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ISPANIJOJ ŽMONES 
DEGINA BAŽNYČIAS.

VIENUOLYNAI SULY
GINTI SU ŽEME.

Monarchistu ir klerikalų įs
taigos išdraskytos, reakci

ninkai sumušti.
Pereitą nedėldienį Ispa

nijos sostinėj Madride žmo
nės pradėjo naikinti iš šak
nų visas monarchijos lieka
nas. Į vieną dieną buvo su
deginta 10 bažnyčių, vie
nuolynų ir seminarijų, iš
draskytos dviejų juodašim
tiškų laikraščių redakcijos 
ir daug reakcininkų sumuš
ta.

Žmonės neteko kantrybės 
dėl to, kad monarchistai su 
klerikalais pradėjo perdaug 
jau drąsiai varyt savo pro
pagandą, o laikinoji respub
likos valdžia nieko tiems 
juodašimčiams nedarė.

Pavyzdžiui, kelios dienos 
atgal klerikalų erštas kardi
nolas Pedro Segura per sa
vo pamokslą sušuko: “Te
gul bus prakeikta respubli
ka!” Vėliau jis išleido Ispa
nijos katalikams “ganytojiš
ką laišką,” kuriame vėl be
gėdiškai stoja už monarchi
ją. Sako, valdžios permaina 
Ispanijoj padariusi katali
kų bažnyčiai daug blėdies. 
Karalius Alfonsas su save 
šeimyna buvęs karštas kata
likas ir teisingai gynęs baž
nyčios teises. Todėl, sako, 
visi katalikai turi stot į par
lamento rinkimus ir balsuo
ti už tokius žmones, kurie 
gins bažnyčią. Reiškia, bal
suot už monarchistus.

Ir už tokią išdavikišką 
agitaciją valdžia kardinole 
Seguros visai nesudraudė.

Įsidrąsinę monarchistai 
pereitą nedėldienį įtaisė 
Madride demonstraciją ii 
vaikščiodami gatvėmis ėmė 
šaukti: “Lai gyvuoja kara
lius!”

Čia jau žmonių kantrybė 
pasibaigė ir jie pradėjo pa
tys respublikos priešus bau
sti. Keliolika monarchistu 
buvo sumušta ir jų demonst
racija išardyta. Paskui mi
nia puolė monarchistu laik 
raščio “A-B-C” redakciją 
kur buvo karaliaus šalinin
kų lizdas. Monarchistai už
sibarikadavo ir pradėjo iš 
vidaus šaudyt į žmones. Ant 
jų namo stogo tuojaus pasi
rodė ir kulkasvaidžiai. Prie
šingoj gatvės pusėj monar- 
chistų kulipkomis buvo už
muštas vaikas ir sužeistas 
vienas senukas. Tuomet mi
nia da labiau įniršo. Pasi
girdo šauksmai: “Mirtis ka
raliui !” “Šalin monarchis 
tai!”

Tuo tarpu pribuvo polici
ja, padarė “A-B-C” redak
cijoj kratą, rado pas monar
chistus ginklų, viską konfis
kavo, apie 20 monarchistu 
areštavo ir jų laikraščio re
dakciją užantspaudavo. Pa
skui valdžia paskelbė, kad 
jų organas “A-B-C” užda
romas.

Nuo čia minia nuužė prie 
jėzuitų organo “EI Dabate” 
redakcijos. Išdaužė langus, 
sudraskė parduodamą gat
vėj laikraštį ir sunaikino 
spaustuvę. Po to prasidėjo 
naikinimas kitų klerikaliz-

mo lizdų. Visų pirma buvo 
sudeginti centraliniai jėzui
tų rūmai, kur gyveno jėzui
tai kunigai. Paskui buvo už
kurta greta stovėjusi bažny
čia. Nuo čia minia pasistū
mė į miesto vidurį, kur sto
vėjo didelis karmelitų vie
nuolynas. Apliejo jį gazoli
nu, pridėjo ugnį, ir vienuo
lynas tuojaus užliepsnavo. 
Minykai nešėsi per užpaka
lines duris, kaip žiurkės iš 
degančio laivo.

Kada šitas vienuolynas 
jau pusiau įliepsnojo, tada 
žmonės apspito jėzuitų se
minariją Madrido vidury. 
Čia vėl medžio dalys buvo 
aplietos gazolinu ir uždeg
tos. Ugnis tuoj apsupo visą 
kunigų kolegiją.

Kada liepsnos pakilo la
bai aukštai, pribuvo ugna- 
gesiai ir pradėjo lieti vande
niu, kad neužsidegtų kitos 
triobos.

Kai karštis nuo degančios 
seminarijos padidėjo, minia 
pasitraukė atgal, ir dabar 
jau nei policija, nei gaisri
ninkai nesisteigė ugnį sulai
kyt.

Tūkstančiai žmonių, ap
siginklavę kuolais ir akme
nimis nuėjo nuo čia prie ar
čiausios bažnyčios ir pradė
jo laužti jos duris. Įsilaužę 
i vidų sudaužė visus šven
tuosius, paskui apliejo sie
nas gazolinu ir uždegė. Kita 
minios dalis tuo tarpu svai
dė akmenimis ir plytomis į 
didelį akmeninį kryžių virš 
šventoriaus vartų. Ir kada 
tik akmuo į kryžių pataiky
davo, minioj kildavo di
džiausias juokas ir klegesys.

Paskui žmonės užkure 
kunigų bendrabutį, kur bu
vo užsidarę 200 dūšių gany
tojų. Ar jiems pasisekė pa
bėgti, ar teko iškepti, tikrų 
žinių da nėra.

Liaudies įniršimas prieš 
klerikalus ir jų bažnyčias iš 
Madrido paplito po visą Is
paniją. Šį panedėli žmonės 
sudegino jėzuitų vienuolyną 
Malagos mieste, paskui įsi
laužė į puošnius atkivysku- 
po rumus, sunaikino viduje 
visus baldus ir uždegė na
mą.

Saratogos mieste išdau
žyta kunigų seminarija, o 
Cadizo mieste sunaikintas 
Santo Domingo vienuoly
nas.

Panašios scenos pasikar
tojo Sevilėj, Kordovoj, Bil- 
baoj ir kitur.

Madride sudeginta išviso

Šalis, Kur Moterys 
Perka Vyrus.

Indijoj yra daug prince- 
sų, kurios jieško karališkos 
kilmės vyrų. Bet kadangi to
kių vyrų nėra daug, tai prin- 
cesos moka už juos didelius 
pinigus. Panna kunigaikš
tystės princesa užmokėjo 

10 bažnyčių, vienuolynų ir.net $45,000 Tripuros maha- 
seminarijų. ‘ Į radžai, kad paimtų ją už pa-

Buvo laikai, kada RomosĮčią. Be to, jos valstybėlė ir- 
popiežiaus kunigai Ispani- gi pusėtiną pasogą prideda, 
joj degino gyvus žmones ant Vestuvės įvyks 28 gegužės, 
laužų. Dabar žmonės degi-! # ?-----------
na kunigų lizdus. Lazda,! Kunigas Užsimušė. 
matote, turi du galu.

UŽMOKĖJO $4,000 UŽ 
SENĄ KĖDĘ.

Pereitą sąvaitę Philadel- penki kiti asmenys buvo su- 
phijoj buvo antikų pardavi- žeisti, 
nėjimas per varžytines. Už 
vieną seną kėdę, kuri buvo 
padaryta 1750 metais, vie
nas turtuolis įvarė $4,000.
O bedarbiams tas ponas ir Vermonto valstijos gaisrai 
nikelio gal neduotų. sunaikino 1,500 akrų miško.

Į 
J

Argentinoj Neramu.
Politinė padėtis Argenti

noj pasidarė labai rimta. 
Pažangesni sluogsniai labai 
nepatenkinti prezidentu 
Uriburu. Buenos Aires stu
dentai apskelbė net streiką | 
ir įtaisė keliatą demonstra
cijų prieš Uriburu valdžią. 
Pamokos universitete dabar 
suspenduotos. Įvesta aštri 
spaudos cenzūra, o “La Cri- 
tica,” įtakingas ispanų kal
ba leidžiamas dienraštis, 
kuris aštriai kritikavo prezi
dentą Uriburu, tapo visai 
uždarytas ir jo redaktoriui 
Botanai įsakyta per 24 va
landas išvažiuot iš Argenti
nos. Tuo pačiu laiku susida
rė iš 15,000 vyrų fašistų ar
mija, kurios tikslas esąs gin
ti prezidentą Uriburu, jei 
darbininkai mėgintų jį vers
ti žemėn. Vienu žodžiu, Ar
gentinoj labai neramu. Rin
kimai provincijose tapo ati
dėti neribotam laikui.

Portugalų Sukilimas 
Numalšintas.

Portugalijos diktatorius 
giriasi sukilimą Madeiros 
saloje ir Gvinėjoj numalši
nęs, nes didžiuma kariume- 
nės dar buvo jam ištikima. 
Sukilėliai mėgino jieškot 
prieglaudos anglų laive, bet 
vėliaus pasidavė ir buvo 
areštuoti. Gaila. Bet ilgai 
diktatorius neviešpataus.

NORVEGIJOJ SUGRIU
VO MINISTERIŲ 

KABINETAS.
Pereitą sąvaitę rezignavo 

Norvegijos vyriausybė su 
premjeru Mowinkeliu prie
šaky.

Tyrinės Eskimosų 
Atsiradimą.

Ligi šiol mokslas d a nėra 
sužinojęs, iš kur atsirado es
kimosu tauta, kuri gyvena 
šiaurės Kanados ir Alaskos 
snieguose. Taigi šiomis die
nomis Smithsonian Institu- 
tion išsiuntė Alaskon du 
mokslininku tyrinėti eksi- 
mosų praeiti. Jau yra suras
ta davinių, kurie rodo, kad 
šita tauta gyvena Amerikos 
šiaurėje nemažiau jau kaip 
3,000 metų ir savo laiku bu
vo pasiekus gana aukšto ci
vilizacijos laipsnio.

Georgijos valstijoj užsi
mušė automobilium važiuo
damas baptistų kunigas 
Jackson. Važiavę su juo

VERMONTE IŠDEGĖ 
DAUG GIRIŲ.

Paskutinėmis dienomis

Kruvina Kova 
Kasyklose.

KOMPANIJŲ GALVAŽU
DŽIAI ŠAUDO ŽMONES. 
Unija reikalaujanti karo 

stovio ir galvažudžių 
nuginklavimo.

Kentucky valstijoj, Har- 
lano kasyklų distrikte, užvi
rė kruvina kova. Sužinoti 
tikrą padėtį iš kapitalistų 
spaudos sunku, nes ji meluo
ja, bet kai kurie faktai visgi 
yra aiškus. Visų pirma, ang- 
’.ių kasyklose didelė bedar
bė. Maineriai su šeimyno
mis nebeturi ko valgyt. Al
kani žmonės pradėjo plėšti 
kompanijų krautuves su 
maistu. Kompanijos pasi
statė privatinius sargus ir 
apginklavo juos. Tie sargai 
ėmė šaudyt. Gegužės 5 die
ną jie užmušė 4 žmones. Ki
lo baisus triukšmas. Pradė
ta reikalauti, kad guberna
torius prisiųstų miliciją. Sa
koma, kad to reikalavę net 
ir unijos vadai. Unijistai 
reikalavę net, kad butų ap
skelbtas karo stovis ir nu
ginkluoti kompanijų galva
žudžiai. Gubernatorius pri
žadėjo juos nuginkluoti, bet 
atėjo milicija, o kompanijų 
galvažudžiai vistiek vaikš
čioja ginkluoti. Todėl šį pa- 
nedėlį 450 angliakasių, ku
rie ligi šiol da dirbo, apskel
bė streiką. Iš viso tame dist
rikte yra 20,000 angliaka
sių, bet dauguma jų senai 
jau nedirba. Kompanijų 
galvažudžiai valkiojasi po 
visą apielinkę ginkluoti ka
riniais karabinais ir terori
zuoja žmones. Jie turi net ir 
kulkasvaidžių.

DIEVO TARNĄ KVIEČIA 
DVIKOVON.

Vengrijoj, Kunszentmik- 
los miestely, kunigo Veoro- 
so gaspadinė įžeidė vieno 
piliečio žmoną. Įžeistos mo
teriškės vyras susikirto su 
kunigu ir nusiuntė jam pa
kvietimą dvikovom Kuni
gas pabūgo ir pakvietimo 
nepriėmė, sakydamas, kad 
tikėjimas draudžia jam im
tis ginklo prieš savo kaimy
ną.

15 Maištininkų
Pasmerkta Miriop.
Ypatingas Pyapono tri

bunolas Indijoj pasmerkė 
miriop 15 maištininkų už su
kilimą praėjusį sausio mė
nesį. Be to, 56 žmonės nu
tarta visam amžiui ištremti. 
Iš viso dėl to sukilimo buvo 
kaltinama 95 žmonės, bet 
kiti buvo išteisinti.

FRANCUZAI SKOLINA 
JUGOSLAVIJAI 

MILIŪNUS.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

jos kapitalistai sutiko pa
skolinti Jugoslavijos val
džiai $41,000,000. Šita pa
skola esanti reikalinga vie
šiems darbams ir sustiprini
mui Jugoslavijos finansų.

DETROITE BEDARBĖ.
Drg. Lavinskas iš Detroi

to mums rašo: Su darbais 
pas mus labai bloga. Fordas 

'dirba tik 3 dienas į sąvaitę 
ir girdėt, kad sustos dviem 
mėnesiam. Tai bus ilgos va- 
kacijos. Bedarbių ir dabar 
daug.

Mirė Žymus Ameri-1 
kos Mokslininkas, i 
Pereitą subatą Californi- į 

joj mirė prof. Albertas A.; 
Michelsonas, žvmiausis A- ■ 
merikos mokslininkas. Jisai i 
Drofesoriavo keliose Ameri-: 
kos mokslo įstaigose, bet ii- i 
giausia išbuvo Chicagos i 
Universitete, kur per 30 me
tų jis vedė fizikos skyrių. 
Gimęs Vokietijoj, jisai at
vyko Amerikon su savo tė
vais dar vaikas būdamas. 
Pradinį mokslą išėjo Cali- 
fornijoj, paskui baigė karo 
mokyklą Annapolyje, kur 
jis vėliaus keliatą metų ir 
mokytojavo, gi aukštesniam 
mokslui įgyli išvažiavo Eu
ropon, kur jis lankė Berly
no, Heidelbergo ir Pary
žiaus universitetus.

