji
mu “veikėją” Krasinską pa
gerbtų. Nariai tuomet pasi
piktino netik Krasinsko pa
sielgimu, bet ir tokiu Įžei
džiančiu Budinavičiaus į- 
nešimu. Ištikrųjų, tai buvo 
ciniškas kuopos Įžeidimas.

Matydama sau pavojų, S.
L. A. 318 kuopa tuomet iš
rinko komisiją, kad peržiū
rėtų knygas. Komisija išdir
bo apie 6 mėnesius ir sura
do, kad tas “veikėjas” buvo 
pasitaikęs iš viso daugiau 
kaip $500 narinių mokesčių.
Dėl to skandalo buvo atva
žiavęs iš Centro vice-prezi- 
dentas Mikalauskas ir reikė
jo net šerifą šauktis.

Tai ve, kaip išrodo “Vie
nybės” “veikėjai”.

Teisybės Mylėtojas.

Vgram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margerie Kejrf* 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centu. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autonu;

DR. MARGERIS 
9431 £« Halsted Street.

CHICAGO, ILL

ba >u maža skola, tam seka- Tamstos straipsnio Kupiškė- 
si gerai; bet kūne pirkda-• nn K1illbo rpikalais nftSDaus. 
miesi farma
dėlės skolas, tiems sunku 

dabartiniais

būti; bet komunistai, kurie 
priklauso prie unijos, nesi
laikydami taisyklių norėjo, 
kad delegatai butų salėj. Pa
galiau pirmininkas liepė de
legatams išeiti.

Aptarus unijos reikalus, 
diskusuota, ar prisidėti prie 
to bendro fronto, ar ne. Ga
lutino tarinio nepadaryta ir 
pavesta pildomai tarybai iš
spręsti bendro fronto klau
simą.

Koks gi čia gali būti ben
dras frontas su komunistais, 
kuomet jie drapsto musų u- 
niją purvais ir daug sykių 
jau kėsinosi ją visai sunai
kinti? Lai jie sau keikiasi 
vieni, o mes dirbkime kons- 
truktyvį darbą be jų.

Nesenai “Keleivy” buvo 
rašyta apie Karosienės pra
kalbą. Ten nieko neperdė
ta ; viskas, kas reikėjo para
šyti, tai ir buvo parašyta. O 

• i viėnok komunistai įžiūrėjo 
kaž ką baisaus toje kores
pondencijoj, ir tūlas K. M. 
rašo “Laisvėj” kad ta kores
pondencija buvus “kiauliš
ka” ir da kitokia. Matytu kad 
p. K. M. labai nemėgsta tei
sybės ir be reikalo pyksta. 
Nebūčiau nieko rašęs apie tą 
žmogelį, bet kad be reikalo 
kabinėjasi ir šmeižia “Ke
leivį”, tai noriu keletą žo
džių apie jį pasakyti.

Ponas K. M. giriasi esąs 
didelis kovotojas už darbi
ninkų reikalus. Bet nelabai 
senai jis buvo kriaučių kon- 
traktorium ir jis buvo ar
šiausis darbininkų ėdikas už 
visus kitus. Būdavo, kaip tik 
darbo delegatas pradeda 
duoti raportą iš K. M. dirb-

įssiversti, ypač 
laikais.

Korespondentas

uS raSkr/i '"V Kliub° reikalais “ T M te k
fli , nes jame ™tela„-' į . „

jama. kad Kl.ubo valdyba^ L„ | kį £ M

išgyrė
surinktus pimgJB nusiųstų i inieko nMlamokėjo
Kupiški, kuomet tie Pmiga»ldarbinjnkui j ž dviej dJo_ 
yra žlugę “Universal b»-!lerių. Bet J. ž. vyras smar-

kus, davė kumščiu i stalą ir 
pareikalavo pilno užmokes
čio. Pasiraivęs, K. M. atmo-

Seottvillės ir Fountaine a- ke chiea?oje. Gali but> kad
pylmkes Bet kiek man yra daljs ufdarytu pinigų - 1 ’
žinoma, tai ir tenai ne vi- kada nors atgauta. Bet da-

bar valdyba negali jų Kupi- 
škin nusiųsti, todėl nėra pra
smės nei reikalauti to.

uz masiną, o prikuls 10 bu-1 tėj jau 15 metų, todėl ma
želiu, kuriuos pardavęs gaus | nau, kad paminėtas p. Uki- 
tik $2.00. Kur gi čia butų ninko vietas gerai žinau ir 
protas taip daryti? tcdel noriu jo klaidas patai-

Taigi tokie ūkininkai ku-|syti.
lia spragilais ne dėl savoj Kadangi lietuviai ukinin- 
tamsumo ir prietarų, bet dėl | kai gyvena ne aplink mies- 
piniginio išskaitliavimo. J tebus susispietę, bet išsis- 

Jeigu tamsta, korespon-1 ktaidę po visą Masono aps- 
dente, esi ūkininkas, tai pats kriti, tai aš čia paminėsiu jų 
gali tuos dalykus gerai žino-{gyvenamas vietas “town- 
ti. Juk ir pats rašai, kad shipų” (valsčių) vardais, 
farmeriai beveik nieko ne-Į-Jie gyvena daugiausia Cus- 
gauna už savo produktus. |ter, Eden, Sherman ir She-

. . _ A . ,. . , Įridan “townshipuose”.
Apie Custeno ukmmkusĮ

korespondentas irgi negrą- Į Sheridano taunšipo lietu- 
žiai išsireiškia. Sako, čia u-|vtai, kurie gyvena apie 
kininkai taipgi labai tamsus Round Lake, ir kuriuos p. 
ir skurdžiai gyvena; jei su-1Ūkininkas piešia kaipo
griebia kokį centą už žiur-Į “tamsų kampelį”, daugiau- 
kės ar šeško kailiuką, tai Į šia veikia politikoj. Ponui 
tuojaus nuneša dusių gany-Į Ūkininkui jie nepatinka tur
to jui. Taip bloga čia nėra. | būt del to, kad , jie čia turi 
Nors didelių turtų žmonės [bažnyčią pasistatę. Bet prie 
neturi, bet yra tokių, ką turi [tos bažnyčios tik kelios šios 
ir bankan po keliatą dolerių J apylinkės lietuvių šeimynos 
pasidėję. tepriklauso. Į bažnyčią su-

Tik Fountain apylinkėje važiuoja daugiausia iš to- 
ukininkai esą progresyvus, U jau, už kokių 15—20 mv 
beveik visi skaitą “Keleivį” pių.
ir esą jo nuomonės pritarė-Į Kadangi šios apylinkės 
jai. [lietuviai gyvena apie Round

Jeigu iš tiesų taip yra, taiĮLake, tai juos “roundlakie 
labai gražu. Bet kad Bigt čiais” ir vadina, čia aš no- 
Bass Lake farmeriai tam-Iriu parodyt, ar iš tikro jie 
sus ir mažai kas “Keleivį” [tokie jau tafnsunai, kaip p. 
skaito, tai nevisai tiesa. [Ūkininkas juos nupiešė. Jau

Korespondentas prikiša [4 metai, kaip jouadtakiečiai 
scotviliečiams, kad jie buvo turi sutverę Amerikos Lietu

siems pyragai. Ir tenai yra 
lietuvių ūkininkų, kurie la
bai prastai gyvena.

Gi kas dėl žemių gerumo, 
tai big-bass-Iakiečių žemės 
yra taip pat geros, kaip
kitų apylinkių. O jeigu p. 
Ūkininkui besitrankant po 
farmas pasitaikė kur užtikti 
žmogų kuliant binzus spra
gilu, tai čia nieko nauja. 
Daug yra tokių, kurie neno
ri samdytis kuliamos maši
nos. nes mašina kaltais at
sieina brangiau, negu iškul
ti iavai verti.

kėjo kiek J. 2. reikalavo, 
i Bendrai, ponas K. M. buvo 
j biaurus bosas ir dažnai al- 

S. Abramavičiui.—Tams-'gas darbininkams kapoda- 
tos supratimas apie senąjį j vo. O dabar K. M. važinėja 

11 Rusijos kalendorių yra tei- gražiu automobilium ir lupa 
singas. Tas kalendorius bu-į iš proletarų nuomas.Tai toks 
vo atsilikęs 13 dienų nuo tas K. M. “kovotojas už dar- 
naujojo stiliaus kalendo-! bininkų reikalus.” 
riaus. Kriauėias.

Pagaliau p. Ūkininkas už
simena ir apie d-rą Paukštį, 
kuris Įsitaisė ofisą Fountain 
miestely. Tiesa, d-ras Pauk
štis greitai čia pagarsėjo, 
bet tai ačiū svetimtaučiams, 
o ne lietuviams, čia pasitai
kė keli atsitikimai, kur d-ras 
Paukštis buvo pašauktas pas 
lietuvius, bet kad stebuklin
go žodžio ištarimu (kaip 
Kristus) ligonio iš lovos ne
pakėlė. tai musų tautiečiai 
liko savo daktaru neužganė
dinti. ir vienas jų traukė pas 
braukytoją, o kitas pas kito
kį gydytoją už 10 ar 15 my
lių.

Taigi patarčiau p. Ūki-’ 
ninkui kitą syki rašant ko
respondencijas prisitaikyt 
teisybės. Nereikia vienus 
peikti, kitus girti, vien dėl 
to. kad vieni yra tokių, kiti 
kitokių pažiūrų. Jei kas duo
da savo Vilneles bažnyčioje 
kirpti, tai jų privatinis da
lykas. Kas link manęs, tai 
man nėr 30 metų niekas vil
nų bažnyčioj nekirpo, ir ne
manau. kad kirps, nors gy
venu tik ketvirtdalis mylios 
nuo bažnyčios.

A. Baravykas.

uKELEIVKT
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausią lietuvišką spanatuvią 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais itaisymia& 

SPAVZIMNA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdir.ius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiVįeto- 

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius ją 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELKVIO” 
spaustuve, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

KELEIVIS 

253 Broadvray 
So. Boston, Mass.
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įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, į d a norėjau paklausti tavęs 
Maike!—Labas rytas, tėve!

—Sei, vaike, man rodos, 
kad tu ant lojario mokinie- 
si, 2r ne?

—Kodėl tu klausi, tėve? 
—Aš norėjau gaut rodą,

kaip užpatentuoti gerą išra
dimą.

—O kas tą išradimą pa
darė?

—Aš pats.
—Netikiu, tėve.
—Jes, Maike, aš išradau, 

kaip iš vandens galima pa
daryti labai gerą daiktą.

—O man rodos, kad tai 
bus kokia nors nesąmonė.

—Apie tai, Maike, tu ne- 
siklapatyk. Tai jau mano 
biznis. Tu tik pasakyk man. 
kaip galima gauti pinigų už 
gerą išradimą.

—Jeigu išradimas yra ge
ras, tai pinigų už ji gauti ne
sunku, tėve. Tam yra tris bu

ZANGARA JAV
nužudytas: i

- I
Chicagcs majoro užmušė

jas mirė elektros kėdėj šį 
panedėH.

Floridos valstijos kalėji
me. Raifordo miestely, 20 
kovo mirė elektros kedėje 
Giuseppe Zangara, kuris 15 
vasario kėsinosi nušauti pre
zidentą Rooseveltą, bet 
žmonių už rankos nutvertas, 
užmušė Chicagos miesto 
galvą Cermaką ir sužeidė 4 
kitus asmenis.

Nors Zangara nepriklausė 
jokiai radikalei organizaci
jai ir neturėjo nei draugų, 
nei giminių, kuriems galėtų 
rūpėti jį gelbėt nuo mirties, 
tečiaus vedant jį elektros 
kėdėn kalėjimas buvo apsta
tytas milicija. Kareiviai su 
kulkasvaidžiais buvo susta
tyti net ant kalėjimo sienų ir 
stogų, tartum čia butų dide
lis užpuolimo pavojus.

Du sargai Įvedė Zangarą 
mirties kameron. Atsisukęs 
į juos jis tarė: “Nelaikykit 
manės. Aš elektros kėdės 
nebijau!” Sargai jį paleido. 
Jis priėjo prie mirties maši
nos, apžiurėjo ją, paskui 
padavė kalėjimo šerifui 
pluoštą popierų, sakyda
mas : “Štai, čia ta knyga, ku
rią aš rašiau apie savo gyve
nimą.”

Padavęs tas popieras, jis

Patarimai Farmeriams.
Dabar laikas sėti svogūnus, va. Svogūnai lengviau pa- 

_. ... . . kenčia trumpalaikę sausrą,
Lietuviai daugiausia syo- negU perdidelę drėgmę, 

gunus augina iš galvelių. /ram tikslui jie reikalauja
Taip auginant, jie įssigim- derjįngce, lengvos, lengvai 
sta, sužydi. Taip pat bran- praieidžiamqs vandenį že- 
giai kainuoja patys sek.miai mės Gerai Tręšiamos gali 
svogūnai. Todėl geriau yra jr smėlynės, tik neper-

Sveikatos Skyrius
Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUA.

HYGIENA.

kito dalyko.
—O ką taip?
—Pasakyk man, ar neap- Vgi priėjo prie elektros ke- 

sėdo musų kunigų kokia (įės. “Aš jos nebijau”, pra- 
kvaraba. “Draugo” 63-čias dėjo jisai vėl drąsintis. “Ma. 
numeris pilnas kunigų pik- tote, a§ elektriškos kėdės 
cerių ir po kožnu vis pade- visai nebijau.”
tas pasveikinimas: “Sveiki- Sakydamas tuos žodžius 
nam kunigą Skripką! ’ jisai atsisėdo ton kėdėn. 
“Sveikinam kunigą Alino- Sargai pradėjo sagstyt prie 
niką!’ Ir taip toliau. Išrodo, kėdės jo kojas ir rankas. Jis 
kad visi jie apsirgo. apžiurėjo susirinkusius liu-

—Tu, tėve. nesupratai dininkus, kurių buvo apie 
reikalo. Tie kunigėliai yra 20, ir klausia:

auginti svogūnai iš sėklų. 
•Tik visų pirma reikia mokėt 
išsiauginti svogūnų rasodos.

Rasodai svogūnai sėjami 
šaltuose inspektuose (rasod- 
ninkuose). Sėti reikia kovo 
mėnesy. Taip pat galima sė
ti ir šiltuose inspektuose 
(hot houses) tik ten jie men 
kiau dygsta. Mat, svogūną' 
nepakenčia staigios šilumoj 
iš apačios. Svogūnu sėkk 
labai greit praranda save 
daigumą, todėl prieš sėjant 
reikia patikrint, t. y. paimt' 
dalį sėklos ir padaiginti 
Pasėtos sėklos reikia priplo- 
i, nes labai greit išsikelia į 

paviršių. Apdengti žemėmij 
pasėtų sėklų nereikia. Su
dygę svogūnai laistomi pa 
mažu ir tik tada, kai žemės 
paviršius gerai pradžiusta 
Gausaus laistymo svogūną-’ 
nepakenčia; nuo jo pagelsta 
ir pradeda nykti. Kuomet 
’-asoda sudygsta, reikia pu
renti žemę ir vėdinti. Taiy 
nuginama rasoda gali buti 
tinkama persodinti jau ba 
landžio mėn. pabaigoj ar 
gegužio mėn. pradžioj.

