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Kongreso Atstovas Siūlo 
Deportuot Komunistus, 

NAUJOJ ANGLIJOJ JŲ !
ESĄ TIKTAI 3,500.

Šią sąvaitę Connecticut val
stijoj vėl prasidėjo ateivių 

medžioklės.
Komunistų Amerikoj ne

daug, tik jie labai triukš
mingi. šešiose Naujos Ang
lijos valstijose Maskvos gar
bintojų yra nedaugiau kaip 
3,500, bet apie dešimts kar
tų tiek yra žmonių, kurie 
jiems pritaria. Komunistai 
yra pavojingas elementas, 
bet to pavojaus mes nepra- 
šalinsim varžydami žodžio, 
susirinkimų ir spaudos lais
vę. Geriausis būdas nuo ko
munistų atsikratyti, tai su
imt juos visus ir deportuot.

Atvažiuoja Danijos 
Socialistas Prem

jeras.
D-gas Thorvald A. Staun- 

ing, Danijos socialistas mi
nisterių pirmininkas, nutarė 
šią vasarą atvykti Ameri
kon aplankyti savo giminių 
ir pastudijuoti Amerikos 
sąlygų. Jisai turi čia St. Paul 
mieste pusbrolį, o Kanados 
mieste Calgary—sūnų.

Amerikos Socialistų Par
tija kreipėsi pas jį su pa
klausimu, ar nesutiktų jisai 
čia pasakyti eilę prakalbų 
socialistams. Draugas Staun- 
ing sutiko.

Tarptautiniame darbinin- 
Taip sako kongresmanas I kų judėjime d-ras Stauning 

John E. Nelson iš Maine’op’ra gerai žinomas veikėjas, 
valstijos. Ir jis reikalauja, nes Per ilgus me.tu* yra bu- 
kad Kongresas paskirtų Darbininkų ir Socialistų 
daugiau pinigų negeisti- Internacionalo pildomojo 
niems ateiviams deportuoti, komiteto narys. Jam vado- 

Tuo pačiu laiku ablavos Danijos parlamen
ant ateivių yra tęsiamos to- g
liau. Apie sąvaitę atgal nak- salie* arnują ir karo laivy- 
ties laiku buvo iškrėsta ke-fej?1 SMSg!? ‘ 
liasdešimts namų ir suimta Įzlngsnls tont¥ lstonJ°J- 
apie 100 ateivių Danbury 
miestely, Connecticut valsti
joj, o šią sąvaitę iš panedė- 
lio į utaminką tokią pat me
džioklė padaryta New Mil- 
forde, toj pačioj valstijoj.

Macdonaldo Valdžia 
Atsilaikė.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
plutokratų spauda su džiau
gsmu pranašavo, kad Mac
donaldo valdžia Anglijoj 
busianti jau nuversta. Bet 
per anksti buvo plutokra
tų džiaugsmas. Balsuojant 
konservatorių nepasitikėji
mo rezoliuciją, Macdonal- 
das laimėjo 54 balsų didžiu
ma. Mat, jį nutarė remti li
beralai. Tai bus antausis ne
tik Anglijos reakcininkams, 
bet ir Amerikos kapitalis
tams. Jų spauda nutilo, kaip 
musę prarijus.

BOLŠEVIKAI VEŽA RU
SIJOS AUKSĄ UŽSIENIN.

Iš Rygos pranešama, kad 
30 kovo naktį per Latviją 
buvo pervežtas į Vokietiją 
jau septintas transportas su 
auksu iš Rusijos. Šį kartą 
aukso buvę 110 skrynių. Jis 
buvęs sukrautas specialia
me šarvuotame vagone, ku
rį lydėję 10 policininkų.

Rusija Uždraudė 
Kanados Prekes.

Sovietų prekybos komisa
ras Rozengolc pranešė vi- 

~Su7mtiejFi)anbūrv"Jmies- Iriems savo prekybos agen
tėly ateiviai visi buvo Rms užsieniuose, kad jie ne- 
apklausinėti ir dauguma jų I jokių Kanados pre-
paleista, tik 47 sulaikyti ir ir nesamdytų Kanados 
trokais atgabenti į koncent-1’ąP1! PU^ėms gabenti. Ru- 
racijos stovyklą East Bosto-1 slJa skelbia Kanadai boiko- 
ne. Kiek bus areštuota New I nes Kanada tokį boiko- 
Milforde, rašant šį praneši- Į -3 >Ta paskelbusi Rusijoj 
mą da nėra tikrų žinių. Kra-1 gamintoms prekėms, 
tos čia prasidėjo šio panedė- 
lio naktį prieš 12 valandą ii 
iki vidurnakčio buvo suim
ta jau 12 ateivių. Spauda sa
ko, kad kratos bus tęsiamos 
toliau.

Šitos ablavos sukėlė atei-1 mainerių, nes kasyklų kom- 
vių tarpe daug baimės. Bet I Danijos pradėjo daryt suk- 
visiems nereikia bijotis i tybes ir laužyt pasirašytą su 
Kratos yra atkreiptos visų unija sutartį. Beveik visos 
pirma prieš tuos, kurie vr< I kasyklos čia priguli Phila- 
slapta į šią šalį įšmugeliuo-Į delphia & Reading Coal 
ti; toliaus prieš tuos, kurie Į kompanijai. Maineriai turė- 
priklauso prie komunistų Į jo masinį mitingą Shamoki- 
arba kurie pasižymi dideliu Ine ir kalbėtojai kaltino uni- 
veiklumu streikuose. Bet kas I jos viršininkus, ypač distrik- 
vra legaliai Amerikon įva Į o prezidentą Brenneną ii 
žiavęs ir ramiai sau čia gy- tarptautinį unijos preziden 
vena, tam nereikia bijotis. I ą Lewisą, kad jie visai ne- 
Reikia žinoti, kad darbinin orotestuoja prieš darbinin
kai Amerikos kapitalistam: I kų skriaudas, 
reikalingi ir visų jie niekač I ---------------
nedeportuos. Bizniškas ka I NUKRITĘS METEORAS 
pitalistų patarėjas Babsonat Į DEGĖ 2 VALANDAS, 
ir dabar jau kritikuoja Wa I Nebraskos valstijoj į vie- 
shingtono valdžią, kam j Ino farmerio ganyklą nukri- 
užsispyrė nelegalius atei r.o iš dausų degantis meteo- 
vius deportuoti. Už metų A-1 *as. Nors akmuo buvo nedi- 
merikoj vėl busianti “pros Į Telis, bet įsmigęs į žemę jis 
peritv,” ir tada fabrikai ne-įdegė ištisas dvi valandas; 
turėsią pakankamai darbo I jo liepsna kartais kilo 40 
žmonių. Įpėdų aukštyn. Vėliaus far

meriai meteorą iškasė. Jis 
buvo pailgo pavidalo, lyg ir 
kepalas duonos, ir svėrė 8

Sustreikavo 10,000 
Angliakasių.

Shamokin, Pa.—Šioj apie- 
linkėj sustreikavo 10,000

Buvusis Diktatorius 
Areštuotas.

Ispanijoj revoliucinė val
džia areštavo buvusį dikta
torių gen. Berenguerą. Jis 
yra kaltinamas pirmo laips
nio žmogžudystėj, nes jam 
vadovaujant buvo nuteisti 
miriop ir sušaudyti keli re
voliucionieriai už sukilimą 
pereitą gruodžio mėnesį.

DARBININKĖ NEPATEN
KINTA AMERIKOS PA

DĖTIMI GAVO KA
LĖJIMO.

Philadelphijoj streikuoja 
mezginių darbininkai. Fab
rikantai atidarė dirbtuves ir 
pradėjo kviesti streikierius 
atgal į darbą. Streikieriai 
pastatė pikietus, kad streik
laužiai neitą dirbt. Tada 
kompanijos pasišaukė poli
ciją. Buvo suimta 70 strei- 
kierių. Visi buvo pastatyti 
prieš kapitalistų teismą. Ir 
didžiuma jų buvo nubausta 
po $5. Viena jauna moteriš
kė gavo 15 dienų kalėjimo 
užtai, kad pasisakė teisme 
esanti nepatenkinta kapita
listine Amerikos tvarka.

AMERIKA "DUM- Kunigo Patarimas 
PUOŠ’ JAVUS 

UŽSIENIN.
TURI SUPIRKUS 275,000,-’ ---------- , - --
000 BUŠELIŲ KVIEČIŲ, šeimyna čia pasiskundė ku-i 

, nigui, kad jų 14 metų duktė Į 
parduos juos su $125,500,-

000 nuostolio.
Federalinė Amerikos val

džia yra sudarius taip vadi
namą Farmų Tarybą rupin
es farmerių gerbūviu. Kai 
daug farmerių atsidūrė ban
kroto pavojuj, tai Kongre
sas paskyrė tai Tarybai 
$500,000,000 javų kainoms 
palaikyti. Tais pinigais Ta
ryba pradėjo pirkti farme
rių kviečius ir supirko jų 
tiek, kad šiandien turi jų su- 
sipylus į sandėlius 275,000,- 
900 bušelių.

Ji mokėjo už juos viso
kias kainas, bet apskritai 
jie atsieina jai po 92 centu 
už bušelį. Šiandien gi kvie
čių kaina Amerikoj yra nu
kritus jau iki 50 bušeliui ir 
Farmų Taryba nutarė dau
giau javų nebepirkti, nes jų 
kainą palaikyt vistiek sun
ku, o nuostoliai dideli.

Bet tai ne viskas. Dabar 
kilo klausimas, kur dėti su
pirktus kviečius? Amerikos 
rinkose parduoti jų negali
ma, nes farmeriai da turi ja
vų į valias, o.šių metų der
lius žada būti dar didesnis, 
negu pernai buvo. Vadinasi, 
ir ateity jiems čia rinkos ne
simato. Bet jeigu ir galima 
butų juos čia parduoti, tai 
tas butų priešinga tam tiks
lui, kuriuo jie buvo supirkti. 
Juos pirkdama valdžia no
rėjo palaikyti kainą, o jei 
dabar pradėtų juos pardavi- 
nėt, tai kviečių kaina da la
biau nukristų ir farmeriams 
butų d a didesnis smūgis.

Taigi Taryba nutarė vers
ti savo kviečius užsienin. 
Bet ir užsieny juos galima 
parduot tiktai su dideliu 
nuostoliu. Nuostolis sieksiąs 
50 procentų. Kadangi iš vi
so už tuos kviečius buvo už
mokėta $253,000,000, tai 
nuostolio bus apie $126,- 
500,000.

Privedė Mergaitę 
Prie Nusižudymo.
Sanford, Fla.—Weekly’ų

nigui, kad jų 14 metų duktė: 
Virginija neklauso tėvų ir! 
vaikščioja su vaikėzais. Ku- į 
nigas patarė tėvams paimt j 
rykščių ir gerai išpilti mer
gaitei kailį. Taigi tėvas pa
sakė mergaitei, kad dabar 
jis užkursiąs jai pirtį ir išėjo 
rykščių prisipiauti. Bet ryk
ščių nereikėjo. Kada tėvas 
sugrįžo su žabais, mergaitė 
buvo jau nebegyva. Iš bai
mės ji užsidarė savo kamba
ry ir nusišovė. Tai ve, prie 
po privedė kunigo barbariš
kas patarimas.

VOKIEČIU SOCIALDE
MOKRATU SKAIČIUS 

AUGA.
Berlyno žiniomis, per du 

pastaruoju metu Berlyno so
cialdemokratų organizacija 
paaugo 20,000 narių. Dabar
tiniu laiku Berlyne yra 91,- 
350 organizuotų socialde
mokratų.

Vilniuje Pradėjo
Žudytis Žmonės.

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad paskutiniais lai
tais tenai labai išsiplatino 
nusižudymai. Daugiausia žu
dosi bedarbiai ir mokiniai, 
turiuos spaudžia nepakelia
mas skurdas. Būna tokių 
dienų, kad nusižudo penki 
šeši asmenys.

ISPANIJOJ NUŠAUTAS 
DARBININKŲ VADAS.

Šį panedėlį Barcelonos 
mieste buvo nušautas ant 
gatvės Ispanijos darbinin
kų organizacijos “Libre” 
vadas Perdo Matas. Mano
ma, kad jį užmušė sindika- 
listai iš “Sindicato Unico,” 
nes paskutinėmis dienomis 
:arp šitų dviejų sindikatų 
kilo labai aštri kova.

Antanas Smetona Atmetė 
'Šventojo Tėvo" Dovanas.

Iš Zupės Padarė 
$115,000,000.

New Jersey valstijoj ne
senai mirė milionierius John 
T. Dorrance, taip vadina
mos Campbell Soup kompa
nijos galva. Padaryta jo tur
to apyskaita dabar parodo, 
kad jis paliko $115,000,000.

IR ATSISAKĖ PRIIMTI 
JO AGENTĄ.

Popiežiui dabar niekas nelie
ką, tik nutraukti santikius 

su Lietuvos valdžia.
Šiomis dienomis iš Romos 

atvyko Kaunan popiežiaus 
agentas Bartaloni ir atvežė 
Antanui Smetonai keliataXX. dvi j7dllxx.’7 i lt/jVv v W. j *,

Ir visa tai jis padarė gamin- naujų popiežiaus “karalys- 

sriubas, kurios parsiduoda tona atmetė netiktai šitą 
po 10 centų. Dorrance pra- “prezentą,” o ir patį popie- 
dėjo dirbti gaudamas tik po žjaus agentą atsisakė priim- 
$7.50 į sąvaitę. 1 &

_________ Taįp iš Kauno praneša 
ISLANDIJOJ REIKALAU- Chicagos “Tribūnos” kores- 
JAMA RESPUBLIKOS.

Islandijos parlamentas 
pareiškė ministerių kabine
tui nepasitikėjimą. Kadan
gi Islandijos sala priklauso 
Danijai, tai Danijos kara
lius parlamentą užtai palei
do. Gyventojai tuo pasi
piktino ir pradėjo reikalau
ti, kad Islandija butų ap
skelbta respublika. Islandi
ja yra didelė sala, bet gy
ventojų turi tiktai 103,317.

damas skardinėse visokias tės” pinigų dovanų. Bet Sme-

KIEK YRA MILWAUKEE 
SOCIALISTŲ?

Kiek yra Milwaukee mie
ste socialistų, tikrai sunku 
pasakyti, bet per buvusius 
dabar rinkimus socialistų 
kandidatas j mokyklų tary
bą, draugas Strehlow, gavo 
41,535 balsus. D-gas Buech, 
kitas socialistų kandidatas 
i tą pačią tarybą, gavo 35,- 
693 balsus. Abudu buvo iš
rinkti. Milwaukee miestas 
turi 578,250 gyventojų.

IŠBUVO 100 VALANDŲ 
BE MIEGO.

Du Georgijos- universite
to studentai bandė, kaip 
ilgai žmogus gali išlaikyti 
be miego. Jiedu išbuvo d-ro 
Edwardso priežiūroj 100 
valandų nemiegoję. Jautėsi 
nekaip. Pasidarė silpni, ga
vo galvos skaudėjimą ir ne
teko trupučio svorio. Per 
visą laiką jiedu dalyvavo 
universiteto pamokose, val
gė ir gėrė kaip visi kiti, tik 
naktį nėjo gulti, o vaikščio
jo po universiteto kiemą. 
Vienas jų tankiai gėrė stip
rią kavą, o antras stimulia
vo save cigaretais. Bet pas
kui kai krito, tai miegojo 
kaip negyvi.

6 METŲ VAIKAS NU
VERTĖ TRAUKINI.

North Carolinos valstijoj, I svarus.
ties Ashevillės miesteliu, pe-Į_____ ~ ______________.
reitą sąvaitę nuvirto nuo I PAVOGĖ $28,458 IŠ POLI- 
bėgių traukinys ir sužeidė 4 I CIJOS RANKŲ, 
žmones. Tyrinėjimas paro- Šį panedėlį Detroito mie- _ ____
dė, kad čia kaltas buvo 6 ste 3 policmanai buvo pri-'kino gelžkelio stotį, kuri 
metų vaikas, kuris gyvena statyti saugot miesto iždą, kaštavo $200,000. Ant ryto- 
netoli gelžkelio. Jis norėjo kuriame buvo laikinai pade- jaus sudegė Nashua Teatras 
matyt, kaip traukinys virs I ta $28,458. Bet saugojami ($30,000 vertės. Majoras ma- 
nuo relių, ir tuo tikslu pri-1 pinigai prapuolė ir policma- no, kad koks nors beprotis 
krovė akmenų. 'nai teisinasi esą nekalti. tyčia ugnį pakiša.

SUDEGĖ NASHUA GELŽ 
KELIO STOTIS.

Nashua, N. H. — Pereitą 
nedėldienį ugnis čia sunai-

Žemės Drebėjimas 
Amerikoj.

Apie 3 valandą po pietų 
šį panedėlį Amerikoje dre- 
dėjo žemė. Drebėjimas bu
vo jaučiamas nuo Kanados 
iki Waterbury, Conn. Stip- 
riausis jis buvo apie Troyų 
ir Albanv. New Yorko vals
tijoj. Nuostolių daug nebu
vo, tik vietomis indai nukri
to nuo lentynų, kai kur su
truko sienos ir paveikslai 
nupuolė; žmonės vis dėlto 
buvo labai nusigandę, nes 
nežinojo kuo tas gali pasi
baigti.

MERGINOS PAKĖLĖ 
LERMĄ KALĖJIME.

North Carolinos kalėjime 
6 jaunos merginos pereitą 
sąvaitę sukėlė didžiausį ler- 
mą. Išdaužė langus, sulau
žė rakandus, klykė, spiegė, 
ant galo uždegė savo lovas. 
Jas išleido koridoriun. Tuo
met jos puolė mušt ir dras
kyt kalėjimo tarnautojus. 
Penki kalėjimo tarnautojai 
ir ugnagesiai buvo sužeisti. 
Pagalios triukšmadarės bu
vo apgalėtos ir uždarytos 
kur nėra jokių rakandų.

JAPONIJOS PRINCAS 
ATSISAKO AMERIKOJ 

GERTI.
Šiomis dienomis po Ame

riką važinėjasi Japonijos 
princas Takams tsu, antra
sis mikados brolis. Pereitą 
nedėldieni Amerikos val
džios atstovai Washingtone 
iškėlė jam puotą ir pristatė 
šampano. Jie, mat, prohibi
cijos nežiūri. Bet japonas 
atsisakė gerti. Svečias ne
gėrė, o šeimininkai maukė.

SUDEGĖ BANKIERIAUS 
SŪNŪS.

Far Hills, N. J. — Pereitą 
nedėldienį čia sudegė New 
Yorko Chase National Ban
ko vice-prezidento Schley 
vasarnamis. Gaisre žuvo 12 
metų amžiaus Schey sūnūs.

NEW YORKO SOCIALIS
TAI RUOŠIASI PRIE 
PIRMOS GEGUŽĖS.

New Yorko socialistų or
ganizacija šįmet ruošiasi iš
kilmingai apvaikščiot Pir
mos Gegužės šventę. Prie 
jų prisideda siuvėjai, kepė
jai, metalo darbininkai ir vi
sa eilė kitokių unijų. Mano- 
na turėt didelę eiseną gat
vėmis, o paskui prakalbas 
ant Union Sq.

$35301,944 PASKOLOS 
FARMERIŲ SĖKLOMS.
Sėklų Paskolos Ofisas 

Washingtone nutarė duoti 
nukentėjusiems nuo sausros 
ir audrų farmeriams $35,- 
301,944 paskolų sėkloms įsi
gyti. Išviso duodama 254,- 
162 paskolos.

SENIAMS DĖS OŽIO 
INKSTUKUS.

Paryžiuje yra pagarsėjęs 
daktaras Voronovas, kuris 
atjaunina turtingus senius, 
įdėdamas jiems beždžionės 
liaukas. Amerikoje dabar 
atsirado d-ras Brinkley, ku
ris sakosi galįs taip pat at
jauninti turtingą senį įsiū
damas jam ožio inkstuką.Jis 
dabar ruošiasi statyt Mek
sikoje radio stotį ir iš tenai 
skelbti savo biznį.
KVIEČIANUVERSTAJį 
ALFONSĄ AMERIKON.

Mississippi valstijoj yra 
farmerių miestelis Water 
Valley, kurio biznieriai nu
siuntė nuverstajam Ispani
jos karaliui Alfonsui pa
kvietimą, kad jis atvažiuo
tų pas juos gyventi. Savo 
pakvietime jie sako jam: 
“Ispaniško vyno mes tau 
neturim, bet gero vandens 
ir pieno pas mus yra į va
lias. Taigi atvažiuok į musų 
slauną miestą, o čia tie aky- 
plėšos revoliucionieriai tavęs 
nebaderiuos.”

Seattle, Wash. 
sąvaitę čia užsidarė sovietu 
Rusijos biznio agentūra 
“Amtorg,” nes ji čia neda
rė jokio biznio.

pondentas, kurį cituoja 
“Naujienos.”

Šitokio “garbės” įžeidimo 
popiežius da niekad nebuvo 
turėjęs. Da niekas jo “dova
nų” nėra atmetęs, niekas jo 
atstovų nėra per duris išme
tęs. Pirmutinis tą padarė ka
talikiškos respublikos katali
kas prezidentas Smetona.

Tai yra vistiek, kaip šlapia 
mazgote duoti per akis.

Svetimų valstybių diplo
matai Kaune esą tos nuomo
nės, kad po šitokio įžeidimo 
>opiežiui niekas daugiau ne
lieka, kaip tik atšaukti savo 
agentą ir nutraukti visus san
tikius su Lietuvos valdžia.

Bet geros akys durnų nebi
jo, sako žmonės. Arba: kiau
lė ir mušama lenda į daržą. 
Galimas daiktas, kad ir po
piežius šito antausio ne
paisys. Jeigu Šarkis už pini
gus duoda sau nosį sukru
vint, tai kodėl popiežius dėl 
biznio negalėtų smūgį pa
kelti? O Lietuvos liaudis da 
tamsi, dirva šventam biz
niui tenai gera, taigi mes 
nemanom, kad popiežius 
norėtų savo agentą iš tenai 
atšaukti.