Jo specialybė buvo fizi
ka. Jisai pagarsėjo daugiau
sia tuo, kad išmatavo švie
sos spindulio greitumą. Jis 
atliko tai pagalba veidro
džių, sustatytų ant dviejų 
aukštų kalnų Californijoj. 
Šituo budu jisai nustatė, 
kad šviesos spindulys perei
na 186,284 mylias į sekun
dę.

Nustatytais jo dėsniais 
pasiremdamas, vėliaus vo
kiečių mokslininkas Einštei
nas išvystė ir pagarsėjusią 
savo santikiuotės teoriją.

Prof. Michelsonas mirė 
susilaukęs 79 metų amžiaus.

Suėmė $6,000,000 
Plėšikus.

Chicagoj tapo suimti 6 
galvažudžiai, kurie per eilę 
metų esą išplėšę nemažiau 
kaip $6,000.000. Vieną mi- 
lioną šita šaika išlupusi vien 
tik kaip išpirkimą už pa
grobtus žmones. Pereitais 
metais Nebraskos valstijoj 
jie išplėšė banką Lincolno 
mieste, kur pavogė $1,000,- 
000. Colorados valstijoj 
anais metais jie užpuolė val
džios troką su pinigais prie 
pat pinigų dirbtuvės durų, 
užmušė du sargu ir pabėgo 
su $200,000.

Iš viso jie esą nužudę 
apie tuziną žmonių, o kiek 
padarė plėšimų, tai niekas 
tikrai ir nežino. Be to d a jie 
pagrobdavo turtingus žmo
nes ir reikalaudavo, kad gi
minės juos išpirktų. Butle- 
geris Hacket iš Illinojaus 
jiems užmokėjęs $150,000 
už jo paleidimą.

PRAŠO NAIKINTI LAU
KINIUS ARKLIUS 

KANADOJE.
Kanados ūkininkai iš pie

tinės Albertos kreipėsi į sa
vo provincijos valdžią su 
prašymu, kad ji pradėtų 
naikinti laukinius arklius, 
kurių tenai tiek privisę, kad 
išėda ganyklas ir neprilei
džia naminių gyvulių prie 
vandens.

VOKIETIJOJ 4,389,000 
BEDARBIŲ.

Balandžio 30 dieną Vo
kietijoj buvo 4,389,000 be
darbių. Tai buvo jau 240,- 
000 mažiau, negu dvi sąvai- 
tės prieš tai.

RUSIJOJ POTVINIAI.
Maskvos žiniomis, jjietų 

Rusijoj kilo dideli potviniai. 
Kremčugo apielinkėj Dniep
ras taip patvino, kad susto
jo beveik visi fabrikai.

RUSIJOS KOMUNISTAI 
NUŽUDĖ 32 INTELIGENTUS.

Lietuvoje Laukiama 
Permainų.

Vienas veikėjas iš Lietu
vos rašo adv. F. J. Bago- 
čiui, kad tenai laukiama 
svarbių permainų. Jis sako:

“Pas mus jaučiamas tūlas 
fermentas ir atmainos turės 
įvykti. Turbut irgi be krau
jo, kaip ir 1926 m. Jeigu 
tautininkai pražiopsos mo
mentą ir nereaguos, tai vis-i 
kas eis konsolidacijos link-, 
mėje visų partijų ir partijė- 
lių.”

_____________ i

Ir Graikai Turi Savo 
Voldemarą.

Graikijoj buvo kitąsyk 
diktatorius gen. Pangalos. 
Jo oponentai nuvertė jį ir 
išvijo iš Graikijos. Bet Pan
galos turi savo šalininkų 
Graikijoj ir jie dabar kelia 
riaušes, nelyginant kaip 
Voldemaro “vilkai” Lietu
voje. Atėnuose anądien 
pangalosininkai sukėlė ga
na didelį triukšmą, bet poli
cija juos išvaikė.

AMERIKOJ GIMUS MO
TERIS IŠVAŽIAVO KA- 
NADON IR NEBEGALI 

SUGRĮŽT.
Yra labai kvailų įstaty

mų. Visi žino, kokios košės 
Amerikoj pridarė prohibici
jos įstatymas. Negeriau yra 
ir imigracijos srity. Štai, šio
mis dienomis iš Detroito nu
važiavo Kanadon graikas 
Zarras su žmona. Jis yra at
eivis, o ji čia gimusi ir augu
si, bet jam leido sugrįžti at
gal į Jungtines Valstijas, o 
jai — ne. šeimyna buvo 
perskirta, ir kodėl? Ogi to
dėl, kad ji ištekėjo už vyro 
1921 metais, kuomet mote
riškės pilietybė priklausė 
nuo vyro. Jis tada buvo ne- 
pilietis, todėl ir ji pasidarė 
nepilietė. Vėliaus jisai išsi
ėmė pilietiškas popieras, o 
ji taip ir pasiliko “švetimša- 
lė.” Ar ne kvaila?

ALBANIJA NESUDURIA 
GALŲ.

Albanijos finansų minis- 
teris pranešė parlamentui, 
kad šįmet valdžia numato 
tiktai 28,000,000 frankų pa
jamų, o 31,000,000 frankų 
išlaidų.

ANGLIJA SUTRUMPINS 
KAREIVIŲ DURTUVUS.

Anglijoj nutarta sutrum- 
pint kareivių durtuvus. Da
bartiniai durtuvai anglų ar
mijoj turi 20 colių ilgio; 
ateity bus tik 9 colių. Tai pa
lengvins kareivių naštą.

IVEDA NAUJĄ UNIFOR 
MĄ ISPANIJOS 

ARMIJAI.
Ispanijos valdžia nutarė 

pakeisti armijos uniforma. 
Dabar ji bus pilkos spalvos, 
taip kaip francuzų. Iki šiol 
Ispanijos kariumenė dėvėjo 
žalsvą spalvą.

Graikijos užsienio reika
lų ministeris Michalakopou- 
los pareiškė spaudai, kad šią 
vasarą jis atvažiuosiąs Ame
rikos pažiūrėti.

BE TO DA 45 PROFESIO
NALAI IŠTREMTI.

Tarp sušaudytujų esą 22 
raudonos armijos kari

ninkai iš Ukrainos.
Vėliausios žinios iš Ry

gos sako, kad pereitą sąvai
tę komunistų žvalgyba Ru
sijoj nugalabijo 10 profeso
rių, ekonomistų ir kitokių 
inteligentų. Be to da 45 kitų 
inteligentų buvę ištremta į 
tolimas šiaurės gubernijas.

Kaip sušaudytieji, taip ir 
ištremtieji buvę kaltinami 
už “kontrevoliuciją.” Kont- 
revoliucionieriais šiandien 
komunistų žvalgyba vadina 
visus, net ir savo partijos na
rius, kurie tik išdrįsta pakri- 
tikuot despoto Stalino poli
tiką.

Pavyzdžiui, tarp tų 45 iš
tremtųjų yra prof. D. B. 
Riazanovas, seniausis bolše
vikas. Jisai nesenai da pro
fesoriavo Markso-Engelso 
Institute. Ištremtas taip pat 
ir prof. Aleksandras V. Cha- 
janovas, tyrinėjimų institu
to direktorius.

Berlyno “Boersen Cou- 
rier” prajagša^JUdJje aukš
čiau minėtų teroro aukų, 
Ukrainos mieste Charkove 
buvo dar sušaudyta 22 rau
donos armijos karininkai. 
Jie buvo suimti apie mėnuo 
atgal ir pasmerkti neva už 
sąmokslą padaryti kariume- 
nės sukilimą Ukrainoj.

Taigi iš viso pereitą sąvai
tę Rusijoj nužudyta 32 žmo
nės, ir be to da 45 ištremti.

SOVIETAI PAKĖLĖ 
MAISTO KAINAS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad paskutinėmis dienomis 
Sovietų valdžia tylomis pa
kėlė apie 50 nuošimčių kai
nas ant visų gyvenimo reik
menų. Kai kurie dalykai pa
sidarė tiesiog neįperkami 
darbininko uždarbiu. Pa
vyzdžiui, stiklas alaus paki
lo iki 2 rublių, kas Ameri
kos pinigais reiškia $1.00.

DARBININKAS ATSISĖ
DO AUKŠČIAU UŽ 

' KARALIŲ-
Japonijoj yra paprotys, 

kad paprastas pilietis nega
li sėdėt aukščiau karaliaus. 
Nežiūrint to, Tokio mieste 
vienos audeklinės darbinin
kas užlipo ant dirbtuvės ka
mino ir sakosi nenulipsiąs 
patol, pakol nebus laimėtas 
darbininkų streikas. Strei
kas tenai kilo dėl to, kad 
kompanija išmetė vieną 
darbininką iš darbo.

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
Easthamptone, netoli Bo- 

stono, pereitą sąvaitę nusi
žudė F. Rogalskis, 65 metų 
amžiaus audėjas. Jis turėjo 
11 vaikų ir išbuvo jau du 
metu be darbo. Tai, kas da
rosi “aukso šaly.”

JUGOSLAVIJOJ SPROG
STA BOMBOS.

Jugoslavijos gelžkelio sto- 
y Skoklje pereitą sąvaitę 
progo kelios bombos. Iš 

žmonių betgi niekas nenu
kentėjo.

ir.net
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KAIP INDIJOS KUNI

GAIKŠČIAI PLĖŠIA 
SAVO TAUTĄ.

Apie Indiją dabar daug 
yra rašoma, nes tenai eina 
savotiška revoliucija; bet 
kas ta Indija yra, kas ir kaip 
ją valdo, tai nedaug kas nu
sivokia. Taigi “Literary Di- 
gest” pasirūpino surinkti 
apie Indijos tvarką aiškes
nių žinių, kurias suglaudę 
mes čia paduosime ir “Ke
leivio” skaitytojams.

Jokia pasauly valdžia ne- 
plėšia taip savo valdinių, 
kaip Indijos kunigaikščiai 
plėšia savo tautą.

Indijos plotas turi 1,766,- 
640 keturkampių mylių ir 
apie 320,000,000 gyventojų.

Apie 1,087,200 keturkam
pių mylių to ploto ir apie 
250,000,000 gyventojų pri
klauso Anglijos globai, o ki
ta kas yra valdoma savysto- 
vių kunigaikščių. Centrali- 
nė Indijos valdžia yra ang
lų rankose. Ją sudaro Angli
jos skiriamas vice-karalius 
ir vietinė Pildomoji Taryba. 
Nacionalistai su Mahatma 
Gandhi priešaky dabar nori 
anglų globos nusikratyti. 
Ar indams tuomet butų ge
riau, sunku pasakyti.

Iš viso Indijoj yra 562 at
skiros politinės valstijos, ir 
kiekviena jų turi savo kuni
gaikštį ar kitokį valdoną. 
Visi tie kunigaikščiai yra da 
senovės despotizmo lieka
na, ir šiandien jie šeiminin
kauja kaip tikri despotai.

Jeigu paimsime Europos 
valdonų gaunamas algas 
kaipo rodyklę, tai Indijos 
kunigaikščiai gauna jos 100 
ir 1000 kartų daugiau.

Kunigaikščiai turi savo 
tarybą, kurią anglai vadina 
“Chamber of Princes.” Ši
tas princų butas laiko kar
tas nuo karto savo suvažia
vimus, kur svarstomi bendri 
jų provincijų reikalai, nors 
ištikrujų nieko bendra tarp 
jų nėra, jei bent tas, kad jos 
visos valdomos despotišku 
budu.

Šiomis dienomis buvo tos 
tarybos suvažiavimas, ir vie
nas korespondentas, apžiū
rėjęs susirinkusių princų 
automobilius, rašo:

“Automobilių tenai buvo 
dabruotų. ir buvo tokių, 
auksu dengti, 
daryti
mo, kiti apmušti brangiu me
džiu. Vieni nudažyti purpuro 
spalvomis, kiti liavendros, o 
da kiti žalsvai-gintariniai ar
ba šviesiai mėlynai. Iš vidaus 
jie išmušti satinomis, akso- deris, mokytojas ir jų laik
inais ir rašytais šilkais.

“Vienas ant savo stogo turė
jo šviesasvaidį, kaip karo lai
vas; kitas buvo aprūpintas 
plieno langenyčiomis, mato
mai tam, kad apsaugojus savi
ninką nuo užmušėjų. Trečias 
turėjo ant sprando pritaisytus 
vargonus, ant kurių vargoni
ninkas groja savo ponui mė
giamas melodijas.”

Ir visi tie automobiliai esą 
brangiausio pasauly darbo. 
Tik vienas Hyderabado ku
nigaikštis turįs tokių auto
mobilių apie 400.

Jeigu paimti Europos ka
ralius, tai daugumos jų pa
jamos susideda iš jų dvarų 
arba pramonės, jei kuris 
karalių šiandien užsimany
tų padidinti savo pajamas, 
tai žmonės tuojaus pakeltų 
protestą, o gal ir revoliuci
ją. Konstitucinėse valstybė
se karaliai gali daryt tik tą, 
ką jiems leidžia konstituci
ja arba žmonių atstovai par
lamente.

Bet Indijos kunigaikštis 
šeimininkauja žmonių nesi
klausęs, sako “Literary Di- 
gest.” Jis apdeda juos to
kiais mokesčiais, hHe jam

jie leidžia įstaty- į

visus tuos supuvusius smul
kiai buržuazinius argumentus 
ir manievrus dešinspamių 
oportunistu ir jų apgynėju, c 
remtų Komunistų Partijos po
litiką ir vadovybę.”

Prie šito partijos komite-

dyti, o kitaip jis apie tą dova
ną nei svarstyti nesvarstytų.”

Ištikrujų, juokinga situa
cija.

ši
ką 

Vieni buvo pa- 
iš poliruoto aluminiu-

Didelis Gaisras 
Palietė Plungę.