Svogūnų daigus persoeli 
nant, parenkama užtektina 
bet ne per daug drėgna dir-

daug sausos: mažiau tinka
mos —sunkios molinės ir 
bendrai šaltos žemės. Svo
gūnai reikalauja saulėto ir 
abiau sauso oro, kaip drėg

no. Svogūnai nemėgsta švie
žiai mėšlu patręštos dirvos. 
Tei dirva neseniai yra tręš- 
a. tuomet svogūnai sodina

mi antrais metais po patręši
mo. Jeigu dirva buvo men
kai patręšta, reikia dar pa
pildyti perpuvusiu mėšlu, 
kompostu arba mineralinė
mis trąšomis.

Svogūnų rasoda, perso
dinant į atvirą gruntą, 
nukarpoma vienas treč 
ialis šaknų (galima nu- 
trumpinti ir laiškai) ir so
dinama į lysves arba lygioje 
žemės vietoje. Lysvėse sodi
nama eilėmis. Sodinant svo
gūnus reikia gerai prispaus
ti, tik žiūrėti, kad šaknelės 
neužsiraitytų. Persodinta 

’-asoda pradžioje gana pra
nta, bet neužilgo atsiranda 
naujų laiškų—tai ženklas 
kad prigijo. Augant svogū
nams, reikia juos prižiūrėti: 
įaikinti piktažoles ir dažna1’ 
□urenti žeme, kad nesusida- 
■ytų kieta plutelė. Taip pri
žiūrimi svogūnai duoda ne
mažą derlių.

Rašo: Dr. T. Dundulis, 
Gydytojas ir Chirurgas. 

Chicago, III.

oras. Kasdieną tam tikrą laiką 
praleisti ore. Odos hy gi jenai o- 
ras taip jau turi daug svarbos. 
Tiems, kurie turi atgrubusią o- 
dą. ir tiems, kurie interesuojasi

Žmonės įvertina sveikatą dau- užlaikymu odes, ypatingai mo
kiausia tada. kada jau ją pra- terims ir merginoms, patarti- 
-anda. Ypatingai jaunesnieji. na mankštytis atviram ore, mie- 
Ori jauni ir sveiki, mažiausiai Soti nustatytą laiką, gerti daug 
domisi sveikatos klausimu. Jie vandens, atsikėlus anksti iš ryto 
Ha nekalti; tai labai natūralu nusitrinti šalta, šlapia kempyne 
įas žmones. Mat, jaunuolis jau- kr sausai nusišluostyti rankšluo- 
iasi kad sveikata ir jo jėga au-i8^11’ retkarčiais paimti šiltą ar

visi Juozai, o dabar buvo 
šv. Juozo diena, todėl 
“Draugas” juos ir pasveiki
no.

—Bet Juozų yra daug,
Maike. Mano vyčių vaiske 
įų priskaitytum į pusantro 
šimto. Bet jų nepasveikino 
nei vieno. Taigi aš noriu, 
kad tu man išvirozytum, ko
dėl čia tokia nelygybė?

—O gal tavo “vaiskas”, 
dai: vienas, parduoti išradi-į tėve, nėra užsitarnavęs to
mą kokiai nors kompanijai kio pasveikinimo? 
už suderėtą sumą ir paimti1 —Kur gi nebus užsitarna- a ė j" i r laukė kada paleis ele- 
visus pinigus iš kalno. Ant- vęs! Mes daugiau padarėm Paskutiniai jo žodžiai 
ras būdas yra toks: pavesti pažitko Dievui ir tėvynei, buvo: “Good-bye, adios vi 
jį tinkamai kompanijai ir negu tie klebonai, kurių ąam pasauliui Good-bye” 

pikčenus “Draugas” sūdė- §erifas paleido 2300 vol- 
]o. Jie sau klebonijose su tų elektros. Zangaros galva 
gaspadinėmis keptas vistas truktelėjo aukštyn, jo ku- 
\algo, o mums prisieina mi- nas sustingo, kumščios susi- 
tingucse su bedieviais f ai- gniaužė, ir po 12 minučių 
tuotis ir kunigų bizni ginti, kalėjimo daktaras paskelbė

, ne vieną jj jau nebegyvu. Paskui da
sliuptarniams esu pa- ptarai supiaustė jo kūną. 

leidęs, ir ne syky esu lupt jg^mė smegenis ir pripažino, 
Tavęs, tr tai vis uz savo vie- jjg buvo normalaus pro- 
rą. O kai ateina įmenynos, to žmogus. Tik io pūslė bu 
tai kunigai tik savo pikce-
rius į gazietas deda ir patys 
save sveikina, o mano feiso 
da nei sykio neįdėjo. Taigi 
pasakyk tu man. kur čia tei
sybė ant svieto?

—Kam tu manęs tokių 
dalykų klausi, tėve? Pasi
klausk savo klebono.

‘Ar fotografo su aparatu 
čia nėra? Nėra kam nei pa-
veikslo nutraukti?

“Nėra”, atsakė 
,tendentas.

“O. jus paršyvi kapitalis
tai!” sušuko Zangara.

“Paršyvi kapitalistai.” 
kartojo jisai. “Visi kapitali
stai paršyva gauja—suk- 
ciai!

Tuo tarpu tarnai uždėjo 
jam ant galvos metalinį gop- 
turą. Zanagara atsilošė ke

supenn-

dalintis su ja pelnu. Trečias 
būdas, tai sudaryti korpora
ciją ir pačiam ji vystyt.

—O kas tai do per daik
tas, ta kepuracija. Maike?

—Ne “kepuracija”, tėve, 
bet korporacija. Tai yra to
kia biznierių organizacija, 
kur už savo darbus niekas 
neatsako.

—Dabar suprantu.-
—0 kaip tu manei?
—Aš mislinau, Maike, 

kad tai bus kokios nors nau
jos mados moteriškės keli
nės.

—Na. dabar pasakyk, tė
ve, koks tas tavo išradimas

—Išradim? vaike, yra 
toks: paimt artinę bonką 
ir įpilti pusę svaro cukraus 
Paskui įspausti vieną lemo 
ną. Paskui užpilti karste 
vandens tiek. kad pasidaly
tų pusė bonkos, ir kratyt 
bonką, pakol cukrus su
tirps. O kai cukrus sutirps, 
tada dapilti gero snapso 
tiek, kad bonka pasidarytų 
pilna, ir einant gult subatoj 
pastatyt po lova. Tai yra la
bai geras daiktas, Maike, 
pabudus nedėlioj iš ryto.

—Tai nėra joks išradimas, 
tėve.

—Kaip tai ne išradimas?
Tokio gero trunko niekas4 
nežino. Taigi tu negali sa
kyt, kad čia ne išradimas. Richville, Me.— Pereito

—Lik sveikas, tėve, nes nedėldienio rytą čia nusišo- 
tokiems niekams aš neturiu vė Frank L. Merrill, 60 me- 
laiko. tų amžiaus farmerys. Moti-

—Veidiminut, Maike. Aš j vai nežinomi.

vo priaugusi ir dėl to jis nuo
latos skųsdavosi vidurių 
skaudėjimu.

KAIP ŽMOGUS DAU
GIAU ALAUS IŠGERIA?

New Yorke svarstomas 
klausimas, kaip žmogus

-Tai tu man negali duoti<'?’*,'au alaU“ ’«aria “
įdedamas prie stalo, ar sto- 
vedamas prie baro? Gu
bernatoriaus komisijos alui

jokios rodos, Maike?
—Patarimą, aš galiu tau 

duot, tėve: nekelk mitin
guose betvarkės, nemėtvk 
plytų į langus, tuomet mušti 
negausi. Buk su visais man
dagus, kiekvienam bėdoj 
padėk, tuomet visi tave my
lės ir tau numirus ant tavo 
kapo paminklą pastatys.

—Maike, aš mirti neno
riu.

—Apie tai galėsim pasi
kalbėt kitu kartu, tėve. Da
bar man reikia jau eiti.

—Na, tai gudbai, Maike.

pardavinėti narė Mrs. Shep- 
pard nusprendė, kad stovė
damas turi išgerti daugiau, 
nes i stačią daugiau gali su
tilpti. Bet senas bartenderis 
Fritz Weckert tą ponią su-

baigiant pasirengimą skridimui
Ką dabar veikia musų la- j Jis yra $4000.00 vertės. Bet 

kūnai? Kapitonas S. Darius atsieis kiek pigiau. Išmai- 
Floridcj praktikuojąs skrai- nant jį į senąjį motorą, rei- 
dyme viršum juros nakties kės primokėti $2979.75. Už 
metu ir studijuoja astrono- lėktuvo perdirbimą reikės 
mine navigaciją. Lakūnas sumokėti $3250.00. Nauju 
S. Girėnas Chicagoje prižiu- nrietaisų (instrumentų) rei- 
ri lėktuvo perdirbimą. ; kės pirkti už $800.00.

Šiomis dienomis lakūnas Taigi, naujasis motoras 
S. Girėnas nusivežė mane į jau padirbtas, lėktuvas bai- 
dirbtuves ir parodė lėktuve giamas taisyti ir jau dabar 
perdirbinio ir taisymo dar- reikia pirkti būtinai reika- 
bus. Senosios “Beliancos” lingieji prietaisai. Kai at- 
beveik nei ženklo neliko— naujintasai lėktuvas bus i- 
visai išardyta ir išnarstyta, mamas iš dirbtuvės,reikės tą 
Dirbami visai nauji spar- pat dieną įmokėti visus pini- 
nai, uodega ir vairai. Nau- gus už • motorą ir lėktuvo 
jieji sparnai bus kiek ilges- perdirbimą. Tuo tikslu be tų 
ni. Dirbami dideli gazolino visų pinigų, kurie ligi šiol 
ir alyvos tankai (baka). A- gauti skridimo fondo ir ku- 
’yvos tankas bus gudriai į- rie priklauso fondui (dar ne
taisytas po lakūnų sėdyne: atsiųsti), trūksta dar:
tai yra praktiškas vietos tau- 1) $1717.12—motoro pir-Pymas-Du gazolino tankai kimui jr ,ėktuv0 į
(plokšti) bus įtaisyti lektu- (paga, fondo .
vo sparnuose (“pažastyse”). 
O pats didžiausias gazolino 
tankas bus i taisytas lėktuvo

2) $800.00—reikalingiem 
prietaisam pirkti;

, , , .. . „ , 3) $200.00—atnaujintojokūne. lakūnų sėdynės uzpa- i,ėk bandymui, įazoįj-
ka'yye kur skridimo reme; lui ir kitiems smulkiems rei- 
įai sėdėdavo, skraidvdam
per Lietuviu Aviacijos šven 
te. Taigi, kiekviena lėktuve 
vietelė praktiškai sunaudo 
jama. Patys lakūnai nedaug 
maisto sau pasiims, bet jr 
lėktuvas tai gerokai surys: 
722 gabenus gazolino ir 4C 
galionu alyvos. Iš New Yor
ko pakildamas jis turės sun
kumą su savim pakelti ir 
skrisdamas jį čiulps.

Iš to galima spręsti, kokia 
sunki bus lėktuvo, krova 
(prikrovimas). Tačiau ’ ta 
sunkumą nugalės plieno 
propelaras, varomas galin
gojo motoro. Tokį motorą 
lakūnams dovanojo Ameri
kos lietuviu visuomenė. Mo-kirto. Jis sako: “Atsistojus 

prie baro žmogui kojos greit toras turi 388 arklių jėgų. 
sulinksta ir jį reikia mesti ,Jis buvo kelis kartus išardy- 
laukan. Daugiau gert jis jau tas ir vėl sudėtas bandymu 
negali. Bet jeigu jis sėdės metu. Veikia gerai. Propela 
prie stalo, tai jis galės ger- ras per vieną minutę apsisu- 
ti visą vakarą.” ka 2190 kartu. Lėktuvui le

kiant visu greitumu, moto
ras suvartoja 32 galionus 

Nušautasis Chicagos ma- ”z,°‘in0' « kokį laiką?“

kalams ligi išskridimo į Lie
tuva.

Iš viso — $2717.12.
Gerbiamieji skridimo rė

mėjai! Malonėkite ko grei 
žiau pasiųsti fondui savo au
kas, kurias esate pasižadėję 
iuoti tam didžiam ir drą
siam lietuvių žygiui. Taip 
□at ir skridimo rėmėjų ko
mitetai turėtų greičiau pa
justi fondui surinktas au
kas ir pelną iš Lietuvių A 
viacijoš šventės bei sureng
tų vakarų skridimui remti. 
Siųskite pinigus fondo glo
bėjų pirmininkui: Lietuvos 
konsului A. Kalvaičiui, 201 
N. Wells St., Chicago, IH.

Užjauskime tą reikalą, 
kada visi skridimo paren
giamieji darbai jau eina prie 
galo!

Kap. P. Jurgėla,
Skrid. rėm. komik sekr.

MAJORAS CERMAKAS 
PALIKO $250,000.

joras Cermakas paliko 
$250,000 turto. Tiek parodo 
jo paliktas testamentas.

Motoras šiomis dienomis 
jau atgabentas į Chicagą.

$2.268.000.000 apyvartoje. 
Washingtono žiniomis, tiek pi

nigų apyvartoj buvo 21 vasario 
lieną. Pinigai apyvartoj reiškia 
tuos pinigus, kurie randasi žmo
nių rankose.

ia, arba. geriau sakant, sandėlis 
i o sveikatos didėja, todėl ir svei
katos klausimu vargu jam gali
ma susidomėti. Kada žmogaus 
sveikata pradeda eiti mažyn, ta
da jis pradeda įdomauti ir svei
katos klausimu. Patogiausia yra 
įmonėms pradėti rūpintis svei
katos klausimu tada. kada dar 
sveiki. Tam tikslui geriausia at
sako susipažinimas su hygiena 
ir pasiteiriaujant pas savo šei
mos gydytoją, čia paduosiu ke
letą trumpmenų iš hygijėnos 
srities.

Kas yra hygijėna? Tai yra 
mokslas užlaikymui sveikatos 
•r kaip sulaikyti kilančias ligas 
’r jų priežastis. Keletas iš svar
besnių hygijėnos dėsnių, kurie- 
daugiausia paliečia žmonių svei
katą, yra saulė, atmosfera, in
dustrija ir švara, kaip tai van
duo ir maudynė.