Bet kodėl gi prieš aukš- 
čiausį katalikų majestotą 
Smetona taip “bedieviškai” 
uždemonstravo? Juk jis 
pats yra katalikas ir jam rei
kės iš to “spaviedotis.” Jis 
gali “išrišimo” užtai negau
ti. Tai kodėl gi jis taip pasi
pūtė?

Mums rodos, kad jį pri
vertė prie to karininkai, ku
rie dabar faktinai valdo Lie
tuvą. Paskutiniu laiku Lie
tuvos kunigai pradėjo kurs- 
tyt žmones prieš karininkų 
diktatūrą. Popiežiaus agen
tas Bartaloni juos padrąsi
no. Lietuvos valdžia parei
kalavo, kad popiežius šitą 
jėzuitą atsiimtų. Bartaloni 
išvažiavo Romon, bet po
piežius ir vėl sugrąžino jį 
Kaunan, 
ta loniui 
piežius 
keliata skatikų dovanų.

Šitoks pasielgimas, žino
ma, buvo Lietuvos valdžios 
įžeidimas ir, matyt, Lietu
vos karininkai pareikalavo, 
kad Smetona pasakytų po
piežiaus agentui “jukš!”

Kad valdžia Bar- 
nesipriešintų, po 
atsiuntė Smetonai

Pereitą

SENA KARO BOMBA SU
ŽEIDĖ IR UŽMUŠĖ 

54 ŽMONES.
Lvovo apielinkėj, Galici

joj, vaikai rado seną karo 
bombą ir pradėjo ją ardyt 
Bomba sprogo ir 4 kaimie
čius užmušė, o 50 sužeidė.
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CHICAGOS MAJORAS 
YRA ATEIVIS IR DIRBO 
ANGLIŲ KASYKLOSE.
Kada Chicagoje prasidė

jo majoro rinkimų kampa
nija, senasis miesto galva 
Thompsonas nekuomet ne
sitikėjo, kad ateivis Antho- 
ny Cermak galėtų ji sumušt.

Ateinančiais metais Chi
cagoje bus pasaulinė paro
da. Joje dalyvaus Įvairios 
šalys. Kaipgi ateivis galėtų 
tokią pramogą sutvarkyt? 
Be to, kaip jis galėtų pasiro
dyt pasauliui su tokiu savo 
vardu? Juk, amerikiečio su
pratimu, nieko nėra juokin
gesnio, kaip žmogus su var
du Antanas—Tony.

Todėl demagogas Thomp
sonas parašė net pajuokian
čią dainą, kuri skamba maž
daug taip:

“Tony, Tony, kur^i važiuoji 
Kaipgi gali tu būti 
Pasaulinės parodos majoru 
Su šitokiu vardu?”

tu ?

kadThompsonas manė, 
šitokia pajuoka žmonėms 
patiks. Bet jis apsiriko. Jie, 
lyg tyčia, ėmė ir išrinko jo 
pajuoktą “Tony.”

Chicagiškės “Tribūnos” 
korespondentas Kinsley da
bar paduoda išrinktojo ma
joro biografiją, iš kurios 
pasirodo, kad Anthony Cer
mak turi netiktai “foreiniš- 
ką” vardą, bet jis yra kilęs 
iš paprasto ateivio darbi
ninko šeimynos ir pats yra 
dirbęs sunkų darbą.

Cermak gimė Čekijoj, ne
toli Pragos miesto, sako 
“Tribūnos” bendradarbis. 
Jo tėvai buvo ūkininkai, pa
prasti kaimiečiai. Jie atva
žiavo Amerikon kuomet da
bartinis Chicagos majoras 
buvo tiktai vienų metų am
žiaus kūdikis. Susilaukęs 11 
metų amžiaus, jis jau išėjo 
uždarbiauti. Nekurį laiką jis 
dirbo Chicagoje gaudamas 
po $2 Į savaitę. Jo tėvas dir
bo anglių kasyklose.

Vėliaus jaunas Cermak 
sugrįžo prie tėvų ir gavo 
darbą anglių kasykloje už 
mulų varinėto ją. Jis varinė
jo mulus keliatą metų ir su
silaukęs 16 metų buvo išva
lytas iš darbo.

Toliau Kinsley pasakoja 
taip:

“Dabar jaunas Cermak su
sirišo savo daiktus i bunduli 
ir išvažiavo Chicagon. ši kar
tą jis pasiryžo Į kasyklas dau
giau nebegrįžti, bet praskinti 
jau visai naują savo šeimynai 
kelią. Iš pradžių jis bandė vi
sokių darbų. Tarp kita ko jis 
buvo ir už breikmaną ant gelž- 
kelio.

“Dirbdamas jisai taupė kiek
vieną centą. Susilaukęs 19 me
tų amžiaus jisai nusipirko ark
lį ir pradėjo uždarbiauti kaipo 
vežikas. Jis vežiodavo viską: 
rakandus, pelenus, anglis ir 
malkas. Greitu iaiku šitas jo 
biznelis iš vieno arklio išaugo 
į 40 arklių.

“Būdamas jau 21 metų am
žiaus jisai susitiko restorane 
merginą vardu Mary Horejas, 
kuri jam labai patiko ir jis 
pasiryžo ją laimėti. Sekančią 
vasarą jiedu jau apsivedė. Tą 
rudenį jisai jau pasistatė sau 
namus. Jiedu turėjo 3 mergai
tes, kurios jau ištekėjusios, 
viena net už senatoriaus, ir vi
sos turi jau savo vaikų. Cer- 
mako žmona jau mirus.”

Tai tokia suglausta naujo 
Chicagos majoro biografija. 
Ji yra tuo įdomi, kad paro
do, ko ambicingas žmogus 
gali Amerikoje pasiekti.

Cermak savo pavardę an
gliškai taria: “Syrmek.”

Žinoma, Cermak nebūtų 
to pasiekęs, jeigu jis nebūtų 
pasinėręs į amerikonišką po
litiką. Jis tiek įsigalėjo de

mokratų partijoj, kad pa
veržė jos vadovybę iš airių 
•anku ir paskutiniais keliais 
metais buvo jau vyriausisl 
demokratų “bosas” 
apskrity, kuriame 
Chicagos miestas.

Cermakui laimėti 
da ir ta aplinkybė, kad jo i 
□ponentas senasis majoras į 
buvo republikonus, o žmo-i 
nes dabar republikonų la-i 
bai nekenčia.

Bet ar prie Cermako bus 
[Chicagos gyventojams ge
riau, tai reikia abejoti. Kaip; 
Baltimorės “Sun” sako,

“Jis turėjo gana gabumų, j 
kad atimti partijos vadovybę j 
iš airių rankų... Jis nebus| 
klaunas ir toliaus. Jį bus gali
ma matyt ofise kas diena—bet ; 
sistema, ta senosios 
plėšimų sistema 
pati, 
kratai, ar republikonai.”

Tokios pat nuomonės yra 
r New Yorko “Herald-Tri- 
oune,” kuri sako: “Visas 
skirtumas prie Cermako bus 
tas, kad Chicagos spykyzes 
valdys demokratai.”

Cook, 
randasi: 

padėjo i

ĮaTouraine
No. 17. Balandžio 22, 1931.

Lietuvos įvairiose vietose viai tokį darbą skaito žemu 
randame ištisus kaimus ap- ir nenori jo imtis, 
gyventus rusais, kuriuos mes Dar stačiatikiai skiriasi 
dar vadiname sentikiais, nuo lietuvių savo drąsa. Ži- 
stačiatikiais, kacapais ir sta- noma, lietuvys per šimtme-

/■^rotingos Lietuvės šeimyninkės pa- 
didina savo svetingumą duodama 

LaTouraine Kavą savo svečiams.
Pirkite šviežiai maltą arba jeigu turit 

maltuvą pirkite pupas ir sumalkit patįs 
namie. Persitikrinkite kad butų tikrai 
La Touraine Kava—toji kava su raudo
nu puodukų ant skardinės.

JUMS PATARTINA TURĖT

pJl?ksnta! TIKINČIŲJŲ SKAIČIUS 
vistiek ar valdys demo- EINA MAŽYN.

i Amerikos gyventojų skai- 
ičius kas metai užauga apie
I

GERIAUSIĄ

MASKVOS BOLŠEVIKAI 
SUSIRŪPINĘ AMERIKOS 

BĖDOMIS.
Maskvos “Pravda” lieja 

graudžias ašaras, kad Ame
rika miršta badu. Badaują 
netik miestų darbininkai, 
bet ir farmeriai. Jeigu d’ 
nežinojot, kokios baiseny
bės darosi prezidento Hoo- 
verio, Fordo ir Youngo šaly, 
tai pasiklausyki! šito prane
šimo:

“Daugiau kaip 10.000.000 
darbininkų vaikščioja Ameri
kos gatvėmis j ieškodami dar
bo. Dauguma Amerikos bedar
bių visiškai neturi iš ko gy
vent. Jie negauna net tos men
kos pašalpos, kokią bedarbiai 
gauna nekuriose Europos val
stybėse.

“Jeigu prie šito skaičiaus 
pridėsime bedarbių šeimynas, 
tai turėsime 30,000.000 žmo
nių tikrai mirštančių iš bado.

“žiemos laiku šimtai tūks
tančių šeimynų buvo išmesta 
laike šalčio i gatves, nes nega
lėjo užsimokėti rendų. Visą 
šąli užliejo žudymosi banga.”

Tai šitokių dalykų prane
ša “Pravdos” koresponden
tas iš Amerikos. Jis pridu
ria, kad farmerių padėtis 
esanti da aršesnė. Milionai 
jų gyvena neapsakomam 
varge. Didelė daugybė jų 
miršta iš bado, o šimtai tūk
stančių serga pelagra, ba
daujančių žmonių liga.

šitaip sugraudinęs Rusi
jos gyventojus, kurie patys 
neturi nei duonos, nei batų, 
“Pravdos” pisorius ramina 
juos, kad tas vargas ilgai 
nesitęs, nes Amerikos ko
munistų partija tuojaus 
Įkurs čia sovietų valdžią ir 
čia tuojaus prasidės rojus, 
toks kaip Rusijoj.

Kad revoliucija Ameri
koj jau nebetoli, tai galima 
matyt iš šitų “Pravdos” ko
respondento žodžių:

“Nuo New Yorko ligi Cali- 
fornijos ir nuo Minnesctos ligi 
Louisianos, dvidešimty su vir
šum miestų buvo badaujančių 
demonstracijos, kuriose daly
vavo daugiau kaip 80,000 dar
bininkų. šitas demonstracijas 
organizavo bedarbių sovietai.”

Kaip matote, sovietai A- 
merikoje jau gyvuoja. Rei
kia tik, kad jie užimtų Wa- 
shingtoną ir apskelbtų pro
letariato diktatūrą.

Tik dievai žino, kaip jie 
galės Washingtone prieiti 
prie tvarkos, kad jie susi
rinkę Į “Laisvės” šėrininkų 
mitingą negali susikalbėti ir 
skaldo vieni kitiems antau
sius.

2,000,000. Taigi maždaug 
tiek turėtų užaugti ir tikin-! 
ėiujų skaičius. Bet taip nėra. 
Štai. “Christian Herald,”; 
kuris rūpinasi krikščiony-: 
bės reikalais, suranda, kad 

i tikinčiųjų prieauglis Ameri
koje kas metai eina vis ma- I 
žyn. Ve pavyzdys:

1928
1929
1930

Štai kiek kuri tikyba A- 
merikoje turi narių ir kiek 
turėjo 1930 metais prieaug- 
liaus:

m. priaugo 1,000.000
m. ” 242.748
m. ” 88,350

čius buvo spaudžiamas, en
giamas. Tuo tarpu atkeltuo
sius rusus caro valdžia pro
tegavo, juos rėmė. Lietuvos 
stačiatikiai turėjo daug pri
vilegijų, tarp kurių net to
kius mažmožius kaip mies
to gatvėmis smarkiai važi
nėti ir tt.

Užtariami valdžios, jie 
nebijodavo lietuvį sumušti 
ar kitą koki šposą iškirsti. 
Šiaip labai linksmi, visuo
met patenkinti tuo, ką turi.

Šis tas iš jų papročių.
Nors Lietuvos stačiatikiai 

neskaitlingi ir gyvena lietu
vių tarpe, bet savo papročių 
griežtai laikosi. Jų užsispy
rimas prieš pravoslaviją pa
siliko stiprus po senovei.

Jie dar vis nešioja nesku
stas barzdas, ilgus plaukus, 
ilgas avių kailių skrandas, 
kurias persijuosia Įvairia
spalviais šalikais, nerūko 
ir tt.

Vienas iš keisčiausių jų 
papročių, tai vedybos, čia 
dar viešpatauja paprotys 
mergeles “vogti.” Sakysim, 
jaunas vyrukas susimyli su 
mergele iš kito kaimo. Su
tartą naktį jaunasis atva
žiuoja ir tėvams nežinant 
dukterį išsiveža. Tėvas su 
sunais ar kaimynais “vagį” 
vejasi, ir jei pasiveja—duk
terį atima.

Kultūringų žmonių sam
protavimu, tai yra biaurus 
dalykas. “Pavogta” merge
lė tuojau netenka nekalty
bės ir jeigu kyla tarp tėvų 
ar jaunųjų nesusipratimas, 
vedybos neįvyksta ir mer
gelė lieka amžina senmerge, 
nes niekas jos neima. Toks 
likimas patinka ir tas mer
geles, kurios “vainikėlį” 
pražudo anksčiau.

Šitie vogimai ir nepavy
kę vedybos, stačiatikių mer
geles išmuša iš doros kelio ir 
jos, gėdindamosi pas savo 
tėvus grįžti, paprastai eina 
į miestą, tarnauja žydams. 
(Kiek mums žinoma, šitie 
nekultūringi papročiai ir 
pas stačiatikius jau beveik 
išnyko. Stačiatikių merge
lės gana doros. Lietuvos 
prostitucijos statistika ro
do, kad stačiatikių mergelių 
toj srity labai nežymus nuo
šimtis. Red.)

Būna atsitikimų, nors la
bai retai, kad stačiatikiai 
susimyli su lietuviais. Jei ne 
katalikų bažnyčia, tokių su
situokimų Lietuvoje butų 
daug ir kolonistai rusai atei
ty čia visai išnyktų. Reikia 
tikėtis, kad civilinė metri
kacija ir šitoj srity atidarys 
duris.

Baigdamas noriu paste
bėti dar vieną, visai užmirš
tą dalyką.

Lietuvos stačiatikiai myli 
savo kraštą, t. y. Lietuvą. 
Rusija jiems svetima ir ku
rie per didijį karą buvo iš
bėgę į Rusiją, po karo vėl 
greitai grįžo. Ne tik kad 
grįžo, jie neatsilikdami nuo 
lietuvių stojo į Lietuvos sa
vanorių armiją ir daugumas 
jų žuvo. Bet... ar prisime
nam juos? Beveik ne. Kata
likai, štai, net liežuvius iš
kišę velėja, kad tik jie, kata
likai, iškovojo Lietuvai ne
priklausomybę.

“Dideli patriotai,” tauti
ninkai tą garbę savinasi 
sau.* Tuo tarpu nei vieni, nei 
antri nepraliejo tiek kraujo, 
kiek darbo liaudis, prie ku
rios prisidėjo ir Lietuvos 
stačiatikiai.

Taigi, minėdami Lietu-

ravierais.
Į musų kraštą juos atsiun

tė Rusijos carai, norėdami 
tarp lietuvių kolonizuoti ru
sus, kad tuo budu butų leng
viau mus nutautinti. Vienok 
caru valdžia šituo žygiu sa
vo tikslo neatsiekė. Nors 
apgyvendinti musų krašte 
rusai patys ir nevirsdavo lie
tuviais, bet ir mus nesuru
sindavo. Jie persiimdavo 
musų gyvenimu, mylėjo ir 
myli musų kraštą ir su lie
tuviais, be mažų išimčių, su
gyvena gerai.

Nors tie žmonės musų tar
pe jau senai gyvena, bet tik
rumoj mes apie juos mažai 

, žinom. Mažai žinom todėl, 
kad musų spauda šiuo klau
simu nieko nerašo.

Šitam straipsny aš ir no
riu šiek tiek pakalbėti apie 
Lietuvos rusus arba stačia
tikius.

Aš gimiau ir augau Seinų 
apskrity. Pažįstami man kai
mai šie: Bielėnai, Kibartai, 
Paliunėliai, Vosiliškė ir ki
ti.

Šis kraštas dabar randasi 
netoli demarkacijos linijos 
su lenkais. Žemės paviršė 
čia kalnuota. Kalnai apau
gę kadugiais (ėgliais), per 
kuriuos nežinomam asme
niui sunku net praeiti.

Musų apylinkėj lietuvių 
katalikų mažai. Daugumoj 
gyvena stačiatikiai ir evan
gelikai liuteronai. Tarp šitų 
žmonių man teko užaugti, 
todėl jų gyvenimą ir papro
čius, manau, pažįstu.

Šitie žmonės (visur kal
bėsiu apie stačiatikius), 
musų kampely gana kultū
ringi, vienok turi tą ydą, 
kad lietuviškų laikraščių ne
skaito.

Stačiatikiai, tai miško 
kirmėlės. Didžiausias jų už
siėmimas, tai miško darbai. 
Jie perka, kerta ir veža į 
miestus neapdirbtą medį ar
ba piauna lentas ir jas par
duoda. Kacapai daug dirba 
prie medžio statybos dar
bų. Vargu rasi musų apylin
kėj (ir visam Seinų apskri
ty) nors vieną medinį na
meli, prie kurio pastatymo 
nebūtų prisidėję stačiati
kiai.

Miško darbas, ypač len
tų pjovimas rankomis, gana 
sunkus darbas,%et šitą dar
bą rusai myli ir jį dirba net 
jaunos merginos.

Lietuvos stačiatikiai rei
kia priskaityti prie darbščių 
žmonių. Tai kantrus, apsuk
rus žmonės. Jiems savo lau
kų visuomet maža. Jie nuo- 
muoja sodus, nors nemažus 
turi ir patys, ir per naktis 
juose sėdi, pilniavoja, pas
kui raško, vežioja po apy
linkės miestelius ir pardavi
nėja. Tuo tarpu musų lietu-

BIMBA PRISPYRĖ PRU- | 
SEIKĄ PRIE SIENOS.
Vardan Amkompartijos ir 

Lietcentbiuro lietuviškų ko
munistų komisaras Bimba 
skelbia “Laisvės” 89-tam 
numery šitokį ultimatumą 
tovariščiui Pruseikai:

“Draugo Pruseikos užimta 
pozicija klausime kovos prieš 
baltąjį šovinizmą, jo bandymas 
paslėpti svarbiausius faktus už 
visokios rūšies nesvarbių tech
niškumų, jo gynimas Strazdo, 
visa tai yra prieš Partijos lini
ją ir politiką.

“Partija buvo labai pakant
ri su draugu Pruseika. Partija 
darė įvairius žingsnius, kad tik 
jis pakeistų savo oportunisti- 
nę liniją ir pataisytų savo 
klaidas, kad sutaupyti jį revo
liuciniam judėjimui. Ji net pa
siūlė jam patiekti jo argumen
tus ir apsigynimus dėlei jo 
dabartinių pasielgimų Komu
nistų Internacionalui, bet jis 
laikėsi savo išsisukinėjimo po
litikos, atsisakė vykinti tą pa
siūlymą. nors jis iš pradžių 
sutiko; faktinai jis parodė ne
pasitikėjimą net paties Komu
nistų Internacionalo vadovybe.

“Bet Partija negali leisti to
liaus tęsti tokią padėtį, kurio
je aiškus partijos nariai mobi
lizuoja ir suvedžioja mases 

J prieš Partiją ir jos vadovybę.
“Reikalaudama iš draugo 

Pruseikos tuoiautinio ir nesvy
ruojančio atsakymo į visus 
įveltus klausimus, Partija iš 
anksto turi persergėti jį, kad 
jis bus prašalintas iš komunis
tų eilių, jeigu jis tuojaus ir 
labai radikaliai nepasitaisys, 
jeigu aiškiai ir specifiškai ne
atmes antipartijinių ryšių, 
žingsnių ir pozicijų, kurias jis 
užėmė ligi šiol, ir jeigu jis ne
išeis atvirai ir be atidėliojimo 
už Partijos liniją ir politiką...”

Vadinasi, Pruseika turi 
išsispaviedoti kun. Bimbai 
ir prižadėti daugiau nuo 
Partijos “linijos” nenukryp
ti. Jeigu jis to nepadarys, 
Bimba išbrauks jį iš komu
nistų parapijos.

Tam pačiam “Laisvės” 
numery skaitom, kad buvu- 
sis “Laisvės” redaktorius V. 
Paukštys einąs jau su “sklo- 
kininkais” ir organizuojąs 
naują komunistų partiją. 
Šiomis dienomis “sklokinin- 
kai” turėję Brooklyne suva
žiavimą, išrinkę pastovų 
Centro Biurą ir nutarę ko
voti prieš Bimbos frakciją, 
kuri nesenai užgriebė “Lais
vę.”

Pruseikai galima tarti su
raminimo žodį: Leonai, ne
nusimink. Ne tau vienam li
kimas skyrė tokią dalį. Leo
nas Trockis išvytas net Tur- 
kijon, kur auga kartieji pi
pirai. Ispanijos Alfonsas ir
gi turėjo bėgti. Dideliems

Apsivalom Nuo 
Senojo Svieto.

Ačiū Dievui, Ispanijos Al
fonso jau nebėra. Vadinasi, 
da vienas karūnuotas “Die
vo pateptinis” nuėjo šu
nims šieno piauti.

Ir taip po biskį žmonija 
apsivalys nuo visų senovės 
purvų.

Tik pažiūrėkime, kiek 
trumpu laiku iššluota šiukš
lių:

1910 metais nuverstas 
Portugalijos karalpalaikis 
Manuelis II.