Komunistų Parti
joj Nariai Neturi 

Balso.
Kaip žinome, Amerikos 

lietuvių komunistų tarpe 
įvyko skilimas. Dėl šito “ne
susipratimo” vietose eina 
kova, debatai, rezoliucijos 
ir tt.

Šituo klausimu neperse- 
nai kalbėjo susirinkę ir So. 
Bostono komunistai. Jie pri
ėmė rezoliuciją ir su ja pa
siuntė net delegaciją. Rezo
liucija, kurią pasirašė V. K. 
Rymkus, P. Kubiliūnas ir N. 
Jonuška, skamba taip:

“1. Bostono A. K. P. lie
tuvių frakcija reikalauja, 
kad Centro Biuras butų per
organizuotas.

“2. Kad visokios kritikos 
ir polemikos butų ‘Laisvėje’ 
sustabdytos tokio pobūdžio, 
vartojant tokius žodžius, 
kaip ‘sklokos lyderiai.’ Vie
ton to, vartoti vardus ypatų, 
išėjusių prieš musų komu
nistų partiją.”

Ir ką jus manot, ar Bim
ba šitos rezoliucijos pa
klausė? Visai ne! Jo “Lais
vė” 90-taine numery ve kaip 
užvažiuoja rezoliucijos au
toriams per nugarą:

“Draugai iš So. Bostono 
padarė didelę klaidą, pri
imdami rezoliuciją, kurioje 
reikalauja perorganizuoti 
C. B.”

Dėlto, kad—
“Centro Biuras yra nu

skirtas K. P. Centro Komi
teto. Jis dirba po tiesiogine 
CK. kontrole. Centro Biu
ras neturi kitokios linijos, 
kaip tik KP. Centro Komi
teto liniją.”

Reiškia, lietuviai komuni
stai neturi balso. Net į savo 
vyriausį organą, centralinį 
biurą, jie negali išsirinkti 
ką nori, bet privalo klausyti 
tų, kuriuos “Daily Worke- 
rio” žydeliai nuskiria. Da
bar bus aišku, kodėl Bimba 
spiovė į lietuvius bolševi
kus ir pildo “Daily Worke- 
rio” parėdymus.

.. IŠ VYRO PADARYTA 
MOTERIS.
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Visuomenės Komitetas pra
šo pašalpos padegėliams.

Žinios iš Lietuvos pra
nešė, kad Plungė, žymus 
Žemaičių miestelis, kovo 31 
dieną skaudžiai nukentėjo 
nuo gaisro: sudegė 143 tro
besiai ir apie 1,500 žmonių 
liko be pastogės. Jų tarpe 
vra daug beturčių, dėl kurių 
urna pagalba yra neišven
giamai reikalinga. Dėl to tai 
Plungės visuomenės atsto
vai sudarė ten komitetą 
tiems beturčiams padegė
liams aukoms parinkti.

Veik nėra Šeimos Lietu
voje, kuri neturėtų giminių 
Amerikoje. Bet visuomeniš
koji parama negali vien gi
minyste remtis. Kai nudega 
pirščiukas, sopa netik ran
ką, bet ir visą kūną. Taip 
ir su Plungės padegėliais: 
tas turi rūpėti netik plungiš
kiams, bet ir visiems žemai
čiams ir visiems lietuviams.

Smulkutės aukos niekam 
sunkumo nesudaro, o krū
von sudėjus, didelį labdary
bės darbą galima nuveikti.

Kad išvengti siuntinėjimo 
išlaidų, žemiau pasirašiusi 
įstaiga praneša, kad ji mie
lai priiminės smulkias aukas 
Plungės padegėliams ir jas 
urnai persiųs į Plungę komi
tetui nemokamai.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 15 Park Row, New 
York, N. Y.

patinka; jie leidžia įstaty-į Pne S1?° partijos Komite- 
mus, kokie tik ateina jo gal-Į to pranešimo, Bimbos oi'ga- 
von; jis ima valstybės pini-: no redakcija dar prideda 

nuo savęs šitokį “pazalati- 
nimą:”

“L. Pruseika prilipo liepto 
galą. Perilgai jau jis putė į 
smulkiosios buržuazijos dūdą- 
perbiauriai manevravo — išti
sus mėnesius organizavo Ko
munistą Partijos priešus, muš- 
truodamas juos prieš partinę 
vadovybę...”

Bet tai dar ne viskas, sa
ko Bimbos gazieta. “Save 
begalinį smulkiai buržuazi
nį akyplėšiškumą ir veid 
mainystę” Pruseika paro
dęs dar tuo, kad “bjauriausi 
savo rašymą" prieš Bimbt 
jis pradėjęs spausdinti “Vil
nyje” kaip tik tą dieną, ka
da Bimbos ir Brooklyno žy
delių “Internacionalas” pa
skelbęs savo pareiškimą dėl 
jo “nukrypimo."

šiaip ar taip, visgi tai ne
mažas Prūse i kai smūgis. Jis 
gali pasidžiaugti tik tuo, 
kad Amerikoj da neįvyko 
komunizmas, už kurį jis taip 
atkakliai agitavo. Nes jeigu 
Bimba šiandien butų Justi
cijos Departamento galva 

jWashingtone, tai pasmerk
tam Leonui Pruseikai tektų 
važiuoti pas Leoną Trockį 

I turkiškų pipirų grūsti.

ST. GEGUŽIS ATMETĘS 
SIŪLOMĄ SLA. PRIE

GLAUDA! ŽEMĘ.
“Naujienos” iškėlė aikš

tėn faktą, kad p. J. Bačiu
nas sutikęs paaukoti SLA. 
senelių prieglaudai sklypą 
geros ir derlingos žemės 
Michigano valstijoj, bet nie
kas nenorįs tos dovanos pri
imti. Buvo paskelbtas ir p. 

įBačiuno laiškas, kuriuo toji 
žemė buvo siūloma. Vieno 

! to laiško kopija buvusi pa
siųsta ir SLA. prezidentui 

| St. Gegužiui, bet jis nieko 
neatsakęs.

Paklaustas per spaudą p. 
St. Gegužis, kodėl jis tyli, 
atsako, kad jis nieko apie 

j tai nežinąs.
šituo reikal 

Šito dėlei
“Naujienose”

“Tiesiog nenorint tenka 
juoktis. P-nas Gegužis sako, 
jog tokie prižadai turi būti raš- 

j tu priduodami. Tai tiesiog 
i skrupulingas atsargumas. Ta

čiau man vienas dalykas atro
do labai keistas: jeigu nori ką 
Susivienijimui duoti, tai turi 
išpildyti visus reikalingus ir 
nereikalingus formališkumus, 
o jeigu nori iš Susivienijimo, 
sakysime, didelę paskolą gauti 
(kaip tai atsitiko su Deveniu), 
tai jokių formalumų nereikia 
—duodama ant pasitikėjimo.

“Nežinau kaip butų, jeigu, 
pavyzdžiui, koks ners gerada
ris pasižadėtų Susivienijimui 
padovanoti šimtą tūkstančių 
dolerių. Gal ir tada p. Gegužis 
pareikalautų, kad iš pradžių 
visi formališkumai butu išpil-

von; jis ima valstybės pini
gų, kiek tik jis nori, ir tas 
plėšimas jam visuomet gva- 
rantuotas. Jokių atskaitų jis 
niekam neduoda ir jokios 
atsakomybės neneša.

Todėl nėra pasauly dides
nių turtuolių, kaip šitie In
dijos despotai. Žmonės te
nai vaikščioja visai nuogi, 
tik prijuostėmis apsijuosę, 
ir miršta badu, o kunigaikš
čiai turi po 400 automobilių 
ii- nežino turtams galo.

Nekitaip, žinoma, buvo ir 
Lietuvoje, kuomet tenai 
viešpatavo kunigaikščiai. O 
betgi musų patriotai norėtų 
ir vėl Vytauto laikus sugrą
žinti.

I

IR BOLŠEVIKU RUSIJOJ 
PROTEKCIONIZMAS 

VEIKIA.
Protekcionizmas labai gi

liai įleidęs šaknis monar
chinėse, biurokratinėse val
stybėse. Iki šiol mes nenorė
jom tikėt, kad bolševikų 
Rusijoj, kurią vaido žmo
nės su pretenzijom prie so
cializmo, galėtų rasti sau 
vietos protekcionizmas. O 
vienok taip yra. Štai “Lais
vės” 90 num. tavoriščius 
P. V. žalpis duoda “infor- 
meišinas” tiems, kurie norė
tų Sovietų Rusijon važiuoti. 
Taii) kita ko jis sako:

“Kompartijos nariams be 
sutikimo partijos negalima 
niekaip važiuoti, nes partija 
visuomet turi teisę reikalaut 
grįžimo. Nepartiniai gal va
žiuoti tiktai gavę SSRS arti-1 
miausios atstovybės sutikimą. 
Pakol Amerikoj nėra SSRS at
stovybės, geriausia kreiptis 
SSRS atstovybėn Berlyne.

“Ar gali pasilikti Sovietų 
Sąjungoj gyventi turistai? Ne 
visi. Būna atsitikimų, kad pa
silieka, jeigu turi gerų pažįsta
mų SSRS, kurie gali paliudyt, 
kad ištikrujų yra darbininkai.”

Reiškia, jeigu turi pažįs
tamą komisarą ar šiaip gerą 
komunistą, tai jie užtars ta
ve pas visagalį Staliną, il
gai ėsi gyventi Rusijoj. Bet 
jei tokių “prietelių” neturi, 
tai ir sąžiniškiausias žmo
gus iš Rusijos bus išprašy
tas.

Kas gi sakė, kad Rusijos 
bolševikų valdžia skiriasi 
nuo buvusios caro biurokra
tinės valdžios?

s

Jis jokio rašto, 
u nesąs gavęs, j 

Pustapėdis Į 
rašo:

nenorint
P-nas Gegužis

KOMUNISTAS IŠDRĖBĖ 
IŠ PARTIJOS PRUSEIKĄ.

Leonas Pruseika, Ameri
kos lietuvių komunistų ly-

raščių redaktorius, šiomis 
dienomis buvo išmestas iš 
partijos ir magaryčioms dar 
iškoliotas.

“Laisvės” 107-tame nu
mery, pirmame puslapy, 
juodomis raidėmis yra iš
spausdintas šitoks praneši
mas:

“Chicagos distrikto kontro
lės komisijos veiksmu ir su 
užgyrimu (Partijos) Centro 
Kontrolės Komisijos, L. Pru
seika, lietuvių dienraščio ‘Vil
nies’ redaktorius, tapo išmes
tas iš Amerikos Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos, kai
po nepataisomas 
sparno oportunistas 
apgynėjas smulkiai 
nių elementų, kurie 
ruoja ir kovoja prieš komuni
stų Partijos Įtaką ir vadovybę 
lietuvių darbininkų organiza
cijose, o ypač tarp šėrininkų 
dviejų lietuviškų darbininkiš- 
kai-klasinių dienraščių, ‘Lais
vės’ ir ‘Vilnies.’

“Išmesdama Pruseika iš sa
vo eilių. Komunistų Partija at
sišaukia Į visus klasiniai-susi- 
pratusius proletarinius ele- 

t mentus lietuvių organizacijo
se, kad jie su panieka atmestų

dešiniojo 
ir kaipo 

buržuazi- 
maniev-

AMERIKOS PREZIDEN
TAI NESIGINČIJA SU 

SAVO KRITIKAIS.
Musų “veikėjai” labai 

greitai įsižeidžia, jeigu juos 
tas pakritikuoja. Juo ma
žesnis žmogus, tuo daugiau 
lis užsigauna.

“Naujienų” bendradarbis 
?ustapėdis pastebi, kad S. 
u A. prezidentas p. St. Ge
gužis irgi nelabai myli kriti
ką. Girdi,

“p. Gegužis išmetinėja laik
raščiams, kad jie apie jį ne
mandagiai rašo. Gal ir taip, aš
nežinau. Spręsti apie tai. kas 
mandagu, o kas nemandagu ne 
mano reikalas. Tečiau neišken
čiu vieno dalyko nepažymėjęs: 
apie Amerikos prezidentus — 
tiek buvusius, tiek dabartini 
—laikraščiai gal daugiau “ne
mandagių” dalykų parašo, ne
gu apie p. Gegužį, o vienok jie 
tyli.

Taip, Amerikos preziden- 
ai su savo kritikais nesigin
čija.

LIŪDNA KOMEDIJA.
“Socialdemokrato” kores

pondentas praneša, kaip Ve- 
iuonos apielinkėj, Kauno 
ipskrity, “gudrus” viršaitis 
varė bežemius ir mažaže
mius vežti mokyklai malkų.

Kada susirinkę šitie žmo
nės paaiškino, jog jie neturi 
nei arklių, nei vežimų ir ne
gali iš už 10 kilometrų mal- 
<ų vežti, viršaitis atkirto, 
<ad jam tas visai nerupi. 
Malkos turi būt parvežtos, ir 
tiek. Kitaip busianti baus
mė.

Taigi—
“žmoneliai išsigando. Bijo

dami, kad ponas viršaitis ne
parduotų paskutines jų vištas, 
kovo 2 dieną ties valsčiaus 
valdyba susirinko su rogutė
mis apie 30 žmonių. Kiekvie
noms rogutėms teko po 2 vy
rus. Visi jau rengėsi braukti Į 
mišką. Tik dar užėjo paklausti 
viršaiti, kurioj vietoj yra mal
kos. Viršaitis žmones ėmė plū
sti. išvadino bolševikais ir lie
pė nevažiuoti iki antro parėdy
mo. Taigi, tuo tarpu neprisiėjo 
vežti malkų mokyklai rogutė
mis.

“Paskui 
atminimui 
grafavo.”

Tai yra 
kinga. Apie 30 žmonių “lais
voj” Lietuvoj ėjo su rogutė
mis malkų vežti už 10 kilo
metrų! Juk tai tikra bau
džiava.

Danijoj gyvena plačiai žino
mas piešėjas, Einar VVegener. 
Jis buvo normalus vyras ir tu
rėjo vedęs pačią. Bet štai, nela
bai senai Dresdeno ginekologi
jos profesorius d-ras Warne- 
kross padarė jam operaciją, ir 
po tos operacijos piešėjas We- 
gener pavirto i moterį. Jo žmo
na ji pametė ir judviejų susi
tuokimas buvo panaikintas. Ei
nar Wagener metė savo piešimo 
profesiją ir pakeitė savo vardą. 
Dabar jis arba ji vadinasi Lili 
Elbe. Čia parodytas dabartinis 
jos-jo atvaizdas. Tikėsit, ar ne, 
bet tai yra faktas.