Atmosfera. Kokią įtaką drėg
na ir sausa atmosfera daro žmo
gaus organizmui? žmogaus or
ganizmas iš savęs prašalina į- 
vairias nenaudingas ir nuodin
gas substancijas, įvairiais bu
dais: su šlapumu, su mėšlu, su 
kvėpavimu ir su prakaitavimu. 
Atmosfera daugiausiai daro įta
kos į prakaitavimą. Drėgna at
mosfera sulaiko prakaitavimo 
funkcijas ir tokiu budu pasilie
ka organizme šlapumo rakščių 
toji dalis, kuri turėtų buti iš
prakaituojama. Aišku, kas neiš
eina su prakaitu, tas turi išeiti 
su šlapumu per inkstus. Kada 
prakaitavimas yra sulaikomas, 
;nkstų darbas pasidaugina. Kaip 
matote, drėgna atmosfera, da
rydama įtakos į prakaitavimą, 
sykiu paliečia ir inkstus. Nega
na to, taip pat apsunkina reu
matizmą turinčius žmones.

z Karšto ir sykiu drėgno klima
to įtaka žmogaus organizmui 
yra dar įvairesnė, žmonės, gy
venantieji karštam ir drėgnam 
klimate, turi menkesnius mus
kulus ir nerviškesni. Drėgname 
klimate yra išsiplatinę daugiau
sia materija, geltligė, cholera, 
kepenų ir vidurių ligos. Reuma
tizmą turintiems žmonėms ge
riausia gyventi kur šiltas, sau
sas ir vienodas klimatas, vieto
se, kur randasi alkalinio arba 
sulfuro šilti vandenys (hot 
springs). Džiovininkams, turin
tiems tuberkulozą, patartina 
gyvent: vietose, kur vienodas 
klimatas, nuosaiki aukštuma, 
švarus oras, kur dažniausiai 
saulėtos dienos ir švarus van
duo. žmonės, kurie dažnai pa
gauna šaltį, turi buti atsargus. 
Džiova (tuberkulozo liga) daž
niausiai prasideda su šalčiu. Su
praskite, nesakau, kad šaltis yra 
svarbiausia tuberkulozo prieža
stis, bet, kad žmogaus organiz
mas yra nusilpęs arba, geriau 
sakant, kada dirva džiovai jau 
yra prirengta, tada, pagavus 
šaltį, ir džiova prasideda daug 
sparčiau. Hygijėniškai prisilai
kyti nuo šalčio yra geriausia 
šalta lietinė (čiurkšlinė) maudy
nė (shower bath) arba su kem
pinė šaltu vandeniu nusitrinti 
arfkšti iš ryto atsikėlus, o po 
to vėl tuojaus nusitrinti su sto
ru rankšluosčiu. Miegamasis 
kambarys turi buti gerai išvė
dintas, atidarant langą laikas 
nuo laiko; arba nuolatos laikyti 
langą atdarą, jei ne per šaltas

ba karštą maudynę. įdedant al- 
kalinės druskos. Karšto garo 
pirtis yra gerai, bet kurie turi 
bendrą sukietėjimą arterijų (ar- 
teriosclerosis), širdies ir plau
čių ligas, yra kenksminga; rei
kia atsargumo. Būtinai patėmy- 
tina. kad tais nurodymais ne 
kiekvienas gali naudotis. Tas 
priklauso nuo sveikatos stovio. 
Vienam gali buti naudinga, ki
tam kenksminga. Tat visados 
geriau pasiklausti savo šeimos 
gydytojo, kaip prisilaikyti hy
gijėnos taisyklių.

Industrija. Hygijėnos atžvil
giu yra svarbiausia darbinin
kams. Darbininkai, dirbantieji 
prie švino, aršeniko ir fosforo, 
gauna organizmo sistemos už- 
nuedijimą. Anglių kasyklų dar
bininkai neretai pagadina plau
čių trubukes (bronchus) nuo į- 
kvėpavimo anglių dulkių. Stiklo 
pūtikai (glass blowers) nemažai 
nukenčia nuo plaučių iigu. Bus 
vietoj paminėti ir tuos darbi
ninkus industrijos skyriuose, 
kurie dirba po karštais saulės 
spinduliais; daug jų nukenčia 
nuo tiesioginio prakaitavimo 
nuo saulės spindulių. Dirban
tiems ant saulės patartina val
gyti lengvus valgius, susidedan
čius iš vaisių. Prisilaikyti nuo 
mėsos iki būna baigtas dienos 
darbas. Po darbo galima ir mė
sos pavalgyti. Visai prisilaikyti 
nuo mėsos darbininkas negali. 
Vandens ir kitokių nesvaiginan
čių gėrimų reikia gerti iki valios 
ir dažnai. Svaiginančiųjų gėri
mų geriau negerti.

Traukinys užmušė 5 žmo
nių šeimyną.

Pereito nedėldienio naktį 
ties North Monsonu ant ge
lžkelio įvyko baisi nelaimė. 
Skersai gelžkelį važiavo au- 
tomobilium italas Galiano 
su savo šeimyna, iš viso 5 
žmonės. Naktis buvo aud
ringa, putė smarkus vėjas su 
slapiu sniegu, ir Galiano ne
pastebėjo, kad traukinys at
ūžia. Vos tik jis įvažiavo ant 
bėgiu, garvėzis trenkė į au
tomobilį ir sudaužė jį į sku
tus. Žuvo visa šeimyna: tė' 
vas, motina ir trejatas vai
kų.

Vengdamas policijos, italas 
pakybo už lango.

Somervillėj pereitą suba
tą policija nuėjo su varantu 
areštuoti italą Ettore Palla- 
viono. Italas nedidelio ūgio, 
bet labai storas ir sveria 
210 svarų. Nežiūrint to, ji
sai išlindo per langą ir už
sikabinęs pirštų galais už 
palangės iškabpjo ore pakol 
policija neišėjo. Policija iš- 
jieškojo visus klazetus, pa
loves, ir niekur jo neradus 
;šėjo. Tik išėjus ant šaligat
vio pamatė, kad nuo trečio 
aukšto kabo žmogus už lan
go. Tada policmanai sugrį
žo ir įtraukę italą per langą 
i vidų, nusivežė nuovadon. 
Jis buvo jieškomas dėl va
giliavimo.

Dorchestery, po numeriu 
115 Hamilton st., buvo api
plėšta valgomųjų daiktų 
krautuvė. Banditas užraki
no klerką skiepe ir pavogė 
$20 iš kasos.
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Įvairenybes
Reichstago Padegi- mhu jaisvų PAauRVį
ma Sovietai Laiko » ..v. rT rr, Po operacijos mirė žino-
PaČllĮ r ŪSlStlį Pro- j mas kalbininkas ir pedago

gas Durys-Durickis.
Jis Amerikoje buvo lietu-

Kaip tik pasirodė spaudoj I vių kunigu. Kuriantis nepri- 
žinia, kad Berlyne tapo pa-1 klausomai Lietuvai, stropiai 
degti Reichstago (parla-Į entuziastingai amerikie- 
mento) rūmai, ir kad dėl pa- čiuose darbavosi del pasko- 
degimo fašistai pradėjo are- los Lietuvai, o pats pirma- 
štuoti komunistus ir uždari-1 sis paaukavo Lietuvos Uni-
nėti kairiąją spaudą, “Ke
leivis” tuojaus pasakė, kadi 
parlamento padegimas išro-j 
do pačių fašistų darbas.

Šitokj sprendimą padarė! 
beveik visa pažangioji pa-

versitetui. dar jo nesant, 
’Oft doleriu.

Vėliau jis grižo Lietuvon, 
stojo pats mokytis Univer
sitetan, kuriame buvo prof. 
Būgos mokiniu ir pasižymė-

Japonai Laužiasi Per Kinijos Sieną.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Paveikslėlio kairėje parodyta kiniečių kariumenė apkasuose ties Didžiąją Kinijos Siena. 
Pereitą sąvaitę japenai šturmu tuos apkasus paėmė ir. prasilaužę per Kinijos Sieną, nesulai
komi eina tolyn. Paveikslėlio apačioje jjarodytas Arizonos kongresmanas Douglas, kuris yra 
paskirtas Roosevelto valdžios biudžeto direktorium. Paveiksle! i j viršuje Hooverio žmona poz 
uoja laikraščių fotografams.

APELIUOJA NUTEISTI 
KOMUNISTAI.

Kauno apygardos teismo 
nuteisti komunistai Jankus, 
įGuzevičius, Vicas, Polians- 
kaitė, Prokofjevas ir Salpei- 
teris padavė vyriausiam tri
bunolui apeliacijos skundą.

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 
I KLAIPĖDĄ.

Nepersėdant j kitą laivą. 
Kelionėje nieko nėra malones-

Peakta* Puslapi*

PAJIESKOJIMAL
Juozas Juozaitis, pajieškau dviejj 

draugų. Alekso ir Jono Žiūkų, arba 
Siniapiukų, Prans'iės sūnų, Birštono 
parapijos, Naudžiunų kaimo Turiu i 
jumis svarbų reikalų. Prašau atsi
šaukti patys, arba kurie žinot kur 
jie randasi, malonėkite pranešti. (12)

JUOZAS JUOZAITIS 
1300 E. Market St. Mahanoy City, Pa.

Jieškau Vaclovo Kolaito moters 
Rozalijos, paeina iš Ringos—Latvijos, 
1907 metais gyveno Bostone. Jeigu 
yra gyva ir kurie žinot kur ji ran
dasi, nia'or.ėkit pranešti, arba pati 
lai atsišaukia. Jieško Pau.ina Mage- 

(13,nis ir geresnio kaip, įsėdus i vie- bene po pirmu vyru.
‘. . MRS. P VILKIENĖna didelj modemiška laivą vie- 3715 Hemlock St., Indiana Harbjr, 

Ind.

Pajieš'.au tetos Matildos Senkiutės 
ir J Zavecko. Jie gyveno Brooklyn, 
N. Y. po nam. 11 Judge Street. Kas 
žir.o k^r j.e randasi, malonėkit pra
nešti, arba pats lai atsišaukia. (13J

Enrijeta burkšaitė-Naumavičienė 
Obšrutų kaim., Paežerių valse. 

Vilkaviškio apskr. Lithuania.

APSIVEDIMAI.
šaulio spauda. Apie Sovietu jo kaip gabus kalbininkas, 
spaudą, žinoma, nėra nei Tcdel Universiteto buvo pa- 
kalbos: ji be jokių dvejoji- kviestas lektorium, 
mų kaltina Hitlerio agentus Aplinkybių dėliai, vėliau 

Maskvos “Izviestijos” buvo mokytoju Aušros gim-
Reichstago padegimą vadi- Į nazijoj. į
na fašistu provokacija, ku- Durys yra išleidęs kelis
rios tikslas esąs suduoti vadovėlius ir šiaip nudirbęs----------------------------------------------------------------------
Vokietijos darbininkų kla-1 kalbos srity darbų. Buvo MIRĖ LIETUVIAI. Uršulė Pilipavičienė,
sei smūgi. Ta provokacija J laisvų pažiūrų žmogus. j ____ * tėvais Šumaitė, kilusi
esanti tokia aiški, kad joji Palaidotas evangelikų ka-
kiekvienas galįs matyti | puošė.
“šiurkščiausią falsifikaci-
ja”. Fašistų provokacija tu- ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS 
rinti du tikslu: sunaikint ko- KURSAI ŠIAULIUOSE, 
munistų partiją ir įvaryti žemės Ūkio Rūmai, nuo 
baimės socialdemokratams, kovo mėn. 20 dienos iki ba- 
kad jie “nedrįstų vaidinti landžio mėn. 8 d. Šiauliuose 
opozicijos komedijos”. Fa-1 rengia kursus žemės ūkio 
šistai. nusprendę mėginti statybos meisteriams, 
savo laimę per rinkimus, bi-1 Kursuose bus dėstoma : 
jojo nepasisekimo, nes dar- bendroji statyba, betono ir 
bininku pasipriešinimo jėga gelžbetono konstrukcijos,
einanti didyn. Štai dėl ko jie molio statyba, žemės ūkio Į gyveno Terre Haute, Ind.,
nusprendė pabaigti su statyba, vidaus įrengimas, mirė 22 vasario. Paliko tris
Reichstagu, griebdamiesi krosnių statyba, medžio sūnūs ir dvi dukteris.
pogromo, z............................ darbai ir dažymas. Katrina Lukoiiuvienė, po

Pašaliniai stebėtojai turį I Mokslas kursuose neap- Į tėvais Pociūtė, mirė Chica- 
savęs paklausti, ko dar gali-1 mokamas. goję 12 kovo, susilaukus pu
ma laukti iš tų sluoksnių, Į kursus priimami visų ap- sės amžiaus. Buvo kilusi iš 
kurie gali uždegti savo sos- skričių vyrai ne j'aunesni Liekšnių kaimo, Kontautų 
tmės parlamento rumus, ap- kaip 17 metų, moką skaityti parapijos, Telšių apskričio, 
kaltinti 6,000,000 narių par- ir rašvti, susipažinę su sta- Paliko vyrą, du sunu ir dvi 
tiją, ir tos provokacijos pa- tyba. dukteri
sekoj paskelbt apsiausties Kursi} reikalais žinias tei- Kazvs Jaunakauskas zi
St°4? a >’ v ih- t • kia aPskrities “■ ra-ion'i a«- nomastaip pat Millerio pa- 

Pravda paskelbė strai- ronomai ir apskrities staty ’
psnį, pavadintą “Vokiečiuibos teknikas. 
fašistų gorguloviada”. Fa

nam uoste, išlipti kitam uoste.
Tokią kelionę turės visi lietuviai 
ekskursantai plaukią Švedų
Amerikos Linijos motorlaiviu 
“Gripsholm” GEGUŽĖS 27
DIENĄ tiesiog iš New Yorko, 
nepersėsdami. i Klaipėdą. t

Mc toriai vio “Gripsholm” dy
dis yra 575 pėdų ilgio, 74 pėdų
pločio, 18.000 reg. tonų, 23,600 Rimtas vaikinas nori susipažinti su 
tonu italpos. Tai didžiausias lai- pasiturinčia mergina arba našle. (13) 
vas koks kada plaukė į Klaipėdą. ’ 3622 s. Union‘ ave ’ chicago, I1L

i švedu linija yra žinoma ir iš------------------------------------------
- , .į LIETUVOS GEN. KONSULATOgarsėjusi, nes visada rūpinasi, XEW yorke, PAJIEŠKOJIMAI. 

kad keleivis, kurioje klasėje jis ------------
važiuotu, butu kelione patenkin-1 ,,KUrKA. Juozas’ k,lę« »š Janaukos, • v Mariampoles apskr., iki 1931 metų

------------------------------------ -----  * tas, kad turėtų daug įvairumų, gyvenęs Rosemont, W. Va.

po Petras Žibąs, gyvenęs St. ,r Poits'-s.•
iš Louise,Mo.,mirė vasario mė- Išplaukus iš New Yorko ge- seniau gyvenęs Mmenmiie, Pa. 