1912 metais išjotas už 
tvoros Kynų “dangaus ir 
saulės valdovas” Pu-yi.

1917 metais nusukta 
sprandas Rusijos krauge
riui Mikalojui II.

1918 metais išguitas lau
kan dievuotasai Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas.

Tais pačiais metais nuėjo 
šunų gaudyt Austro-Veng
rijos karalius Karlas.

Tais pačiais 1918 metais 
ištyžo ir Lietuvos karaliaus 
sostas, kurį mūsiškiai “pat
riotai” su kunigais buvo jau 
paruošę kaizerio junkeriui 
gen. Urachui.

1922 metais Turkija iš
šlavė sultono sostą ir sugrio
vė kalifatą.

1924 metais Graikijos 
žmonės išvijo savo karalių 
Jurgi.

Gi šiomis dienomis nu
dardėjo stačia galva katali
kiškas karalius Ispanijoj. 
Ar tai ne gražus progresas?

Dar lieka keliatas seno
vės puvėsių neišvalyta. Tai 
Italijos karalius su popie
žium, Rumunijos nusimer- 
gavęs Karolis, Bulgarijos 
Borisas, Olandijos Vilhel
mina, trys karaliukai Skan
dinavijoj, vienas Japonijoj, 
vienas Belgijoj f ’ ” ‘ 
kitų.

Bet 
galo, 
šluota 
Kartu 
pat velniop visi Mussoliniai, 
Pilsudskiai ir kiti diktato
riai.

Taigi, lai gyvuoja revo
liucija!

Šalin visokie despotai!

Nariai
9,216,562

I l ,3 1 < »,♦> 4 3 
2,806,797 
1.254,227

Pribuvo
74,706
17,526
56,180
16,532ep.

Eaptistų 
Katalikų 
Liuterionų 
Protestonų

Kaip matome, proporcio-
naliai mažiausia priaugo 
kataliku, nes vos tik 1 ant j 
1,000.

Nejaugi tik tiek katalikų1 
pernai gimė?

Žinoma, kad ne. Propor-' 
cionaliai imant, kataliku 
gimsta daugiau negu kitų, i 
nes jie yra tamsesni už kitus 
žmones ir gimdymo kontro
lė jiems griežtai draudžia-1 
ma (ji praktikuojama tiktai 
jų klebonijose). O jeigu jų 
daugiau gimsta, negu tikin
čiųjų skaičius auga, tai reiš
kia, kad faktinai Romos ka
talikų bažnyčia smunka.

Kitos vadovaujamos tiky
bos savo narių skaičium ak
tualiai sumažėjo. Kristaus 
apaštalų bažnyčios per 1930 
metus neteko 18,5*67 para- 
pijonų: metodistų nubuvo 
43.211; presbiteri jonų pasi
darė 22,763 mažiau; refor
matorių eiles apleido 4,515 
žmonių, ir tt.

Nevedusiems tėveliams 
šitos skaitlinės gali įvaryti 
nemigos ligą. Bet mus jos 
labai džiugina. Nes jos pa
rodo, kad žmonės progre
suoja. Juo daugiau jie lan
ko mokyklas ir šviečiasi, tuo <7

mažiau jie tiki burtams. Su 
laiku tikėjimas Į burtus tu
rės išnykti visai. Velnio ir 
Dievo agentai tuomet turės 
jieškoti sau kitokiu “džia- 
bų.”

i

DAUGIAU “CUDŲ” 
ŠVENTOJ LIETUVOJ.
Lietuvoje eina kunigų lai

kraštukas, “Švento Franciš- 
kaus Varpelis,” kuriame 
skelbiami visokie “stebuk
lai.” Pasiklausykit, ką 4- 
tame to laikraštuko numery 
pasakoja viena davatka:

“Taujėnai. Mano vyrui grė
sė didelė byla už valdiškų tur
tų išeikvojimą. Nusiminėme. 
Prašiau šv. Antano užtarimo. 
Prižadėjau 5 lt. misijoms. Mal
da išklausyta. Vyras išteisin
tas.”
Urrra! Lai gyvuoja šven

tas Antanas, naujas vagių 
patronas!

i •

Belgijoj ir keliatas

susilauks ir jie savo 
Geležinė revoliucijos 
nušluos juos visus, 
su karaliais eis taip

VISKO PO BISKJ.
Lenkijos mieste Katovi- 

cuose vienoj liejykloj kilo 
gaisras. Persigandę 6 darbi
ninkai Įšoko Į kubilą chlori
nės rukšties ir taip apdegė, 
kad tuoj mirė.

Čekoslovakijoj valdžia 
uždarė pusmečiui tris ko
munistų partijos laikraščius, 
kurie kurstydavo žmones 
prieš valdžią.

SOVIETŲ KARO VADAS.

Turkijoj labai patvino 
Seihuno ir Zamentės upės, 

i Adanos apskrity vanduo ap- 
žmonėms visuomet taip bu-Išėmė 40 kaimų. Eufratas 
na. Bus taip ir Bimbai. (taipgi kįla.

Tai vėliausia gen. Vorošilovo 
paveikslas. Jis čia buvo nuim
tas raitas, tik arklys neparody- vos kovas UŽ laisvę, niekad 
tas. Vorošilovas yra Sovietų Ru-' nepamirškim 
sijos karo komisaras. Jis turi kurie tą kovą laimėti mums 
jau 50 metų amžiaus. padėjo. A. Bulakas.

ir kitataučių,
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo LIETUVIU GYVENIM AS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Buvo šitoks įstatymas ir 
’ musų Marylando valstijoj. 
Laisvų pažiūrų žmonės pra-

AKRON, OHIO. 
t Socialistai veikia.

LSS. 20 kuopos susirinki- dėjo prieš jį kovą. JuodojiImas įvyko 29 d. pas dr-gą 
B. Versecką. Perskaitytas 
ir vienbalsiai priimtas perei
to susirinkimo protokolas. 
Toliau sekė valdybos rapor
tai. Organizatorius pranešė, 
kad visi draugai aukavo 
Dėbso radio stoties palaiky
mui, kurią juodašimčiai no
ri uždaryti. Labai gražus da
lykas ir jis tegul bus pavyz
džiu kitoms LSS. kuopoms. 
Vos tik spėjo musų kuopa 
pabusti iš miego, ir kova 
prieš'reakciją jau reiškiasi. 
O kas butų, jei mes išvesta
me į gatvę 15,000 darbinin
kų minia, kaip 1917 metais, 
kuomet musų eilių nebuvo 
išdraskę komunistai?

Toliau užrašų raštininkas 
skaitė įvykusios Chicagoje 
socialistų konferencijos laiš
ką. Pasirodo, kad socialistų 
sąjungai dirva patogi ir ji 
savo gyvybę tuojaus paro
dys.

Gautas ir nuo LSS. Cent
ro sekretorės laiškas, kur 
dėkuoja už suteiktą auką 
konferencijos reikalams. 
Pasirodo, kad tik musų kuo
pa suprato, jog be piniginės 
musų paramos darbas ne
įmanomas.

Toliau ėjo narių mokes- 
niai. Užsimokėjo visi drau
gai, apart dviejų nebuvusių 
susirinkime ir kitų dviejų, 
kurie pareiškė: “Jeigu mu
sų Centras miegos ir toliau, 
taip kaip per šiuos 12 metų, 
tai mes nario mokesnio ne
mokėsim. Bet jei matysim, 
kad veikimas eina, tai mo
kėsim.” Reikia pasakyti, 
kad šitie draugai klysta. 
Kaipgi tas veikimas eis, jei 
mes prie darbo nesidėsim, 
nariniu duoklių nemokė
sim? Laukti, kad Centras 
viską mums padarytų—ne
galima. Jeigu mes visi su- 
bursim jėgas ir veiksim, tai 
ir Centrą priversim veikti. 
Antrą vertus, nuo musų pa
čių priguli pastatyti Centre 
tokius žmones, kurie veiks. 
Be to, Centras, kad ir veik
liausias, visų reikalų mums 
neatliks, nes mes turim jų 
ikvaliai vietoje, kuriuos tik 
patys galim atlikti.

Toliau einama prie naujų 
reikalų. Nutarta, kad į atei
nantį susirinkimą, kuris 
įvyks balandžio 26 d., kiek
vienas narys atsivestų bent 
po vieną naują narį. Apart 
to, nutarta šią vasarą su
rengti pikniką.

Apie Kazlauskų šeimos 
tragediją.

Pašauta nusižudžiusio vy
ro Kazlausko žmona, Ona 
Kazlauskienė, iš ligoninės 
jau sugrįžo. Ji buvo pašau
ta trimis šūviais. Moteris 
dar silpna, bet eina geryn.

Kp. organizatorius.

armija stojo jį ginti. Grum- 
tasi per 20 metų su viršum. 
Galų gale reakcija buvo ap
galėta ir šiomis dienomis 
valstijos seimas (legislatu- 
ra) nutarė tą įstatymą pa
naikinti. Gubernatorius ža
da nutarimą patvirtinti.

Tai yra didelis laisvama
nių laimėjimas, o klerika
lams smūgis. Panaikinus tą 
įstatymą, žmonės galės ne- 
dėldieniais rengti šokius, 
teatrus ir kitokias pramo
gas bei žaislus. Į bažnyčias 
jie visai nebeis. Kunigai tu
rės savo kromus uždaryti ir 
eiti naudingo visuomenei 
darbo dirbti. Pipiras.

BRIDGEPORT, CONN.
Liga—nelaimė šeimynoj.

Tokia nelaimė ištiko/Juo
zo Šiliškio šeimyną. Per pu
sę metų šitoj šeimynoj jau 
trečias ligonis. Pernai lie
pos mėnesi sūnūs turėjo 
apendicitis operaciją. Lap
kričio mėnesį tokią pat ope
raciją turėjo duktė. Vasario 
mėnesį ant operacijos stalo 
nuėjo motina, Juozo Šiliš
kio žmona.

Siliskienė negaluodavo 
ir pirmiau. Vasario mėnesį 
ji važinėjo Mass. valstijoj 
laidoti savo broli. Brolio 
mirtis Siliskienę labai su
graudino, beto, rodos, per
šalo ir parvažiavus turėjo 
gulti ligoninėn. Dabar jau 
taisosi.

Šiliškiai jau 12 metų, kaip 
gyvena Bridgeporte. Pir
miau jie gyveno Mass. vals
tijoje.

Nelaimės ištiktai Šiliškių 
šeimai reiškiu gilios užuo
jautos. Reporteris.

MT. CARMEL, PA.
Esam apsileidę.

Tenka matyti laikraščiuo
se, kad lietuviai kitur ne
miega, taip kaip pas mus. 
Musų miestely yra nemažas 
skaičius lietuvių, bet jie jo
čio kultūrinio darbo nevei
kia. ,

Tiesa, yra lietuvių sočia
is kliubas, įsikūręs 1925 

metais. Kiekvienas naiys 
moka mėnesiui 75c.; nariui 
susirgus kliubas moka są- 
vaitei $7.

Tekia draugija, žinoma, 
labai geras dalykas, nes bu
ria visus lietuvius į krūvą, 
tik gaila, kad per keletą me
tų kaip kliubas gyvuoja, ne
pareina nei vienas lietuviš- 
tas laikraštis. Apie knygas 
netenka nei kalbėti.

Prie minėto kliubo apie 
rys mėnesiai kaip ir aš pri
klausau. Kartą per susirin
kimą įnešiau, kad butų nau
dinga, jei susirinkimas nu
tartų užsiprenumeruoti vie
ną kitą lietuvišką laikraštį. 
' taomet, sakau, kliubas teik
tų nariams dvigubą naudą. 
Bet mano sumanymas pasi
rodė nepageidaujamas. Vie
nas valdybos naiys griežtai 
^riešingas įsileisti laikraštį 
į kliubą. Girdi, nėra reika
lo dalyti išlaidas laikraš
čiams ir knygoms. Sako, 
kasgi jas skaitys? Susirinkę 
į kliubą nariai, pynaklį ka- 
zyriuodami surašys knygas. 
Mat kokis argumentas įta
kingo kliubo valdybos na
rio. Ir ištiesų kliubas jau ke
letą metų išgy veno be laik
raščių. Atrodo, kad laikraš
čiai čia nereikalingi, nariai 
priprato prie kazyrių, ma
žai kas kreipia domės į laik
raščius.

Mano sumanymui vienas

kitas pritarė, bet dauguma 
tyli ir ką mano nežinia. At
rodo, kad jiems visaip ge
rai. Vienasis narių sako: aš 
skaitau “Saulę” — galiu 
perskaitęs atnešti į kliubą. 
Kitas skaito “Darbininką.” 
Pasirodo, kad žmonės skai
to laikraščius, koki jie nebū
tų, tai kodėl negali skaityti 
atėję į Kliubą? Yra, žino
ma, ir tekių, kurie skaito ir 
pažangius laikraščius. Prie 
kliubo priklauso visų pa
kraipų žmonės. Taigi teko 
patirti, kad kai kas bijo, kad 
į kliubą nepapultų koks pa
žangus laikraštis ir nepa
verstų visų narių į “bedie
vius.” Einant iš to, valdyba 
taip daro, kad neįsileisti nei 
vieno laikraščio, geriau ka- 
zyrės.

Tai ve, kaip mes kulturė- 
jam. Ne progresuojam, bet 
regresuojam. Kaimietis.

WORCESTER, MASS.
Žinių žinelės.

Žinelių iš musų miesto vis 
mažai matosi. Manytum, 
kad čia lietuviai nieko ne
veikia. Bet taip nėra.

SLA. 57 kuopa balandžio 
23 d. rengia “parę.” SLA. 
318 kuopa irgi kažin ką ren
gia, tik nesužinojau kada.

Komunistams po šimts 
pypkių “sekasi.” Kur trum
pa—ten trūksta. SLA. 57 
kuopa užvedė prieš juos by
lą teisme. Išimtas indžionk- 
šinas. Bylą, žinoma, komu
nistai pralaimės. Išlaidų bus 
ir vieniems, ir kitiems.

Negana to, lyderiai pra- 
: dėjo viens kitam akis dras
kyti. Prasidėjo vargai, bė
dos šeimynose. Piaujasi, 
kaip katės maiše.

Štai, keletas sąvaičių at

gal garsus komunistų šulas, 
“progresyvių” kandidatas į 
SLA. iždo globėjus, bandė 
savo moterį apsukt. Jis par
davė savo namą be moters 
žinios. Na, ką jus sakysit, 
vyrai: ar tai komunistiška?

Bet jo moteris nevisai 
žiopla boba. Vyro padarytą 
šmugelį ji tuojau sužinojo, 
kreipėsi į valdžią ir pareika
lavo divorso. Jeigu, sako, 
aš tau tik tiek reikalinga, 
tai persiskirsim ir gyvensim 
atskirai. Bet, sako, aš turiu 
atsiimti kas man priklauso 
už parduotą namą. Kitaip 
nieko nebus. Komunistų 
“šulas” ant to nesutinka. 
Sako, taip ne bolševikiška. 
Bolševikai, sako, laikosi to
kios teorijos: “Kas tavo— 
tai ir mano; bet kas mano 
—tai ne tavo; ‘lukaut’.”

Įvyko incidentas ir pas 
kitą “darbininkų kovotoją,” 
tai pas tavoriščių Užkliūtą. 
Jo moteris irgi pareikalavo 
persiskyrimo. Šitą reikala
vimą motyvuoja tuo, kad jos 
vyras su ja žiauriai elgiasi.

Ar galima tam tikėt—aš 
nežinau: tiek tik yra žino
ma, kad tas žmogus važinė
davo po Ameriką su bolše
vikiškais “spyčiais” žmones 
mokydamas. Nejaugi pats 
“mokytojas” nemokėtų gy
venti?

Daugiau žinelių laukit se
kančiam “Keleivio” nume
ry. Worc esteri o Žukas.

Norvegijoj prasidėjo dar
bininkų lokautai. Nesenai 
buvo išmesta iš darbo 43,000 
darbininkų plieno pramo
nėj, o dabar 25,000 žmonių 
prašalinta iš tabako dirbtu
vių ir bravorų. Ginčas eina 
dėi algų klausimo.

r

BALTIMORE, MD. 
-Nusikratėm viduramžių 

kunigų jungo.
Jungtinėse Valstijose 

daug kur yra užsilikęs da 
nuo puritanų laikų taip va
dinamas “blue law.” Tasai 
“mėlypas Įstatymas” buvo 
Įvestas religinių fanatikų

CHICAGO, ILL.
Žuvę ir nukentėję tunelio 

ekspliozijoj lietuviai.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo jau rašyta, kad 
kasant srutų tunelį čia įvy
ko sprogimas, kuris kelioli- 
ką darbininkų užmušė ir ke- 
liasdešimts sužeidė.

Reikia prie to pridurti, 
kad toj nelaimėj ir lietuvių 
nukentėjo nemaža, nes jų 
daug tenai dirbo. Tarp už
muštų amerikoniški laikraš
čiai paduoda šitokias pavar
des:

Ignas Gvaldąs,
Jonas Palionis,
Jonas Litvinas,
Julius Jurgela,
Juozas Brazdeikis ir
Karolis šeštokas.
Tarp sužeistų yra Juozas 

Kalinauskas.
Išgelbėti buvo šie lietu

viai: Jonas Yurginas, Pet
ras Rakulskis, Antanas Lit
vinas, Ignas Linkus, Domi
ninkas Palšaitis, Liudvikas 
Šimkus ir Vladas Daniulis.

Išviso buvo 12 darbinin 
kų užmušta ir 54 sužeista.

Reporteris.

Kaip antras susitikimas 
pagadino jų romansą

Kanados Lietuviai
MONTREAL, CANADA. 

Štai kokia klerikalų taktika.
“Keleivio” 10 num. aš ap

rašiau kaip 16 vasario Mont- 
realo klerikalai liejo grau
džias ašaras, kad Lietuvoj 
esą persekiojamas tikėjimas 
ir kunigai. Šis aprašymas, 
žinoma, jiems nepatiko ir 8 
kovo jie sur engė neva pa
skaitą, kur- stengėsi priparo- 
dyti, kad ką jie sako, tai 
viskas teisybė ir reikia aklai 
tikėti.

Po “paskaitai” Bačys ėmė 
kėtoti “Keleivį” ir kitus lai
kraščius ir- nežmoniškai ter
šti mano asmenį. Jis matyt 
nesitikėjo, kad ir aš čia bu
siu.

Girdėdamas tuos šmeiž
tus, aš papr ašiau Bačį, kad 
leistų man į jo melus atsa
kyti. Nenoroms Bačys leido

tarpe yra daug franeuzų.
Prie vieno darbo, kur- dir

bo ir lietuvių, atėjo franeu
zų gauja ir pareikalavo, kad 
darbininkai apleistų dar bą. 
Bet bosas dar bininkus užsi
stojo. Kilo skandalas, per 
kurį bosas vieną triukšma
darį nušovė ant vietos, o ki
tą tik sužeidė. Sakoma, kad 
apie 20 riaušininkų jau guli 
ligoninėj. Yra keletas ir lie
tuvių nukentėjusių. Sako, 
keli guli net ligoninėj. Vie
nam lietuviui ant gatvės su
plėšė drabužius ir atėmė pi- 

; nigus. Rytais ir vakarais 
iprie dirbtuvių policija de- 
žuruoja.

Kuo tas viskas baigsis — 
ateitis parodys. Tuo tarpu 
lietuvių nėra kam užstoti, 
nes mes neturim savo kon
sulato. P. Liaukevičius.

WATERBURY, CONN. 
Apiplėšė privatinį banką.

Balandžio 15 dieną či: 
buvo užpultas Santitzo ii 

iTraurico privatinis bankas lT"a .1 1___ ra • 1_ •keli šimtai metų atgal tuo!Banke buvo 3 viršininkai 
tikslu, kad atėjus šventa- ■ kaip į vidų inėjo trys gink 
dieniui žmonės negalėtų luoti vyrai ir atstatę revol 
dirbti jokio darbo, negalė- verius liepė pakelti aukštyi 
tų linksmintis, bet eitų visi rankas. Pašalinių žmonii 
bažnyčion, poteriautų ir, ži- tuo laiku banke nebuvo 
noma, aukautų kunigams Nenorėdami rizikuoti savi 
pinigus. Be to, tas inkvizici- gyvybe, viršininkai pakeli 
jos įstatymas draudžia kri- rankas, o plėšikai sugraibi 

apie $4,000 pinigų ir pabė 
go laukan, kur ketvirtas ji 
sėbras laukė su automo 
bilium. Jie pabėgo nieko ne 
kliudomi.

Bankas randasi ant Nortl 
Main streeto, tik už kelii 
blokų nuo miesto centro.

) Koresp.

tikuoti tikėjimą, kunigus ar
ba Įžeisti Dievą. Pavyzdžiui, 
kun. Mockus buvo anais 
metais areštuotas Connecti- 
cut valstijoj, o paskui ir 
Maine valstijoj, užtai, kad 
savo “misijose” išsireiškė 
paniekinančiai apie “pane
lę švenčiausią.”

ŽIBUTĖS širdis smarkiai pradėjo plakti 
kai atėjo pas ją Giedris, tik dvi dieni 

po pirmo sutikimo populiariam Jaunų Lie
tuvių Kliube. Ji taip tankiai svajojo apie 
ši patraukiantį jaunuolį. Kaip linksma 
ji buvo jį vėl sutikti!
Giedris taip pat atrodė linksmas—iš syk. 
Bet neilgai trukus ji galėjo aiškiai paste
bėti. kad jis nesigėri savo vizitu. Ir jis 
negrįžo.

žibutė stebėjosi ir liūdėjo. Ji nepermatė 
kame buvo priežastis. Bet dabar ji žino 
kodėl ji neteko Giedrio ir taipgi kitų jos 
gerbėjų. Ji nebuvo gana atsargi dėl pra
kaitavimo dvokimo. Niekas negali būti 
populiarus jei ši yda išgauna.

Kiti Greit Patėmija.
Odos skylutės nuolat paliuosuoja dvokian
čias išmatas—net apie kvortą kasdien.