Lietuvių Socialistų 
Veikimas ir Dar 

Šis Tas.

Laiškas iš Lietuvos

j

visi susirinkusieji 
šio Įvykio nusifoto-

ir liūdna ir juo-

KODĖL KITOS MERGI
NOS ŠALINOS NUO JOS?
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URUGUAY.
Urugvajaus lietuvių 

cialistų sekcija šiais metais 
žymiai sustiprėjo ir auga. 
Kasdien vis prisideda nau
jų, energingų lietuvių.

Vasario 23 musų sekcija 
turėjo visuotiną narių susi
rinkimą. Išrinkta šiems me
tams valdyba iš šių draugų: 
pirmininku Pr. Vikonis (ro
dos mokytojas, Lietuvos Sei
mo narys soc. dem. ir pabė
gęs iš Lietuvos nuo fašisti
nio teroro), sekretorium Al. 
Gumbaragis (geras “Kelei
vio" bendradarbis), iždi
ninku Fel. Bureika, valdy
bos nariais J. Lazdauskas ir 
J. Babilius.

Šitam pačiam susirinki
me nutarta imtis kovos prie
monių prieš kun. Janilionį

so-

PLUNGĖS PADEGĖLIAI 
PRAŠO PAGALBOS.
Kaip jau buvo pranešta, 

balandžio 1 d. Plungėje su
degė apie 150 namų. Nuos
tolių ugnis padarė apie 
800,000 litų. Lietuvos vi
daus reikalų ministerija pa
degėliams šelpti paskyrė 
5,000 litų. Plungėje susior
ganizavo komitetas rinkti 
padegėliams aukas.

ir kitus reakcijos apaštalus. I ’ Šis komitetas per spaudą 
Svieto perėjūnas kun. Ja- 

nilionis dabar zylioja po 
Pietų Ameriką. Nesenai jis 
grįžo iš Lietuvos, garbina 
Smetoną ir matyt turi pave
stą šnipo misiją. Nesenai jis 
lankėsi ir pas mus. Sugrįžęs 
į Argentiną Urugvajaus lie
tuvius visaip apšmeižė. To
dėl visos lietuvių organiza
cijos išleido tam tikrą lapelį, 
o tūlas rašėjas per “Pietų 
Amerikos Naujienas” gra
sina net žandus ištašyti jam.

P. S.

; kreipėsi į visuomenę prašy- 
; damas sušelpti nelaimin
guosius.

TROCKIS PRAŠOSI 
ISPANIJON.

Buvusis bolševikų vadas 
• Trockis, kuris dabar ištrem
tas gyvena Turkijoj, kreipė
si prie naujos Ispanijos val
džios su prašymu, kad leistų 
jam apsigyventi Ispanijoj, 
nes tarp turkų jam labai ne
patinką. Ispanų respublikos 
valdžia sutikus jį įsileisti.

fJEŽIURINT kaip ji stengėsi, atrodė 
kad ji negali palaikyti draugių. 

Kitos merginos iškarto būdavo jai 
prielankios, bet greitai atsigrįždavo 
ir tolindavo*.

Bet vienų gražią dieną ji patyrė 
nriežastį. .Ji nebuvo gana atsargi pra
kaito dvokimu Dabar ji Visada mau
dosi ir prausiasi su Lifebuoy Sveika
tos Muilu. Kitus užgaunantis prakai- 
ko dvokimas dingą! Baigėsi ir jos il
gesys. Dabar ji turi daug draugių, ir 
liko visų mylima

Nerizikuok su prakaito dvokimu. 
Musų odą nuolat prašalina dvokian 
čias išmatas. Vartok Lifebuoy apsi- i 
saugojimui Jo švarios-kvepiančios 
švelniai antiseptinės putos išvalė odos 
skylutes, prašalina visokį dvokimą.

Žėrianti veido spalva
Lifebuoy yra puiRus veido spalvos 

muilas. Jo svarios švelnios putos su-' 
teikia odai šviežią, aiškią išvaizdą, ir 
žėrinčiai sveiką grožę. Pradėk vartot

' Lifebuoy šiandien. .

Lifebuoy
HEAI.TH SOAP Z 

stop s bodų odor

Tšradėjas 
F. Laseck
(Lasevičius)

Apsaugokit Savo Namas
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langą Užraktu, Kalite 
atidaryti lanjrą tiek kiek 
norite ir užrakinti, taip, 
kad niekas iš lauko pu
sės, negalės at rakinti ir 
inlysti per jį. Einant 
miegoti, galėsite laikyti 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.

Maži vaikai palės l>ut prie adaro lango ir ne
galės jo daupiau pakelt ir negres išpuolimo 
pavojus. Langai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langų, turėsite didelę apsaugų už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4.00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysite daug anglių žiemų, nes prietai
sas Langus smarkiai sutraukia ir šaltis per 
juos negali įeit. Agentams didelis nuošimtis, 
klauskite.

FRANK LASECK
498 FERRY STREET, NEWARK, N. J.

Telefonas: Mitehell 2—2554
Window 

Lock

J. Griunui Detroite rašo 
iš Pajavonio štai ką:

“Iš laikraščių girdime, 
kad pas jus didelė bedarbė, 
bet pas mus kol kas da nie
kas nebadauja. Javai ir gy
vuliai labai pigus. Pasida
ryti pinigų labai sunku. 
Biednieji džiaugiasi, kad 
gali pigiai pragyventi. Beto, 
daug yra pardavėjų, o ma
žai pirkėjų, nes javams ge
rai užderėjus daug kas turi 
parduoti. Pas mus taipgi 
daug ūkių parsiduoda iš var
žytinių už skolas. Antstolis 
kasdien važinėja po kai
mus. Žmonės labai bylinė
jasi, pykstasi, pešasi, di
džiausias nesutikimas. Teis
mai kimšte prisikimšę žmo
nėmis.

“Nesenai Mariampoiės 
teismas nuteisė Ėglupių kai
mo Joną Bartišių ir iš Auš- 
Iaukio kaimo Skrandžių. 
Abu gavo po 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo už 
užmušimą Juozo Stočkaus 
iš Aušlaukio kaimo, kurį 
juodu pernai metais sunkiai 
sumušė šautuvų buožėmis. 
Abu nuteistieji buvo šauliai, 
o velionis per jų pamokas 
atsidaręs salės duris ir pasi
tyčiojęs. Už tai ji šauliai su
mušė ir nuvežtas Vilkaviš
kio ligoninėn 3 savaites pa
gulėjęs pasimirė.

“Velionis buvo geras mu
zikantas, puikiai grieždavo 
ant smuiko. Da buvo jaunas, 
tik apie.33 metų.

“Pas mus šįmet labai sun
ki žiema buvo: daug buvo 
sniego, labai šalo ir didelės 
pusnys buvo. Žmonės labai 
serga ir daug miršta. Kiek
vieną dieną kunigai po ke
lis nebašnykus palaidoja.

“Mano žmona taipgi iš 
peršalimo jau antras mėnuo, 
kaip guli ant patalo.

EIKŠ ČIA!
GauA Nauja Entrgijį 
Šiuo Lengviu Budu

I

Severą’* Esorka. malonus 
tonikas, greitai jos atbudj- 
vos. Palaiko virškinimą nor- 
ma)ų. Pata'so skilvio ligas, 
pašalina konstipaciją. at
naujina energiją. Užrikimas 
per 50 metu. Pas aptieki- 
ninkas.

lSORKa
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

sss

KELEIVIS 3

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS Kas nieko neveiki* 
To niekas nepeikia

MONTELLO, MASS. 
Bedarbė.

Bedarbei galo nesimato.

Iš “plataus pasikalbėjimo’
• v • • v v vrišėjo pisss.

“Laisvėje” buvo plačiai

)”

Tūlas laikas atgal vylėmės,; įgarsinta, kad vasai io 28 d. 
kad darbai kiek pagerės, |eia lv?^s platus-daibinmkų 
nes čeverykų dibtuvės buvo 2g?n.lzTj?’. ^-1SVeS 
pradėję kiek geriau krutėti. Vilnie* skaitytojų Pas1/^' 
Bet neilgai. Dabar darbai ir I sj svarbų pasikaibė-Bet neilgai. Dabar darbai ir 
vėl sumažėjo. Daugelis dirb
tuvių duoda dirbti tik po 2, 
3 ir 4 pusdienius į sąvaitę. 
Darbininkai nors ir padaro 
po kelius dolerius, bet už 
juos negali net skurdžiai 
pragyventi. Daug darbinin
kų vaikščioja po kelis mėne
sius be darbo, o kai kurie 
jau visi metai kaip nedirba. 
Tokių darbininkų šeimynos 
atsidūrė didžiausiame skur
de. Kad apgynus tuos nelai
minguosius nuo bado, mies
to valdžia ir labdaringos įs
taigos tuos žmones neva šel
pia. Įstaigos nurodo iš ko
kių krautuvių ir už kiek į są
vaitę galima imti maisto, už 
kurį užmoka Įstaigos. Be to, 
bedarbiams duodami padė
vėti drabužiai ir avalinė.
Ir tokiu rimtu laiku darbi

ninkai nieko neveikia.
Darbininkų veikimo ir 

bruzdėjimo jokio nėra. Ai
rių, francuzų, italų, žydų ir 
kitų tautų darbininkai, ro
dos, šitos bedarbės nei ne
jaučia ir jokio darbininkiš
ko veikimo neveikia. Lietu
viai šiame svarbiame mo
mente irgi nieko neveikia.

Komunistai pešasi tarp 
savęs už bimbizmą. Komu
nistas Kazys, kuris iš Bim
bos fondo šičia yra gerokai 
pasipinigavęs, sielojasi už 
įvykdymą bimbizmo, tik 
tam reikalui reikia aukų, au
kų, aukų...

Katalikai tamsus elemen-į 
tas. Jie tikisi pastatyti nau-ĮL®. 
ją bažnyčią ir su maldomis 
bedarbę prašalinti. Dabar 
vakarus tik ir praleidžia' 
bažnyčioje besimelsdami.

Čeverykų darbdaviai ne
snaudžia. Jie naudojasi be
darbe ir varosi numušti dar
bininkams dar 10 nuoš. al
gos.

Ir ęia apsileidimas.
Draugijų sanryšio konfe

rencija turėjo įvykti kovo 
22. Susirinko nuo trijų drau
gijų delegatai, bet sanryšio 
komitetas dėl apsileidimo 
nepribuvo, todėl ir konfe
rencija neįvyko.

Sanryšio komitetas per į 
metus laiko nieko neveikė ir • 
net savo posėdžių neturėjo, i

------i¥ok„-,d.j0 mokai 6bc valandai
Šv. Roko draugija ir Lie-! Darbininkai pareikalavo, 

tuviu Piliečių kliubas iš kad butų mokama senoji al- 
Samyšio jau pasitraukė  J ga. Kompanijos nesutiko, 
Veikiausia, kad ir kitos pa-i todėl darbininkai sustrei- 
šalpinės draugijos pasakavo, 
trauks, nes bijoma, kad’ 
Sanryšio pirmininkas, ko-' streiklaužių. Savo automo- 
munistas, neįveltų draugijii biliais parsiveža juos iš to- 
į pragaištingą politiką.

Komisaro agitacija 
nepaveikė.

jimą susirinko net... septyni 
žmonės.

Atvažiavo Bimbos agen
tas Abekas, pasišaukė į at
skirą kambariuką du Bim
bos ištikimuosius, o likusie
ji neturėdami su kuo “tar
tis” — išsiskirstė. Supranta
ma,Abekas instruktavo kaip 
“vienbalsiai” išnešti rezo
liuciją, kuri užgirių Bimbos 
taktiką.

Vienaip nubalsuoja, o 
kitaip skelbia.

Tuoj po šita “pasitarimo” 
įvyko ALDLD. 6 kuopos su
sirinkimas. Bimbiniai tuo
jau patiekia rezoliuciją, ku
ri užgiria Bimbos “žygi” 
prieš “sklokininkus.” Už re
zoliuciją balsuoja penki 
bimbiniai, o prieš ją balsuo
ja didžiuma dalyvių. Reiš
kia, rezoliucija atmesta. Bet 
pas bolševikus taip nėr: po 
kelių dienų “Laisvėje” skai
tome, kad tokiam tai susi
rinkime už pritarimą Bim
bai rezoliucija priimta vien
balsiai.

Susiprato.
Musų komunistų kores

pondentas A. Paprusietis, 
pasipiktinęs komunistų dar
bais, pasitraukė iš jų veiki
mo ir nustojo rašinėti kores
pondencijas i “Laisvę.” Per 
ilgus metus jis buvo “Lais
vės” korespondentu. Ypa
tingai paskutiniais metais, 

■ begindamas komunistų in- 
> ir šmugelius draugi

jose, daug progresyvių ir 
šiaip žmonių yra išdergęs ir 

iiškpliojęs vien už tai, kad 
tie savo laiku pareikalavo iš 
fondų tikrų apyskaitų ir iš
kėlė negražius darbus L. T. 
N. D.

Dabar šitas žmogus susi- 
i prato, kad koliot tuos žmo
nes-, kurie daug gero drau
gijom padarė, negražu.

Montellos Senbernis.

į

i į

i

DULUTH, MINN.
Streikuoja laivų krovimo 

darbininkai.
| Laivų kompanijos numu
šė darbininkams 15 nuoš. 
'algos. Pirmiau mokėdavo 
■ 70c. i valafidą ir 85c. už uri savu ....... , , Dahar nra-

Sanryšis dabar - miręs ku-

Dabar kompanijos jieško

t

- liau.
i Aną dieną streikieriai už- 
i puolė streiklaužius ir gero
kai juos apkūlė, o du kom-

Kovo 17 d. SLA 17 kuopa pan,jos automobilius sude- 
surenge adv. Bagociui pra- r ’’ 
kalbas. Prakalbų vakare, ki
tame kambary, naujo bolše
vikų “susivienijimo” kuopos 
pirmininkas, komunistas Ka
zys, norėjo suorganizuoti 
savo “gengę,” kuri nuėjus 
suardytų prakalbas, neleis
tų Bagočiui kalbėti. Vienok 
švaresni bolševikai jo agita
cijai nepritarė: “Tu, Kazy, 
eik pats ir tą padaryk — 
kalbėjo jam draugai — tuo
met mes iš tavo nelaimės 
pasijuoksime, taip kaip tu 
išbėgęs per užpakalines du
ris pasityčiojai iš kitų nelai
mės.”