Šiomis dienomis Ameri- Naujamiesčio, Panevėžio nesy. Paliko žmoną, dukterį gužės.27 d“ pasieks' ^^.’^ebegyvenM,
koje mirė šie lietuviai: apskričio, mirė Chicagoj 11 Marijona ir sūnų Joną. birželio 8 d. ryte. Į Lietuvą par- worcester,’Mass. Tėvas Juozas Būti

Jurgi* Zaranka, gyvenęs kovo, palikdama dideliame Kazys Stačaitis, 39 metų važiuojama pačiu gražiausiu W-
Nanty-Glo, Pa. persiskyrė nubudime vyrą Liudviką, amžiaus vyras, mirė Brook- ku—'ašarą. Kas neatsimena va- norėtų sunaus likimą ar adresą gaut.

su šiuo pasauliu 14 vasario, vieną sūnų ir dvi dukteris, lyne 13 kovo. »aros Lietuvoj? Ten gražu ma-,(1^įlį*kIUS Martyna8, kilę. u
Buvo kilęs iš Velimėnų kai-! Petr„ Ka,mIuskll. 19 _____——------Petras Kerptu 19
mo, Švėkšnos parapijos. Ra- metų amžiaus jaunuolis, 
seimų apskričio. Amerikoje sunkiai sužeistas automobi- 
įsgyveno 31 metus. Velio-, iįaus nelaimėj, mirė Chica-

BELGŲ SOCIALISTAI čiulbėjimo garsai skamba
NUŠVILPĖ KARALIENĘ. g,"as- . , , x.

; Jei kūne mano atlankyti va- 
Antweipe pereitą sąvaitę sara Lietuvą, dalyvaukit šioje11 kovo' palikdamas jaunieji Begjos solistei

sūnų Antaną ir dukterį Jie-, nubudusius tėvus, seseris ir ąpšvilpė karalienę, kuomet piaukit tiesiog į Klaipėdą, mo- 
v3- (broli. Jis buvo eimes Ame- ii atvažiavo oDeron Be to. ,i .ai  +—

Juozas Stasionis, . įbrolį. Jis buvo gimęs Ame- ji atvažiavo operon. Be to, demiškuoju motorlaiviu “Grip- 
Kuns'rikoje. jie apmetė ją plakatais. Po- sholnT.

Antanas Paulauskas, mi- bei ja keliatą jaunuolių are- Platesnių informacijų ir lai- 
rė Chicagoje 12 kovo, susi- stavo- vakorčių bei pagelbėjimui pri-

rengti reikalingus dokumentus 
PAJAMOS NUKRITO IKI kelionėje, kreipkitės į vietinį 

40 BILIJONŲ. laivakorčių agentą, arba tiesiog

laukęs jau 72 metų amžiaus. 
Buvo kilęs iš Šilalės mieste
lio, Tauragės apskričio. Lai
dotuvėmis rūpinosi seserys 
ir kiti giminės.

Jurgis ‘Stakis,
vyras, mirė Chicagoj 12 ko
vo. Kilęs iš Kurpių kaimo, V 
Vabalninku parapijos,

varde, gyvenęs Chicagoje. 
mirė 12 kovo, susilaukęs 47 
metų amžiaus. Šeimynos ve-

Lincoln, New Hampshire. - 
ŽEIMAVIČIUS Kostas, seniau gy

venęs 911 Mellon st., Philadelphia.
VAITKEVIČIUS Matas, Antano ir 

Marijonos sūnūs, kilęs iš Prienų pa
rapijos ar gal iš Balbieriškio vaisė., 
gyvenęs Shenandoah, Pa., neva mi
ręs prieš porą metų (10—1713).

ZAGORAS Joselis—Džay, Ameri
kon atvykęs prieš 35 metus ir apsigy
venęs Philadielphia, Pa.

MERFELDAS Jonas, Amerikoje 
apie 40 metų, gyvenęs New Yorke

MOCKEVIČIUS Mykolas, Ameri
kon atvykęs prieš 30 metų, dar 1933 
m. gyvenęs Waterbury, Conn. Svar
bu išaiškinti likimą (10—1960).

SARAS Aleksandras, kilęs iš Riz- 
dikų km., Josvainių valsčiaus, gyve
nęs Worcester, Mass., lankęsis Lietu
voje 1913 m. ir vėl grįžęs Amerikon.

BEREIŠAI, Kazys ir Jonas, Ame
rikon atvykęs prieš 30 metų.

ŽADEIKIS, Pranas, ir duktė Min- 
na, seniau gyvenę Brooklyn, N. Y. ir 
Freeport, N. Y. 1915 m. neva išvykę 
į California.

ŠILANSKIS Adomas, tarnavęs A- 
merikos kariuomenėje, gyvenęs 718 
Prospect st., Portage, Pa. ir 30 Gneen- 
wich st., New York, N. Y. Nežinia ar 
iš kurios vietos paimtas kariuome
nėn ir dabartinis adresas.

GRIMALAUSKAS Benediktas, A. 
merikon atvykęs 1905 m. iš Traupio 
miest, Ukmergės apsk., gyvenęs Pni- 
ladelphia, Pa.

RAUDONIAI Gabrielius, Vincas, 
Feliksas, Marcelė ir Antanina, gyve- 
venę Nashua, N. H., bene 5 Wimams 
Court.

BALTRUŠAITIS Teodoras, kilęs iš 
Žaieblėkių, Griškabūdžio v., Šakių 
apskr., gyvenęs Waterbury, Conn.

PABRICA Juozas, miręs 1916-1919 
m. Brooklyn, N. Y. gyvenęs 5604 
Remson PI., Maspeth, N. Y.

J ieškomieji arba apie juos kų ži
nantieji teikitės atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania,
11 Waverly Place, New York, N. Y. 

Lietuvos Generalinis Keaaalatas.

NUMAŽINTOS KAINOS
Už trečią dalį parduodu sekančias 

knygas: Svetimoj Padangėj, dainų, 
eilių knyga, 10x7 colių didumo, 200 
puslapių, kaina $2.00. Deklamacijos 
ir Dainos, 75 pusi., 25c. Lošimo Ka
zy rom, kad nepragrajitų, — £5c. 
Nauja Sapnų Knyga 25c., Pasakų 
knyga 25c.

Visas tas knygas prisiųsiu už *1.00. 
Jeigu nenorit visų, galit užsisakyti 
kurios patinka. Pinigus siųskit per 
Money Order, arba po 3 ar le stam- 
poms. <1»

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St., Sa.

Pereitais metais Jungtinių į bet kurią švedų Amerikos Li- 
Yalstijų gyventojai turėjo nijos raštinę. Tėmykit šiame 

pusamžis viso 540,000,000,000 pa- laikrašty skelbimą.
K *■ jamų. Metai atgal ši šalis Tarpe motorlaivio ir garlaivio 

turėjo $52,700,000,000 pa- skirtumas: motorlaivis varomas 
’p^ jamų. Taip skelbia kapitali- elektra, o garlaivis garu.

įevėžio apskričio. Ameriko- organizacija National 
ie išgyveno 42 metu, bet šei- Industrial Conference. 
nynos nepaliko. Laidotuvė
ms rūpinosi giminės ir 
draugai.

Juozas Pervažas, susilau
kęs 60 metų amžiaus, mirė 
Brooklyne 13 kovo.

šistų vyriausybes padabos SUSITARĖ SU AUSTRAIS (S „ėpaliko, betS d 
išvados įs parlamento rūmų u kba su Aus- minių turėjo nemažai. Kilęs
gaisro-komumstų spaudos jja 1^.31 buvo nepa-1K Kalnėnu kai
uždraudimas, komunistą at- , Jkj visados ikd£
stovų suemimas-parodan- pasy;o Tažiau dabar pasl.|_----------------------------------------------------------------------

voįikaV^piioSa™ Susirgusį Dukterį

žti
gorguloviados laidos 
ratorius”.

įnspi- 1 mil.
lt. Eksportas bus galima di-

Isvežė Laukan ir Paliko.
Malėtų valsčiuj, Vijutiš- lusiomis rankomis šliaužian- 

kio kaime, gyvena 7 dešim- čią. paėmė ją nuvežti polici- 
tinių žemės ūky Kulšis Vin- jon. Beveždamas Giedraičių 
centas su antrąja žmona. Dobcijon sutiko važiuojanti

__________ dinti, tačiau ir Lietuva turės J pirmajai Kuisio žmonai mi- kunigą, Moigį, kuris vasario
NUSIŽUDĖ, BET P ASIRU-1 daugiau pirkti pramonės ga -I jr ve<jus kitą, pirmosios 10 d. vakare atvežė Utenos 

PINO, KAD LAVONAS | minių. Trumpai, ši Pyeky-Į-notinos dar maži vaikai iš- apskrities ligoninėn
NEPRAPULTŲ.

Alksnių kaime, Rokiškio 
apskr. ūkininkas V. D. nuė
jo ant ežero, prasikirto eke
tę, nusivilko rubus ir prisi
rišęs vieną galą virvės už 

antrą galą pritvir-

bos sutartis paremta kom- 
pensatos principu.

SIDABRINIŲ LAPIŲ 
ŪKIS.

Prof. Ivanauskas prieš ke
lerius metus įsigijo kebas si

PAJIEŠKAU PUSININKO
Į lietuviškos užeigos biznį, gera 

vieta, pigi randa, pasaulinės parodos 
laiku yra proga pasidaryti pinigų. 

MRS EMMA
6425 So. VVestern avė. Chicago, III.

NEBŪK BE DARBO
-Jeigu neturi darbo ir esi varge,^ne

lauk nieko—rašyk mums, o mes nu
rodys m kaip uždirbti nuo $5.00 iki 
$10.00 ir daugiau į dieną. Jeigu gali 
ir nori neštis baksiuką sampelių mu
sų gyduolių, tai pamėginęs šitą biz
nį <ia bo daugiau nenorėsi dirbti.

KazelPs Botanical Co.
Herb Sperialist

108 VV. Broad»ay. So. Boston, Mass.

Ligoninėj nušalusios ran
kos jau sveiksta, bet vargo 
ir pergyvenimų nuvarginta, 
dar neatsigauna.

Tėvo “tėvišku” elgesiu 
Jam,

kaip matyti, teks “atgailau-

varomi pas ūkininkus tar
naut.

Vargingas ir skurdus iš
vytų vaikų gyvenimas pas 
metimus: namai jais visai susidomėjo poiiciia 
nesirūpina: prisimena tiktai ____

pažastų, antrą galą pntvir- Rada, kada reikia atsiimti jųtinęs prie ledo, pasinėrė j dabrines lapes, ir dabar jų uždirbtus pinigus, nepalik- t . P kol kas-kęsti žmonių 
vandenį, iš kur buvo ia™ Jau 84. Lapes ka.l.a, lig, dami jiemf ba^ems įsmetinejimus.
ktas nebegyvas. Velionis P*°\kaštuo<lavo po 500 lt. I -eįĮ(alams. 
buvo linksmo budo ir visi jį p3*??”?1. Hos Lietuvoj gerai T .. susi.
pažinojo kaipo dorų ir sųži- t31!'1®1 ,!r J"? veislių tei jų I 1 olt,ose sąlygose jie susi- 
ningą vaikiną. ukl Pi’fesonus padidins Ii-

gi 400 ir kasmeta galės par-
gyvena su savo šiurkščiu li
kimu ir vargsta del duonos 
kąsnio.

Janina bevargdama 18 
metus apserga ir šeiminin
kas atveža ją pas tėvus. Tė-

GERA FARMA
50 akrų žemės, mainau ant mažo 

namo, sutinku paimti ir mažą mort- 
gičių. Platesnių žinių klauskite. (13)

MRS. A. RAKAUSKAS
LAKE COMO, PA.

UŽ MOTERS MUŠIMĄ 5 duoti P° 500 kailių, vadina- 
PAROS AREŠTO. si kasmet bus gaunama apie Praeitais meteis N. j^i-1250,0W litų.

gos tarnautojas Kostas 
Juoz. nubaustas 5 parom ar
ešto. Tačiau nubaustasis tai
kos teisėjo sprendimu nepa-, ----- . <------ . -- i * , , j , ,
sitenkino ir pasiskundė vo nušautas “patriotų są- atgal, sakydamas, kad tėvas LEO JASAS
Kauno apygardos teismui, jungos” pirmininkas Leo- Į Paima j°s algą, Jis pnvalo ir 6» Beaver su. Medwa>. Mass kuris taikos teisėjo sprendi- poldo Ferandezros, kuris!gydytu FARMOS
mą patvirtino, t palaikydavo Machado dik- Rūpestis nusikratyti dūk- NO. i farma 155 akrai prie šute

j tatUl ą. j tenm pagimdo Vincui Kul- kelio ir prie upės, 40 akrų didelių me-

FarmaParsiduoda Didelė
Arba išsiduoda ant randos su syvu- 
liais ir padargais už mažą randą. Kas

». a a ai ta fr Vll^\ I • -i •* i • • manot farmą pirkt, arba norit ran-UZMUSE KUBOS JUO-1 vas ją vėl išvaro pas ukimn- davot atsišaukit greitai Ypatiškai 
DA5IMČIV VADĄ. ką, bet jai dar labiau ser £

Kuboj pereitą sąvaitę bu- Sant- seimininkas parveža laišką. Laiškus adresuokit sekan
čiai: (13)

dui baisia mintį: išvežti ‘J**1*’**™ tmkąmų, apie «n akrų 
NEVVBURYPORTE SU- I dukterį į laukus ir palikti ją kambarių, barnė ir kiti budinkai. di-

A f I T jis veža sergan-
V1AI. Icią Janiną neva pas tetą; no. 2 farma 320 akrų prie di-

- - P*"** padėlį Newbury- Pakelėj sergančią įr nega-
dą lydės specialistai lekto- porto mieste, Massachusetts I bncią eiti išsodina iš rogių karvės, 3 telyčios, 1 arklys. 1 kiaulė.

KELIAUJANTI PARODA.
Latviai organizuoja ke

liaujančią savo gaminių pa
rodą. Parodą veš specijalus 
40 vagonų traukinys. Paro

riai, kurie įvairiose Latvijos valstijoj, sustreikavo 2,000 ir palieka lauke. 'už^/^' riaTesS
vietose skaitys paskaitas iš batsiuvių. Jie reikalauja ai-Į Pro šalį važiuodamas žmo- k,au!kiViNciL4s *1 
ekonomijos. |gų pakėlimo. Igus radęs ją vos gyvą, nuša- < r.f.d. i jeteū cuy. c.nn.