Mes taip apsiprantam su šiuo dvokimu, 
kad visai jo pas save nepastebim. Bet ki
ti jį greit pajaučia. Nerizikuok. Apsau
gokite save, tankiai maudykis ir mazgokis 
su Lifebuoy Sveikatos Muilu, kuris pra
šalina prakaito dvokimą.
Lifebuoy muilo sėdančios, valančios anti
septinės putos išvalo odos skylutes ir pra
šalina visokį dVokimą. Jo extra-švarus 
malonus kvapsnis—dingstąs beplaunant 
—tas jums pasako, kad nėra pavojaus ką 
nors užgauti.

Tikras Pagražinimo Vaistas
Kas vakaras gerai nusiprausk su Lifebuoy. 
Jo tyras baltas putas gerai įtrink į odą. 
Jos atidaro nešvarumais užsikimšusias 
odos skylutes—išblyškusias odas atgaivi
na ir priduoda šviežią sveiką žėrėjimą. 
Pradėk naudoti Lifebuoy šiandien.

LEVER BROTHERS CO., Cambridge. Mass.

mane ant scenos, čia aš pa
prašiau leisti perskaityti iš 
“Keleivio” straipsni ir tegul 
žmonės sprendžia kur teisy
bė. Bet Bačys griežtai atsa
kė, kad skaityti neįeisiąs. 
Salėje kilo juokas ir publi
ka ėmė man ploti. Bačys li
ko melagiu, nes pabūgo vie
šumos.

Prieš tai jis šaukė, kad aš 
“Keleivyje” išvadinęs jį 
“bonų spekuliantu,” tuo 
tarpu straipsnyje nei vieno 
janašaus žodžio nėra. Ne- 
eisdamas man paskaityti 

straipsnį viešai, tuom pa
tim Bačys atsisakė ir nuo 
diskusijų su manim. Man li
ko tik grįžti nuo scenos į 
publiką.

Dabar “Darbininko” 22 
num. koks tai “Dalyvavęs” 
(greičiausiai pats Bačys, 
nes jis viešai par eiškė, kad 
galįs man “atsakyti” per sa
vo spaudą) išvadina mane 
bolševiku ir drąsuoliu, kad 
drįsau prieš “neklaidinguo
sius” viešai atsistoti ir tiesą 
pareikšti. Taigi už pagyri
mą ačiū, nes aš nei nežino
jau drąsus esąs. “Dalyva
vęs,” matyt, mano, kad mes 
gyvenam viduramžy, kuo
met už kiekvieną klerikaliz
mui pasipriešinimą inkvizi
toriai žmones kankindavo. 
Bet dvidešimtam amžy to
kios galės jus neturit ir var
dan teisybės aš buvau ir bu
siu drąsus.

Kas link išvadinimo ma
nęs bolševiku, tai aš to ne
paisau, nes žinau, kad “Dar
bininko” peckelio protelis 
nepajėgia atskirti demokra
to nuo bolševiko.

Kas link mano pabėgimo 
iš Lietuvos, kaip tamsta ra
šai, tai aš nepabėgau, bet iš
vykau legaliai. 0 kad Lietu
voje yra persekiojami de
mokratiškai nusistatę žmo
nės, tai, aš manau, ir tamsta, 
nors daug myli meluoti, bet 
to fakto neužginčysi.

Tikėjimo aš nešmeižiau 
ir aiškintis nėra ko. Tikėji
mas, tai kiekvieno žmogaus

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Kazimieras Mankus, pus

amžis žmogus, mirė kovo 31 
dieną, Chicagoje. Paėjo iš 
Raseinių apskričio, Kražių 
miestelio.

Jonas Keneskis iš Moreo, 
Pa., tapo kasyklose sužeis
tas, nuo ko ir mirė Ashlando 
ligoninėje.

Marijona Sliumbienė, tik 
porą valandų pasirgus šir
dies liga mirė kovo 20 d., 
Pittsburghe, Pa.

Ona Štreimikiutė - Žemai- 
taitienė, našlė, po ilgos li
gos mirė balandžio 3 d., 
Worcestery, Mass., kur iš
gyveno apie 23 metus.

Kazimieras Brazauskas, 
54 metų vyras, mirė balan
džio 5 d., Chicagoje. Kilęs 
iš Tauragės apskričio, Šila
lės valsčiaus, Gurbių kaimo. 
Amerikoje išgyveno apie 
40 metų.

Simonas Kunickis, 64 me
tų amžiaus vyras, keturis 
metus sirgęs mirė balandžio 
6 dieną, Chicagoje. Kilęs iš 
Raseinių apskričio, Adaka
vo valsčiaus, Butėnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

Pranas Račkaitis, 46 me
tų vyras, pasirgęs 9 dienas 
plaučių uždegimu mirė ko
vo 4 d., Vandergrifte, Pa., 
kur išgyveno 26 metus. Iš 
amato Račkaitis buvo siu
vėjas, priklausė prie SLA. 
ir čia aktingai darbavosi.

L. Žekas, 47 metų vyras, 
nuo širdies ligos mirė balan
džio 3 d., Luzerne, Pa.

K. Piškinas, 61 metų vy
ras, našlys. Metus laiko iš
gulėjo Kings County ligoni
nėj Brooklyne, N. Y., kur 
ir mirė kovo 30 dieną. Ame
rikoj išgyveno 20 metų.

Petras Valaitis, mirė ba
landžio 11 d. Brooklyne.

Li f e b u oy
stops bodų odbr

x ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=/

sąžinės dalykas.
Tai tiek turėjau pasakyti 1 

melagiui “Dalyvavusiam.”
Pogromai prieš svetimšalius.

Montrealis, ir bendrai 
Quebeco provincija apgy
venta daugiausia francu- 
zais. Aną savaitę, kokios tai 
“idėjos” vedami, franeuzai 
pradėjo užpuldinėti ir muš
ti svetimšalius. Susidarę bū
riai po 100—200 vaikėzų, 
užpuldinėja ne franeuziš- 
kai kalbančius ir sumuša. 
Dideliais būriais apstoja net 
dirbtuves ir reikalauja, kad 
ne franeuzai mestų darbą. 
Buvo apstoję plieno liejyk
lą, tabako dirbtuvę ir kitas. 
Pašaukti policininkai ir ug
niagesiai šitas saikas neno
roms skirsto, nes ir policijos

Amerikos 
Namuose 

Pageidaujamas 
Pakerius
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—Sveikas
Ko taip nosį nuleidęs eini

i kapitalistai pasiima savo 
fabrikus, kunigai bažnyčias,' 
ir visi išvažiuoja ant tuščios 
salos. Aš, tėve, jiems pridė
siu magaryčioms dar visus 
bankus ir visą auksą. Tegul 
jie išsiveža viską ant salos 
ir tegul pamėgina tenai be 
darbininkų gyvent. Tegul 
suėję į savo bažnyčias visi 
jie meldžiasi nuo ryto iki 
vakaro, o išalkę tegul nu- 

(eina pažiūrėti į fabrikų ma- 
' šinas arba į auksą bankuo
se. Ar ilgai jie taip gyvens? 
Per mėnesį laiko neliks nei 
vieno fabrikanto, nei vieno 
Dievo tarno. Visi išmirs ba
du. O pasilikę vieni patys 
darbininkai nemirs: gal iš 
pradžių jiems butų šiek-tiek 
sunkumų, nes jie turėtų iš 
naujos pasigamint sau dar
bo įrankius; bet po valiai 
jie vėl pasistatytų sau reika- 

jlingas triobas ir susikurtų 
naują gyvenimą.

| —Jes, Maike. tu čia gra
žiai nupasakojai, ale Špani- 
jos ciesoriaus man vistiek 
iškada.

Ispanijos Revoliucijos Istorija
Didžiausi d varai'su tūkstan
čiais hektaru priklausė at
skiriems žemės savinin
kams. dvarininkams ir kuni
gams, ne tik dvarai, bet išti
si kaimai valstiečių, kurie 
buvo laikomi tai žemei ap
dirbti.

Iš 50 milionų ha. žemės, 
19 milionų neapdirbama. 
Didelių žemės plotų savi-

Be to, pakviesti sukilime 
dalyvauti ir sindikalistai 
darbininkai. Tačiau kai pa
starieji pareikalavo 50,000 
ginklų darbininkams ap
ginkluoti, respublikonai at
sisakė, nors tiek ginklų bu
vo galima gauti sukilimo 
sandėliuose. Tie ginklai gal 
būt užtikrinę sukilimui pa
sisekimą, bet aristokratiški 
respublikonai bijojo, kad 
darbininkai nepareikalautų 
socialinių reformų. Jie no
rėjo pasitenkinti vien politi
nėmis permainomis, o, be to, 
buvo visai tikri savo laimė
jimu net tiek, kad buvo su
darytas naujos valdžios vi
sas sąstatas, paruošti mani
festai ir reikalingi atsišau
kimai.
Išsičckimas ne laiku suga

dino 15 gruodžio planą.
Sukilimas turėjo prasidė

ti 15 gruodžio, bet pulk. Ga- 
lenas sukilimą pradėjo Ja- 
coj gruodžio 12 dieną. Ko
dėl jis taip padarė, ligi šiam 
laikui neišaiškinta. Gal būt 
norėjo pasinaudoti pirmo 
sukilėlio garbe. Bet už tai 
teko smarkiai nukentėti vi
sai respublikoniškai Ispani
jai ir jam pačiam. Jis buvo 
sušaudytas. Per anksti pra
dėtas sukilimas atkreipė 
valdžios dėmesį ir nulėmė 
sukilimui galą.

Tačiau gruodžio 15 dieną 
Madrido aviacija vis tiek 
pakilo, nes tai buvo sutartas 
ženklas sukilimui. Aviacijos 
karininkai išmėtė po sostinę 
ir provincijos miestus laiki
nosios respublikoniškosios 
vyriausybės manifestą.

Aviacijai pakilus, priva
lėjo į gatves išeiti Madrido 
darbininkai ir kareiviai. Bet 
neišėjo nei vieni, nei kiti. 
Darbininkai laukė kareivių, 
o kareiviai darbininkų. O 
valdžia spėjo tuo laiku susi
griebti ir užėmus mieste po
zicijas pradėjo atakuoti 
aviaciją. Kapitonas Franko 
kelioliką kartų aplėkęs su 
savo eskadrile miestą, pa
stebėjo ne darbininkus su 
kareiviais, bet artilerijos da
lis atakuojančias aerodro
mą. Tada Frankui paaiškė
jo, kad sukilimas jau pra
loštas. Aplėkė dar jis kele
tą kartų apie Madridą. No
rėjo ir jau buvo pasiruošęs 
išsprogdinti neapkenčia- 
miausią vietą visoje Ispani
joje — karaliaus rezidenci
ją. bet vienas generolas su 
juo kartu skraidęs savo mal
davimais pasigailėti nekal
tų žmonių, kurie žūtų nuo 
bombardavimo. sutrukdė 
Franko pasiryžimą. Tuo tar
pu buvo atidaryta artileri
jos ugnis į skraidančią es
kadrilę, o aerodromas iš vi
sų pusių apsuptas. Franko 
dar suspėjo nusileisti, pasi
imti skridimui ir gynimuisi 
medžiagos, laimingai dar 
kartą pakilo viršuj Madrido 
ir išlėkė Portugalijon.

Taip pasibaigė pereito 
gruodžio sukilimas.

Tečiaus žmonių nusista
tymas prieš karalių kas die
na aštrėjo ir galų gale Al
fonsas suprato, kad jam ga
li būt taip, kaip buvo Rusi

jos carui. Taigi nelaukda
mas pakol revoliucionie
riai pastatys jį prie sienos, 
jis nutarė pabėgti.

Primo de Rivera tuojaus 
suspendavo konstituciją, 
įvedė cenzūrą ir pradėjo 
grūsti į kalėjimus visus veik
lesnius valdžios priešus. 
Viešai skelbė, kad tai esą 
daroma “tėvynei gelbėt.” 
Ištikrujų gi visi žinojo, kad 
5ia buvo ne tėvynė gelbėja
ma, bet karaliaus ir kitų dy
kaduonių kailis. Tėvynės 
vardu tie šaldros norėjo tik 
pridengti savo šunybes ir 
korupciją. Į

Persekiojami namie, lais
vės gynėjai turėjo bėgti už
sienin, kaip prie Smetonos 
diktatūros turėjo bėgti Lie
tuvos laisvės gynėjai.

Francuzijon emigravusių 
ispanų susikūrė organizaci
ja, kuri pradėjo rengti per
versmą. Sukilimas atski- ‘ 
rose provincijose įvyko, ta
čiau jis buvo tuoj likviduo-1 
-as ir kaltininkai sukišti į 
kalėjimą. Bausmės, palygin
si, buvo nedidelės.

i 
Sukilimas sekė sukilimą.
Nenusisekęs pii-mas suki

limas parodė kelią naujiems 
mėginimams. 1926 m. Joni
nių naktį vėl sukilo, šį kartą 
jau ne vieni tik piliečiai, bet 
ir kariai. Tačiau ir šis sukili
mas buvo Primo de Riveros 
ikviduotas. čia jau paskir
ia jo dalyviams sunkesnės 
bausmės. Kariai iki kapito
no laipsnio, gavo 5-8 metus 
galėjimo, piliečiai irgi maž
daug po tiek, o generolai 
dalyvavę sukilime liko iš
teisinti.

Po šių nepavykusių suki- 
imų įvyko Senčės Gueros 
mkilimas. Keletą kartų jis 
yra buvęs Ispanijos minis- 
eriu pirmininku.

Po nepasisekusio sukili
mo š. Guerai buvo pasiūly
ta bėgti užsienin, bet jis at
sisakė. Pasiliko krašte, pa
rdavė policijai ir pareiškė, 
kad už visą sukilimą jis 
esąs atsakomingas. Tačiau 
teismas jį išteisino. Smar
kiai nebaudė nei kitų kalti
ninkų.

Po šio nepasisekusio suki
limo buvo surengtas kitas, 
kuri n buvo įtraukta beveik 
visa Andalūzijos įgula su vi
sais generolais, štabu ir ki
tomis kariumenės dalimis. 
Šio sukilimo jau butų nepa
sisekę užgniaužti, nes tai 
butą stipriausios kariume
nės dalies. Karalius Alfon
sas apie tai sužinojęs grie
bėsi politiško trikso. Tuojau 
pasikvietė Primo de Rivera, 
įsakė atsistatyti, o jo vieton 
paskyrė gen. Berenguerą, 
kitais laikais irgi šešis mė
nesius sėdėjusį kalėjime už 
sukilimą.

Naujas ministerių kabi
netas tuoj išleido amnesti
jos įstatymą ir pažadėjo 
kraštą į normalias vėžes at
vesti. Po tokių pažadų ir 
Andalūzijos paruoštas suki
limas nurimo.

i Bet neilgam. Žmonės jau 
pradėjo reikalauti respubli
kos. Visi ėmė šaukt, kad ka
ralius turi būt atiduotas teis
mui.
Buržuaziniai republikonai 
bijojo duot ginklų darbi

ninkams.
Diktatūros tvarka padarė 

visus griežtais respubliko
nais. Tai pamatęs Beren- 
guera grįžo prie senų dikta
tūros priemonių.

Respublikonai gi savo ke
liu įsitikino, kad gražumu 
bei rinkimais nepasiseks ka
raliaus sudrausti bei paša
linti ir pradėjo ruošti sukili
mą iš naujo. Tas sukilimas 
privalėjo būti pereitų metų 
gruodžio 15 dieną.

Sukilimui buvo viskas 
kuo geriausia paruošta. Už- 
megsta ryšiai su visomis 
įgulomis ir provincijomis.

Karalius pabėgo.
Ispanijoj jau respublika. 

Revoliucija įvyko urnai ir, 
galima sakyt, be kraujo pra
liejimo. Balandžio 12 įvyko 
miestų rinkimai. Gyvento
jai balsavo už respubliko
nus. Kitaip sakant, jie pa
reiškė, kad jie reikalauja 
respublikos.
. Respublikonų vadai tuo- njnkai jos neaprėpia, todėl 
jaus išleido manifestą ir pa- taip ir stovj. pav - 
reikalavo, kad karalius Al- Portugalijos 
fonsas pasitrauktų nuo sos
to, kitaip kilsiąs kraujo pra
liejimas ir Alfonsui galė
sianti nulėkti nuo pečių 
galva, kaip nulėkė francuzų iibw w F„-
Liudvikui XVI. kuomet jis jėgti visa apdirbti. Todėl ir 
nenorėjo paklausyt žmonių * ' - -
balso. :

Alfonsas nusigando ir, 
nakties laiku išdūmė Fran-' .................. ...... _
euzijen, kur jis jau iš kalno įįs kartus per metus, bet dėl 
buvo pasidėjęs gerą auxso netikusios tvarkos ispanams 
atsargą............................ 'savos duonos neužtekdavo.

Revoliucionieriai tuojaus pramonė da neišsivysčiusi, 
paskelbė Ispanijoj respubh- parduot į užsienį nėra kas, 
ką, paskyrė laikiną valdžią, 0 lėbauti ponams norėjosi, 
paleido is kalėjimų visus po- jje iupo nuo darbinin

kų paskutinį kailį. Prie
spauda buvo stačiai nepa
keliama ir todėl kas metai 
apie 50,000 žmonių išva
žiuodavo kitur duonos jieš- 
koti.

Darbininkų judėjimas.
Revoliucingiausias ele

mentas krašte buvo anar- 
chosindikalistai. Per pasta
rąjį deširųtmetį jų organiza
cijos smarkiai sutvirtėjo ir 
išaugo. Įvykus rusų revoliu
cijai buvo linkstančių ir bol
ševikų pusėn, tačiau delega
tam nuvykus ir savo akim 
pamačius ‘'bolševikų rojų,” 
Ispanijoj neliko veik nei 
vieno bolševikuojančio.

Sindikalistų judėjimas 
smarkiai augo. Per keletą 
metų iš nedidelės organiza
cijos jis išaugo iki 300,000 
narių, iki 500,000 ir vėliau 
turėjo jau mažne milioną 
gerai organizuotų darbinin
kų. Ne tik karalius, bet ir 
buržuazija išsigando. Juo
ba, kad sindikalistai buvo 
labai aktingi. Nors jie parla
mente neturėjo nei vieno at
stovo, — jie principiškai į 
parlamentą neina ir nepri
pažįsta parlamentinės ko
vos budo. — bet tiek gerai 
pravedė krašte propagandą 
ir tiek sudarė spaudimo į 
parlamentą, kad jis prieš sa
vo norą buvo priverstas pri
imti 8 vai. darbo dienos įs
tatymą.

Revoliuciją priskubino 
pats karalius su savo gene
rolais, pradėdamas Afrikos 
Morokoj nelaimingą karą 
su rifais. Karas su rifais kai
navo Ispanijai labai daug 
pinigų ir jame padėjo savo 
galvas apie 30,000 ispanų 
kareivių.

Karalius paskyrė nuoti- 
kius ir pompą mėgstantį ge
nerolą tam kami vesti. Šis 
viską negarbingai prakišo. 
Ispanija ne tik pati karą 
pralošė, bet neteko ir žemių 

Šitoks valstybės 
tvarkymas sukėlė šalyje di
džiausią neapykantą. Pra
dedant buržuaziniais libera
lais ir baigiant visokiais ra
dikalais, visi reikalavo trau
kti atsakomybėn karo kalti
ninkus, pirmon eilėn gene
rolus ir svarbiausią kaltinin
ką karalių. Pastarasis pra
dėjo kuždėtis su generolais 
ir visa kariška klika.
Diktatūra “tėvynei gelbėt.”

Norėdamas savo kailį iš
gelbėt, karalius susitarė su 
karininkais ir 1923 metais 
apskelbė diktatūrą. Dikta
torium buvo pastatytas gen. 
Primo de Rivera ir jam duo
ta pilna valia daryti ką jis 
nori, kad tik užgniaužtų sin
dikalistų organizaciją ir vi
są revoliucinį judėjimą.

., vienoj tik 
pasienio pro

vincijoj yra 407 dvarai, ku
rių kiekvienas turi per 2000 
hektarų. Naujos žemės dir
bimo priemonės nevartoja
mos, o senomis negali pa-

vra daug žemės be žmonių 
: ir daug žmonių be žemės.
i Nors gamta žemės ukiui 
palanki ir laukai valomi ke-

JAUNŲJŲ SOČIA- 
; LĮSTŲ SKYRIUS
THE YOUNG SOCIALIST

Socialism and Foreigners.
i The finai argument of most 
conservatives is to denounce all 
Socialists as foreigners—with 
the implication that the disap- 
pearance of Socialists vvould put 
an end not only to all agitation 
būt to depressions and unem- 
ployment as veli.

Now it is true that the men 
and women who laid the founda- 
tions of vvhat i s now the Socia- 
iist Party c f America were im- 
migrants, mostly from Germa
ny. It is also true. though not 
generally known. that they 
come here motivated by one of 
the mušt pov.erful human ap- 
peals. the opportunity for ma- 
terial advaneement. In the 19-th 
and early 20-th centuries Euro- 
pean nevvspapers and billboards 
were filled with advertisements 
r f steamship companies out for 
business; American manufac- 
turers were looking for cheap 
labor. “Come to America,” was 
the cail. “money grows there in 
the streets.”

į Led on by such appeais, people 
came: būt in a short time learn- 
ed that conditions in the New 
Worid were not the milk and 
honey that had been painted. 

, Instead they found lcw wages. 
long hours. and all the other 
capitalist evils. To maintain 

, their very existence they were 
soon forced to organize them- 
selves into trade-unions; and. 
inasmuch as they had already 
learned in the countries of 

. their birth the value of political 
acticn. they proceeded to or
ganize themselves on the po
litical field as well.

The important thir.g to note 
is that the Socialist Party. 
vvhich soon appeared, filled an 
important need in the life of the 
American people. native as well 
as foreign boro. This is evidenc- 
ed by the remarkably rapid in- 
crea.se in the size of the Socialist 
vote and influence 
1900-1916. In the Presidential 

*electk,n of 1912 the Socialist
Party received from 3 to to over 
16'< of the totai vote in all būt 
fourteen statės. In 1915 the So- 
cialists had one Congressman. 
24 eleeted officials. Had not the 
European War and 
Communists come upon 
fcene, there is no telling 
position the Socialist i 
v.ould be holding today.