Bagočius SLA. reikalus 
nušvietė gerai. Daug čia bu
vo ir bolševikų, bet ir jie ra
miai užsilaikė, o Kazys nu
leidęs nosį gatvėje vaikšti
nėjo.

i

gino.
Kad apsiginti nuo strei

kuojančių darbininkų, kom
panijos prisisamdė mušei
kų. jiems moka po $5 Į die
ną.

Bedarbė čia didelė. Tūk
stančiai darbininkų vaikš
čioja be darbo. Daug darbi
ninkų i čia suplaukia iš ki
tur, jieškodami darbo miš
kuose ir geležies kasyklose. 
Bet dabar kempės uždary
tos ir kasyklos nedirba.

Kas dar dirba miškuose 
ar ūkiuose, tai gauna $20 Į 
mėnesi. Bet ir šitas darbas 
sunku gauti. Darbas reikia 
pirkti iš agentų, kurie ima 
nuo 2 ligi 5 dolerių.

Tai šitokia padėtis musų 
apylinkėj.

K. Inžinierius.

K iekviena lietuvė gaspadinė pasidi- 
džiuoja savo blyneliais. Padarykit 

juos da gardesniais duodami juos su 
La Touraine Kava—tai kava su raudonu 
pnodnlm ant skardinės—Naujos Angli
jos geriausia.

Pirkite ją šviežiai sumaltą, arba jei 
turit maltuvą, pirkit pupas ir asimalkit 
patys namie.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

kuriems galams veidmai
niauti ir dangstytis demo
kratine platforma?

♦ ♦ »

Kiek aš numatau, tai ši
tas Pittsburgho sandariečių 
“manifestas” buvo taiko
mas ne tiek “Sandaros” rei
kalams, kiek SLA. Dalykas 
tik tame, kad neišdrįsta pa
sirodyti viešai, jog jie, kaip 
ir “Sandara,” stoja už Ge
guži ir Vitaitį. Jau dabar 
musų sandariečiai ruošia 
dirvą ateinančiam SLA. sei
mui. Kuo gi kitu gali išaiš
kinti tą grasinimą “Naujie
noms,” kur sakoma, kad jei 
“Naujienos” nesiliaus skan- 

idalinusios (suprask sanda
lai riečių SLA. viršininkų klai- 
nes’das rodydamos) tai ir jos 

pertoli nuvažiavus1 gaus tokį užmokesnį, kaip 
bekritikuodama p. S. Gegu- gavo “Vilnis” ir “Laisvė.”

Tai tipingas grasinimas,

PITTSBURGH, PA
Musų sandariečiai ir jų 

manifestas.
“Sandaros” 13 num. mu- 

'■ sų sandariečiai paskelbė 
gana įdomų "manifestą,” 
po kuriuo pasirašė: Juozas 
Virbickas, Jonas A. Katkus, 
Petras Pivariunas, John A. 
Rūkas, Frank Pikšris ir Ben. 
Lapeika.

Pirmiausia savo “mani
feste” sandariečiai aptaria 
“Sandaros” reikalus, o pas
kui pereina prie kitų “tautiš
kų” laikraščių. Jie piktinasi 
kam “Vienybė” organizuo
ja "Federaciją,” kam ji puo
la sandariečius ir p-nią Vi- 
taitienę.

Pittsburgho sandariečiai 
nepagiria ir “Dirvos,” 
ji, girdi, p--------------------

i

“REVOLIUCIJA” VERDA; BIMBINIAI
UŽĖMĖ “LAISVĖS” TVIRTOVĘ!

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 26 d., lietuvių

'pasirodo 14 jaunuolių ir už-
-v v* _____ ^įtraukia “Internacionalą.”

komunistų frakcija iš 7 na-j 7. sus^°ja’ nors nekurieauuiuui^ių nan-vija xo • xx<»-, . - ■ . . ..
rių ir Frankfordo ALDLD. įbai nerangiai Bolševikų! 
kuopa iš 3 komunistų ir 6 i.iaYai 
paprastų narių surengė ker-lse-\°- Kitų porą dainelių ne
mosiu arba, kaip jie vadina, g2įįu papeikti.
apsimazgojimo nuo sklo- 

kos dieną.”
Aš, kaipo 

skaitytoja per 7 metus, irgi 
mačiau reikalo nueiti pasi
klausyti, ko ta “sklokijada”■, .. -
nori iš to biedno A. Bim-: įas,..y?Ic,a manyt1’ 
bos?

Lietus pylė kaip iš viedro. 
Bet aš manau sau, juk ne 
cukrus, neištirpsiu. Nors ne
labai toli man į svetainę, 
bet sušlapau pusėtinai.

Įėjus svetainėn pamačiau 
ir drg. Bimbą, šešių vyrukų 
apstotą. Užpakaly stovėjo 
J. Rutkauskis. “Ot, vargšas 
tas Bimba”—pamaniau sau. 
“Turbut buvo užėjęs pas 
kliubo gaspadorių, susivėla
vo i salę įeiti ir dabar tapo 
sklokininkų apgultas.” Me
čiau pasigailėjimo žvilgsnį, 
bet nepatėmijau, ar jis matė 
ar ne..

Salėje jau radau porą tu
zinų gerbiamos publikos. 
Kiek vėliau prisirinko apie 
pusantro šimto, bet nedau
giau.

Truputis ligi trijų, prasi
deda “apsimazgojimo” ce
remonijos. Atsistoja žmo
gus, kuris nedaro garbės nei 
pavienių, nei vedusių tarpe, 
ir paaiškina susirinkimo 
tikslą. Po jo pasirodo musų 
popiežius, A. Bimba.

Kelinės jo susiraukšlėję, 
plaukai susivėlę — tikras 
proletaras, manau sau. Ir 
kokių velnių iš jo nori tie 
sklokininkai? Juk tai ne 
buržujus.

Pirmininkas pradėdamas 
kalbą kviečia Lyros chorą 
padainuoti keletą dainelių. 
Bet... pasirodo generolas be 
armijos, t. y. “prof.” Jurčiu
konis ir prašo publikos pa
laukti, kol choristai susi
rinks.

Prasideda prakalbos. Pir
ma tema apie bedarbę ir 
sunkų gyvenimą. Visi tyli ir 
nuo širdies klauso, ką bol
ševikų popiežius pasakys 
apie šitą sunkią padėtį ir 
kaip iš jos išbristi. Bet Bim
ba visas viltis išsklaidė. Sa
ko, stokite į bedarbių tary
bas, sumokėkite po $1.00 ir 
kovokite už bedarbių pašal
pą, kurios tikrų tikriausiai 
nei vienas negausite.

Pabaigęs šitą bolševikiš
ką antifoną, paprašė Ame
rikos komunistų partijai au
kų. Suaukuota 
tais.

Pirmininkas 
chorą dainuoti.

- - i Po dainų pirmininkas 
; perstata Jeruzolimos pilietį,

“Laisvutės”'fP?-
- - našų į buržujų. Jis rėžia

- - - j“spyčių” angliškai, žinoma,
su dideliais pasigyrimais, 

' jog jis

I

$40 su cen-

vėl kviečia 
Ant scenos

meluoja.
! ‘ Po jo ir vėl seka tas pats 
Bimba. Kalba kita tema ir 
pats kalbėtojas, matomai, 
nedrąsus, nes gerai žino, kad 
čia visi netylės.

Bimba pradeda “skloki- 
ninkus” “skalbti.” ~ ‘ “
kos pasigirsta 
“Kas tau sakė?” 
ka vienas. Kitas: 
luok!” “Neduosim 
ti!” “Jeigu esi bolševikas, 
tai sakyk teisybę!”

“Sėskis tu, išdavike, re
negate!” — šoko bolševikų 
žvaigždė su šilkinėm pan- 
čiakom, kurios kaštuoja 
virš $2,000 kapitalistiškų 
dolerių. (Mat, tūla musų 
komunistė “konfiskavo” 
krautuvėje buržujiškų pan- 
čiakų. Tas jai atsiėjo apie 
$2,000.) Ją paseka du nebe
jauni vyrukai. Prisideda da 
7 ir da 2, ir kyla tikra bata
lija.

Nuo steičiaus nušoko pir
mininkas ir visa gerkle ėmė 
šaukti: “Sėskis, Senas Vin
ce ; sėskis drg. Jatuzėne!”

Vieni rėkia sėskitės, kiti 
-—nemeluokite!

Man visai neaišku, kame 
čia dalykas. Norėtųsi žino
ti, ką Bimba meluoja, bet 
tie nedaverkos bolševikai 
neduoda Senam Vincui pa
aiškinti. •

Net kumščiais grūmoda
mi Senam Vincui liepė sės
tis ir tas žmogelis atsisėdo.

Biskutį aprimus, vėl pra
deda Bimba kalbėti. Bet 
Šleževičius šaukia: “Meluo
ji!” p.—“šarap.” “O kas 
tu tokis?” “Tu šarap!” Ir 
vėl vieni prie kitų, ir jau 
kimba už krutu.

Pavargę apsimalšino ir 
vėl klausomės Bimbos. Bet 
neilgai. Koks tai nepažįsta
mas žmogus surinka: “Me
luoji, rupuže!” Ir vėl nauja 
batalija. Vieni kitus bando 
pulti, bet viskas nurimsta ir 
melagis meluoja toliau tik 
truputį gabiau, kad ne taip 
greitai pačiuptų.

Baigęs kalbėti sako, kad 
visi galite duoti klausimus. 
Taigi Senas Vincas klausia, 
koks skirtumas tarp lenkų ir 
Amerikos komunistų parti- 

■ jos centro? Lenkai, girdi, 
> smurtu užgrobė Vilnių, o

Iš publi- 
replikos. 
— sušun- 

“Neme- 
meluo-

AKPC. užgrobė “Laisvės” 
bendrovės įstaigą.

Čia Bimba griebėsi kons
titucijos ir^ako, kad “Lais
vė” jau nuo 1919 metų ne
buvo šėrininkų laikraščiu, 
bet partijos. “Tai kuriems 
velniams šaukėte šėrininkų 
suvažiavimą? Ar kad pa
remti geležinkelių kompa
nijas? Gal gavot iš jų ko- 
mišiną savo raudonam biz
niui?”

O vienas senyvas žmogus 
atsistoja ir šitaip Bimbai per 
nosį užvažiuoja: “Koks skir
tumas tarp biznierių ir dar
bininkų vadų, kaip Bimba? 
Biznierius, turėdamas vieną 
kiibasą, nori įsigyti ir kitą, 
kad antrą dieną turėtų ką 
kostumeriams parduot. Dar
bininkų vadai turi po dvi 
moteri ir nori gaut dar tre
čią. Taigi klausiu, ar ir jie 
pačias pardavinėja, kaip tie 
bučeriai dešras?”

Bimba čia nuraudo ir sa
ko, tur būt tu pagal save 
sprendi.

Tai šitaip baigėsi Phila
delphijos bolševikų “apsi- 
mazgojimo atpuskai.”

Bronė Kaciušienė.

BRIDGEPORT, CONN. 
Tik atvažiavo Į Ameriką ir 

kojos neteko.
Balandžio 20 musų du lie

tuviu patiko nelaimė. Namų 
statymo kontraktorius Pet
ras Mažuolis apsiėmė patai
syti Mikolo Lukaševičiaus 
namų stogą. Pasisamdė tik 
ką atvykusi iš Lietuvos 20 
metų vyruką ir pradėjo dar
bą. Bet čia ivyko nelaimė: 
abudu nuo stogo nuki lto že
mėn ii- Mažuolis labai susi
žeidė nugarkauli, o jaunas 
amerikonas išsilaužė koją. 
Šito jauno vyruko nelaimės 
dieną buvo ir pirmoji darbo 
diena Amerikoje. Dabar 
abudu guli ligoninėje ir var
giai iš jų darbininkai bus.

Reporteris.

žį ir Vitaitį.
Ištikrujų yra už ką pykti, ! nors jo nieks nepabugs. Su 

“Vienybė” 1 
smetonlaižių federaciją ir-į “Naujienas,’ 
i ' ' x ' ’ 7 - ” '

sandariečiai prisidėtų. 1 uo, Pittsburgho sandariečiai ge- 
tarpu sandariečių tarpe dar'riau padarytų, jei padėtų 
randasi (nors labai mažai) į “Sandarai” apsimokėti nors 
ir tokiu, kurie Smetonos lai- buvusiam redaktoriui sko- 
žyt ir garbint diktatūrą ne
nori.

Už šitą neklaužadystę 
“Vienybė” sandariečius 
dažnai įgnybia. Jei “Vieny
bė” tik Smetoną laižytų ir 
garbintų diktatūrą, o sanda
riečių nežnaibytų, tai ir 
Pittsburgho sandariečiai ne
rašytų “manifestų;” viskas, 
taip sakant, butų O.K., nes 
ir vienybiečiai, ir dirvinin- 
kai ir sandariečiai visi juk 
geri tautininkai, patriotai.

Pittsburgho sandariečiai 
mano, kad “Sandaroje” ga
li sutilpti, ir bendrai dirbti, j_____
ir vienybiečiai ir dirvinin- v0 mėnesį šios konservato- 
kai. Jei taip, tai šitie žmo- rjjos mokytojai davė kon- 
nės politiniai ignorantai. Jie cerįą ~ 
nežino savo organizacijos trumpas, bei tikrai geras, 
principų ir politinės platior-į parjn^ geriausi muzikos 

z x„ ... kuriniai, kuriuos išpildė so
listai ir įvairių instrumentų 
muzika. Labai gražiai pasi
rodė Genovaitė šidiškaitė, 
kuri mokina čia dainavimą; 
Juozas Grušas, pučiamųjų 
instrumentų mokytojas; Mi
kas Jozavitas — pianistas, 
smuikininkas Lulų Reber. ir 
kiti. Solistams akompanavo 
konservatorijos vedėjas A. 
S. Pocius. Chicagietis. _

suorganizavo j užmokesniais patartina neit
_______j_________ , nes jos savo 

norėtų, kad prie jos ir visi reikalus apsimoka pačios.

las.
Špicbukų Respublikos 

Pilietis.