Chas. B.
Kncbukaš & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiau nuo $75

Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 Se. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

įsitėmykit telefoną South 0083

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100; audinio apd.—*1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį“. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

VISI] ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pM* 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius prąnsši 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalMnt 
kelis sykius, už sekančius syfaao 
skaitome 2c. už žodį už syki 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka
rte turi užsiprenumeravę laikrallt 
ir už pirmą sykį skaitoma po *•. 
už žodį, išskiriant pajieškojinras 
apsivedimų, kurie skaitomi po *S. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kain* 50c.
Už pajieškojimus 
draugų skaitome po 2c.
“Keleivio“ prenumeratoriaara, ka- 
rie tur užsiprenumeravę lattkraMl 
už pajieškojimus giminių Ir * 
gų skaitome tik po le. už 
Pajieškojimai su paveiki 
nuoja daug brangiau, nes 
ja padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimą su 
reikia prisiųsti 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad 
ba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kartu ir t— 

KELEIVIS 
SU BROADWAY,

■O.

fotografijų Ir
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EUROPA IR VĖL KAIP 
PRIEŠ MDUl KARA.

Ir Jie Gavo “Džiabą”.

Nacionalizmas veda imam 
ją prie naujos katastrofas.

Europoj susidarė tokia 
būtis, kad žmonės pradėjo 
kalbėti apie karą kaip apie 
neišvengiamą dalyką. 
Pradžią toms kalboms da

vė žinios apie Vokiečių— 
Vengrų—Italų slaptą karo 
sutartį. Šitos žibios pasklido 
pasauly iš Paryžiaus. Fran
euzų spauda, visuomenė, 
parlamentas ir vyriausybė 
tvirtai tiki, kad tos trys val
stybės yra pasirašiusios ka
ro sąjungą: bendromis pa
jėgomis siekti dabartinės 
tvarkos nugriovimo ir savo 
sienų pakeitimo. Nors ir Vo
kiečiai ir Vengrai ir Italai 
tvirtina, esą jokios slaptos 
karo sutarties neturi, vis 
dėlto jiems netikima.

Yra tokia sutartis ar nėra. 
tai pagaliau ne taip ir svar
bu. Svarbu, kad visos šitos 
trys valstybės tikrai labai 
nepatenkintos savo dabarti
ne būtimi ir jieško tik pato
gios progos pajėga ar kokiu 
nors kitu budu ją pakeisti, j 
Kadangi visos šitos trys vai-; 
stybės jaučiasi nuskriaustos, 
tai jes ir galvoja apie bend
rą veikimą, nes numano, 
kad veikiant drauge grei
čiau galima pasiekti tikslo 
negu skyrium.

Vokiečiams rupi pakeisti 
savo rytų sienas, pirmiausia 
pašalinti koridorių, atsiimti 
Aukštąją Sileziją. 0 jei pa
vyktų, tai iš viso grąžinti tas 
sienas, kurias Vokietija tu
rėjo prieš didįjį karą. Hit
leris ir jo partija norėtų dar 
užimti ir svetimų žemių. 
Hitleris nesenai pareiškė, 
kad vyriausias jo darbas 
valdžią paėmus, tai sugriaut 
Versalio sutarties sienas ry
tuose. Vengrija taip pat la
bai nepatenkinta savo sie
noms. Prieš did. karą Ven
grija turėjo 325 tūkstančius 
kvadratinių kilometrų ploto 
su 21 milijonu gyventojų. 
Pasirašyta 1920 metais Tria- 
none (paliai Paryžių) sutar
tim, Vengrijai palikta tiktai 
93 tukst. kvadrat. kilometrų 
ploto su 8 milionais gyven
tojų. Vadinasi, Vengrijai at
imta daugiau kaip du treč
daliu jos teritorijos ir beveik 
du trečdaliu gyventojų. Tuo 
budu Vengrija, kadaise di
doka valstybė, nustumta į 
mažosios valstybės rangą.

Atimtų iš Vengrų žemių 
pusė teko Rumunijai, o kita 
pusė Pietų-slavijai ir Čeko
slovakijai. Vengrijai ir Au
strijai prilaikyti ir nustaty
toms sienoms saugoti Ru
munija, Pietųslavija ir Če
koslovakija sudarė sąjungą 
ir pavadino ją Mažąja San
tarve. Vengrai labai skau
džiai atjautė savo teritorijos 
padalinimą. Tiesa, seniau 
Vengrija turėjo nemaža ru
munų, pietųslavų, čekoslo- 
vakų. Bet dabar daug veng
rų atsidūrė Rumunijoj, Pie- 
tųslavijoj, Čekoslovakijoj. 
Vengriją laiko iš visų pusių 
apsupusi Mažoji Santarvė ir 
Vengrai mato, kad jiems 
sunku bus kas padaryti. To
dėl Vengrai jau senai jieško 
sąjungininkų. Vokietija an
ksčiau pati spaudžiama, sau
gojama, žinoma, nedaug te
galėjo vengrams padėti. Bet 
štai pamažu, kaip sąjungi
ninkas atsirado Italija. Ita
lai nors ir priklausę did. ka
re nugalėtojų, vis dėlto liko 
nepatenkinti tuo, ką jie ga
vo. Italijos gyventojai greit 
dauginasi. Šiandien Italija 
jau turi vienam kvadrati
niam kilometrui ploto 133 
žmones. Vadinasi, tris su 
viršum kartas daugiau kaip 
Lietuva. O tuo tarpu Italija

turi daug akmeninių, visiš
kai nenaudojamų plotų uo
lų. Gyventojų tirštumų Itali
ja prilygsta Vokietijai, nors 
Italija neturi nei tokios pra
monės ir amatų, nei tokių 
didelių miestų. Ir žemė Ita
lijos blogesnė. Italija yra 
dar ir šiandie žemės ūkio 
šalis, nors ir netokio laips
nio kaip, sakysim, Lietuva, 
nes daugumas gyventojų 
verčiasi žemės ukiu. Tai ita
lams tikrai jau ankšta ir jie 
jieško naujų plotų. Jie no
rėtų pasisavinti Adrijos ju
ros šiaurės pakraščius. Gy-; 
ventojų čia skysta. Adrijos- 
juros šaulės pakraščių dalis 
priklauso Albanijai. Albani
joj italams jau pavyko tvir
tai atsistoti. Jie čia pasodi
no savo šalininką Achmedą 
Zogu karalium, ir dabar da
ro ten ką nori. Su Pietųslavi
ja daug sunkiau. Tai nema
ža valstybė, 12 milionų gy
ventojų, griežtai nusistačiu
sių ginti savo žemes, neap
kenčianti italų. Pietųslavija 
palaiko dar Čekoslovakija ir 
Rumunija.

Tad suprantama, kad Ita
lija pradėjo jieškoti sąjun
gininkų prieš Pietųslaviją ir 
tuo sąjungininku, žinoma, y- 
ra Vengrija, kuriai taip pat 
svarbu atimti savo žemes. 
Tuo budu, susidaro jau trys 
nepatenkintos valstybės: 
Vokietija, Vengrija, Italija. 
Ar šitos valstybės turi ar ne
turi sutarties, vis tiek jos 
eis iš vieno, nes jų reikalai 
vienodi. Prieš jas stoja val
stybės, kurioms svarbu pa
laikyti dabartinę tvarką. To
kios valstybės tai Francuzi- 
ia, Lenkija ir Mažosios San- 
tarvės valstybės. Kol Vokie
tijoj nebuvo Hitlerio, buvo 
ramiau. Jam atsistojus prie 
Vokietijos vairo, tuojau pra
dėta kalbėti apie karą.

Mažoji Santarvė dabar 
pasirašė sutartį, kuria stei
giama Mažosios Santarvės 
nuolatinė taryba. Tą tarybą 
sudaro santarvės valstybių 
užsienių reikalų ministeriai. 
Ji renkasi ne rečiau, kaip 
kas trys mėnesiai kiekvienos 
valstybės sostinėj ir vieną 
kartą per metus Ženevoj. 
Visa Mažosios Santarvės už
sienių politika vedama su 
šitos tarybos žinia ir pritari
mu. Nė viena valstybė nega
li pasirašyti jokios sutarties 
su bet kuria valstybe be ši
tos tarybos sutikimo. Be to. 
steigiama dar ūkio reikalam 
taryba ir Ženevoj nuolatinis 
sekretoriatas.

Vadinas, Mažoji Santar
vė labai susicementavo ir 
Dasidarė jau ne valstybių są
junga, o lyg ir federacinė 
valstybė, turinti apie 690 
tūkstančių kvadrat. kil. plo
to ir 47 milijonus gyventojų. 
Mažoji Santarvė norėtų į- 
traukti dar ir Lenkiją, bet 
Lenkija palaiko gana gerus 
santykius su Italija, o ir su 
Vengrija nuo senų laikų len
kai draugauja ir kariauti su 
jais nenorės.

Šitą įtemptą būtį dar la
biau įtempė štai koks atsiti
kimas : Austrijoj, netoli Vie
nos, yra miesčiukas Hirten- 
berg. čia stovi dideli ginklų 
fabrikai, kurie dabar arba 
ką kitą gamina arba stovi 
tušti, nes St. Germaino su
tartis (tokia sutartis pasira
šyta Austrijos su nugalėto
jais 1919 m.) draudžia Aus
trijai dirbti daugiau ginklų, 
negu jai leista. Hirtenbergo 
dirbtuvės nesenai gavo iš 
Italijos užsakymą perdirbti 
50,000 austrų darbo šautu
vų. Fabrikas ėmė vykdyti 
užsakymą ir greičiausiai 
niekas apie jį nebūtų suži-

KgUBVlS. SO. BOSTON

štai tūlas Nesbitas su žmona, apie kuriuos pirma niekai 
negirdėjo. Bet jiems pasitaikė tokia laimė, kad jie gyveno šalia 
Roosevelto namų Hyde Parke, N. Y. Todėl Roosevelto pati da
bar pakvietė juos į VVashingtoną saugoti ir prižiūrėti Baltuosius 
Rumus.

Kaip Verčiasi Stam- Lietuvos Nepriklausomybes 15-kos Metų 
bios Korporacijos.

Ju pereitu
pelnai ir nuostoliai.

Daugelis stambiųjų Amerikos 
korporacijų jau paskelbė savo 
pereitų metų biznio raportus. 
Manydami, kad musų skaityto
jams gali būt Įdomu žinoti mi- 
lioninių korporacijų apyvartą, 
paduosime čia nors keliatą tokių 
žinių.

Bostoniškė Jok* Hancock Mu
tual Life Insoranee Co. per 1932 
metus padidino savo turtą $18,- 
177.558.42. Dabar jos turtas sie
kia arti 140 milionų dolerių. Ir 
be to da šita kompanija išmokė
ki per metus savo šėrininkams 
>105.006,600 pelno.

no jęs, jei Vienos socialistinė i metais, bet 
spauda nebūtų iškėlusi šito [svarbu, kad,
fakto. Kaip tik Paryžiuje, 
Belgrade, Bukarešte, Prahoj 
sužinota apie šį įvykį, kilo 
didžiausias triukšmas. Pa
aiškėjo, kad šitie ginklai bu
vo skiriami Vengrijai. Ma
žoji Santarvė ir Franeuzai

Franeuzams 
karui kilus.

Rusai nepultų Lenkijos, kai 
ši kovos su Vokietija. Šiam 
tikslui Francuzai privertė 
Lenkus pasirašyti su Mask
va nepuolimo sutartį ir pa
tys tokią sutartį pasirašė. 
O dabar Francuzai stengiasi

pradėjo šaukti, kad Italija dar labiau susiartinti su Ru- 
ginkluojanti Vengriją. Mat, sija. Bolševikams labai rei- 
Vengrijai irgi uždrausta tu- kalinga pinigų užpirkimams 
rėti ginklų daugiau kaip lei- užsieniuose, o Francuzai pi
sta. Vengrija pati pasiga- nigų turi. Pinigais Francu-
mint ginklų negali ir taip 
apsupta Mažosios Santar
vės, kad iš kitur gali gauti 
tik per Austrijos teritoriją.

Austrija pereitą sąvaitę 
gavo labai griežtą notą iš 
Francuzijos ir Anglijos, kur 
nurodoma Į St. Germaino 
sutarti ir reikalaujama, kad 
visi ginklai butų grąžinti 
tam, kas juos atsiuntė. Jei 
Italija ginklų nepriimtų, ta
da Austrai turi juos tuojaus 
sunaikinti ir pristatyti Įro
dymus Franeuzams ir Ang- 
'ams, kad taip ištikro pada
ryta. Be to, Austrai turi pa
daryti tardymą ir pranešti 
Franeuzams ir Anglams, ar

Sukaktuvių Paminėjimas.
WINNIPEG, KANADA, .ką vakarėlį, kad patraukus 
Pas mus, Winnipege, bu- ^tuvius į sayąjomarką.Bet 

vo pirmas Lietuvos nepri- tas darbas nieko negelbėjo, 
klausomybės paminėjimas, d. vasario, pngu-
nes per 15 metų čia niekas zeJ°. pilnutėlė svetaine, jau- 
neprisiminė apie savo kraš- 'Jj? senkl- Nesimatė tiktai 
tą ir apie žuvusius musų bro- Maskvos agentėlių, kone a- 
lius, kurie galvas padėjo fĮtavo prieš Lietuvą ir šmei- 
gindami savo žemę nuo len- zė musų rengėjos. Net jų 
kų, bolševikų ir bermont- i Chicagos V i Ims 38 nume- 
ninkų. Jeigu ne musų pir-rasėj Lietuviai, apsisau- 
miejie savanoriai, tai vargu g?kit išnaudotojų ir nenes- 
mes būtumėm ką laimėję. ra™ centx? “fašistams . 
Veikiausia mes būtumėm ^<as„ne su Burba, tai 
buvę lenkų pavergti, nes “fašistas •
lenkai pagrobę Vilnių, butų Buy° suvaidinta gražus 
ėmę ir Kauną. Bet dėka pir-,veikalas “Senio Laisvė . Ar- 
miems savanoriams, .kurių tįstai atliko viską gerai ir 

publika karštai plojo.
Po vaidinimo buvo šokiai. 

Publika buvo viskuo labai 
patenkinta ir reiškė pagei
davimo, kad 16 vasario 
šventė butų apvaikščiojama 
Winnipege kas metai, ne
žiūrint komunistų daromų 
trukdymų.

Vienas iš svečių.