Quite apart from past i 
ry. hovever, let us consider a 
few facts. In the year 1930 be- 
cause some seven million work- 
ers v.-ere unemployed and wage 
euts and speed-up systems were 
rampant. the working class lošt 
over nine billions of dollars. At 
the šame time, in the mid^t of 
all the suffering caused by this 
enormous loss. the ovvning class 
actually received in dividend and

litinius kalinius, kuriuos ka
raliaus valdžia buvo areš
tavus, ir paskelbė, kad visi 
politiniai tremtiniai užsieny 
dabar gali grįžti laisvom Is
panijon, už kurią jie kovo
jo. !

Tai taip išrodo politinis 
Ispanijos perversmas pa
viršium žiūrint.

Bet revoliucijos šaknys, 
žinoma, eina daug giliau. 
Revoliucijos judėjimas tu
rėjo daug priežasčių, ir mes 
norim čia tas priežastis nu
šviesti.

Kunigai ir dvarininkai 
lėbavo, o žmonės baudžia

vos jungą vilko.
Ispanai daugiausia ver

čiasi žemės ukiu. 60 nuoš. 
visų Ispanijos gyventojų 
dirba žemę ir iš jos minta. 
Likusius 40 nuoš. sudaro 
pramonės darbininkai, pre
kybininkai. kareiviai ir ne
maža daugybė turtuolių dy
kaduonių.

Žemės ūky viešpatavo 
tikroji baudžiavos tvarka.

nių, negu vieno karalpalai- 
9 kio.

—Bot Dievas yra pasakęs, 
. kad turi būt ponai, 

ir turi būt slugos.
—O kada tu su Dievu kal

bėjai. tėve?
i —Taip, vaike, Dievo žo
džiai yra užrašyti šventam 
rašte.

! —Netikėk, tėve: Dievas
liežuvio neturi ir kalbėt ne
gali. Tie žodžiai buvo ne 
Dievo pasakyti, bet kunigų 
prasimanyti. Kunigai eina 
su ponais, todėl ir sugalvojo 

kad tarnai 
savo išnaudotojus

—O kaip čia tą nosį aukš 
tyn kelsi, Maike, kad širdį 
skauda...

—O ko jai trūksta?
—Markatna...
—Ką tai reiškia? 
—Ar tu. Maike, da 

nai, kas 
Bedieviai nuvertė katalikiš
ką ciesorių ir apšaukė res
publiką.

—Žinau, tėve. Bet juk tai 
linksma žinia, kad liaudis 
nusikratė dykaduonio ir ne- tokią pasaką.

'S
-išjaustų.

—Tai kaip tu, Maike. 
rėtum? Kad ant svieto 
butų nei ponų, nei karalių? 
O kas gi tada parėktą palai
kytų? Kas duotų darbinin
kams darbo?

—Karaliai ir ponai tvar
kos nepalaiko ir darbo nie
kam neduoda. Visą savo gy-( 
venimą jie tiktai miega, 
linksminasi ir ėda darbinin
kų pagamintą duoną. Jeigu 
ne darbo žmonės, tai visi po
nai su karaliais išmirtų ba
du, tėve.

—O kaip tada butų. Mai
ke. su kunigais ir šventu tė
vu?

—Jie taipgi pakratytų ko- 
įas.

—Valuk tavo rokundos, 
ai be darbininkų svietas vi
sai negalėtų gyventi, a?

—Taip, tėve.
—Olrait. Maike, tegul *

bus ir taip. Bet paimkim da-, 
bar šita reikalą iš kito galo.' 
Daleiskime, kad kunigai pa
rima visas savo bažnyčias, 
ienai pasiima savo dvarus, 
fabrikus, ir visi išvažiuoja 
<ur nors ant salos, palikda
mi darbininkus vienus sau. 

Į ršvirozyk tu man dabar, 
kaip tie darbininkai galėtų 
deni patys gyventi?

—Visų pirma aš tau pasa
kysiu. tėve, kad kunigai ir 
’abrikantai negali pasiimti 
avo bažnyčių ir fabrikų, 
tęs jie jų neturi. Visos baž
nyčios ir visi fabrikai yra 
įastatyti darbininkų ranko
mis, todėl jie priklauso dar- 
lininkams.

—Veidiminut, Maike. Tu 
Ha turi misteiką. Tu negali 
-akyt, kad bažnyčios ir fab-' 
ikai priguli darbininkams, 

ba už darbą jiems buvo už
mokėta pinigais. Sy!

—O kas tuos pinigus pa
darė. tėve? Ar ne darbinin
kai?

—Ju rait, Maike! Čia ta
vo teisybė!

—Dabar, tėve, eisime to- 
liaus. Daleiskime, kad atsi
rinka taip, kaip tu sakai:

neži-
Španijoj atsitiko?

naudelio! Iš to reik džiaug- prie 
tis!

—Kas čia do džiaugsmas, 
vaike, kad verkti norisi. Tik 
pamislyk. koks dabar bus to 
ciesoriaus gyvenimas? Visą 
amžių ant sesto sėdėjo, po 
šilkinius karpetus vaikščio
jo. šimtus lekajų turėjo, 
vaiską kamaraiiriavo, o da
bar nuo visko atskirtas ii 
net iš savo tėvynės turėjo 
bėgti! Ar žinai, Maike, aš 
mislinu, kad mes lietuviai 
turėtume parinkti aukų ir 
nusiųsti jam kokią šimtinę. 
Juk gali būt, kad jis dabar 
neturi už ką nei binzų nusi
pirkti.

—Neverk, tėve: jis jau iš 
kalno tuo apsirūpino. Laik
raščiai sako, kad jis jau per 
keliatą metų krovė Francu 
zijos bankuose auksą. Da
bar jis gali gyventi be jokio 
rūpesčio.

—O iš kur jis tą auksą 
ėmė?

—O iš kur visi valdonai 
ima? Jie vagia nuo žmonių 
Užtai gi kai žmonės juos nu
verčia. tai už visokius prasi
žengimus sprandą nusuka. 
Savo piktadarystes valdonai 
gerai žiro, todėl pajutę pa
vojų jie visuomet bėga už
sienin. Taip pabėgo nuo 
žmonių teismo kaizeris, taip 
dabar paspruko Ispanijos 
Alfonsas.

—Maike, tu taip nekal
bėk, ba man daugiau širdį 
sopa. Aš karalius labai my
liu. Kaizeris buvo protesto- 
nas, tai netiek man jo gaila: 
ale Španijos ciesoriaus ta‘ 
jau aš neužmiršiu, ba jis bu
vo musų vieros. Aš girdė
jau, kad ir šventas tėvas ap
siverkė, kai sužinojo, kad 
katalikiškas karalius tapė 
nukabarškintas nuo sosto.

—Aš tam tikiu, tėve. Jul 
popiežius irgi sėdi ant sosto. 
Taigi toks tokiam užjaučia. 
Bet tu neturi užmiršt, tėve, 
kad tuos sostus turi išlaikyt 
ant suvargusių savo pečių 
biedni žmonės; taigi dau
giau reikia gailėti; tų žmo-

ne-

no- 
ne-

interest payments over 400 
millicns more than they had 
ever received before. Thousands 
of farmers and small home own- 
ers in every statė of the union 
have had their all taken away 
by banks. Millions of people are 
now starving while food rots 
away; people go in rags. whiic 
.•lothir.g rpakers are without 
work; men sleep in doorvvays. 
vvhile carpenters are forced to 
be idle. At the šame tirne the 
idle rich squander millions in 
parties and wasteful luxuries. 
moeking and tantalizing those 
who try to live by honest toil.

Under such circumstances, as 
long as there are men and women 
who have the intelligence to see 
clearly 
courage 
can be

in the years >harmony

later the 
t the 
what 

Party

histo-

these facts and the 
to speak them, there 

no movement more in 
with the principles 

upon which this countrv was 
founded nor more in keeping Afrikoj. 
with the essentials of a real *’ 
democracy, than the Socialist 
Party. A. H. K.

THE YOUNG SOCIALIST is 
an editorial service of the Young 
People's Socialist League, an or- 
ganization of young people 
between the ages of 16 and 30. 
whose purpose it is to develop 
its membership sccially, intel- 
lectually, and physically, so that 
they may bring about by or- 
ganization and education the 
future Co-operative Common- 
wealth. Comments on these 
vveekly articles or requests for 
further information will be 
gratefully received. 
should be addessed 
H. Kalish, Editor. 
Socialist. 21 Essex 
Massachusetts.

will
Ali letters 

to Abraham 
The Young 
St., Boston.

Į EGIPTE IŠKASĖ 4,000
1 METŲ GRABĄ.
, Pennsylvanijos universi
teto ekspedicija Egipte šio
mis dienomis iškasė prie 
didžiųjų piramidžių nežinia 
keno grabą. Jis esąs pada
rytas iš raudonojo granito 
ir sveriąs 1,18 tonų. Arche
ologų manymu, jis turįs 
apie 4,000 metų senumo ir 
priklausąs ketvirtajai Egip
to karalių dinastijai.

crea.se
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Įvairios Žinios
Metodistų Kunigai 
Gina Komunistus.
Naujos Anglijos metodis

tų kunigai turėjo savo meti
nį suvažiavimą Springfiel- 
de (Mass.) ir nutarė remti 
Pilietinių Laisvių Sąjungą, 
kuri gina areštuotus Law- 
rence’o streiko vadus ir ki
tus komunistus. Kai kurie 
kunigužiai betgi ėmė prie
šintis tam, todėl po karštų 
diskusijų buvo priimta tuo 
klausimu rezoliucija, kuri 
jokios organizacijos vardo 
nemini, bet reiškia tą patį. 
Ji sako:

“Mes protestuojame prieš 
valdžią, kuri kiužo musų ša
lies konstituciją, atimdama 
žmonėms žodžio ir susirin
kimų laisvę, ir pareiškiam 
viešai, kad kur tik konstitu
cija bus sulaužyta ir susi
rinkimo bei žodžio laisvė 
žmonėms atimta, mes atida- 
rysim tokiems susirinki
mams savo bažnyčių duris.

“Mes pasižadam remti 
kiekvieną ir visas organiza
cijas, kurios gina konstituci
nes gyventojų teises.”

Atžagareiviškesni kuni
gai, kurie buvo tokiai rezo
liucijai priešingi, sako, jog 
tai reiškia, kad metodistai 
atidaro savo bažnyčias ko
munistų mitingams.

Bet metodistai žino ką 
daro. Jie nori šitokiu budu 
patraukti komunistus savo 
pusėn ir paskui prirašyt juos 
prie savo parapijų.

I

Atidarymas Naujų Valdžios Rūmų Indijoj

16187F

į DVI DIENAS PABĖGO 
3 DUKTERYS.

Chester, Pa. — Jame? 
Sharp su savo žmona čia ne
bežino ką daryt. Jiedu turi 
3 dukteris. Viena jų anądien 
pabėgo. Vieną dieną pabė
go, antrą sugrįžo su savo 
vaikinu ir pareiškė: “Tėvai, 
mudu jau ženoti.” Tą pati 
vakarą prapuolė ir kitos dvi 
dukterys. Ant rytojaus jos 
irgi sugrįžo ir pranešė tą 
patį: “Tėvai, mes jau apsi
vedę.” Visos trys jų da ne
turi po 20 metų ir su tokiais 
pat snargliais susituokė. Tė
vai dabar turi maitint ir jas, 
ir jų “vyrus.”

KOMUNISTŲ PROVOKA
TORIAI LENDA J SO

CIALDEMOKRATŲ 
ORGANIZACIJAS.

Paskutinėmis dienomis 
Estijos sostinėj Taline suim-' 
ta eilė komunistų. Tardy
mas nustatė, kad komunis
tai Pabaltės valstybėse, ir 
ypač Estijoj, imasi naujos 
taktikos. Darbas varomas 
naujomis instrukcijomis ir 
ypatingai dėmesys kreipia-' 
mas į komunistų agentų įsi
terpimą į socialistų organi- 
zacijas, kad, iš vienos pusės,! 
galėtų sukelti nesutarimų LATVIJOJ SUIMTA 
socialistu tarpe ir, is antros, r-Aii
kad žinotu nusistatę i

LENKŲ KANALAS BUVO LIETUVOJ.
DIDELE APGAVYSTE. Į Daugavpilio latvių polici- 

Paskutinėmis dienomis ja susekė arkliavagių gau- 
Lenkijoj buvo susekta dide- ją, kuri veikė ir Lietuvoj, 
ė apgavystė. Blogos valios Gaujai vadovavo rusas Tep- 

žmonės, pasinaudodami sun- liakovas. Tardymas nusta- 
kia dabartine padėtim ir di- tė, kad gauja pavogė Latvi- 
deliu nedarbu, įsteigė fikty- joj 15 ir Lietuvoj 50 arklių, 
vę bendrovę, kuri viliojo Lietuvos arkliai parduoti 
bedarbius, žadėdama su- Latvijoj, nes čia aukštesnės 
teikti jiems darbo prie taria-. kainos.
mai numatomo kanalo pra-1 Tepliakovas turėjo Latvi- 
kasimo nuo Baltijos juros joj 4 meilužes, pas kurias jis 
iki Juodosios juros. Norėję ir slapstėsi. Pas vieną jų jis 
gauti darbo, užsirašydami, buvo suimtas, 
turėjo mokėti apie $12 įna-! --------------
šo. Tuo budu pseudo bend-1 LATVIJOS KAIMAMS 
rovėj užsirašė daugiau kaip TRŪKSTA DARBININKŲ 
2,000 asmenų. Žinioms apie] Latvijos kaimuose pašte
tą bendrovę pasklidus, į ją bimas didelis darbininkų 
buvo atkreiptas policijos dė- trukumas. T-v ,
mėsys. Policija susekė apga- tuose yra didelis bedarbiui 
vystę. Dėl tos apgavystės skaičius. Tačiau bedarbiai į 
nukentėjo taip pat ir 
niaus gyventojai.

«

šiomis dienomis Delhi mieste buvo atidaryti nauji Indijos valdžios rūmai, čia gyvens Ang
lijos skiriamas Indijai vice-kardius. Paveikslas buvo nuimtas laike atidarymo ceremonijų.

i arkliai parduoti 
Latvijoj, nes čia aukštesnės

Naujausi lietuviški
REKORDAI COLUMBIA

MiRE 33 VAIKU TĖVAS.
Franklin, Md. — Čia mi

rė senukas vardu Trenum. 
■Jis turėjo jau 115 metų am
žiaus ir buvo 33 vaikų tė
vas.

$1,028,079,178 STATYBOS 
DARBAMS.

Washingtono žiniomis, 
šią vasarą federalinė val
džia mananti išleisti staty
bos darbams $1,028,079,- 
178. Kai kuriems planams 
kontraktai jau padaryti.

“Socialističeskij Viestnik” 
gavo žinią iš Maskvos, kad 
žinomas marksininkas, se
nas bolševikas Riazanovas 
ištremtas Sibiran. |

PAJIESK0J1MAI. į
Agota Taka^auskienė, pajieškau 

brolio Juozapo Jaspelkio. Seniau jis

, Užveh- 
parapijos, Šiaulių apskričio, 
pirmas praneš man jo adresą, 
gerai atlyginsiu. *17)
MRS AUGUSTA TUCKAS 

STĘTSON, M E.

gyveno ant West 45-th st., Chicagoje. 
Paeina iš Vitsodžių kaimo, 
Čio ' ~ *- -«r
Kas
tam

KIEK MASKVOJE 
VENTOJŲ.

Sovietų statistikos 
niais, Maskvoje yra 2,550,- 
000 gyventojų. Iš to skai
čiaus 1,200,000 neturi sau 

Tuo tarpu mie^®vena su‘ su kitais.

GY-

davi-

( I
I

Į Pajieškau triminaičio K .,.t.niero
I Levenausko, Tečkėnų kaimo ir kai- į 
mvno Antano Lapės šepštekų kaimo, 
Endrejavo parapijos, Kretingos ap- i 
skričio. Pirm 10 metų abudu gyveno 
Argentinoje, Buenos Aires. Kas žino 
apie anuos prašau man pranešti, nes 
ių giminės Lietuvoje turi svarbų rei- 

! kalą. (18)
STANISLOVAS LIGNUGARIS 

160 First st., Eiizabeth, N. J.

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS
Su Orkestros Akompan.

16197F (Vaikinų Bėdos 16198F (Paklausykit Jus Lietuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

16140F (Linksma Diena Mums Nušvito
(Pulkim Ant Kelių .............................. Jonas Butėnas, Baritonas

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI
....... Instrumentai Polka 

..........  Instumental Polka
(Mergytės Išėjimas ........................... Yurgis Aranskas, Te n. ras
(Mahanojaus Moterėlės .............. Orchestra With Incid. Singing

(Prūsų Užpuolimas .............
(Vaikelio Polka ............................. Pennsylvanijos Angliakasiai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
(Nelaimingos Dienos .............................. Orch. with Incid. Sing
(Meilingas Bernelis ............................... Orch. with Incid. Sing.

(Žemaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

(Vyras Pijokėlis Daina Singing by Šaukevičius and M. Urbas 
(Pasakykic Panaitėle Daina Singing by A. Šaukevičius

STASYS PAURAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestros Akompan.

16183F (Po Močiutės Vartais 16190F (Kad Pavasaris Ateina
(Visi Iš Vien (Vyrai, Moters Negirtaukit
(Mergužėlės Ko Nedainuojat

JONAS DIRVELES IR JO ORKESTRĄ
16195F (Vestuvių Valcas _........................................... Orchestra, Waltz

(Nauja Gadynė, Mazurka ........................... Orchestra, Mazurka

Pas mus galite gaut visus lietuviškus Rekordus, kokie tik yra iš
dirbti. Taipgi gali gaut visas operas ir kitose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų Norint kataliogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per 
paštą mažiau 6 Rekordų nešiu nėiame.

Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dal; mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafoną. Už senus Radio ar Gramafoną duo
dam gerą įkaitą.

GEO. MASILIONIS

16203F (Šiaulių Polka ...
10” 75c. (Pavasario Polka 
16196F

16202F

16193F

16188F

377 Broadicay, So. Boston, Mass
>

VU- kaimus vykti atsisako. Cen-
• tralinė žemės ūkio sąjunga
• mano, kad ir šįmet turės bu-

TARNAS UŽMUŠĖ DU įtj įvežtas iš Lietuvos ir Len-
BANDITU. .........................• Rijos gana didelis darbinin- 

Keturį banditai Chicago- kų skaičius. Algos darbinin- 
je užpuolė L’Aiglon Cafe kams nebus mažesnės, kaip 
restoraną, kur buvo apie pereitais metais. 
200 svečių. Bet tame ręsto-1 --------------
rane tarnauja už veiterį vo-' JAPONIJOS KONSERVA- 
kietys Abler, buvusis vokie-i TORIAI PRIEŠ MOTERŲ 
čių armijos kareivis. Jis tuoj 1 TEISES.
nučiupo revolverį ir du ban-. Aukštieji japonų rūmai 
ditu padėjo ant vietos, o ki- ------ -------- -  —
ti du pabėgo.

Duodu Paaiškinimą
Kuriems mesti galvos odą, turi 

pleiskanų, slenka plaukai, kaistų ne
parduodu, tik prisiunčiu pamokini
mą 1 ain ’urėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
kitės laišku ir pridėkite markutę pa
aiškinimui prisiusi. (23)

I.. J. GEC'HUS. Rcom 600, 
201 North kVeils sl_ Chicago. I1L

PARDAVIMAI.
PARDUODU PIGIAI!

Farma, 60 akerių sferos žemes, 2 
arkliai, 8 karvės, 6 kiaulės, 70 vištų; 

__ _____ y___ visos mašinos reikalingos prie far- 
’jč., Panevėžio apskr. Kurie ži- mos, budinkai visi nauji. Parduodu 

not kur jis randasi, prašau pranešti, pigiai, už viską $4,300. Joe Sikorski.
(18) R. 1, Hart. Mich. (17)

Pajieškau giminaičio Kiimo Kaz- i 
laucko, 1928 m. atvažiavo į Kanadą 
ir nuo to laiko nežinau kur jis randa
si. Paeina iš Davongalio kaimo, Smil
gių valse., f
i 
arba pa’s malonės atsisaukt.

J. GARLIAUSKAS į .................................................... —
Timmins, Ont., Canada. | PARDUODU FARMĄ arba mai

nau ant Namo mieste. 65 akerių far- 
i ma, triobos geros, gyvuliai ir visos 
t mašinos kas reikalinga prie farmos.

Daugiau žinių klauskite pas savinin
ką. CASEY KIEBART 

R. D. 2, HART, MICH.

PARSIDUODA GREENHOUSE
Burlington, .Mass., Bostono Bankas. 

17 Stiklinių Namų—Boilerio Namas, 
30 akerių žemės ir Namas. Kaina 
pigi—Lengvi Išmokėjimai. Klauskite 
Boston Liųuidating & Appraisal Co. 
161 Devonshire st., Boston. Telef. 
Liberty 6561 (17)

APSIVEDIMAL

VYRAS VIRTO MOTE
RIMI.

Paryžiuje gyveno danų 
dailininkas Einar Vegener, 
kuris buvo germafroditu, 
t. y. dviejų lyčių žmogus. 
Vegener buvo vedęs, bet 
jautė, kad jame viršų ėmė 
moteriškas pradas. Kad ati
taisytų gamtos klaidą jis 
kreipėsi i Drezdeno gineko
logą prof. Varnekrosą ir pa
starasis apsiėmė padaryti 
atatinkamą operaciją. Prof. 
Varnekros pašalino savo 
pacientui abidvi vyryšką- 
sias liaukas ir vieton Vege- 
nerio moteriškų dėčių pri- 
skiepijo 26 metų moters dė- 
čias. Po to buvo atlikti dar 
kiti operacijos veiksmai ir 
pagaliau Vegener virto mo
terimi. Vegener pakeitė sa
vo vyriška vardą moterišku 
ir tapo Lili Elba. Teismas 
Vegenero vedybas pripaži
no netikromis.