PITTSBURGH, PA. 
Tėmykit.

Pittsburgho lietuvių kapi
nių draugijos pusmetinis su
sirinkimas įvyks gegužės 
17 dieną 2 vai. po pietų 1723 
Jane st. L. P. W. P. svetai
nėje. Sekr. J. Urbonas.

Chicago, Iii. — Chicagos 
lietuviai gali pasidžiaugti 
turėdami gerą Beethoveno 
muzikos konservatoriją. Ko-

Programas buvo

mos. Jie net užmiršta, kad 
jų organizacija vadinasi de
mokratinė.

“Sandara” skelbia, kad ji 
stojanti už laisvą, nepri
klausomą, demokratinę Lie
tuvos respubliką. Vyriausia 
šalies valdžia, girdi, ir suve
renas, yra pati tauta, išreiš
kianti savo valią slaptu ir 
tiesiu balsavimu visų pilna
mečių ir pilnateisių gyven
tojų. Tai liaudininkiškai de
mokratinis nusistatymas.

Tuo tarpu kokie gi prin
cipai “Vienybės” ir “Dir
vos?” Šitie žmonės 
principų neturi. Bet... iš jų Skaitant nuo viršaus 23-čioj 
darbų galime juos pažinti, eilutėj tenai pasakyta: 

“Smarkiai susibarė ir grasi
no muštis ALDLD. CP. ko
miteto nariai.”

Turėjo būt taip: “Smar
kiai susibarė ir grasino muš
tis ADAD. CP. komiteto na
riai.”

Viskas kita tvarkoj. 
“Kel.” Skaitytojas.
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KLAIDOS ATITAISYMAS 
“Keleivio” 19-tam nume

ry, Detroito korespondenci- 
jokių joj yra įsiskverbusi klaida.

TĖMYKITE!

"Raganius"
LAWRENCE!

NEDĖLIOJĘ,

17 Geguzės-May,
1931 m.

Lietuvių Salėje,
41 Berkeley Street, 
Lavrence, Mass.

Prasidės 2:30 po pietų.
Perstatys Bostono Gabijos 

Choras. Tai bus tikra Dainos 
šventė! Visi Lawrenciečiai pra
šomi atsilankyti pamatyt tą 
puiku “Raganių.”

GABIJOS CHORAS

Paskaitę jų spaudą mes tuo
jaus pamatysim, kad šitie 
politiniai analfabetai viso- | 
kią demokratiją -mina pur
vynam Jie stoja už Smeto
nos diktatūrą, už italijoniš- 
ką fašizmą (gal labai pa
mėgo spageti?), už “tautos! 
vadą,” už smurtą ir net už' 
lietuvišką karalių.

Einant iš to, kas aukščiau; 
pasakyta, argi neaišku, kad 
demokratingi sandariečiai 
negali vienam suole sėdėti 
su juodais reakcininkais? O 
betgi Pittsburgho sandarie
čiai tiki, kad vienam suole 
jie išsitektų, jei tik nepultų Nužeminta kaina bus tik per trum-

Štai Gyduolės Su 
Kuriom Išgydė 
Daug Žmonių.

Dabar proga tas geras Gyduoles 
Įsigyt nupiginta kaina.

sanrlsiriprnČ n-nirv; Vitaitipl P? ,aik!>’ todėl reikalaukit tuojaus. bdnaa.! 1CC1Ų, p nlOJ VlLaiue j JUS pamatysite kokią naudą jums jos 
nės, pp. S. Gegužio ir Vitai- suteiks. Pavartojus mus jryduoles, 

' «jus atkrausite sunaikintą sveikatą ir
Vll7., . . . ... I vėl busite tvirtais vyrais ar moteri-Sitaip galvoja ne tik ritts-!>nis. Jos padarytos iš žolių ir neturi 
burgho sandariečiai, bet ir ne chem,kaH?- Jos *teros
ponas Biekša (atsiprašau, No. 1. Com Sustiprinimui kraujo 
ąš.norėjau sakyti centras), __ _  ________  Su vai ni rūmui 

Kuosų vidurių — 25c.
C. D. M. Sutaisymui vidurių, labai 

gerai veikia — 50c.; 3 baksai—$100.
No. 3. E. F. Nuo nervų, išgąsčio, 

į galvos skaudėjimo, bemiegės—10c. 
I arba 3 už $100.
| KIDNEY AID, nuo inkstų ligų, 
į strėnų skaudėjimo — 50c.

Nuo Baltųjų — $1.00.
K. K. D. nuo Reumatizmo, rankų 

ir kojų skaudėjimo — $1.00.

Jei tas centras kitaip galvo
tų, tai “manifesto” auto-! 
riams butų paaiškinę, kad t 
demokratiniai “Sandaros” 
principai jokiu budu nesu
derinami su fašistu “Vienv- 
be” ir “Dirva.”

Bet gyvenimas rodo, kad , ... ..440 ~ i__n _ • • am, I visokias gyduoles prisiunčiamo per
tlC SandnTOS principai tik paštą visur. Su orderiu siųskit ir pi- 
popieriuje gyvuoja, o daž-' ni^s 
nai net ir iš popieros Sslys-Į KAZELLS BOTANICAL CO. 
ta ir principų vietoje “kva-' 
toja” žiopliai. Jei taip, tai. i

Herb Specialist
108 W. BROADHAY. 
SO. BOSTON, M ASS.
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—Sveikas gyvas, Maike.{bų vaikščioti? negalė-
—Sveikas, sveikas, tėve: čiau. Juk tai butų apibrozi- 

nors kartą ir tu žmoniškai jimas pono Dievo, 
pasisveikinai. j —Tiems žmonėms aš ne-

—Dievo vardo nepami- pritariu, tėve. Aš žinau, kad 
nėjau, laitu jau rokuoji, rūbai musų kūną 
kad žmoniškai.

—Kamgi reikia 
vardas visur valkioti? 
tu ir poteriuose 
neimk vardo Dievo dovanai.

—Bet jeigu mes nepami- 
nėsim susitikę pono Dievo 
vardo, tai iš kur mes žino
sim, kad katalikai esam?

—O kam tas reikia žino
ti? Argi mums svarbu kokio 
žmogus tikėjimo? Tegul jis 
sau būna kokis nori, bile tik 
geras žmogus.

—Čia didelis difrensas, 
Maike. Susitikęs kataliką tu 
gali šnekėti ką nori, per 
snuki jis tau neduos, ba jis 
bijo Dievo, pažįsta grieką. 
O su kitos vieros žmogum aš 
neužsivieryčiau: jis gali vi
sokią svinstvą padalyt.

—Didelę klaidą, tėve, da
rai. jei perdaug katalikais 
pasitiki. Argi nežinai, kad 
iš katalikų yra vagių, plėši
kų ir kitokių nenaudėlių?

—Jes. vaike, pasitropija 
ir katalikui sugriešyti. Bet 
katalikas prieina spavied- 
nės. ir vėl gud žmogus.

—Su tokiais žmonėmis aš 
labiau bijočiau turėti reika
lų, negu su kitais. Tikintieji 
žmonės visą savo kaltę su
verčia velniui, kurio tikre
nybėj nėra, ir jaučiasi esą 
nekalti. Toks žmogus tikrai 
pavojingas, nes jis gali tau 
galvą pramušt, ir atlikęs iš
pažintį jausis nekaltas.

—Tuščia ju. Maike, tų 
velnių. Gal gi jų ir nėra, 
kaij) tu sakai. Va, zakristi
jonas davė man gazietą iš 
krajaus. Ar žinai. Maike. 
net plaukai ant plikės šiau
šiasi beskaitant. Dievaži. 
Maike, svietas tenai baigia 
durnavot.

—Kodėl?
—Nagi prarieda nuogi 

vaikščiot', nori net tokią su- 
saidę tverti, kur mitingus 
laikytų kelines nusimovę. 
Anistagat! Ve, kažin koks 
Vita Nova rašo: “Idėjos 
draugrū, šalin rūbus! Tver- 
kim nuogųjų draugiją!” Na. 
pasakyk. Maike, argi tai m 
kreizių darbas?

—Taip, tėve. Yra pasau
ly daug keistuolių. Tarp tų 
kcistolių mes randam ir to
kių, kurie nepripažįsta rū
bų. Jie sako, kad senų seno
vėje žmogus nenešiojo rūbų. 
Jis gyveno arčiau gamtos, 
buvo sveikas ir stiprus, to
dėl turi ir dabar taip daryt.

—Na, ar tu, Maike, galė
tum nuoi-i.s prie nuogų bo-

Dievo
Juk 

kalbi, kad

MEDUS
Rašo Dr. A. J. Karalius.

Visi gerai žinome kas yra 
medus. Tai savo rūšies sul
tys, kurias bitės ištraukia iš 
augalų ir žiedų liaukų, pas
kui suleidžia i korius. Me
dus priklauso tiems daik
tams. kurių maistingumas 
tikrai Įrodytas. Senovėje 
medus turėjo didelę reputa
ciją kaipo vaistas Įvairiose 
ligose. Garsusis Pitogoras 
sako, kad medus prailginęs 
jo gyvenimą. Senovės grai
kai ir dauguma kitų tautų 
medų dažnai kaipo vaistus 
vartodavo, čionais, žinoma, 
reikia pasakyti, kad tai bu
vo jų bandymas pasinaudo
ti augmenų ekstraktais, ku
rie, be abejonės, visuomet i 
medų patenka. O jei medus 
surinktas iš tokių augalų, na. .Koriuose medus visuo- 
kurie turi neabejotinų gy- met tyras ir nesufalsifikuo- 
dančių ligas ekstraktų, tad tas. Medus vidurių nekieti- 
jisai gali būti kaip tik geras , na, bet dažnai dar liuosuo- 
vaistas. į ja.

Tikras, nefalsifikuotas į

liarėmis darbo valandomis 
neišeikvotą prie kito darbo 
energiją pašvęstų SLA. dar
bams?

Bet, sakau ir tvirtinu, kad 
mano žmona SLA. Centre 
jokio darbo nejieškojo ir ne
prašė ir todėl p-lė Jurgeliu
tė negalėjo jai darbo ne
duoti. Tai yra vien išmistas, 
matyt, tam tikrais s umeti- 
mais leidžiamas. Kas mano
ma tokių pliotkų platinimu 
atsiekti, tai palieku paaiš
kinti patiems tų pliotkų au
toriams.

Priimkite, gerb. Redakci
ja. mano gilios pagarbos 
Jums pareiškimą.

S. E. Vitaitis. 
“Tėvynės” Redakt.

Rcd. Pastaba: Mes atsi
klausėme p-lės P. Jurgeliu- 
tės. ar ponia Vitaitienė yra 
kada nors prašius darbo S. 
L. A. raštinėje, ir gavome 
sekama nuo jos paaiškini
mą: “Ne p. Vitaitienė, bet 
pats p. Vitaitis prašė savo 
žmonai darbo S. L. A. rašti
nėje, tačiau p. Vitaičio pa- 

Turime visokie medaus. :i;li>n;g nebuv0 P"’
Koki augalai apielinkėie, (,el. Jam, £efal zl"o™

- - - - kurių nematau
reikalo čionai minėti, nes tai 
neliečia visuomenės. Taipgi 

.turiu pastebėti, kad labai 
nerimta svetimoje spaudoje 

i išeiti su tokiais mažmožiais, 
todėl kotrumpiausia ir atsa
kau i gerbiamo ‘Keleivio’ 
Redakcijos paklausimą.”

’ i Dabar skaitome ŠĮ ginčą 
Tai tiek apie medų galiu baigtu.

pasakyti musų bitininkui /\ n/v
C. L. Končiui, kuris North, VISKO PO BISKI 
Abington, Mass. turi daug' 
bičių ir užsiima medaus' 
prekyba. Patardamas dau- 
giaus medaus valgyti, o ma-' 
žiaus cukraus, turiu pasaky-' 
ti. kad

ne asimiliuojami (pereina 
Į kūną) be jokių pakeiti
mų, o paprastas nendrių cu
krus turi būti pirmiausia iš
sklaidytas. Jei virškinimas 
kiek pakrikęs, tai cukrus 
tiktai kenkia. Dažnai to
kiuose atsitikimuose galima 
medų valgyti.

Medaus skonis pareina 
mums iš skirtingų žiedų 
kvapsnių. Kai bitės paima 
žiedų saldumynus, tai jų 
viduriuose cukrus suskaldo
mas i glukozą. Reiškia bitės 
suvirškina augalų saldžiuo- 

; sius daiktus, kad mums virš
kinti beveik nereikėtų. Kur 
tu čia geresnį maistą bera- 
si? Paskui bitės medų sulei
džia i korius ir vašku užlipi-

NAUDINGI DALYKAI 
MOTERIMS ŽINOT

Jeigu “aisbaksy” pasidaro ne
geras kvapas, tai padėkit ant 
lentvno dėžę koksų (coke). Jei
gu koksų negalit gauti, tai pa
bandykit jų vieton padėti medi
kių anglių.

Kad kandys per vasarą nesu
ėstų kailių, tai visų pirma paka- 
binkit drapanas prieš saulę ir 
tegul visą dieną džiūsta. Į va
karą iššukuokit kailį retom šu
kom, suvyniokit į nebaltintą 
musliną (unbleched muslin) ir 
?erai užsiukit. Kandys muslino 
nemėgsta. Be to. galit dar įdėti 
miltelių ar boliukių. kurios par
siduoda 10-centš toriuose kan-' 
lims naikinti.

Sumazgojus vakare indus, į 
sinką patartina pabarstyti sau
ją druskos ir aplinkui šepečių ją 
ištrinti. Jei taip darysite du-tris 
kartus į sąvaitę, tai iš sinkos ne
atsiduos blogas kvapas. \ 

į -----------------

Jei kiaušinio lukštą pradursi- 
;e plona spilkute, tai verdant jis 
•etai kada truks.