American Wooien Co_ di
džiausia audinyčių kompanija 
Amerikoje, atskaičius mašinų ir 
triobėsių nusidėvėjimą, pro
centus, taksas ir dideles virši
ninkų algas, skelbia $7,269,821 
deficitą per 1932 metus.

ne vienas ir savo galvas pa
dėjo, buvo sukurta nepri
klausoma Lietuva, 

Winnipego lietuviai per 
15 metų šitų įvykių neminė
jo, bet šįmet paminėjo. Ne
žinau, ar tai prieš gerą, ar 
prieš blogą, turiu pasakyt, 
kad sunku buvo rengėjams 
tas darbas atlikti, nes buvo 
daug trukdymų iš komunis
tų pusės. Jie agitavo išsijuo
sę, kad lietuviai neitų į ren
giamą paminėjimą. Tam 
tikslui surengė komunistiš-

UETUV1V LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ’

VFAUKEGAN, ILL.
Valdyba 193.3 metams

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St-, Waukegan, III. 

turi da t: Rulis.—vice-pirmininkas.
i • So- Jackson St., Waukegan, III.S2o.OOO.0OO atsargoje nuo se- B, j. MasHhrms, užrašų raštininkas, 

$18— lOth PI., Waukegan, III.
B. Sirvidas, turtų raštininkas,

164—lOth St., No. Chicapo, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

72C — 8-th st., Waukegan, IIL' 
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, TU. 

Bertha Dikšienė
630 8th St., Waukegan, III. 

Knygiai:
K. Dambrauskas,

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

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

--------------- | R. Geniotis, J. Stočkus.
( hryslerio automobilių kor- Draugijos susirinkimai būna kas

poracija per 1932 metus turėjo k-etvergą kožno mėnesio,
K r 7:30 vakare. Liuosybės Svetainėje
§11.254.232 nuostoliu. t

Bet h lėkėm Steel Corporation
.urėjo §98.487.226 pajamų, bet 
įtėmus visas išlaidas ir riebias 
/iršininkų algas, pasidarė $19,- 
104.431 deficito.

V. S. Rubber Company 1932 
metais turėjo $78,360,091 paja
mų. Apmokėjus išlaidas ir vir
šininkų algas, pasidarė $10,- 
358.373 deficito.

Radio Corporation of Ameri
ca pajamų turėjo $66,186.756. 
Atėmus išlaidas ir viršininkų al- 
zas, pasidarė $1,476,605 defici
to.

International Harvester C<
pany skelbia turėjusi $7.583,
900 deficito. Bet ji 

90.006 atsargo.
niau.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAURO 

Speeislista* slaptų ir kronii 
moterų ir vyrų, kraujo ir 

Elektriką ir 606 gy t 
jei reikalą*.

261 Hanover St., Boston

zai daug gali padaryti. Be 
to, Hitleriui Vokietijoj įsi 
viešpatavus, Vokiečių Rusų 
draugystė turės nutrukt. nes 
Hitleris be jokios atodairos 
naikina komunistus, o Vo
kietijoj lig šiol buvo di
džiausia komunizmo tvir
tovė Vakarų Europoj. Da 
bar Hitleris šitą tvirtovę no
ri visiškai sunaikinti. Maža 
to, Hitleris nori pasiūlyti 
planą, kaip komunizmą su
naikinti visame pasauly, tai
gi ir Rusijoj. Todėl bolševi
kams su dabartine Vokietija 
visiškai nepakeliui.

Europos politika eina tais 
pačiais keliais kaip ir prieš

Corn Products Refining Com
pany padarė $8,761,638 gryno 
pelno, arba po $2.77 kiekvienam 
savo Šerui.

Electric Storage Battery. ku
ri gamina \Villardo ir kitokias 
baterijas automobiliams, pada
rė gryno pelno $1,259,859, arba 
po $1.39 kiekvienam Šerui.

Mestinghouse Electric & Ma- 
nufacturiitg Co. paėmė per 1932 
metus §77.673.586, bet viską 
apmokei us pasidarė $8.903.540
deficito.

u

Tel. Capitol 2257 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas r

i.

įe—n
3325 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
TeL Boulevard 6483

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Metams.

Arti §42.000,000.006 sudėta 
bankuose, šių metų vasario mė
nesiui išleistas “Federal Re- 

Visam tam atlikti duodama’ir Italija: iš kitos Francuzi-h?rve Bulletin” sako, kad val- 
Austrijai dvi sąvaitės laiko.; ja su savo pagalbininkais, džios surinktos žinios parodo, 

^greičiausiai pasiliks jog 1932 metų 1 d. spalių visuo- 
bankuose Jungtinėse Valsti

ja. Vadinas, gali susidėti jose buvo žmonių sudėta $41,- 
. aplinkybės. kad karo iš- 779.000.006. Dauguma šito kapi-

vengti nebus galima talo jau tada buvo “užšalęs”
V-das. visokiose bankų paskolose.

nebuvo daugiau ginklų šiuo Į didį karą: is vieno? puse? 
keliu pasiųsta Vengrijon.istoja Vokietija su Vengrija 
Visam tam atlikti duo '
Austrijai dvi sąvaitės

_ . . „ » » ; vivusria greičiausiai pasniKS iogTaigi Francus, Ang^no-^^^ Taj į-AngU- se 
turi ultimatumo pobud}. ia Vadina. slrelAti ioMta

Austrai tei 
imdami ginklus taisyti nėra 
nusižengę St. Germaino su
tarčiai. Toji sutartis esą 
draudžianti tiktai gaminti 
naujus ginklus. Apie senų 
taisymą ir apie ginklų per 
Austriją gabenimą sutarty 

nieko nepasakyta. Austrai 
nurodo, kad Pietųslavija 
nuolat gabenanti ginklus iš 
Čekoslovakijos per Ausri- 
įos teritoriją.

Romoj ir Berlyne taip pat 
laikoma Franeuzų Anglų 
reikalavimus nepagrįstus. 
Berlyne Franeuzų Anglų 
reikalavimas lyginamas su 
ta nota, kurią Austro Ven
grijos vyriausybė 1914 m. 
pasiuntė Serbijai ir dėl ku
rios kilo didysis karas. Bet 
Austrai notos reikalavimus, 
tur būt, įvykdys, nes jiems 
reikalinga piniginė Francu
zijos ir Anglijos pagalba. 
Taigi kaip prieš didį karą 

Europa skyla į dvi dali. Iš 
vienos pusės Francuzija su 
Mažaja Santarve, Lenkija, 
Belgija, kurioms svarbu ap
ginti pokarinė Europos san
tvarka. Iš kitos —Vokietija, 
Vengrija, Italija ir Austrija, 
kurioms svarbu šitą san
tvarką nugriauti ir pakeisti 
savo naudai. Francuzija da
bar daro rimtų pastangų su
siartinti su Rusija. Žinoma, 
bolševik. Rusija neis kariau-

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

Knyga labai puikiai i'.iustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mas*.

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygos ai 
no*. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai 
kaina:

Lalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 poslapių oi 
Kišenini žodynėli Anglą Lietuvių ir Lietuvių Anglų

151 puslapių, apdarytas, už................................

posg kai* 
nupiginta

$4.00

$.75c

.. . r i • milą 3653 So. Halsted Streetti uz Francuzija kaip 1914 SoonooMeooooeoMOOoaoMOM

Msojas Pilnas Orakulas — burtą ir moną knyga,
414 puslapių, už.......................................................... .. $150

Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pust apd. už,..... $4.00
“Astros” Knygyne yra šimtai kitą knygų karias 
Įima gauti pirkti až pašę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, s|,»wwo, mau
rai, cigarnyčios, ir 11, irgi parduodam už pusę kainos. Seikalsu- 
dami knygų ir gintarą katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampų 
persiuntimui.

‘‘AUŠROS” KNYGYNAS

špilkos,

m.

S1 V. metų 
įdomus.

“Keleivio” Kalendorius yra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės ?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raides “S O S” ?
Kiek yra visam pasauly girių?
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 Newtono 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 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleivio” skaKyto- 

tik 25 centai.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvotefį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir štampo* 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų M Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

KELEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kur Colombija Kariauja su Peruvija.

Apsivogė Teisingumo Ministerijos 
Valdininkas.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas pradėjo 
svarstyti teisingumo minis
terijos tarnautojo Vinco Ku
bicko, Marijos Trepekytės, 
Jono Mackevičiaus, Jugne- 
vičienės, Adolfo Klemo ii 
Kazio Umbro bylą, kuria jie 
kaltinami padirbę dokumen
tus ir išvogę valdiškus pini
gus.

Kubickas buvo paskirtas 
nuovados depozito dalies 
vedėju, kurią jis vedė nuo 
1930 lig 1932 metų. Nuova
dos sekretorė Romunaitytė 
pastebėjo, kad Kubickas 
reikalauja iš klijentų po 5 
litus pinigais už žyminį mo
kesnį, bet tuos pinigus jis i 
kasą neįneša. Romunaitytė 
pranešė apie Kubicko netei
sėtus veiksmus taikos tei
sėjui, kuiis paprašė teisin
gumo ministerį atšaukti Ku- 
bickį iš taikos teismo. Vagis 
buvo iš nuovados iškeltas, 
bet. nenubaustas, o pakeltas 
į teisingumo ministerijos 
valdininkus. Kai paaiškėjo, 
kad Kubickas pavogė pini
gų per 16,500 litų, tada bu
vo areštuotas ir tardymo 
metu prisipažino ir papasa
kojo, kad orderius jis išra
šydavo savo draugų ir pažį
stamų merginų vardais, ku
rie kartu su juo kaltinami. 
Pagal orderius jie gaudavo 
iš Lietuvos Banko pinigus, 
kuriuos turėtų gauti visai 
kiti asmenys. Kubickas pa
sakojo, kad jis su jais iš an
ksto susitardavo ir po to 
gaunamus neteisėtu keliu iš 
Lietuvos Banko pinigus tarp 
savęs dalindavo.

Kaltinamuosius gina 4 
advokatai.

NUBAUDĖ BROLIUS 
PLĖŠIKUS.

•Šiauliuose anądien buvo 
teisiami 3 broliai plėšikai: 
Juozas, Mykolas ir Gaspa
ras Martinaičiai. Jie pereitą 
rudenį išplėšė A. Mačinsko 
krautuvę Pakrojaus valsčiu
je. Plėšiant jų niekas nenu
tvėrė. Bet kitą dieną Lygu
mų valse. Juknaičių miške 
eigulis pastebėjo įtartiną 
žmogų, kuiis pamatęs eigu
lį pasislėpė miške. Girinin
kas Brazauskas pasiėmęs 
keletą vyi-ų nuėjo nurodyton 
vieton ir paleido šūvį oran. 
Staiga iš krūmų iššoko trys 
vyrai ir bėgo. Vienas iš jų 
buvo ginkluotas. Girininkas 
liepė jiems sustoti, bet ne- 
oaklausus šovė keletą kartą 
ir vieną jų sužeidė. Po kele
to šuviu krito ant žemės su
žeistas ir antrasis, o tada jau 
be kovos pasidavė ir trety
sis. Pasirodė kad tai yra trys 
broliai lygumiečiai: Juozas, 
Mykolas ir Gasparas Marty- ‘ 
naičiai. pas kuriuos buvo ra
sti išplėštos krautuvės daik-» 
tai.

Dabar teismas juos nu
baudė: Gaspara 3 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
Juozą ir Mykolą po 2 metu.

čia parodyta Pietų Amerikos dalis, kur susilieja Amazonesir Putumayo upės. šitoj vietoj 
dabar Colombija ir Peruvija veda karą už Leticijos miestą.

Dovatloki t, Esu Sil
pnos Valios Žmogus”

norių dvare, Pagirio valsčių- Taip teisiaoci apsivogęs Me- 
je, Ukmergės apskrity, mirė škuičių policijos viršininkas 

Ruseckas.
Šiomis dienomis Šiaulių 

apygardos teisme buvo na
grinėjama byla Meškuičių 
policijos viršininko Rusec- į 
ko, kuris išvogė ir išeikvojo] 
valdžios pinigus. Jis paim-į

NELAIMINGŲ MOTERŲ “ 
LIKIMAS.

Šiomis dienomis Vaikš-

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
'?• GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPAa
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią keiionę į LIETUVĄ.
“GREIČIAUSIAS kelias į senąją tėvynę

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

Įspūdingos Laisvamanio Miščiko 
Laidotuvės Vilkaviškyje.

Vasario 11 dieną, Vii-;lus bangavimas, liūdnas or- 
I ka viskio parapijos kapinėse i kestre laidotuvių maršas

ŽYDŲ TIKĖJIMAS ESĄS 
GERESNIS KAIP

KATALIKŲ.
Taip nusprendė žydas Jose- 
lis, iš kurio kunigai buvo 
padarę vienuolį “Juozapą 

Gediminą”, ir kuris dabar 
pabėgo iš vienuolyno. 

Prieš kurį laiką Kauno 
priemiesč. Slabados gyven
tojas Joselis Vijukeris pe
rėjo iš žydų tikėjimo i kata
likus ir įstojo pranciškonų 
vienuolynan Kretingoje.

Iš Joselio vienuoliai pa
darė brolį “Juozapą Gedimi 
ną”. Bet brolis Juozapas 
Gediminas šiomis dienomis 
vienuolyne paliko ilgus rū
bus ir parašęs laišką, kad 
perkratinėjęs sąžinę ir pri
ėjęs išvados, kad-žydą tiky
ba geresnė už katalikų tiky
bą, iš vienuolyno pabėgo.

Vienuoliai brolio Juozapo 
Gedimino jieško per polici
ją.

APDRAUS DARBININ
KUS.

Žemės Ūkio Rūmai parašė 
žemės ūkio ministeriui raš
tą, kuriuo prašo kiek galint 
greičiau sureguliuoti žemės 
ūkio darbininkų draudimą 
nelaimingiem atsitikimam. 
Dabar visos išlaidos, kaip 
nelaimingų atsitikimų pasė
ka, gula ant vienų ūkininkų 
pečių, o darbingumo nusto
jusiam darbininkui visai ne
laidoja pragyvenimo. Įve
dus minimą draudimą, šie 
nenormalumai butų pašalin 
ti, ir tatai butų naudinga ir 
ūkininkui, ir darbininkui.

po aborto Kotrina Bfetrevi- 
čienė, 38 metų moteris. Li
ko vyras našlys su penketu 
mažų vaikučių. Gydytojas 
nustatė, kad Bistrevičienė 
mirė nuo nepavykusio abor
to. Mirštančioji gydytojui 
prisipažino kad abortą da
riusi Panevėžy kaž kokia 
moteriškė.

Kvota buvo perduota Pa
nevėžio krim. pol., kuri šio
mis dienemis nustatė, kad 
tai yra Elžbietos Prokopavi- 
čienės darbas. Ji už abortų 
darymą jau du kartu bausta. 
Kratos metu pas kaltinamą
ją rasta abortams daryti Į- 
rankiai. Ji suimta ir per
duota teismo organams.