Dabar Lili Elba yra nor
mali moteris, kuri gydytojų 
pripažinimu gali tekėti už 
vyro ir turėti vaikų.

TARIASI ATIDUOT LEN
KAMS KLAIPĖDĄ.

‘‘Vossische Zeitung” skel
bia savo _ 
nondento pranešimą, 
Francuzų laikraščiai gavę 
žinių, jog visą laiką tarp 
Vokietijos ir Lenkijos einą 
derybos Vokietijos rytų sie
nai revizijos klausimu.

Vokietija sutinkanti iš
pirkti Gdynę su Lenkų pra
vestais Į ją geležinkeliais. 
Lenkijai išėjimas i jurą ga
rantuojamas ir per Gdynę, 
tačiau kaip kompensaciją 
už Gdynės uostą Lenkija 
gausianti išėjimą per Klai
pėdą, kur Lenkija gaunanti 
valdymo teisių. Taip siūlą 
vokiečiai.

Klausimas turis būti iš
spręstas dar ligi nusiginkla
vimo derybų.

Paryžiaus kores- 
kad

atmetė žemųjų rūmų priim
tą įstatymo projektą, kuriuo 
moterims buvo norėta su
teikti visuotinio balsavimo 
teisę.

ANGLIJOJ NEDARBAS 
MAŽĖJA.

Paskutiniu laiku bedar
bių skaičius Anglijoje kiek 

•sumažėjo. Paskutinę sąvai
tę buvo priskaitoma 52 tūk
stančiu bedarbių mažiau ne
gu anksčiau. Tačiau, paly
ginus su pereitais metais, 
dabar Anglijoje yra 1 mi- 
lionas bedarbių daugiau.

Užkietėjimas Vidu
riu Ir Ramatas.

I Jei kenti užkietėjimą vidurių, turi 
srazus arba ir neturi, baltą liežuvį, 
silpną širdį, nemigą ir anksti atsikė
lęs jaučiatės nuilsusiu, nuo senai nau 
dojate pilės ar druskas, bei kitokias 
stiprias mineralines ar narkotiškas 
gyduoles. Tai blogas ženklas. Prisių
skite savo adresą ir įdėkite 15c. kra- 
sos ženkleliais po vieną centą dėl 
persiuntimo. Mes prisiusime išban
dymui bonkutę Vent roles ir 3 popie
rėlius miltelių. Kurie serga Ramatu, 
am skauda kojas ar rankas, strė

nas ar kur kitur, prisiųskite dolerį 
Tiems prisiusime baksą mosties už 
$1.75, kaipo išbandymui. Jau ne vie
nas pasigydė su ja Taipgi nurody
mus kas tai yra ramatas nuo ko jis 
randasi ir kokie ramatai būna. Nuro
dymai siunčiami su abiejom gyduo
lėm. Jeigu neturėtum pinigų gali 
klausti, bus paaiškipta dovanai. Ra
šykite: C")

M ESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box ( , 117;

PLAINSV1LLE. PA

Pajieškau gyvenimui draugo; pa
geidaujama kad butų biznierius ir tu
rėtų kiek pinigų. Aš turiu krautuvę 
ir $50,000 vertės savastį. Su pirmu 
'aišku prašau prisiųst paveikslą ir 
paaiškinimą apie save. Arčiau susi- t ,„vi, ,
pažinsime per laiškus, arba ypatiškai. $6,000, įmokant $1,500 pinigais; kita

( 17)

PARSIDUODA GEROS FARMOS
Jūsų pasirinkimui, dvi po 60 ake

rių farmos. Visos parsiduoda už

■ už $8,500 — įmokant $3,000. Infor
macijas galite gauti Sand Brook.

. New Jersey kur tiedvi farmos ran- 
įdasi, arba klauskite, (17)

STANLEY BUTCH
49 Little st., Brooklyn. N. Y.

PARSIDUODA SODA FOUNrAIN
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas, 

pačiame centre South Norwood. Kuris 
myli tokį biznį, niekados nepralaimės, 
nes gyvenimas galima padaryti ge
ras. Randa ne brangi. Fountanas ir 
kitų įtaisymų vertė siekia virš $3,- 
000.00; galima pirkti už $2,000.

A. K. NEVIACKAS (17) 
1122 Washington st.. Norwood. Mass.

Telephone — Norwood 1009

NORI PAKEISTI BAL
SUOTOJŲ AMŽIŲ.

Tokio. Japonų vyriausy
bė rengia rinkimų reformą. 
Šita reforma bus sumažin
tas japonų rinkikų amžius 
nuo 25 iki 20 metų. Tuo bu
du rinkikų skaičius Japoni
joj padidės 3 milionais. Vie
nok šis rinkimų įstatymo 
projektas sutiko didelio pa
sipriešinimo slaptoj japonų 
valstybės taryboj. Einantvalstybes taryboj. Einant į 
Japonų konstitucija, valsty-j 
bes taryba, imperatoriaus 
prašoma, turi pasisakyti dėl 
svarbių valstybės reikalų.

Kurie vartoja svaiginančius gėrimus, 
prašau nerašyti. Neatsakysiu tiems, Į 
kurie neprisiųs savo paveikslo. Aš 
gyvenu nuo Bostono 1400 mylių. Vi
sus laiškus man prisius iš "Keleivio.” 
Esu našlė,’ mano mylimas draugas 
jau 4 metai kaip mirė.

ST. K—CIJA
253 Broadway, So. Boston, Mass.

MOTERIS JIEŠKO DARBO ANT 
FARMOS. Kam reikalinga ant far
mos gera darbininkė, prašau rašyt 
'aiškus šiuo adresu: (17)

MRS M. NEIVIENĖ
563 Lorimer st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
27 metų, kuris nerūko ir negeria svai
ginančių gėrimų, mandagus ir mylė
tų gyvent ant farmos. Aš esu 27 me
tų r.ašlė ir turiu kelis vaikus. Farma 
gera, prie ežero, 120 akerių žemės, 
veik visa dirbama, triobos ir gyvu
liai ir padarai Prašau atvažiuot ypa- 
tiškai arba atrašyt laišką ir prisiųst 
savo paveiksią.

MRS. SOFFE KJELA
Route 1, Box 6i), Fountain, Mich.

GEROS KARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie dideliu 

miestų, arti marketai, mokyklos, 
krautuvės. Aš turiu visokių farmų, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$3,000 iki $40,000. Platesnių žinių 
klauskite pas (20)
TON Y MARKINAS, Sand Brook, N J.

GERA FARMA PIGIAI!
125 akerių geros žemės, geras na

mas, prie didelio kelio, geras pirki
nys. Įnešti $2,500 ir stovintis mort- 
g’čius $2.500, Aš sergu ir negaliu ap
dirbti. Pamatykite ypatiškai arba 
klauskite per laišką. (17)

JOHN MILLER
R. D. 1. PLAINFIELD, CONN.

Nuo Visokią Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIU 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, nai rukimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
priemėčio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo.

Pas mus galima gauti šimtai viso
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge
liui esu suteikęs sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELL'S BOT A NICAI, CO.
(HERB SPECIALIST)

108-a Broadway. So. Boston, Mass.
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbt. Pasiunčiam per 
paštą visur. (U)

GARBINA GYVATES.
Šiomis dienomis iš rytų

Afrikos sugrįžo Philadel- 
phijon pulk. Furlong, kuris 
praneša, kad ties rytų Afri
ka yra mažai žinoma Misi- VALDŽIA TURĖS $800,- 
lando sala, kur gyvena gy-' 000,000 NEDATEKLIAUS.

‘ • Federalinė valdžia Wash- 
ingtone šįmet pajamų turės 
apie $800,000,000 mažiau' 
negu išlaidų. Priežastis ta-' 
me, kad pernai buvo pras-1 
tas biznis ir žmonės mažiau 

.taksų mokėjo.

vačių garbintojų tautelė. 
Visos gyvatės tenai šventos, 
ir kada jaunikis nutaria ve
sti, tai savo mylimąją jis vi
sų pirma atsiveda prie savo 
garbinamos gyvatės ir abu
du prieš ją meldžiasi. l

Kokios Gyvos Muilinos Putos!
Dišes, puodus, petelnes nuplauna bežymčs

gUTAUPYK sau pačiai darbų
tris kartus per dieną! Vanok 

Rnno, geri ausį muilą, mazgojimui 
dišių. Jis naikin riebalus kaip ma
gija. Karštam paskalauk—jus di- 
šės nudžius skaisčios ne šluosčius! 
Plauk puodus ir petelnes tuom 
lengvu budu, taipgi.

Rinso duoda dvigubai putų, puo
dukas už puoduką, kaip lengvo- 
svariai, papurę muilai—net kie
čiausiam vandeny. Nėra žvyro. 
Stebuklingos putos plytelėms, por-

celanams, medžiams. Puikus skal
bimui—būna baltesni drabužiai bę 
trynimo ar virinimo. Ir spalvuoti 
drabužiai būna skaistus kaip nauji.

Milionai vartoja Rinso dišėms, 
plovimui ir abelnai valai. 
DIDELĮ naminį pekečių. 

(tins
Graniilimtas muJas sąvaitės 
„kalbiniam. dišėm ir talai

(Jauk
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Lietuviai Baltųjų
Vergių Pirkliai 

Argentinoje 
(Prisiųsta “Keleiviui”)

Baltųjų vergių prekyba 
yra išsiplatinusi po visą pa
sauli, bet ypač ji giliai turi 
savo šaknis Įleidusi Pietų 
Amerikoje, taipgi ir Argen
tinoje. Pirmieji baltųjų ver
gių pirkliai Argentinoje bu
vo žydai iš Rusijos. Todėl 
iki šio laiko vardas “ruso” 
yra paniekinimo žodis.

Nelabai senai buvo ati
dengta plati organizacija, 
kuri vertėsi baltųjų ver
gių prekyba. Ji vadino
si “Zwi Migdai” ir susidėjo 
išimtinai iš vienų žydų. Ji 
matomai turėjo plačius ry
šius su policija ir su kitomis 
Įstaigomis, nes ilgą laiką 
galėjo slėpti savo nusikals
tamus darbus.

Pradėjus plaukti į Argen
tiną Lietuvos emigrantams, 
iš lietuvių atsirado visokių 
biznierių, jų tarpe ir baltų
jų vergių pirklių. Jau kele
tas metų tautietis Jo-baitis 
turėjo įsigijęs du “baru, ’ 
kuriuose varė prekybą mo
terimis. Bet jo biznieriška 
uoslė suvokė, kad reikia dar 
vienas neva baras atidaryti 
specialiai lietuviams, ru
sams, lenkams ir ukrainie
čiams. Iš kaito jis atidarė 
buk tai laivakorčių agentū
rą ir įtaisė viešbutį. Bet toj 
agentūroj ne tik laivakortes 
pardavinėdavo, o kartu duo- ch^as” £ 
davo darbus jaunoms mei- nnsiki’ato gaitėms emigrantėms. Da- “u-1Kral° 
bartiniu laiku toji jo agen-

i: ?? ■

vybės namą, bet specialiai 
skirtą lietuviams ir slavams.

Žinoma, biznis padidėjo 
ir eina gerai, todėl ir padė
jėjų reikalinga daugiau. Po- 
nas Jo-baitis padėjėjais, sau 
pasirinko visiems gerai ži
nomą aferistą Kostą N. ii 
nemažesni proidochą, tik 
ne taio iau žinomą, Petrą Č.

Ši kompanija gyvena da
bar gana gerai ir visai ne
jaučia siaučiančios Argenti
noje bedarbės; ištikrujų be
darbė jiems tik i sveikatą 
eina, nes mergaitės skurdo 
ir vargo verčiamos lengviau 
pasiduoda jų žabangoms.

Kad tai nėra joks išmis- 
las apie šiuos tipus, bet tik
ra teisybė, paduosime čia 
karakteringą atsitikimą.

Praėjusiais metais atva
žiavo i Argentiną p. Julė 
Ma-čiutė, kilusi iš Rokiškio 
miesto. Kaip emigrantė, ji 
papuolė i Jo-baičio kontorą, 
o šis išsiuntė neva pas ko
kius tai ponus tarnauti. Po 
keletos dienų ji vėl atsirado 
Jo-baičio kontoroje, bet to
kiame stovyje, kad Į ją bu
vo baisu pažiūrėti ir kal
bant su ja aiškiai buvo ma
tyti, kad ji neteko proto. 
Kuomet kartais jos protas 
prasiblaivėdavo, ji papasa
kojo toki dalyką: Kada ją 
išvežė iš J-baičio kontoros, 
ji tikrai papuolė pas kokius 
tai ponus, bet jau tą pačią 
naktį “ponai” pradėjo prie 
jos meilintis, o kuomet ji 
pradėjo priešintis, tai tuo
met trys iš tų “ponų” ją pa
laikė, o ketvirtas atliko savo 
biaurų darbą.

Mergaitė to visko negalė
jo pergyventi ir neteko pro
to. “Ponai,” matydami kad 
iš jos jau nieko nebus, atga
beno ją prie Jo-baičio kon
toros ir paleido. Tokiu budu 
Julė vėl atsidūrė pas tą po
ną ir pradėjo kelti triukšmą 
jo “zavedenijoje.” Sieloda- 
mosi ir verkdama ji mėtė 
Jo-baičiui į akis savo pas
kutinius pinigus sakydama: 
“Suėdei mano sveikatą, su- 
ėsk ir mano paskutinius pi
nigus.” Jo-baitis norėdamas

jos nusikratyti, davė Petrui 
Č. pinigu ir įsakė vežti ją i 
Lietuvos konsulatą.

Petras Č. paėmęs ją išsi
vežė ir nuo to karto Julės 
neteko matyti ir niekas ne
žino kur ji dabar yra. Eina 
visokie spėliojimai, bet tik
ro nieko negalima pasakyti. 
Nesenai teko skaityti Argen
tinos lietuvių laikraščiuose, 
kad giminės jieško Julės 
Ma-čiutės, o Lietuvos kon
sulatas taip pat pradėjo jos 
jieškoti. Mums rodosi, kad 
jos giminės Lietuvoje pa
reikalautų per atatinkamas 
įstaigas, kad Lietuvos kon
sulatas Argentinoje gerai 
ši dalyką ištirtų.

Gal kam nors kils klausi
mas, kodėl rašantis šias ei
lutes pats negalėjo iškelti 
bylos arba kam reikia apie 
tai pranešti? Dalykas labai 
paprastas. Jo-baičio kom
panija turi pakankamai ka
pitalo ir gali bylos iškėlėją 
taip pamokinti, kad jis dau
giau savo gyvenime tokių 
bylų nebekeltų. Juk Kostas 
N. ir Petras Č. atsidėję šni
pinėja tarp lietuvių emi
grantų ir jei tik kas prasita
ria apie jų juodus darbelius, 
tuojaus bėga su skundu i po
liciją. kad toks ir toks yra 
“komunistas” arba “anar- 

ir, žinoma, laikinai 
j nepageidaujamo 

jiems asmens.
1 Net Lietuvos Konsulatas 

, ir tas vengia 
To-baitį užkabinti, tai ką 
jau benorėti apie paprastą 
pilietį!

Jei ši kompanija greitu 
alku nebus likviduota, tai 
lar nemaža lietuvaičių atsi-i 
lurs tokiame pat padėjime, 
kaip Julė Malevičiutė.

Reikėtų tuo viskuo susi- 
■upinti tiems, kas galėtų pa
dalyti galą tam baltųjų ver
gių pirkliavimui. Tenka daž
nai skaityti Lietuvos laikraš
čiuose, kad yra “Mergaičių 
Bičiulių Draugija" ir kitos 
panašios organizacijos, tai
gi šių organizacijų, rodosi, 
ir turėtų būti tiesioginė pa
reiga saugoti lietuvaites nuo 
pražūties ir naikinti tuos 
niekšus, kurie jas į tą pra
žūtį stumia darydami iš to 
sau bizni.

Argentinos sus i pratusioj i 
lietuvių visuomenė galėtų 
tam padėti, jei butų padaly
ta pradžia, nes patiems Ar
gentinos lietuviams pradėti, 
kaip minėjau, yra kliūčių, 
beto, dabartiniu laiku Ar-jPrįnkipo saloj, 
gentinoje toks vargingas gy-: ” 
venimas, kad kiekvienas rū
pinasi pirma apie save. Bet sikėlė ’ Turkijos" didžemin. 
esant pradžiai, dalį to dar- jjs apsigyveno dabar Mo- 
bo galėtų padėti ir patys lie-. dos miestely, ties Marmoros 

jura.

Kelios savaites atgal Francuzijoj įvyko baisi katastrofa. Bauges apskrity nuo kalno nuslin
ko lietaus praskiesta žemė ir užbėrė du kaimu, šis paveikslėlis parodo keliatą stogų, kuriuos 
slenkantis dumblas nunešė pakalnėn. Kaimiečiai visi pabėgo.

Kaip Nuslinkęs Kalnas Palaidojo Francuzų Kaimą

Iš Viso Pasaulio.
KAUNE ESĄS KOMUNIS

TU CENTRAS VISAI 
PABALTEI.

Latvių laikraštis “Briva 
Žeme" praneša, kad per pa
skutinius komunistų suėmi
mus Estijoj nustatyta, jog 
komunistai buvo pasirengę 
sukelti riaušes gegužės 1 d. 
Tam tikslui jie buvo pasi
rūpinę ir ginklų. Be to, iš 
konfiskuotos koresponden
cijos paaiškėję, kad Talino 
komunistai gaudavę įsaky
mus per Kauną, į kur dabar 
perkelta Pabaltės valstybių 
komunistų agitacijos cent- 
ralė.

j
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BUVUSIS CARO GENE
ROLAS PRIIMTAS KO

MUNISTU PARTIJON.
Iš Maskvos pranešama 

kad Rusijos komunistų par
tijos centralinis komitetas 
nutaręs priimti i partiją bu
vusi caro generolą Ver- 
chovskį. Nutarimas moty
vuotas tuo, kad gen. Ver- 
chovskis yra vienas iš ištiki
miausių Sovietų valdžiai se
nosios kariumenės karinin
kų ir turi jai žymių nuopel
nų.

I

i

Telegramos sako, kad 
ties Kaunu susikimšo ledai 
ir Nemuno vanduo pakilo 
15 pėdų aukščiau negu pa
prastai. Jau 400 triobų esą 
apsemta ir pavojus gręsiąs 
visam Kaunui. Orlaiviai mė
to bombas i Nemuną, norė
dami išjudinti susirėmusius 
ledus.

Bolševikų ištremtas Leo
nas Trockis iki šiol gyveno 

Bet šiomis 
dienomis tenai sudegė jo 
namas, todėl dabar jis per-

= No. 17. Balandžio 22. 1931.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
■■ KNYGYNE.

t Lenffvaa BimIm ltookii An«UkaL 
■ Rankius reikalingiausių žodžių ir 
: pasikalbėjimą. Si knyga nutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
5ali greitai išmokt kalbėt angliškai, 

oje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
' Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
ksnt, važiuojant kur ners, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95........................35c.

“Jannyatėa Karšti*.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Susižiedavimas Pagal Su
tartina. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c

“O. S. S.” arba Sliubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geras perstatymui. Kaina .... la<

Pirilya Snvadžiotoias, Vieno velkamo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja f 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Romedi- į
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas i 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- I 
terš. Abu veikalėliai vienoje kny- | 
gutėje. Kaina .................................25e !

Nihiliatai. Tragedija trijuose aktuose. |
Veikalas perstato nužudymą caro j Paparčio 

Aleksandro 11. Labai puikus ir nesun- I ’

tuviai argentiniečiai.
Artigas.

Buenos Aires,
1931-III-7 d.

Vokietijos mieste Dues- 
seldorfe prasidėjo žmogžu
džio Kuerteno byla. Jisai 
prisipažįsta papjovęs 9 žmo
nes, daugiausia moterų.

Portugalijos prezidentas 
i Carmona prašo Hooverio 
pasigailėti portugalo Soa- 
res’o, kuris dabar Bostone 
yra nuteistas mirtin. Jis 
girtas būdamas užmušė dvi 
merginas. iI 

Berlynan atėjo jau devin- ’ 
~ • m i - ’ • x tas aukso transportas iš so-smui 40 komunistų uz prieš- viety Rusijog §iuo kartu at.. 
valdišką agitaciją.________ , vežta aukso už $5,000,000. Į

Jugoslavijoj atiduota tei-

Pabandyk Dykai
Gyduolės

įsitikink, 
kad 

REMOLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thaysr 
ft ( o.. Cambridge. Maaa

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 
PepsinkSeltzer 
VAISTINĖSE 254, 50«,*K* 
SAMPEŲS DYKAI

Humoristika

*

tik Į pirtį eiti.

SKOLOS. VARGAS ĖDA. 
Jeigu skolos ėda galvą, 
kinta ir veidelio Spalva, 
krinta momentaliai svoris, 
valgyti netaip jau noris, 
(pasitaiko gi dažniausiai 
ir norėdamas negausi...). 
Ūpą perdažnai jau keiti: 
jausmas
čia panūdo, čia panižo, 
žmogus jau visai ištižo... 
Vekseliai, dar ir notaras, 
(o čia boba nuolat baras...), 
tai gerai dar, mielas broli— 
nevartoju alkoholį. 
Butų galas čia aiškiausias— 
grįžčiau, gal, namo pilniausias, 
nors skolos neatidavęs. 
bet “kurmiškos” priragavęs... 
Kas pasaulį šitą tvarkė, 
klaidą čia padarė smarkią, 
skolas, vekselius įtaisęs— 
inkvizicijas tas baisias... 
Nei tu žmogus pamiegosi, 
nei viešai iškiši nosį. 
Vos tik gatvėj pasirodei, 
girdi vis taip pat nuobodžiai: 
“Na. kuomet gi atiduosi?!” 
Ką tokiam tu uždainuosi, 
kai kišeniai net praplyšo, 
ir galai kanopų kyšo... 
Dar pridursiu aš nuo savęs, 
nes esu išpraktikavęs: 
kai tik pinigų pritrūksta, 
meilė tuoj visiems nuslūgsta. 
Niekas tokio nebemyli, 
sveikinant ir tai nutyli.. 
O kai vėl prasigyvenęs, 
gali liurbis būt ir senis, 
jaunos panos nuolat suksis: 
ne gyvenimas, o liuksus!... 
Ech tu. skola, miela skola, 
duočiau tau mieliausiai galą, 
bet tavęs nusikratyti— 
taip, kaip ausis pamatyti!