Išskalbus ir išdžiovinus ant
klodes, išmuškit jas paprastu 
mušikliu, o jos pasidarys daug 
minkštesnės ir malonesnės.

Nusipirkę naują šluotą, pa- 
mirkykit ją stipriai sūriam ir 
karštam vandeny, o ji daug il
giau laikys.

nefalsifikuotas 
medus, tai savo rūšies mais
tas. Medaus cukrai pereina 
i kūną be jokių pakitėjimų. 
Medus suteikia daugiau 
energijos musų kunui, negu 
mėsa arba kiaušiniai. Vie
nas šviežias kiaušinis sutei
kia 85 kalorijas energijos, o 

(uncija medaus 95.
i Musų laikuose paplitęs 
nendrių cukrus užėmė me
daus vietą, bet cukrus ir 
žarnose prisideda prie su
kėlimo rūgimo, kas mums 
nepageidaujama, kenksmin
ga. Medus turi forminės 
rakšties, kuri stabdo rūgi
mą viduriuose. Apart to, 
meduje randame kalkių ir 
geležies.

_ „, _ ...... š Medaus cukrai — gluko-
vo daug delegatų iš Įvairių zas ir fruktozas — musų ku- 
kraštų. Susirinkimą vedė 
nuogas pirmininkas, kalbas 
užrašinėjo nuogos sekreto
rės, ir viskas vyko taip, kaip 
tarpe apsirengusių.

—Tai kibą šėtonas
buvo apsėdęs?

—Kam čia šėtonas?
sakyčiau kaip tik atbulai: 1 
Dievas juos buvo apsėdęs.

—Ką tu. Maike, šneki?! 
Žiūrėt Į nuogą moteri, tai 
smertelnas griekas. Bažny-į*ie^°J 
čia draudžia net Į moterų P°.ra _ 
blauzdas pažiūrėt, šventas pi'i^taistų. 
tėvas draudžia moterims xa” gerb. 
trumpus andarokus nešioti rn?n1 ,tuos 
ir plačiai iškirptas kratines, I P! le.ais^Ps .
ba tokie daiktai veda žmo-pirmiausios progos ištisai iš- 
gų Į piktą pagundinimą. {spausdinsite “Keleivyje ši 

—Gal senbernius kuni-'mano paaiškinimą.
gus ir veda, bot manęs ne.l Minimas Jūsų bendradar- 
Antrą vertus, jeigu tu, tėve, bis tame savo rašiny tarpe 
tiki biblijai, tai ten rasi pa- kito rašo:
<aką apie Adomą ir Jievą.l “Gali būt, kad su musų p. 
Ten pasakyta, kad jiedu =Vitaičiu taip neatsitiks, kaip 
vaikščiojo nuogi tol. kol nu-įsu tuo nelaimingu Valoniu. 
sidėjo. O nusidėti juos pri-.nes p. Vitaitis yra tos rūšies 
gūneles, girdi, velnias. Iš ši-.‘pliotkininkas,’ kurs mažiau 
tos pasakos ir išeina, kad,kilų reikalais rūpinasi, o 
drabužius mos gavom per daugiau žiuri iš ko duoną 
velnią. Prie Dievo pirmieji valgo. Pavyzdžiui, jis Gegu- 
mu>:ų tėvai vaikščiojo nuo- žiui‘straipsnius’ rašo ir Jur
gi. Igeliutę ‘peizoja,’ nes ši jo

Dabar supratau, Maike.; Zosei nedavė SLA. darbo. 
Denk ju. Bėgsiu pas kurną,1 Mat, vis tai yra duonos klau- 
kad jis važiuodamas Į Lie-’rimas, o šiais blogais laikais 
tuvą naujo siuto ne erde-! ekonomiško determinizmo 
riuotų. principas daug reiškia.
---------------------------------- j čia pasakyk dubellava 
SVETIMŠALIU TURTAS neteisybė. Visų pirma, aš jo

kių p. Gegužiui straipsnių 
tu-’ nerašiau, kuriais “peizoja- 
A- ma” Jurgeliutė. SLA. prezi- 
pi-/lentas pakankamai moka 
i.. ■ lietuvių kalbą ir pats suge- 
— ba parašyti straipsnius. Tai- 

Tėvynėje

labai var- 
, žo, bet mes prie jų taip jau 
pripratom, kad pereiti i nuo
gybę beveik neįmanomas 
daiktas. Bet visgi yra žmo
nių. kurie nori nuo to papro
čio pasiliuosuoti. Pereitą 
vasarą Vokietijoje Įvyko 
nuogųjų kongresas. Dalyva-

tokis ir medaus skonis, spal- 
va ir kvapsnis. Visi žinome 
liepų žiedų medų, dobilų ir 
kitokių augalų medų.

Kad iš medaus galima pa
dalyti skanių gėrimų, tai vi
si gerai žinome, senovėje 
turėjome midų. Anglai tu
rėjo savo “metheglin,” ku-' 
ris už midų daug stipresnis.

Kad geležiniai kabliai ir vi
nys, ant kurių kabinami rank
šluosčiai ir kitokie šlapi daiktai, 
nerūdytų, patartina juos numa- 
'evot baltu enameliu ar kitokia 
maleva.

Kad čeverykų viršai nesu
trauktų, ištepkit juos kartas 
nuo karto vazelinu. Ricina da 
geriau odą suminkština, bet ji 
perbrangi. Sykį į mėnesį čeve- 
rykai taip pavaišinti bus stip
resni ir daug malonesni, nes vi
suomet bus minkšti.

t ----------------------------

Lazurkuojant skalbinius van
deni patartina vartot karštą, o 
skalbiniai bus daug baltesni.
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J Gerbiamoji Redakcija:— 
As i Tamstų redaguojamo lai- 

’jkraščio “Keleivio" num. 15 
; Jūsų bendradarbis Theori- 
j cus, F. R. C. savo “Pastabos 

e" rašiny padaro man 
visai nepamatuotų 

Todėl pasitikiu. 
Redakcija leis 

nepamatuotus 
atremti ir prie

Šimpanze yra artimiausia 
žmogaus giminė.

Iš viso yra tik 4 bezdžio- 
......... 1 Amerikoje ’ medus nių veislės, kurias riša su 
taiD pat geras, kaili ir Lietu- žmogum bendra praeitis, 
voje ar kur kitur. ‘ (būtent: gorila, orangutagas.

___ gibonas ir šimpanze. Visos 
n /i tos keturios veislės moks- 

įl’nėj kalboj yra žinomos 
{vienu pavadinimu — antro
poidai. Ligi šiol kai kurie 

i mokslininkai laikydavosi 
tos nuomonės, kad iš visą 
antropoidų gorila stovi prie 
žmogaus arčiausia. Bet da
bar Londono gamtos istori
jos muziejaus direktorius 
d-ras Regan sako, jog su to
kia nuomone negalima esą 
-utikti. Jisai tvirtina, kad 
rtimiausia žmogui beždžio

nė yra ne gorila, bet šim 
panzė. Žinoma, jis nesako 
kad žmogus gimė tiesiog iš 
tos beždžionės. Bet milionai 
metų atgal žmogus ir bež
džionė galėjo turėti bendrą 
protėvi. Kari žmogus yra 
šimpanzei giminė, tai paro
do jų vienodas kraujas ir ki
tos bendros žymės.

n

LIETUVOJE.
Svetimšaliai Lietuvoje 

i nejudinamo turto: 55 
merikos Jung. Valstijų 
'iečiai. Anglijos — 1, čeko- 
lovakijos — 2, Latvijos 

<1, Lenkijos — 1, Francuzi- gi ir įlipusieji “Tėvynėje” 
jos — 2, SSSR — 5, Jugos- p. Gegužio straipsniai Ažu- 
mvi jos—1, Šveicarijos — 2, nario-Devenio aferos reika- 
Vokietijos — 36 ir be pilie- iu, kaip ir jo polemika su 
ybės — 295. Iš viso svetim- p-le. Jurgeliute, yra “Tėvy- 
saliu, turinčiu 
iurto, Lietuvoje yra 485 as- 
nens. Svetimšalių Lietuvoje nės 
yra apie 18,000.

Iš Siedlcų
'tad lenkai komunistai 
degino gelžkelio tiltą 
Bugo upę. Traukiniai 
beina. Daug komunistu 
suimta.

nejudinamo nės” redakcijai prisiųsti pa
ties p. Gegužio ir, be abejo- 

*.s, jo paties parašyti. Ne
abejoju, kad reikalui prisiė
jus ir p. Gegužis tai patvir
tins, kad aš nieko bendro 
neturiu ir neturėjau su rašy
mu minimų p. Gegužio 
straipsnių. Tai negražus iš- 
mislas tikslu pažeminti SLA. 
prezidentą, kad tuo budu

pranešama, 
su- 
per 
ne
esą

jį parodyti visuomenei, kai
po nesugebianti net savo ap
sigynimui parašyti straips
nius. Man asmeniniai teikia
mas kreditas, kad aš net ki
tiems galiu straipsnius pa
rašyti ir aš neskaityčiau sau 
jokiu nusižengimu, jei tokiu 
budu galėčiau patarnauti p. 
Gegužiui ar kitam kuriam 
Pildomosios Tarybos nariui. 
Tačiau neužtarnauto kredi
to priimti negaliu, ypatin
gai tokiu atsitikimu, kuomet 
tas daroma tikslu pažemint 
SLA. prezidentą, kaipo ne- 
lujėgiantį net paprastais 
techniškais SLA. reikalais 
parašyti straipsnį. (Jei SLA. 
prezidentas ištikrujų nerei
kalauja kitų pagalbos, tai, 
mums rodos, jis galėjo ir šį 
itsakymą Teoricui pats pa- 
•ašyti.—Red.)

Antroji tos dubeltavos nc- 
cisybės pusė yra, kad buk 
>lė Jurgeliutė nedavus dar
bo SLA. Centre mano žmo- 
įai. Todėl ,šiuomi turiu 
riežtai pareikšti, kad ma
to Zosė jokio da'rbo niekur 
lejieškojo ir jokio darbo 
neprašė pas [ 
Nors, rodos, 
jokiu prasižengimu SLA. mis jis minėjo 72 metų savo 
narei jieškoti darbo SLA. amžiaus sukaktuves. Mėgia- 
Sentre ir neturėtų būti jo- miausias jo dabar darbas— 
kio pamato tokius priekaiš- malkas kirsti.
us svaidyti mano adresu. --------------
Pavyzdžiui, SLA. Centre Laukiniai, puslaukiniai ir
lirba pačios Jurgeliutės gi- šiaip atsilikusių tautų žmo- 
minaitė, p-lė M. Draugeliu- rėš kiek galėdami kratosi 
tė, kuri tik po savo darbo kultūros. Kultūros skleidė- 
valandų, kaipo mokytoja jams, paprastai, tuose kraš- 
Nevv Yorko viešosiose mo- tuose tenka daug nukęsti, 
kyklose, ateina Į SLA. Geni- Taip yra Turkijoj, Indijoj, 
ą tik vakarais^ tik pripuo- Afganistane ir kitur. Bet ei

smai padirbėti, ir tai nie- vilizacija žingsnis po žings- 
kas neskaito jai prasižengi- nio nuveikia ir tamsiau- 
nu, kad ji už tokį darbą ima sias tautas. Ve, Arabijos 
nuolatinę iš SLA. algą. Tai valdovas Ibn-Saidas jau no- 
kcdėl turėtų būti tokiu d i- ri įtaisyti savo krašte keletą 
lėliu prasižengimu Vitaičio radio stočių, 
žmonai, jei ji jieškotų dar- —-----------
bo SLA. Centre kaipo nuo- Kopustinio drugio patelė 
latinė darbininkė, ir regu- deda iki 250 kiaušinėlių.

Ligi šiol Europoje būda 
vo ministeriais tik baltieji 
žmonės, europiečiai, bet šį 
met Francuzijos valdžioje 
priimtas vienas juodas mi
nisteris, negras Diagne. Jis 
v ra Francuzijos koloniją 
ministeris. Šitas reiškiny? 
rodo, kad žmonės progre
suoja ir antipatija tarp ra
sių nyksta.

Buvęs Vokietijos kaize- 
>-lę Jurgeliutę. ris dabar gyvena Olandijoj, 

neturėtų būti Domo dvare. Šiomis dieno-

t •

at- 
tai 

Reikia 
kad pastovėtų

Jei nuo baltinių skalbimo 
'ieka nesuvartoto krakmolo, 
nereikia pilt jį laukan, 
pastatyt į šalį,
per naktį, o ant rytojaus krak- 
nolas bus taip sukritęs ant 
•ugno, kad vandenį galima bus 
įuo jo nupilt. o krakmolą iš- 
Ižiovint ir padėt kitam kartui. ,

Įdėkit į karštą vandenį žiups- 
lį druskos, kad pasidarytų pu
sėtinai sūrūs skiedinys, ir pa
ėmę į burną išgargaliuokit 
gerklę. Gargaliuojant reikia lie
žuvį iškišti, tuomet gerklė atsi
daro ir vanduo giliau pasiekia. 
Jei šitaip darysit kas vakaras 
’r kas rytas, tai turėsite sveiką 
gerklę ir apsisaugosit nuo dau
gelio “šalčių” ir kitokių ligų. 
Tai yra pigus ir labai geras 
‘mautvaš.” Pripratinkit prie jo 
r vaikus.

Padedant metalinius peilius 
ir šaukštus ilgesniam laikui, 
patartina ištept juos gerai aly
vų aliejum (olive oil), kurio ga
lima gauti beveik kežnoj gro- 
sernėj ar aptiekoj, ir suvyniot 
juos taip, kad dulkės neprieitų. 
Tuomet 
dys.

jie nepajuos ir nesuru-

I turit seną klijonkę.Jeigu
kaip ve žiurstą ar staltiesę, kuri 
jau apiplyšus ir ant stalo netin
ka, tai nemeskit jos šalin, bet 
iškirpkit sveikas dalis ir įklijuo- 
kit į stalčių dugnus, tuomet ga
lėsit lengvai stalčių iššluostyti 
drėgna skepeta, ko negalima 
padaryti su pliku medžiu. Kli- 
jonkę reikia patiest, paskui pa
dėt ant jos stalčių ir užbriežt 
aplinkui paišeliu reikalingą di- 

Kerpant kitaip galima 
permažą, ir tada ji ne

durną, 
iškirpt 
tiks.