Jeigu moterys darytų į- 
statymus, jų niekas užtai ne
areštuotu

CUKRAUS FABRIKAS 
BAIGĖ DARBĄ.

Šiomis dienemis sustabdė 
savo darbą iki rudenio Ma
riampolės cukraus fabri
kas. Iš viso šiam sezone cu 
kraus fabrikas apdirbo 1,- 
228,970 dvigubų centnerių 
cukrinių runkelių. Buvo pa
gaminta 161,650 maišų 
(kiekvienam maiše 100 
klgr.) balto cukraus ir 300 
geltono cukraus.

MUŠTYNĖS SU POLICIJA
Pranas Miknevičius, Jo

nas Miknevičius, Jonas Kri
vickas ir Mykolas Krivickas, 
būdami girti, Vilijampolėj, 
Linkuvos gatvėje pradėjo 
peštis.

Tuo metu gatvėj budėjęs 
policininkas bandė peštukus 
išskirti. Tačiau jie visi ke
turi griebė už baslių, štan- 
kietų ir puolė sargybinį. Ne
norėdamas tuo tarpu pavar
toti ginklą policininkas pa
kvietė praeivius pagelbon. 
Keletas ju bandė policinin
kui padėti, bet gavę basliais 
i galvą turėjo pasitraukti.

Tik kai iš nuovados atvy
ko keletas policininkų, visi 
peštukai buvo sulaikyti ir 
nugabenti į nuovadą.

davo iš piliečių mokesčius ir 
juos nepasiųsdavo viršinin
kui. Jei jam kada nors reikė
davo pinigų, tei nuvažiuoda
vo pas ūkininkus, “aprašy
davo” ukius ir tuo budu 
greičiau gaudavo pinigus.

Teisme Ruseckas ranką 
ant kratinės padėjęs viską 
nuoširdžiai prisipažino.

—Aš, sako, silpnos va
lios žmogus. Meškuičiai ma
žas miestelis, todėl man ten 
atvažiavus buvo labai nuo
bodu, pradėjau gerti. Meš
kuičiai—alaus kraštas ir u- 
kininkai labai vaišingi. Pra
džioj jie man fundydavo, o 
vėliau pradėjau aš jiems. 
Algos neužteko, pradėjau 
imti valdiškus, sau pasiža
dėdamas iš sekančios algos 
paimtus pinigus grąžinti. 
Dažnai man pasigėrus, 
“draugai” ištraukdavo iš 
kišenės pinigus. Visą apgai
lestauju ir prašau teismo 
man bausmę sumažinti. 
Apygard. teismas Rusecką 

nubaudė 1 mt. paprasto ka
lėjimo.

MERGINA IŠDEGINO 
VAIKINUI AKIS.

Kvėdarnos miestelyje bu 
vo toks atsitikimas. Iš resto
rano išėjo vienas vaikinas; 
staiga už akių jam užbėgo 
viena mergina ir- sušuko: 
“Ar atsilyginsi už skriau
dą?” Ir, sakydama tuos žo
džius, pylė jam į akis vitrio- 
lium. Vitriolis akis išdegino. 
Kiti vaikinai paėmę nelai
mingąjį nuvedė pas dakta
rą, bet buvo jau po akių. 
Mergina tuo tarpu norėjo 
pabėgti, bet kiti vyrai ją su
gavo ir padavė policijai. 
Matyt, tas vaikinas buvo jai 
kuo nors nusidėjęs.

palaidojo žinomą miesto gy
ventoją Juozą Miščiką. Ve
lionis čia apsigyveno 1904 
m. Jis iškilo aukštai ne tik'navimą. 
savo profesijoj (buvosiuvė-- 
jas), bet ir lietuvių kultūri
niam bei tautiškam atgiji
me. Būdamas pažangus ir 
apsišvietęs žmogus, budino 
ir kitus iš sustingimo.

kėlė kažkaip ypatingus jau
smus ir teikė amžinos atmin
ties Juozui paskutinį patar-

UŽ ŠERIUS 2 MIL. LITŲ.
Praėjusiais metais užsie

niams buvo parduota 70 to
nų šerių ir už juos gauta 
1,800,000 litų. “Maistas” ti
kis šerių eksportą pakelti li
gi 2 mil. litų.

KONTROLIUOS VYNO 
GAMYBĄ.

žmonės nusiskundžia, kad 
lietuviškas vynas neskanus 
ir nehigieniškai pagamin
tas. Todėl sveikatos depar
tamentas sudalys komisiją, 
kuri patikrins vyno gamyk
las ir netinkamas uždarys.

ŽYDU EKSKURSIJA IŠ 
VILNIAUS.

Leista į Kauną atvažiuoti 
iš Vilniaus 43 žydų ekskur
sijai. Ją sudaro pirkliai ir 
stambus fabrikantai. Jie no
ri susipažint su Lietuvos gy
venimu. kuris Vilniuje vi
siems gana imponuoja.

Rekomenduoja Nebrangu 
Namini Vaistą

“Europoje mes visuomet laikčme In
karo Pain-E.vpcRerj geriausiu rami
ni® vaisia. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamu pečiu, 
sustirusių sąnarių, ištampytu musku
lu. ar reumarišku gėlimų. Net galvos 
skacdėjmsą. danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus raistas.”

Bioomfie’d. N. T.

Anais laikais Vilkavišky
je Mišeikų namai buvo lyg 
ir užvažiuojamieji visiems 
“nusidėjusiems” caro reži
mui: čia rasdavo nakvynę 
suskurdęs, žandarų perse
kiojamas studentes lietuvis; 
čia užkliūdavo ir vargšas 
sodietis; čia buvo jau pusiau 
legalus, “šviesos” knygynas 
ir slaptų susirinkimų kons- 
piratinis butas.

Susikūrus Lietuvos nepri
klausomai valstybei velionis 
dėl tem tikrų priežasčių iš 
politikos pasitraukė, bet sa
vo idėjose liko nepajudina
mas. Jų kukliai apstatytą 
gyvenamąjį kambarį, nors 
ir sunkiausiam ekonominio 
krizio momente, pažangioji 
spauda neapleido. Savo įsi
tikinimų nemainikavo. Mi
rė kaip pastovus, apsišvie
tęs žmogus; kunigo nešau
kė. Jau tas liudija jo dvasios 
tvirtybę, kad net dvasiškija 
gėdinos uždrausti velionies 
šeimai pasirinkti parapijos 
kapinėse vietą. Nors laido
jant, prakalbą sakyti ir bu
vo uždrausta, bet laidoti 
leido viduryje kapinių šalia 
velionies vaikelių.

Velionį lydint į kapines, 
matėsi žmonių įvairių tauty
bių ir religijų.

Tūkstantinės minios ty-

Svarbu Tėvams. Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų
Žodis“!

“Vaikų Žodis” Įdomus paskai
tyti. moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras Įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt„ o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
kas dvi sąvaitės.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiai—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaunas,

Lithuania.

F. P.

PAIN-EXPELLER

PAGIMDĖ, PASMAUGĖ 
IR GAVO NEKALTYBĖS

LIUDUIMĄ. į
Utenos apskrity, Vyžuonių 

valsčiuj šiais metais mergi
na pasislėpus klojime pa
gimdė kūdikį ir pasmaugusi 
ten pat užkasė.

Ją įtariant, ji, įtarimui 
nuo savęs nukreipti, savo 
vardu kitą merginą pasiuntė 
pas daktarą nekaltybės liu
dijimo gauti. Daktaras ap
žiūrėjęs, bet nepatikrinęs 
asmenybės, prašomą liudiji
mą davė.

PRANEŠIMAS—

TIESIOGINE EKSKURSIJA
I KLAIPĖDA

BE PERSĖDIMO I KITĄ LAIVĄ 
Išplaukia iš Nevv Yorko moderniškuoju Švedų Amerikos Linijos 

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
27 dieną, 11 vai. ryto

ai
FaŽHtafctf Tiesta/ į Klaipėdą

Su Didele Vasarine Ekskursija 
LAIVU S. S. FREDERIK VIII 

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

/ LIETUVĄ
PER HA M B U R G Ą

Moderninis, patogus ir kitą neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

Trečia Uena 
Turistine klesa

LAIVAKORČIŲ
Į viena pusę 

$92.00 
111..30

KAINOS

BUS ŽIURKIŲ SĄVAITĖ.
Kauno miesto savivaldy

bė parašė prival. įsakymo 
projektą kovai su žiurkėmis. 
Projekte numatoma rudenį 
ir pavasarį rengti Kaune 
žiurkių sąvaitės, kurių me
tu namai ir sandėliai bus iš- 
kraustomi ir visaip naikina
mos žiurkės.

Švedu Amerikos Linija yra gerai žinoma lietuviams keleiviams savo 
patogumu kelionėje i Lietuvą. Nuo 1930 metu birželio 27 d. tuo pačiu 
motorlaiviu buvo atidarytas nuolatinis ir patogus susisiekimas j Klai
pėdą per Gotherburgą. Švediją. Nuo tada lietuviai keleiviai kelionėje į 
Lietuvą at Ameriką ir naudojasi Švedų Amerikos Linija, keliaudami per 
vienintelį savo uostą Klaipėdą. Kiekvieną metą šia linija lietuvių kelei
vių skaičius didėja, kaip įrodymas, kad keliaudami minėta linija kelei
viai visapusiškai yta patenkinti.

Didesniam lietuvių keleivių patenkinimui. Švedų Amerikos Linija, 
šiais metais leis savo didelį. modemiška motorlaivį TIESIOG J KLAI
PĖDĄ. Iš New Yorko išplaukia gegužės 27 d., Klaipėdą pasieks birželio 
8 d., ryte. Čia lietuviai keleiviai bus nukeldinti į krantą.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukusių į Klai
pėdą tiesiog, taip pat yra didžiausias iš plaukiančiųjų tarpo ir šiais me
tais. švedų patarnavimas, neatsižvelgiant, kurioje klasėje keleivis ke
liautų, visada rūpinamasi, kad butų savo kelionėje patenkintas. Švedų 
virtuvė, valgių racionai iškurnu ir gausumu yra išgarsėjusi pasauly. Kas 
gali būti malonesnio kelionėj, kaip įlipus į laivą Ncw Yorke ar Halifaxe. 
ir išlipama Klaipėdoje.

Ankstyvesniam į Lietuvą keliavimui yra rengiama lietuvių ekskur
sija balandžio 22 d. tuo pačiu motorlaiviu Rengiama Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos Amerikoje

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į arčiausią autorizuo
tą agentą, arba tiesiog: Svvedish American Line. 21 State St.. Ncw York, 
N. Y. Skyriai: Chicagoje, Bostone. Detroite, Minr.eapolis, San Francisco, 
Seattle, Portlar.d, Los Angeles, Montreal. Winnipeg ir Halifax. Lietu
voje: Kaune ir Klaipėdoje.

KaWn. klesa (minimum) $132.30
— Taksai reikia primokėti —

I abi pusi
— $13.3.50
— 187.00
— 243.00

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ. I /SAKYMŲ IR 
LAIVAKORČIŲ KREIPKITĖS PAS MI SŲ AGENTUS

Cosmopolitan Tra vei Service 
J. Ambrar.iejus ir E. Budnikas, sav.

168 Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Trečiokas, A. S, 197 Adams st.,

Newark, N. J.
Žemantauskas, J. 130 Congress 

Ave., Waterbury, Conn.
Varamun, A„ S. 12th&CaTson st. 

Pittsburgh, Pa.
Molis. >. 1730—24th St.

Detroit, Mich.
UrbSas. J. J„ 187 Oak St. 

Lawrence, Mass

Atlantic Tra vėl Service,
K. Sidabras. 342 W7 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Bartkevičius. P. 678 N. Main st.,

Montello, Mass.
“Dirva". 6820 Superior Ave.,

Cleveland, Ohio 
John Sekys. 433 Park Street

Hartford, Conn
VYashner. C. J. 1921 Csrson St.

Pittsburgh, Pa.
“Naujienos". 1739 S. Halsted st.

Chicago, III.

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

SCANDINAVIAN’AMERICAN LINE
27 Wk*tehall St, 
New York. N. Y.

248 Washington St.. 
Boston, Mass

130 N. LaSalle St. 
Chicagp, III.

■■■■K.

akt pamatyt visą j 
Lietuvą į

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

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

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

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Vietinės Žinios
AR ATSIDARYS BOSTO-1 Reikalauja nukirst $15,000 

NE SALIUNAI?

Atima karo veti
pašalpą.

Massachusetts valstijoj y- 
ra 15,500 karo veteranų, ku- 
įie gauna iš valdžios pašal
pą už sužeidimus karo me-

Naujas Amerikos Karo Laivas.

Bravorai jau ruošiasi ga 
minti alų. Saliunininkai tei 

raujasi apie laisnius.
Pasirodžius iš Washingto 

no žinioms, kad šią sąvaitę 
jau bus išleistas alaus įsta
tymas, ir kad prezidentui f 
pasirašius už poros sąvaičių 
jau bus galima alų pardavi
nėt, senieji Bostono saliu
nininkai pradėjo tuojaus 
teirautis, ar jie galės čia vėl 
atidaryti saliunus, ar ne; 
jeigu galės, tai kiek kaštuos 
laisnis ir kaip jį gauti.

Pasirodo, kad šituo klau
simu da niekas negali duoti 
tikrų žinių. Ar reikalingi 
bus laisniai ar ne, tai turės 
nutarti legislaturą. Massa
chusetts valstijoj yra įstaty
mas, kuris draudžia daryti 
stipresnį alų kaip 2.75 pro
centų. Toki silpną alų žmo
nės nelabai pirktų, todėl le
gislatura turėsianti šitą įsta
tymą atšaukti, kad bravor- 
ninkai galėtų daryti stipres
nį gėrimą. O bravominkai 
jau turi viską paruošę, tik 
laukia leidimo. Gubernato
rius pasakė, kad jisai pasi
stengs tokį leidimą jiems 
parūpinti.

Senieji alaus biznieriai sa
ko, kad jeigu Kongresas pri
pažins, jog 3 procentų alus 
nėra svaiginamas gėrimas, 
tai jį pardavinėti turėtu būt 
valia visiems, taip kaip kava 
ar pieną, ir laisniai tam ne
turėtų būt reikalingi.