Arėjas Vitkauskas.

NABASNINKŲ SUSIVIE
NIJIMAS.

“Garsas” 16-tam numery 
skelbia ant pirmo puslapio rie
biomis raidėmis, kad Rymo ka
talikų susivienijimas turįs 11 
garbės narių, ir paduoda visų jų 
vardus. Jų tarpe figūruoja na- 
bašninkas kun. J. žebrys, na- 
bašninkas kun. A. Kaupas, ir 
kiti.

Turiu prisipažinti, jog mes 
ligšiol visai nežinojom, kad mu
sų katalikai turi nabašninkų su
sivienijimą.

žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužirusi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo-, 
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 

I Maas., 1912 e, pusi. 63.................. 25c

. Žiedą* ir keturios kitos
Aieasanoro ii. pumas ir Į apysakos: (1) Neužsitikintis
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš-; (2) Žydinti Gina; (3) Klaidą, (4) K.- •f — — , Jose nurodoma kaip žxnon«s

paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tL.................................   l*®-

Lieavių Šeimyaą Marija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
/yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Paraše Z. 
Alekna. .......................................... ^Oc.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Kodėl Ai Netikįs j Dietą? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti 64 pusi....................20c.

,*•'4
Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2Se

Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių daliu: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusL 32..............................10c.

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
dkius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs •*< 
ienygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. fl.Ot

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavs
Sau žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemes išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paras* 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Ataira- 
lo Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
10 pusL ................-........................ 1®*

viso reikalaujamos tik 28 ypatus.
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c
Arento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

į kimų komedija. Perstatymui reikia 
! 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........26c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Eoston, Mass.,
■ 1914 tu., pusi. 23............................... 10c.
“Salomėja,” arba kaip juro nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaityti* 28c

Džian Bambos SpyHaL — Ir kit<* 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai, ’ eiles, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 26c
Monologą* ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama- 

i cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
! revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
j skambios, visos geros. Tinka yiso- 
! kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m.....................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga 

rą. Parašė Robert G. Injrersoll, f&r 
niausiąs pasaulyje kalbėtojas ir Fib 

j lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......................................... 2&

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kąh
Nojus galėjo surinkti i kelias die 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį. 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Ta kur ėmės: 
tiek vandens, kad visą žemę apsem

■ lijos prietarų naikintojas.

NE TAM REIKALUI.
—Onute, ar Jonas svečiuoda- ' i

masis vakar papirosus rūkė, kad • . ........ . __
tiek daug nudegintu degtuku kitų klausimų, į kuriuos negali atsar 

i kvti jokis kunigas, yra nuosakiai n 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

Jis degtukus be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas,kunigų 
argumentas griuvi Moksiaa to 
mokslas nuo pradžios iki gale.

■ Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- 
talikų kunigas Hans Schmith papio- 

j vė merginą Oną Aumulier. Su 
' paveikslais. 16 pusi.......................10c.
! Kunigų Celibatas. Išaiškinta .tunikų 

• x bepacysiės i&tonji.
Vietos nupuolimas. Šią knygą turėtų

primėtyta ?
—Ne, mamyte.

žiebė, norėdamas pažiūrėti Į lai
krodi kelinta valanda.

KAD ŽINOTŲ.
—O kad žinočiau kur 

mirtis laukia!
—Tai ką darytum?
—Niekad arčiau tos

i kojos nekelčiau.

manęs

Apie Ką Šneka
Lietuviai Farmeriai
—Reni. kodėl tu teks links

mas? Ar biznis gerai nusisekė?
—žinai. Jonai, geriausios ma

no’prietelkos, tai bitės. O medus 
medus... Iš kiekvieno avilio išei
na gero pelno.

—Eik su savo bitėmis... An
tai ii’ pas mane patvory riogso 
keletas aviliu, o to medaus ir 
matyti nematau...

—Nemoki. Jenai, bičių pri
žiūrėti. nemoki. Aš naudoju 
dirbtinius korius, į juos bitės 
medaus kasmet privaro 40 iki 
60 svarų, o kartais ir daugiau...

—Eik. niekus pasakoji — tiek 
daug... negali būti...

—Bus, tikrai bus. Aš tave pa
mokinsiu. kaip daryti. Tik da
ryk taip, kaip aš darau.

Aš užsisakau dirbtinius 
rius pas gerą bitininką.

Už korius mažai moku. Taip 
pat duodu savo vaško.

—Hm. juk vaško ir aš turiu, 
—pratarė susimąstęs Jonas.

—Tad kodėl snaudi nosį nu
leidęs? Siųsk vašką ir užsisa
kyk dirbtinių korių pas gerą bi
tininką.

Tas vaškas, kurį siųsi, turi 
būt švarus, šviesios arba raus
vos spalvos.

—Kur buvo mano akys iki 
šiol? žinoma, siųsiu vaško ir— 
užsisakysiu dirbtinių korių, .pas 
tą jaunuolį, kuris pereitais me
tais demonstravo su bitėmis ant 
lietuviškų piknikų. Teisybė, jis 
turėjo daug ir labai tyro me
daus. Reikės susirast tik jo ad
resą. Jo vardas Levas Končis.

ko-

tį? Kur tas vanduo dZbar ^*?Kalt j Delko Reiki. žmcgniGert ir Valgyt? 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirast-1 —Dėlto, kad nonsi, atsakys kc-t 
po tvano iuodveidžiai, raudonveidžiai nemokša. Bet delko gi nonai? Deike 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtai be valgio žmogus silpsta? Ir delkc . _ - - • • > ■ _   — lt —-k a n»e* ė *> e ri*■<zizt ■"* AoilCMtlYl <!!%<-K fl

bepatystės istorija, pasekmės ir jų

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų ; 
tokia k'jrrgų globa. Parašė kun. Geo 
Tovvnsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samcgftia...............25c
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

i historijos, etnografijos, geografijos, 
i astronomijos, aritmetikos, medicinos 
j ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
' visokių patarimų apie sveikatų, budus 
Į gydymosi, vaistus, Įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go, 111- 1911 m, puslapių 392^ 
Apdaryta......................................® J
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c
Socializmas ir Religija. Labai Įdom’ 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24. ..•••••••••••• 10c
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus

Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga iietuvii 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................... $2.04
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp>

23 gTažios eilės, daugybė straipe
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi...................................Kk

vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau 1 Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mu? 
Raina IBe

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti, Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. k ai ha 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. €-3................................25c

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rūbe žiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskn- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Si .08 
Drūtais audeklo apdarais...........|1.6ė

Ben-H ar. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė I^ew

Wallace. 472 pusi............................12.08

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi.......................................... >1.W

Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ta deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32. .............................................18e.

Sveikata 
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip Kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina S2.56.

KELEIVIS
2S3 Broadvay, So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Indy Filozofas Rodo Stebuklus.

REIKĖJO PARDUOT DA-l 
VATKOS SKARMALUS, | 
KAD KUNIGUI UŽMO

KĖT.
Rokiškis. Kovo 13 d. lai

dojo biedną K. davatkėlę. 
Karstą iš bažnyčios nebuvo 
kam išnešti, padėjo vargo
nininkas. Ant kapinių iki 
duobės vežte nuvežta. Tai 
bus pirmas arklys, įžengęs Į 
šventą vietą. Duobę už pini
gus iškasė kapinis, bet nuo 
užkasimo pasislėpė. Tos el
getos skarmalus pardavus 
surinkta 50 litų ir nunešta 
klebonui. Prieš tą laiką pa
simirė vienas turtingas pil., 
tai ir klebonas iš toli pasiti
ko ir lydėtojų buvo visa ar
mija. Mat, dar katalikai te
bėra taip nusistatę; nėra ko 
gerai paėsti, nereikia ir už 
duselę pasimelsti.

MERG1NOS TARP SAVĘS 
MYLĖJOSI IR KŪDIKIO 

SUSILAUKĖ.
Pernai metų pradžioje, 

Alytaus apskr., Butrimonių 
valse., Raganiškių dvare 
tarnavo dvi merginos—26 
metų Koste Prokopaitė ir 19 
metų Sodeckaitė. Merginos 
gulėjo vienam kambary, o 
šalčiams užėjus, net vienoj 
lovoj. Prokopaitė pradėjo 
Sodeckaitei meilintis ir pa
galiau pasisakė esanti vyras. 
Sodeckaitė buvo taip nuste
binta, jog Prokopaitės mei
lei nesipriešino. Pagaliau 
Sodeckaitė nuo tos meilės 
susilaukė kūdikio. Pradėjo 
reikalauti, kad Prokopaitė, 
tikriau sakant Prokopas, ją 
vestų, tačiau šis tvirtina 
esąs mergina ir todėl vesti 
negalĮs. Visa ši byla atsidū
rė teisme. Prokopaitę ap
žiūrės gydytojai ir išspręs, 
ar ji esanti vyras, ar mote
ris.

VOLDEMARAS SULIE
SĖJO.

Voldemaras su savo šei
ma šiuo laiku gyvena Plate
liuose grovo Šuazelio dvare 
vienas, nes pats grovas išva
žiavo Į^Paryžių. Susidomėji
mas Voldemaru Plateliuose 
jau atslūgo, nes jis pasidarė 
tokiu pat Platelių piliečiu, 
kaip ir kiti. Labai dažnai jį 
galima sutikti krautuvėse, 
kur jis užeina nusipirkti sil
kių. Plateliškiai pasakoja, 
kad jis paskutiniu laiku žy
miai suliesėjo ir neatrodo 
toks “buinus,” koks buvo 
pradžioj. Jo veidas atrodo 
nuvargęs ir turįs sielvarto ir 
rupesnio žymių. Per visą 
žiemą jis dėvi vis tą pati se
ną “demisaison” paltą, kuri 
jis jau gerokai išdėvėjęs. 
Kailinių jis neturi.

Praeitą vasarą čionai at
važiuodavo daug “turistų,” I 
kurie norėdavo apžiūrėti šią' 
Įžymią Lietuvos vietą, kuri; 
gali didžiuotis ežeru ir Vol
demaru. Voldemarą saugo
ja 7 policininkai: 3 krimina
linės policijos valdininkai 
ir 4 pasienio policininkai — 
2 iš Palangos ir 2 iš Klaipė
dos. Jie visą laiką neišlei
džia iš akių savo “klientą.”

išnarin
tos kojos 
riešas?

Sloan’s
Liniment

KAS GINS ATEITININ
KUS TEISME?

Mes jau rašėm, kad “ka
talikiškiems moksleiviams” 
ateitininkams iškeltos prieš
valstybinės bylos. Byla grei
tu laiku bus nagrinėjama ir 
kaltininkai pasirenka savo 
gynėjus. “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad “ateitininkų” 
gynėjais bus liaudininkas 
M. Sleževičius, P. Leonas, 
Stankevičius ir žydas Ro
binzonas. Keista tas, kad 
klerikalai turi prisiperėję 
visokių “daktarų,” bet jų 
savo gynėjais nesikviečia, 
o samdosi “bedievius.”
KAIMIEČIAMS TRUMPI 

KERMOŠIA1 NEPA
TINKA.

Rokiškis. Po Naujų Metų 
Įvesta, kad kermošiai tęsia
si iki 2 valandai. Tas kai
miečiams nepatinka. Lietu
vos kaimiečiai, mat, nežino 
nei pradžios kermošiaus nei 
pabaigos. Latvijoj iš rinkos 
2 vai. visi išvažinėja.

L'

Paveikslėlis parodo, kaip Los Angeles mieste buvo nuleistas 
i kapą gyvas indų filozofas Hamid Boy, buvo užbertas 6 pėdų 
storio žemės sluogsniu, išbuvo užbertas 2 valandas, ir paskui 
atkastas pasirodė gyvas ir sveikas kaip buvęs.

LAIŠKAS “DANGAUS 
VALDOVUI.”

Panelė K. P., gyvenanti 
Kaune, parašė laišką ir už- 

į rašius adresą “Dangaus Val- 
Įdovui,” Įmetė Į pašto dėžu- 
I tę. Laiškanešys adresato ne- 
! surado. Laišką atplėšė poli- 
! cija. i

Tame laiške p-lė K. P. ra- 
Į šo, kad ji karštai meldusis ir. 
pasninkavus, kad Dievas 
jos pasigailėtų. Ji neturinti; 
nei tėvų, nei giminių. Turė
jusi tik vieną bernelį ir tas! 
ją prigavęs, palikdamas 
nėščia. Maniusi jau nusižu-! 
dyti, bet prieš nusižudant 
nutarusi parašyti laišką 
“Dangaus Valdovui,” nes 
mananti, kad Dievas ją už
miršęs. O kad Dievas ge
riau ją prisimintų, pridėjo 
Drie laiško ir savo fotogra
fiją. Dabar laukianti, kad 
Dievas, gavęs jos laišką, jai 

i padėtų.
Policija ištyrė ir rado, 

kad ji tikrą tiesą parašiusi' 
“Dangaus Valdovui.” Laiš-; 
ką su savo pastabomis poli- i 
cija perdavė Kauno Miesto! 
valdybos socialiniam sky-! 
riui, kad tą nelaimingą mer
gaitę sušelptų.

t
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J ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
ILE DE FRANCE—Apr. 25d p-M.) May 15 (4:3op.m.) 
PARIS—April 30 <g p. m.) May 22 (Mid»ight)
FRANCE—May 8 <S:W ?. m.) May 29 <6 p- <>
Trumpiausia gelžkeiio kelionė per Prancūziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Prancūzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS. ►

“GELEŽINIO VILKO” 
SPROGDINTOJŲ 

NESURANDA.

LAIDOJANT NORĖJO I 
KAPĄ KAMINĄ ĮDĖT.
Šiauliuose mirė piliečio 

Tėvai 
gailesčio tiesiog plau-

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių 

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klesos tiktai $150 į Klaipėdą 

ir atgal ant sekančiu išplaukimu iš New Yorko: 
BALANDŽIO-April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII” 

Laivakortės geros dviem metam.

Didžiausia Bendra Ekskursija
GEGUŽĖS-Ma'y 15 d. Laivu “UNITED STATĖS” 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

“DRAPIEŽNAS BUTLE- 
GERIS.”

Yra “butlegerių” i 
tuvoje. Ir yra jų tokių “dra- 
piežnų,” kad ir Chicagos 
“gengsteriai” galėtų daug 
ko iš jų pasimokyti. Štai, 
koks atsitikimas buvo aną
dien Tauragės apskrity. Ši
lalės policininkas su 2 kvies
tiniais nuvyko Tagučių kai
man krėsti Joną Amašių, 
kuris buvo žinomas kaipo 
degtindaris. Rado 10 kvor
tų medžio alkoholio, 1 
kvortą anodijos ir 6 svarus 
mielių.

Policininkas, rašydamas 
protokolą, anodijos buteli 
buvo pasidėjęs ant stalo. 
Staiga pil. Amašius pagrie
bė buteli ir išliejo jį kamba
rio aslon, o tuo tarpu Arna- 
šienė Veronika anodiją už
degė, — kambarys prisipil
dė liepsnos. Sudegė pradė
tas rašyti protokolas, apde
gė policininko šinelis ir pats 
policininkas vos išbėgo iš 
kambario. Denatūruotą spi
ritą Arnašienė išliejo, mie
les Amašius išnešė laukan 
ir Įmetė šulinin. UgnĮ jiedu 
užliejo vandeniu.

Policininkas Amašių tuo
met areštavo ir išvežė nuo
vadom

TR ŽYDAi ŠAUDOSI.
Vabalninkuose 15 d. va- 

ir Lie- sario po pamaldų, išėjus 
“J ‘ ■ žmonėms iš bažnyčios, iš 

vienų namų išbėgo žydė ir 
pradėjo nesavu balsu šauk
ti. Žmonės manė, kad gais
ras, bet pasirodė, kad viduj 
žydas nušovė žydaitę, ir 
patsai persišovė galvą, bet 
dar gyvas. Nusižudyti juo-j 
du buvę susitarę dėl to, kad;

PILVO VAISTAI 
PRIDAVĖ JAI 
SVEIKATOS

Nesenai Kaune smetoni- K. vienturtė duktė, 
niai fašistai išsprogdino Vol- i iš _ 
demarininkų fašistų “Tau-j kus nuo galvos rovė. Tėvas 
tos Kelio” redakciją ir “Ge-1 
ležinio Vilko” butą. Val
džia tyrinėjo, kas tą sprog
dinimo darbą atliko, bet 
kaltininkų “negalėjo” su
rasti. Tikriau sakant, neno
rėjo jieškoti.

Išsprogdinus žvalgybinin
kams “Lietuvos Žinias” 
anais metais irgi kaltininkų 
“nesurado.”

t___________________________________________

“West, Tex., Feb. 12. — Aš esu 
mergaitė 13 metų, vartoju Trinerio 

i Kartų Vyną ir esu sveika. Mary Po- 
lansky.” Tai yra naturalė pasekmė.

Trinerio Kartus 
Vynas

kažkas jiems trukdė apsi- i Pnduoda iums sveikatos, todėl kad 
Vesti ’ "''S P™®3^113 l’zd? ligų: nesugromu-

liuotas maistas, susirinkęs jūsų vidu
riuose ir sustabdo veikimą virškini
mo. Tai priežastis užsikimšimo, blo- 

Į go apetito, galvos skaudėjimas, ner- 
, < i i-v. • ! vingumas ir nemiga. Trinerio KartusKU tikybOS nubaudė 2 savai- Į Vynas išvalo jūsų vidurius ir paleng- 
tėrn kalėjimo. Bus apeliaci-i rilvo..sujrim^ Daktarai reko- 
J3- l ir didelės bonkutės su kuponu.

Rokiškio taikos teisėjas 
VisuomĮ už Įžeidimą katali-

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
GEGUŽĖS-May 29 d. Laivu “FRF.DERIK VIII”’

Linksmiausia Vyčių Ekskurija Tiesiog j KLAIPĖDĄ
BIRŽELIO-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV"

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

LIEPOS-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
LIEPOS-July 25 d. Laivu “UNITED STATĖS” 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų dėl tų, kurie dalyvaus ekskursijoje. 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortes ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti.
27 Whitehall Street, New York City

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III.
969 St. Antonio Street, Montreal, Canada

vis dar tikėjosi, kad duktė 
prisikels iš numirusių, todėl 
Įdėjus karstą į duobę, apdė
jo lentom, kad ją nepri
spaustų. Tėvas dar norėjo 
Įdėti kaminą, kad Įeitų oras, 
ir kai ji atsibusianti, kad jis 
išgirstų jos šauksmą. Bet 
žmonės vargšą tėvą Įtikino, 
kad dukrelė tikrai neprisi- 
kelsianti. Ju*.

—Birželio 17 d.

SPECIALIAI VADOVAUJAMOS EKSKURSIJOS
LEVIATHAN - - Gegnės 9 d.—27 d.-

Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant Mr. Jos. Turėk
LEVIATHAN - - Liepos 4 d.

Asmeniškai vadovaujant Mr. A. V. Bisca 
(Abi ekskursijos per Cherbourg) 

REPUBUC - - Birželio 3 d.
Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant pp. Bi~ca 

ir Condon 
REPUBUC - - Liepos 22 d. 

A>mrni»kai vadovaujant M r. H. Condon 
(Abu išplaukimai tiesiog j Hamburge)

DRĄSUS VAGIS.
Vasario 12 d. Dusetose 

anksti rytą Į Rasinienės bu
tą Įsibrovė vagis ir beveik 
per akis pavogė 500 litų.

Rasinienė iš pradžių ma
nė, kad katė baldosi, bet iš
girdus komodoj skambant 
monetas šoko prie vagies. 
Vagis vis dėl to jos nepaisė 
ir su pinigais paspruko.

NELAIME MIŠKE.
Lapainios kaimo, Trakų 

apskričio, Maleckas Rapo
las nuvyko Opničios miškan 
parsivežti malkų. Piaujamą 
medi vėjas nuvertė kiton 
pusėn ir jis griūdamas E. 
Malecką vietoj užmušė.

Kada Jus Prarandate
Spėkas ar Svarumų

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni 
ir liguisti ir turi prastą apetitą, ne
virškinimą, kenčia nuo gasų ar išpū
timo pilve ar viduriuose, inkstų ar 
pūslės įdegimo, ar chroninės konsti
pacijos, turi imti Nuga-Tone ir pa
stebėti pastebėtiną pagerėjimą, kuris 
seks jau tik už kelių dienų.

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių nešvarumų, kurie padaro 
gyvenimą skurdų. Jie suteikia jums 
geresnį apetitą, pagelbsti virškini
mui ir nuga’i gasus ar išpūtima pil
ve ar viduriuose. Nuga-Tone taipgi 
nuramina pakrikusius nervus, pašali
na inkstų ar pūslės įdegimą, stimu
liuoja ir sustiprina silpnus, neveik
lius organus, pagamina užtektinai 
raudono, sveiko kraujo, nugali kons- 
tipaciją, suteikia poilsingą, atgaivi
nantį miegą ir prideda sveikų raume
nų liesiems kūnams.

Nug*a-Tone yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake, paprašy- 

I kit jį užsakyti jų dėl jus iš savo džia- 
berio.

10 Statė St.. Boston.

GEXERAL OFFICES
45 Bmadway 

Xew Tork Clty

Rengia
Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

1 Balandžio 30 d. Specialė Lietuvių Ekskursija
2 Gegužės 29 d. Ekskursija Amer. Liet. Taut. Federacijos.
7 Liepos 23 d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
5. Rugpiučio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija 
Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen

tą arba Į raštines Švedų Amerikos Linijos,—nevčluokite.