Bet jeigu alaus pardavi

__  , . tu. Šita pašalpa buvo įvesta
000 nuo miesto išlaidų, vaduojanties tuo supratimu,
Bostono Chamber of sužeisti žmonės negali 

Commerce pastatė majorui uždarbiauti. Kuomet laikai 
•eikalavimą, kad miesto iš- buvo reri ir valdžios paja- 
!aidos butų sumažintos S15,- mos buvc didesnės, viskas 
000,000 metams, nes namu ėio švelniai. Bet dabar biz- 
savininkai jau nebepajėgia nieriai ir namų savininkai 
išsimokėti už taksas. Cham- pradėjo kelti protestus, kad 
ber of Commerce reikalau- iie turi šelpti savo mokės
ią, kad miesto valdininkų ir eiais tūkstančius karo vete- 
tamautojų algos butų suma- ra nu. kurie buvo neva su- 
žintes 25 procentais, nes žeisti, bet senai jau pasvei- 
oragyvenimas žymiai atpigo ko ir dabar turi gerus dar-! 
ir privatinėse Įmonėse dar- brs kuomet milionai kitų;
bininkų algos jau nukapoto^ piliečių neturi nei darbo, neii štai. naujasis Amerikos karo laivas “Portland”, kuris buvo 
daugiau kaip per pusę. pašalpos. -oastatytas Bostone pagal "nusiginklavimo” sutartį. Mat, yra to-

Sumažinus miesto islai- Rooseve'to valdžia Šitų kia “nusiginklavimo” sutartis, kuri leidžia stalyti naujus karo
das apie $15,000,000, gali- protestų paklausė ir nutarė 
ma busią sumažinti ir taksas Veteranams pašalpą nu- 
apie $7 nuo tūkstančio ver- traukti. Bus šelpiami tik tie. 
tybių. Dabar piliečiai moka kurie ištikrųjų yra sužeisti ir 
nuo tūkstančio po $35.50. negali darbo dirbti. Bet ku

šį panedėlį majoras paša- rje dirba arba tarnauja ir 
kė. kad algų apkarpymas grauna alga, tįe pašalpos ne- 
ištiesų esąs neišvengiamas. Uraūs. Atims pašalpa ir tiems, 
ir jis jau nutaręs jas mažin- kurie buvo sužeisti, bet ne 
ti. Miestas turi 22,000 tar- karo lauke. Ir todėl iš 15,- 
nautojų ir valdininkų, ku- 500 šelniamų veteranų skai- 
riems algos yra mokamos is čiaus Massachusetts valsti- 
piliečių kišenių. jjoj n.500 vardų išbraukia-

------—----- -  ma. Tie pašalpos jau nebe-
B and i ta i norėjo atimti foot- aaus.

baltininkų pinigus. j Tas pat> daroma ir kitose 
Pereitą subartą Brocktone; valstijose. Tai yra federali-

buvo Bostono universiteto. nės valdžios patvarkymas. 
:r McGill universiteto foot- ---------------
ballininkų rungtynės. Už ti
kietus surinkta $500. Grįž
tant Bostono universiteto 
studentui Welshui su tais pi
nigais namo. ties Calvary 
kapinėm du banditai su 
atkištais revolveriais pasto
jo jam kelią. Jisai pasuko 
automobilį į šoną, bet plėši-

Airiai majorą

nėtojams butų įvesti tokie, ųaj spėjo ant automobiliaus
pat laisniai, kaip buvo pa
skutiniais laikais prieš pro
hibiciją, tai retai kas galėtų 
saliuną užsidėti, nes reikėtų 
užmokėti nuo $1,000 iki 
$1,400 už laisni metams ir 
prie to da reikėtų užsistatyti 
grynais pinigais kaucija nuo 
$1,000 iki $4.000. Be to, 
laisnis butų duodamas tik
tai vietos policijos kapitonui 
ir laisnių tarybai sutinkant.

Dabartiniu laiku Massa
chusetts legislaturon yra į- 
nešti net 6 biliai alaus biz
niui reguliuoti. Tarp jų yra 
ir gubernatoriaus Ely bi
lius. Ponas Ely siūlo įkurti 
atskirą korporaciją, per ku
rią turėtų eiti visas alus iš 
bravorų į krautuves ir res
toranus. Tai butų tokia per- 
kupčių kompanija, kurie 
nieko negamintų, bet sėdė
tų tarpe bravorų ir alaus 
vartotojų ir be jokio reika
lo tuktų iš gaunamo pelno. 
Ir gubernatorius būtinai už
sispyrė tą bilių pervarvt. 
Bet prieš jo bilių kilo didelė 
protestų audra. Bravorai 
pareiškė, kad jie visai alaus 
nedarys, jeigu legislatura 
gubernatoriaus “skvmą” už
tvirtintų, nes tokia korpora
cija butų niekas kitas, kaip 
tik mašina, kurios pagalba 
politikieriai galėtų daryti 
didžiausį graftą.

Kuo galų gale tie ginčai 
pasibaigs, šiandien sunku 
numatyt. ŠĮ panedėlį legis- 
laturoj jau pasigirdo balsų, 
kad gubernatoriaus suma
nymą reikia atmesti, o išlei
sti visai atskirą Įstatymą, 
kuris tuojaus leistų bravo
rams daryti alų, taip kad 5 
balandžio žmonės jau galė
tų jį pirkti.

Jau keturios sąvaites kaip 
iš Roxbury prapuolė dvi 
mažos mergaitės, 8 metų 
June Bolduc ir 9 metų He
lena Lindemann, ir iki šiol 
da nėra jokios žinios apie 
jas. Policija išgraibė Jamai- 
cos prūdą ir apklausinėjo 
visos apylinkės vaikus, bet 
prapuolusių mergaičių pėd
sakų niekur nesurado.

užsikabinti ir atsistoję ant 
palaiptės ėmė stabdvt jo au
tomobili. Besivaržant už 
vairą, automobilis atsimušė 
i kapinių murinę sieną ir su
dužo. Matydamas, kad iš
trūkt nebus galima, studen
tas greitai išsitraukė pini
gus ir surišęs juos Į šaliką 
paleido tolyn Į krumus. Ban
ditai rado pas jį tik vieną 
dešimtdclerinę, kurią ir nu
sinešė. Vėliau jis pranešė 
tą Įvykį policijai, kuri nu
važiavo su juo užpuolimo 
vieton ir padėjo jam nume
stus Į krumus pinigus suras
ti čielybėj.

Gabijiečiai rengia puikų 
koncertą.

Kurie dalyvavo Gabijos 
repeticijose, visi kalba kad 
šių metų Gabijos koncertas 
bus turtingas. Dainininkai 
uoliai lavinasi ir abu 
chorai gerai susidainavę. 
Koncertą Gabija rengia So. 
Bostone, Lietuvių svetainėj, 
ateinantį nedėldieni, Kovo 
26 d., nuo 7:30 vakare. Pa
tartina visiems Į tą puikų 
koncertą atsilankyt, nes Į- 
žanga gana pigi. Rep.

sutartis,
laivus ir ginkluotis. Kodėl ji vadinasi 
timi. mes nežinome.

‘nusiginklavimo” sutar-

pafiksino 
Curley.

Bostone buvo manoma, 
kad prezidentas Roosevel
tas pakvies majorą Curley į 
savo kabinetą Washingtone. senai jau 
Kada kabinetas buvo suda 
rytas ir Curley tenai nepate
ko. tuomet pradėta kalbėti,

North Statione rasta persi
šovusi moteris.

North Statione aną rytą 
rasta apalpusi jaana mote
riškė. Buvo pašauktas poli
cijos vežimas, kuris nuvežė 
ją Haymarketo greitosios 
pagalbos ligoninėn. Tenai 
pasirodė, kad ji yra peršau
ta dviem šūviais. Atgaivin
ta ji pasisakė persišovusi pa
ti, norėdama nusižudyti. Pa
skui atvykusi į gelžkelio sto
tį ir čia apalpusi. Ji vadina
si Eleonora Dauglas, 22 me
tų amžiaus, ir gyvena Quin- 
cy, kur ji turi pora vaiku
čių. Su vyru pasimetusi. 
Teismo nutarimu,vyras turis 
mokėti jai su vaikais $5 Į 
sąvaitę pragyvenimui, bet 

nieko nemokąs, 
nes neturįs darbo. Taigi nė
ra kaip gyventi ir dėl to ji

kad jis busiąs paskirtas į pitalistinės tvarko 
Romą ambasadorium. Bet' 
dabar pasirodo, kad ir to 
“džiabo” jis negauna. O jis 
dirbo už Rooseveltą kaip 
“nigeris”. Važinėjo su agi
tacija ir paaukavo $20,000 
rinkimų fondan. Ir dabar 
Rooseveltas neduoda jam 
jokio “džiabo”. Kame gi 
priežastis?

Pasirodo, kad čia jį “pa
fiksino” jo paties tautiečiai 
airiai. Jie supyko ant jo, 
kam jis rėmė ne kataliką 
Smithą. o protestoną Roose
veltą. Todėl jie dabar pra
dėjo rašyti visokių skundu 
prieš jį. Pradėjo kaltint jį 
miesto pinigų išeikvojimu ir 

: kitokiais nusidėjimais.Dėlto 
į Rooseveltas ir pakratė ran
kas nuo Kuries. Taip sako i 
So. Bostono airių kunigas*
John J. O’Donnell.

Laukiant gatvėkario Dud- 
ley stoty .anądien krito ir 
ant vietos mirė gražiai apsi- f 
rengęs vyras. Policija nuga
beno jį miesto ligoninėn.

‘piratai”.

Prie bažnyčios nušovė 
bulių.

Pereitą nedėldienį ištru-t 
kęs iš Brightono skerdyk
los bulius nubėgo į Wal-i 
thamą ir pradėjo vaikyti ei-Į 
nančius bažnyčion žmones. 
Paskui prispyrė vieną da
vatką tarpdury ir pradėjo ją 
tenai ragais maigyt. Pa
šaukta policija bulių'nušo
vė.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTL

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. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street. Randoiph, Mass.

TYPWRITERIAI-SPAUDA

Miestas pasiskolino iš 
bankų $1,000,000.

Bostono bankai pereitą 
savaitę sutiko paskolinti 
miesto valdžiai $1,000,000 
iki ateinančio rudens. Mies-į 
tas pasižada grąžinti tą pa-: 
skolą iš surinktų taksų rude
ni, ir mokės bankams 5 ir 
tris ketvirtdalius nuošimčių 
palūkanų. Miesto iždas da
bar taip ištuštintas, kad jau 
nėra kuo užmokėti algų tar
nautojams.

Geriausios mašinėlės už pusę
1 Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUN AS
315 E St. prie Broadvay So.

Pavogė Šarkio automobilį.
Pereitą pėtnyčią Šarkis 

nete/o savo autemobiliaus. 
Jis atvažiavo į savo “gym” 
ant Friend streeto treiniruo- 
tis ir paliko automobilį ties 
durimis. Kada vėliau išėjo 
važiuot namo, automobi
liaus jau nebuvo. Laikraš-

................... , x. „ . , čiai dabar juokiasi, kad au-
^a’ tomobilių vagys nepripažįs- 

auka. ta pagarbos nei “dideliems”
t , • i-Z ’ L , • : žmonėms.Legislaturon įneštas biu- •________

džeto bilius reikalauja vais- Visų statybos amatų uni- 
tijos išlaidoms $54,645.092 jos išsiuntinėjo darbda- 
1933 metais. Tai yra $5,- viams kolektyvų įspėjimą.
000,000 mažiau negu pernai, kad numušus kuriai nors u-

. T?---- rr* . _ nijai algas, visos apskelbsDujami banditą, sj pa- raIį streik 
nedeų apipiešė krautuves:
Dorehestery ir Jamaica Lynn’e sustreikavo 500 
Plain. medinių kurkų dirbėjų.

Anglių
Kaip senovės jūrių piratai 

užpuldavo laivus ir plėšdavo 
auksą, taip anądien pajūrio 
gyventojai puolė anglinį lai-j { 
vą, kuri audra išvarė ant Į { 
kranto netoli Bostono. Per’ 
vieną vakarą jie išnešė iš 
laivo krovos kelis tonus an
glių.

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 j i 
aš duosiu atsakymą ir pa-1 
siūlymą pagal dienos kur-1 
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.

GABIJOS METINIS

KONCERTAS
— NEDĖLIOJĘ —

Kovo (Mareh) 26 d., 1933 m.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E r R SILVER STREETS SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Koncertui vadovaus J. DIRVELIS. Programą pildys Gabijos 
Vyrų ir Merginų Chorai; dalyvaus S. Paura su M. Senukevičiute 
ir S. Paura su j. Bulskiu. Dainuos Solistai; pianu akompanuos 
p-lė PaltanaviČaitė. Grajis So. Bostono Lietuvių Kanklių Orkestrą.

Geri artistai suvaidins linksmą komediją “Žydas Statinėje". 
Komediją perstatant publika turės gardaus juoko. Įžanga 40c. 
ypatai. Prašome visus ateiti ir linksmai praleisti vakarą.

Publika bus pilnai patenkinta. KVIEČIA GABIJA.

Muzikos Mokykla
{ Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
I savo berniukus ar mergaites muzi- 
{ kos, pradėkite leisti dabar. Moki- 
{ nu savo studijoj, taipgi einu ir i 
» namus Namie esu kožną dieną 
{nuo 7 iki 9 vakare. (-)
{ VALENT. PALTANAVIČIUT* 
{912 E. Broadvay S. Boston.

Tel So Boston 1963J.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia TaisyaM Vieta.

Jeigu norite, kad Jusų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trenktu, imkite g 
Ina pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Cclony Avė,

SO BOSTON. MASS.

!

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

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSIL—

$*.00 bonka; jie prašalins visus 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorios 
P. GIEDV1LA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

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

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE]
! t
S STUDEBAKER IR ROCKNE 
{ Automobilių ir Trokų Agentūra.
{ Taisome visokių išdirbysčių auto- 
{ mobilius. Taisymo ir demonstravi-
• mo vieta:
• 1 HAMLIN STREET J

ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

S Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, {
• savininkai.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1VS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

TeL Brockton 4119

T«L Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sąua/e, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
t
' Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadvay, So. Bootoa. Maaa.

TeL Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., j
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Bostoa 2666. 
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.
AS

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narna. 

261 BROADWAY, tarp C ir D 
SO. BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
' , KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo 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
si unči am ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Joseph H7. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 
Se. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokiu provas. 

Darė visas legaliu
317 E STREET, 
(Kampu Broadtray) 

SOUTH BOSTON, MASS.
South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

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

Gydo aštriu ir kroniškas ligų vyrų, moterų Ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir pinčių lira. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškai* kitur 
gyvenantiems. 16 metų praktikos.

Ofiso valaudu: 2—4 p. p.; 7—6 J9 vak. TeL S. B. 2712.
496 RAST BROADNAT SOUTH BOSTON.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu

Nors sunkiausiai sloga botų išslvysfiuai, mano vaistai su
teiks stebėtinų palengvmimų.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pu jus įsigalės ir 
paguldys į lovų. Tada gali bot pasekmės blogos. Turėkite vi
sados au šalčio vaistų uvu umasae. Pajutę kad pu ju pasi
reiškia sloga, tuojau vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiamo jaam i 
ai |l.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