Norint važiuoti A. L. E. C. rengiama “.Jaunuolių Ekskursija” kvie 
čiami užsiregistruoti laišku Ekonominio Centro pirmininko Dr. P. 
Puskunigio raštinėj. Adresas: Dr. P. Puskunigis, No. Grafton. Mass.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 Statė Street, New York

Išplaukia
BIRŽELIO 27 D.

New York-KIaipeda
Per Gothenburgą

Pa.

OOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Dovanai aplankant Didžiausi Pasaulio Miestą Londoną, šiai Ekskur
sijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą Londono Liet. Klinbe 
Abi Ekskursijos plauks j Klaipėdą tiesio keliu per puikųjį Kiel kanalą 

Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū
pina dokumentus bei pilnai išrengia kelionėn

LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA:

Daugiau informa
cijų. kainos ir tt. 
teikiamos parei
kalavus pas vie
tinius agentus 

arba pasGREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

per Cherbourg — 6 dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Specialis trūkis iš Bremerhaven
Arba keliaukite fAT I1MDIT G 
ekspresiniu laivu VVL»UF1I5UD

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
Berlin-Stuttga-t-Gen. von Steuben-Dresden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET, BOSTON
NORTH

GERMAN

LLOYD

PAMATYKIME LIETUVĄ 
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIU JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

DR P. PUSKUNIGIS 
A. L. K C. Pirmininkas.

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE

Walter A. Mclsaacs, G. Agt.
75 Statė Street

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGOS
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
(1) Iš New Yorko Gegužės-May 27 

o iš Bostono Gegužės-May 28
Stačiai į KLAIPĖDĄ, be persėdimo Gražiuoju CIJNARD Laivu

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš NevrYorko per Southamptoną į KLAIPĖDĄ 
Puikiausiuoju CL'NARD Expresiniu Didlaiviu 

AQUITANIA

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St„ Brooklyn, N. Y.

“.AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

BALTUTIS P. P.
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

BARTKEVIčIA P.
678 N. Main St., Montello. Mass.

BOGDON J. G.
432 W. Long Avė-, DuBois, Pa.

“DIRVA”
68 Superior Avė., Cleveland. O. 

Franklin Sav. & Trust Co. 
K. VAIŠNORA, Manager.

2615 Penn. Avė.. Pittsburgh,
GENDROL1US N.

361 Broadway, So. Boston, Mass.
KAŽEMĖKAS K. CH.

797 Bank St., Waterbury, Conn.
MAKAREVIČIUS K

95 Liberty St., Ansonia, Conn.
MOLIS P.

1730 - 24-th St., Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”

1739 S. Halsted St.. Chicago, III.- 4550 S. Paulina St.. Chicago, III.

RICHMOND TRUST CO_.
2701 E. Allegheny Av. Philadelphia 
RAUKTYTĖ MISS J.
123 Millbury St., Woreester, Mass. 

SEKYS JOHN
226 Park St., Hartford, C«nn. 

SIDABRAS K.
875 Cambridge, Camhridge, Mass. 
STULPINAS V. M.

3255 S. Halsted St., Chicago, III. 
MIKOLAINIS P.

J88 Sands St., Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS A. S.

197 Adams St., Newark, N. J. 
l'RBSZO J. J.

187 Oak St. Lawrenee, Mass. 
VASILIAUSKAS J.

811 Bank St., VVaterbury. Conn. 
**V IEN Y Be"

193 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
VARASHIS A.
So!2th & Carson, Pittsburgh.Pa. 

WE1SI L K. J.
1128 YVashington, Nomood, Mara. 

ZOLP J. J.
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• • • /« • i Naujas automobilių drau-

iniJOJ MassachuSts* valstijoj
-------- dabar yra toks kvailas auto- 
Juk inkvizicijos laikais Ro-; mobiliams tvarkyt istaty- 
mos kunigai tenai nužudė mas, kokio niekur kitur pa- 
apie 50,000 žmonių, kurie i šauly nėra. Jis reikalauja, 
nenorėjo lenktis popiežiaus kad kožnas automobiliaus 
autoritetui. O dabar šita Is
panija pakėlė revoliuciją, 
išvijo “Dievo pateptąjį” ka
ralių ir atskyrė bažnyčią. Al
gi reikia skaudesnio smū
gio? 

t Dabar iš užsienio Ispani- 

tremtiniai, o iš Ispanijos i 
užsieni bėga visokie didžiū
nai ir senosios tvarkos šali
ninkai. Daug jų jau areštuo
ta ir visi bus atiduoti teis
mui. Karaliui irgi ruošiamas 
teismas, tik nežinia, ar Fran- 
euzija ji išduos. Ant jo rū
mų Madride uždėtas areš
tas ir jie apskelbti respubli
kos nuosavybe. Visos durys 
užantspauduotos ir pristaty
ta sargyba, kad niekas neiš
vogtų esamų tenai turtų.

Karalius Alfonsas išdūmė 
Francuzijon; apskelbta 

respublika.

Ispanijoj karaliaus Al
fonso jau nebėra. Pajutęs 
žmonių teismą, jisai pabėgo 
nakties laiku kaip vagis. Pa
bėgo Francuzijon, kur jis iš- 
kalno jau prisigabeno auk
so. Prieš pat monarchijos 
griuvimą jis dar buvo pada-, • jžta visokie politiniai 
ręs su Amerikos aukso ka- - -- - r ■■
ralium Morganu sutarti dėl 
$60,000,000 paskolos, ku
riuos, matyt, taip pat ketino 
pasidėti “juodai dienai” kur 
nors užsieny. Bet tų pinigų 
jis jau nespėjo pasiimti ir 
revoliucinė valdžia dabar ši
tą paskolą nutarė panaikin
ti, nes ji nesanti valstybei 
reikalinga.

Karaliui pabėgus, Ispani
joj buvo apskelbta respubli
ka. Tai buvo didžiausia 
žmonių šventė. Visi džiau
gėsi ir bučiavosi, kad despo
tizmas jau sugriautas. Mad
rido mieste buvo didžiau
sios parodos ir mitingai. Vi
sur plevėsavo respublikos 
vėliavos. Virš miestų skrai
dė orlaiviai prisirišę respub
likos vėliavas.

Susidariusi nauja vyriau
sybė išleido manifestą, pa
reikšdama, kad politiniai 
kaliniai paleidžiami, viso
kie didžiūnų titulai panaiki
nami, dvarų žemė konfis
kuojama ir išdalinama 
žmonėms, bažnyčia atskiria
ma nuo valstybės, o mokyk
la nuo bažnyčios. Popie
žiaus atstovui tuojaus pra
nešta, kad kunigams neva
lia kišti nosies Į politiką. 
Greitu laiku bus sušaukta? 
Steigiamas Seimas, kuri? 
parašys respublikai konsti
tuciją ir nustatys jai vakly- 
mosi tvarką.

Romos popiežius išgirdęs 
apie Alfonso pabėgimą la
bai susirūpino ir nusiminė. 
Ispanija visuomet buvo po
piežių tvirčiausia atrama

savininkas turėtų apdrau- 
dęs savo vežimą nuo nelai
mės. Bet apdraudą reikia 
pirktis privatinėse kompa
nijose, nes valstija tokio 
fondo neturi. Vadinasi, val
džia čia suvaro piliečius Į 
privatinių kompanijų bučĮ. 
Ir nežiūrint ar kas išvažiuo
ja tik syki j sąvaitę, ar kas 
daužosi keliais kas dieną — 
apdraudą turi mokėt visi ly
giai. Kitas žmogus važiuo
ja labai atsargiai ir savo gy
venime nelaimės nėra turė
jęs, bet ir jis turi būt apsi
draudęs. O apdrauda kaš
tuoja iki $100 metams.

Taigi prieš tą Įstatymą 
prasidėjo kova. Valstijos le- 
gislaturon jau yra Įneštas 
bilius. kuriuo reikalaujama 
šitą Įstatvmą panaikinti, o

CALIFORNIJOJ ŽMONĖS -j0 vieton ivesti kita, daug 
MAUDOSI NUOGI. teisingesnį/

Santos Barbaros pajūry. ' Naujas Įstatymas, jeigu 
Californijoj, vyrai ir mote- jis taps priimtas, bus toks: 
•vs eina nakties laiku i Pa- niekas nėra verčiamas savo 
eifiką maudytis be kostiu- automobili apdrausti pakol 
mų, visai nuogi. Doros sar- jam nepasitaiko jokia nelai
mi pakėlė prieš tai triukš- mė: bet kaip tik jis ant ke
rną, bet policijos viršinin- lio ką nors užgauna ir pasi- 

paaiškino, kad Santos rodo pavojingas važiuoto
jas, tai jau tuomet jis priva
lo savo automobilį apdraus
ti. Jeigu jis to nepadarys, 
jam atimama teisė automo- 
bilium važinėti.

<2S
Barbaros mieste yra 1881 
metais išleistas Įstatymas, 
kuris sako, kad tarp 8 vai. 
vakaro ir 6 vai. ryto žmonės 
gali maudytis be kostiumų. 
Jis tečiaus reikalausiąs, kad 
miesto valdyba tą Įstatymą 
dabar panaikintų.

Reikalauja peržiūrėt Soario 
bylą iš naujo.

Joacuim Pita Soaris buvo 
i suimtas dėl užmušimo dvie
jų merginų Lowelly perei
tais metais ir teismas atrado 
JĮ kaltu pirmo laipsnio 

są-

AUDROS PRIDARĖ
DAUG NUOSTOLIU 

FLORIDOJ.
Tampos apielinkėj, Flori 

loj, pereitą sąvaitę siautė žmogžudystėj. Pereitą 
smarkios audros su lietumi, vaitę jau turėjo būt paskelb- 
Nauji pasėliai laukuose bu- ta jam mirties bausmė, bet 
vo sunaikinti, daug kelių jo advokatas pranešė reika- 
’.šplauta ir daug tiltų išneš- 
a. Vietomis dabar nebega

lima pravažiuot.
i 
I
I

12-TAS 
METINIS

Vietines Žinios
? . . .... .... -■ . _ -■ ------- ---- - ■— - ■ ■ --

Kaip užsidegė nedegamos tės nepastebėjo ir galvažu- 
South Bostono maudynės, džiai pabėgo. Paimt jie nie- 

South Bostone prie L ko nepaėmė, ir policija ma- 
streeto miestas pastatė nau-, 
jas maudynes. Anądien bu
vo jų atidarymas. Majoras 
Curley savo kalboj pradėjo; 
naują Įmonę girti, nes jis iš
leido jai $400,000 visuome-| 
nės pinigų.

“Šitas triobėsys yra abso
liutiškai nedegamas.” tvir
tino majoras. “Jis negali 
užsidegti, nes visas pamaty
tas iš nedegamos medžia
gos.”

Bet nepabaigė majoras 
kalbėti, kaip pasigirdo ug- 
nagesių aparatų žviegimas. 
Gaisro mašinos pyškėjo tie
siai prie naujų maudynių, 
net žemė drebėjo po jų ra
tais. Jos sustojo ties maudy
nėmis, ugnagesiai greitai 
nušoko nuo aparatų žemėn 
prisikabino švirškynes ir 
tuoj pasipylė upeliai van
dens.

Pasirodo, kad prie mau
dynių bu\o užsidegę šiau
dai, kuriuose buvo supakuo
tos plytos. Žmonės turėjo 
gardaus juoko, nes šita ug
nis kilo kaip tik tuo momen
tu, kada majoras tvirtino, 
kad čia niekas negali užsi
degti.

Banditai nušovė žmogų.
Vieną vakarą Į gazolino 

stotį ant Lechmere skvero 
atvažiavo automobilium ke
turi jauni banditai, du pasi
liko mašinoj, o du kiti Įnėjo 
į vidų, nušovė tarnautoją 
Kilev ir nuvažiavo savo ke
liais? Pro stotį tuo tarpu pra
važiavo apie 200 automobi
lių, bet niekas žmogžudys-

no, kad tie jauni ištvirkėliai 
užmušė žmogų dėl “fonių.”

1 va-Pasukit laikrodžius 
landą pirmyn.

Nuo 26 balandžio 
deda dienos šviesos 
mas. 
nio rytą visi 
Massachusetts valstijoj bus 

'pavaryti 1 valandą pirmyn.
Tai reiškia, kad pradedant 

, ateinančiu panedėliu visi 
jau 1 valandą anksčiau kel
simės ir vakare anksčiau 
baksime darbą.

prasi- 
taupv- 

Ateinančio nedėki ie- 
rytą visi laikrodžiai

I

Jausiąs peržiūrėti bylą iš Kalbės komunistų 
naujo, nes pirmoj byloj vai- * ‘ * ”
džia turėjusi pamišusio pro- Bostono 
to vertėją. Tuo tarpu ir Por-

j “nai
kintojas.”

» patriotiškos “lei- 
ir kitokie nusidėvėjęto vertėją. 1 uo tarpu ir Por-dės” i____

tugalijos prezidentas įsikišo'senų laikų forničiai nutarė 
i šitą bylą, nes Soaris yra pasidarbuoti savo tėvynei 
Portugalijos pilietis. Amerikai ir suruošti anti

komunistini mitingą 1 gegu
žės dieną ant Boston Com- 
mon. Jos pakvietė į kalbė
tojus majorą Curley, guber
natorių Ėly ir New Yorko 
kongresmaną Fisną, kuris 
yra pasižymėjęs komunistų 
“naikinimu.” Jis žadėjo pri- 
but.

Užtiko slaptų butlegerių 
radio stotį.

Revere miestely, netoli 
Bostono, federalinės val
džios agentai užtiko slaptą 
radio stoti, kuri neturėjo 
valdžios leidimo. Valdžios 
agentai sako, kad iš tos sto
ties butlegeriai siųsdavo sa
vo organizacijai visokias ži
nias sutarta kalba. Du vyrai 
buvo areštuoti.

Opera “Raganius.”
Pereitą nedėldieni Gabi

jos Choras vadovaujant Jo
nui Dirveliui iš Worcesterio 
perstatė operą “Raganius.’’ 
Prie tų aplinkybių, kokios 
susidaro perstatyt operą, 
nepadarysime klaidos, pa
sakydami, kad “Raganiaus’’ 
perstatymas išėjo gerai. Di
delius kreditus reikia duot 
Dirveliui kad jis galėjo toki 
darbą atlikt. Bostono lietu
vius taipgi reikia pagirt, kad 
jie įvertina dailę, nes Lietu
vių salė prisirinko pilnutė
lė. Reporteris.

J IEŠKĄ U PARTNERIO
Prie Kostumersko Kriaučių Biznio. 

Atsišaukite tuojaus. įnešimas mažas.
K. ŽIURINSKAS

547 Broadway. So. Boston. Mass.

I PUIKUS RUIMAI
4 Ruimai ant randos, 

šviesa, gesas, skalbynės. 
Klauskite ant pirmų lubų.
273—2-nd st.

Elektrikos 
ir piazai. 

(IT) 
So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas, 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET,
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

John Neviile, kuris plėši
mo tikslais pašovė andai pil. 
Bergersoną. buvo nuteistas 
kalėti nuo 20 iki 30 metų.

N AMAS -PARSIDUODA
Dorchester, 3 šeimynų, 18 kamb. 

reception halls. moderniškas, 3 karu 
garažas su šiluma, 3 minutės prie 
gatvėkarių. Parsiduoda pigiai. Tel.: 
Talbot 3183. (19)

»[Jei Nori Nupentyt * 
\Ar Pataisyt Namą • 
*
<
i
i
*
*11 Ticknor St, So. Boston. Mass. i 
' Tel. So. Bcs on 1396-M.

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

BALIUS
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Rengia Liet. Moterų Apšv. Pašalpos Draugyste
SUBATOJE.

25 BALANDŽIO-APRIL, 1931 M.
PRASIDĖS 7:30 VAKARE

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir SILVER STREET. SO. BOSTONE.

BUS GERIAUSIA ORCHESTRA
Užkandžių ir išsigėrimų gardžiausių. Ypatingai jaunimas turės 

daug smagumo Suaugusiems ims prirengti skirtingi žaislai. To
dėl visi prašomi dalyvauti. __

Kviečia KOMITETAS.

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nų grindų tikrai naujas (15)

K SASNAUSK \S 
363 WINDSOR STREET.

Camhridge. Mass.. Tel. Porter 1415-"

Šv. Juozo organui nesiseka.
Brostvininkai šneka, kad 

Į šv. Juozo bizni Įlindo pik
toji dvasia. Priėję jau prie 
to, kad bankas nebekešiuo- 
ja šv. Juozo čekių. Todėl 
reikėję jieškoti naujo admi-1 
nistratoriaus, kuris padėtų i 
i banką kiek nors pinigų. 
Šujieškota tūlas J. Uškaitis. 
Jis padėjęs į banką $400. 
Buvęs to švento biznio vedė
jas V. Inča turėjęs pasitrau
kti.

Nesenai buvo pavalyti be 
jokios priežasties seni dar
bininkai, o jų vieton priim- 
■as airišis sulaužė mašiną. 
Švento Juozo organą prisi
ėjo spausdinti pas lenkus.

Mašinos pataisymas kaš
tavęs apie $400. Dabar, sa
koma, kita mašina sulaužy- 
a. Kiek šitos pataisymas 
caštuos, da nežinia.

Davatkos turbut tingi po- 
teriaut, kad nelabasis joms 

į iek šposų pridarė.

i

Malevoju ir Taisau
NAMUS

Tš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
kad persikėliau gyvent į Dorchestcrį. 

R. I’ERNICKAS
2! Raven st.. DORCHESTER, Mass
Telefonas. Columbia 8093.
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Drukuojamos 
Mašinėlės 
(TYPEM ’RITERS) 

Visų išdirbysčių, naujos ir at
naujintos. $17-50 ir brangiau.

Galima gauti lengvais išmokėji
mais. Ateikit pasižiūrėti.

R. ŽIDŽIUNAS
315 E st.. So. Boston. Mass 

(Kampas Rroadway).

(22)
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LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

na. bet kurie nor važiuot Į Lie
tuvą. prirengiu visus reikalin
gus kelionėje dokumentus ir ge

niausius kambarius laivuose. 
iAtstovauju visas didžiausias 
• laivų Kompanijas. Kurie mano
te keliauti į Lietuvą ar atsivež
ti savo mylimus, kreipkitės vpa- 
tiškai arba laišku pas mane. Pa- 

(tarnavimas geras.
K. SIDABRAS

875 Cambridge Street, 
Cambridge, Mass.

v 5

C'j V

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BR0ADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas; So. Boston 4618-"'. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

(-)

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. N . : Patrukime, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
\ alymo. Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų Taip-pat visokių žolių, La- 
peiių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir peT paštą At
minkit musų adresą.

D. CABIT (R<g. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvav, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colonv Avė., 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

! LIETUVIŠKA 
į BUČERNC 
Į Užlaikome geriausią tavorą 
{parduodame pigiausia kaina. Mė- 
) sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežiu
• gus. C’hop Suey—3 svarai .
{ Pagardininiui Chop Suey, var- 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c. 
{už bonką.
t Lietuviški skilandžiai ... .«v. 85c 
{ Švieži sūriai nuo farmų.
Į Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{pigiai ir gerą.
' J. PATKAUSKA*
{ STRAND CASH MARK ET
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
| Telefonas: So. Boston 9551.

DAKTARŲ 
ADRESAI.

ir

25c.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeiai ynoms pristatymas 

musų Speciališkaaaaa.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL So. Bostoa 8784 ir 8781.
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LAIDOJIMUS' 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti ‘ 
ir sutaupina ge- < 
rokai pinigų. * 

Mano kaina < 
visiems ir visur’ 
vienoda.

> JONAS PETRUŠKEVIČIUS < 
J Lietuvi* Graboriaa
* 162 Broadvay, Sa. Bostoa, **l~- Į 

Raoidoaeo: 313 W. 3-rd atrast. < 
; ToUfSo. Kosto* 0304-W j
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.4
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MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių, Kumpio. Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

į Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

PAUL’S 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 1058.
I

Z i
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Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADWAY 

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street,
SOUTH BOSTON, MASS.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos, Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ........... $2.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.

DABAR

Taipgi

GERIAUSIA PROGA
Jeigu tamstos norėsite tinkamai 

pagerbti jūsų mirusį ir pastatyt Pa
minklą ant kapo, būtinai matykit ma
ne. nes aš atstovauju fabriką, kuris 
išdirba paminklus. Pas mane pirksit 
pigiau negu pas kitus.

Kreipkitės tuojaus pas:
VINCENT B. AMBROSE

361 Rroadway, South Boston^ Mass.
Tel. So. Boston 0897

Insurance ir Real Estate Agentas.

TeL Porter 3788

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVM, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

I LIETUV YS į

[OPTOMETRlSTASl
LIETU VYS

Išegzaminuoju priskiriu {
akinius, kreivas akis atitiesinu t 
ir amblyopiškose (aklose) aky- • 
se sugrąžinu šviesą tinkamu- { 
laiku. *

J. L. PAšAKARNIS, O. I). {
447 Broadway, Su. Boston. Mass. I
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Tel. University 9166

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
496 BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

...
| TeL Richmond 9668. Gar. 5437.

: DR. J. MARCUS
i Rusijos-Lietuvos Daktaras
Į ir Chirurgas
{ 261 Hanover St, Boston, Mass. 
| Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
(Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 
t Roxbury, .Mass.
| Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

I

Dr. G. L. Klitory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somcrset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 rak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio’’ name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

o
Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pie'ij, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgai

Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i R. J. VASIL
K 499 BROADWAY, ROOM 4, I 

SO. BOSTON. MASS. Į
£ Parduodu: NAMUS. FARMAS, J 
£ KRAUTUVES.
L Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, <
9 NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU- ] 

TUVES ir tt.
X Apdraudžia gyvastį ir sveikatą.
!' PADARAU VISOKIUS DOKU

MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, krsip-

‘ kitės, R. J. VASIL
499 Broad*an Se. Boetea, Man 
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