Kad suris neišdžiutų ir nesu-' 
jelėtų, suvilgykit skepetą uk-' 
;usu (vinigeriu), gerai išgręž- 
'<rt ir apvynioję ja sūrį padėkit 
šaltoj vietoj.

Jei skalbiniams gręžti yra 
vartojamas gręžtuvas arba 
“ringleris,” tai pabaigus gręžti 
patartina perleist per jį skepe
tą. kad nuimtų vandenį nuo gu
minių velenėlių, nes padėti į ša
lį šlapi jie greitai supusta ir su-

Skalbiant baltą šilką, nekuo- 
met nedarykit labai karšto van- 
lens. nes nuo to šilkas pagelsta, trūksta. 
Vanduo turi būt vos tik apyšil- ___________
Jsx j Kad išprosyti lininiai skalbi-
—~  ;------ — niai gražiau išrodytų. tai pakol

Reakcija tai dinarui- skalbinys apidrėgnis, persukit
tas, kuris stumia proletaria- 
ą kovon. A. Kadaitis.

jį iš antrosios pusės, o kai pro- 
______ sinant pasidarys sausas, tada 
S*___________ I* B A 1 1 perbraukit prosu iš gerosios pu-Sis-las Is Mokslo

Srities. į Verdant kopūstus ar kumpį
įdėkit į puodą keliatą medinių 
anglių, tuomet virtuvėj nebus 
kopūstų ar kumpio kvapo.

Keturi svarbiausi mokslo 
žingsniai.

Ką jus atsakytumėt, jei 
kas paklaustų jus, kokie yra 
keturi svarbiausi mokslo 
žingsniai, kuriuos žmonijos 
progresas iki šiol yra pada- 
ęs? Štai ką ant to sako 

orof. Albert St. John, Wil- 
sono kalno observatorijos 
astronomas:

1. Koperniko sistema, ku-
ri išaiškino saulės santikius 
su planetomis. j

2. Newtono gravitacijos geriausia.

Jeigu nusipirksit orančių dau
giau negu galit ant syk suval
dyt, tai padėkit juos į šalį ne- 
išvyniojant iš popierėlių (jeigu 
jie buvo suvynioti) ; be popierė
liu jie greitai išdžiūsta ir pasi
daro netikę.

Kaip pasigaminti naminės 
kavos.

Pirktinė kava, žinoma, yra 
_ „ .Ji yra gaminama iš

dėsnis. tam tikrų pupelių, kurios augi-
3. Darwino ir Wallace’o narnos daugiausia Brazilijoj,

evoliucijos teorija. Bet galima neblogiausios kavos
4. Prof. Einšteino santi- pasidaryti ir namie. Vietoj ka-

kiuotės teorija. vos pupelių, reikia paimti gerų
Žinoma, tai yra astrono- rugių, išplauti juos, išdžiovinti 

mo nuomonė. Jis skaito tuos ir paskui suspirginti. Geriausia 
dalykus svarbiausiais moks- spirginti sausoj skauradoj ant 
o žingsniais turbut dėlto, 

kad jie rišasi su jo specialy
be. Mes gi svarbiausius 
mokslo žingsnius matome 
technikos srity, ir jei mums 
reikėtų Įvardint jų keturis, rint kaip paprastą kavą. Kai ku
rnės nurodytume šiuos:

1. Plaktukas.
2. Garas.
3. Elektra.
4. Orlaivis.

ugnies, tik nereikia perdaug su
deginti, nes tuomet kava bus 
karti. Kai grudai pasidaro tam
siai rudi, reikia nuimti ir tada 
sugrusti. Tada galima juos vi-

rie vartoja tam tikslui miežius, 
i Ypač patartina tokios kavos pa
mėginti ant farmų, kur yra vi
sokių javų, o tikros kavos ne
lengva gauti.

4 f i
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Įvairios Žinios

APSIVEDIMAI SUMA
ŽĖJO.

Nevv Yorko valstijoj 1930

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
• 3ARBERNĖS. Kad bu’ų nesenas ir 
neženetas; aš ir esu nąženotas. Gera 
’veta, apgyventas visokių tautų. 
Kreipkitės šiuo adresu: Sanitary 
Barb-.r Shop, 116 Bedford avenue, 
brooklyn. N. Y. IŽO)

IŠ DARBO LAUKO
(Dcpartment of Labar)

ARGENTINA.
Bedarbiai grąžinami at

gal nemokamai — Paskuti- 
nario Vii- laikais Argentinos val-

ANTIFAŠISTINIS VEIKI
MAS ARGENTINOJE.
Iki paskutinės Argenti

nos revoliucijos Argentino
je antifašistinis veikimas bu
vo baisiai neaktyvus. Iš an
tifašistinių organizacijų vei
kė socialistų, komunistų ir 
anarchistų partijos, kurios 
vedė griežtą kovą prieš fa
šizmą, bet pats Argentinos 
gyvenimas nevertė šias or
ganizacijas parodyti ypatin
go aktyvumo ir jos daugiau 
dirbo savo tautiečių tarpe.

Italai anarchistai padėda
vo bombas Italijos konsula
te, vietos gyventojų anar
chistai dėjo bombas Ameri
kos bankuose, keršydami už 
Sacco ir Vanzetti nužudy- metais buvo 108,498 apsi- 
mą. vedimai, <

SUŠAUDĖ LENKŲ 
ŠNIPĄ.

Šiaulių s-gos hcnv vn-.... __
kicko, šnipinėjusio Lenkijos pradėjo savo leso 
naudai, byla buvo ilgokai 
užsitęsusi, bet visiškai jai 
paaiškėjus, ji tapo išspręsta 
Vilkicko nenaudai.

Kariumenes teismas jam 
išnešė mirties sprendimą, o 
vyriausis tribunolas tą 
sprendimą patvirtino. o—- -

Malonės prašymą atme- mokamą kelionę atgal, 
tus, balandžio 12 d. teismo 
sprendimas įvykdytas, t. y. 
Vilkickas sušaudytas.

grąžinti atgal tuos ateivius, 
kurie negali gauti darbo Ar
gentinoje ir pareiškia noro 
grįžti į savo tėviškę. Norin
čių grįžti bedarbių kas die
na užsirašo po 700. daugiau
sia lenkų, čekoslovakų ir 
lietuvių. Visi jie gauna ne-

vedimai, o metai prieš tai 
Po revoliucijos antifašis- susituokė 114,644 poros.

Pasirodo, kad bedarbės lai-tinis veikimas, nors ir nuvy
tas i palėpes, parodo didės- kais mažiau žmonių poruo- 
ni aktyvumą. Antifašistinės jasi.
organizacijos emigrantų tar
pe veda kovą ne tik prieš sa
vo tėvynės fašizmą, bet ir 
prieš Argentinos fašizmą.

Bet ir fašizmas neatsilie
ka, ir visu smarkumu puola 
savo priešus. Areštuojami 
italai, rusai, žydai, lietuviai,

t - 
ANGLIJA.

I Bedarbiai traukiasi į ša
lies vidų. — Anglijoj paste
bėtas žmonių judėjimas iš 
Rytų puskraščio, kur buvo 
didelė bedarbė, į Londo
ną ir kitus miestus šalies gi
lumoj. Apskaitoma, kad per 
du pastaruoju metu iš to pa
kraščio persikėlė apie 200,- 
000 gyventojų į šalies vidų. '

Pastabos Vietoj.

h
Šiomis dienomis Japonijoj buvo didelių demonstracijų prieš karalių ir jo valdžią. Demonst

ruoja darbininkai ir pažangesnioji buržuazija. Čia parodytas “Seiyukai” partijos demonstraci
ja Tokio mieste. Ateis laikas, kad ir Japonijos žmonės nuvers savo karalių.

1t
I ITALIJA.
| Valstiečiams neduos mie-

UŽDRAUDĖ KUNIGAMS 
DALYVAUTI TAUTININ

KŲ PARTIJOJ, f 
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Kauno metropolitas 
Skvireckas Lietuvos kuni
gams išleido aplinkraštį, ku
riuo kunigams draudžia da
lyvauti tautininkų partijoj, 
t. y. veikti joje ir būti jos 
nariais.

Parsiduoda Čeverykų z 
Taisymo Ša pūke.

Visi įrankiai ir mašinos geram sto
vyje, vieta labai gera, nes apgyventa 
pasiturinčių žmonių, apmoka gerai, 
darbo yra; pragyvenimas užtikrintas, 
randa pigi, taipgi eina ir fornišius 

1 dėl dviejų ruimų ir kičino. Kas turi 
kiek atliekamų, galėtų pasidaryti 
lengvą ir gerą pragyvenimą, nebijoti 
badarbčs ir būti sau bosu. Priežastį 
pardavimo, sužinosit ant vietos. Ne
mokanti tą darbą, pramokinsiu, turi 
būti mandagus, nes čia inteligentiški 

-žmonės gyvena. G. A. (21)
731 Chandler St., H’orcester, Mass.

i 
t Waterbury, Conn.

PARDUODAM STUBAS, KARMAS, 
LOTUS. Mainome visokias Karmas 
mieste ant properčių. Atliekam viso- 
! ius raštiškus darbus tame reikale. 
Esu Notiry Public (Rejantas), darau 
raštus visokiose kalbose. Visokiame 
reikale meldžiu kreiptis po sekančiu 
adresu: (22)

WATERBURY REAL, ESTATE 
EXCHANGE

39 Chatfieid avė, Katerbury, Conn. 
L. G. Natkevičius.

pradės sekti Lietuvos litera
tus ir rašyti: Šarkėjus, Tu- 
nėjus ir tt. Mat, vis yra žmo
nių, kurie ant stogo pasilip
dami demonstruoja, kad pas 
juos “ne visi namie.”

* * *
“Dirvos” redaktorius Kar

pavičius beveik verkdamas 
mėgina įtikrinti “Tėvynės” 
redaktorių Vitaitį, kad jis, 
Karpavičius, mokąs lietu
viškai rašyti. Yra žmonių, 
kurie vis randa progos už
imti laikraštyje vietos, ma
tomai tik tam, “kad savo var
dą atspausdintą galėtų ma
tyti. Koks gi visuomenei 
skirtumas ar K. moka rašy
ti, ar ne? Juk jo “D.” žmo
nės vistiek neskaito.

į Thecricus, F. R. C.

Pajieškau dėdžių Jurgio Andriuš
kevičiaus, paeina iš Aug’ininkų kai
mo (aš esu sesers Teklės sūnūs) ir 
Barnasio Matusevičio — Margų kai
mo, Kruonio valsčiaus, Trakų apskri
čio. (Aš paeinu iš Andrium; kaimo ) 
Jie išvažiavo j Ameriką apie 2s me- 
. ai, ir nuo to laiko ap.e juos nieko 
nežinau. Jei gyvi prašau atsišaukti; 
iš atvažiavau į Kanadą, turiu svar
bi!) reikalų. Kurie apie juos ką nors 
žino, prašau pranešti, už tai busiu 
dėkingas. (20)

A. NAGINEVICIUS
1932 Iberville st. Montreal, Canada.

Ne "Antrasis Inter- _
narionalas” Bet "So-' sluose darbo. — Iš Neapo- 
cialistinis Darbiniu- n? Panešama PaskutP , - . . , mais laikais Italijoj apsirei-
kų Internacionalas, škė toks didelis žmonių 

1 spietimasis į didmiesčius, 
kad valdžia ėmėsi prieš tai 
priemonių. Ji uždraudusi 
samdyti miestuose atvyku
sius valstiečius, pakol visi 
miestų darbininkai * neturės 
darbo.

naiai, rusui, .jjuu,. ii«uwu., Maskvoj komunistai su
bine veda antifašistinę agi- , - kelet jk ar

nminrenin tomo ~taciją emigrantų tarpe. Are-1 
štuoti antifašistai arba išve-l 
žami i Ugninę žemę, arba! 
ištremiami iš Argentinos.

Ištremtųjų tarpe yra gana 
daug lietuvių.

MAŽIAUSIOS PASAULY 
KARIUMENĖS.

Aną kartą mes “Keleivy
je” nurodėm didžiųjų vals
tybių kariumenes. Įdomu 
žinoti ir mažosios kariume- 
nės, kurios pasauliui nebai
sios.

Europoj yra kelios mažu
tytės valstybės, bet visgi jos 
turi ir “armijas.” Pavyz
džiui, San Marino respubli
ka turi armiją iš 950 karei
vių ir 38 karininkų. Armija 
padalinta į du skyrius: pa
radinį ir sargybinį. Žymus 
betgi karo orkestras iš 212 
vyrų. Ta mažutė armija da
lyvavo ir pasauliniam kare 
santarvės pusėj.

Monako valstybėj yra tik
tai 82 kareiviai ir 3 karinin
kai. Tos armijos svarbiau
sias uždavinys — savo pui
kiomis uniformomis papuoš
ti tos mažutės valstybės sos
tinės gatves.

Naujausia Europos “vals
tybė” popiežiaus. Ji irgi tu
ri “armiją” susidedančią iš 
3 dalių: aristokratų, šveica- 
riečių ir popiežiaus garbės 
sargybos. Pastarojoj yra 53 
vyrai. Šveicariečių viso 120.

Nusiginklavimo konfe
rencijoj visai neteks daly
vauti Lichtenšteino kuni
gaikštystei, nes ji visai ar
mijos neturi.

ŠVEDŲ LINIJA TURĖS 
SAVO SKYRIŲ KLAI

PĖDOJE.
švedų-Amerikos garlaivių 

linija atidarė Klaipėdoj sa
vo skyrių po No. 35 Liepo
jos gatvė.

Kaune šita linija turi išei- 
vybės biurą “Susisiekimas,” 
Laisvės alėja 11.

Musų redaktoriai ir kal- 
botyriai turi savotiškų var- ( 
gų. Štai, kalbant apie mies
to valdžios galvą, Lietuvos 
laikraščiai rašo “burmist
ras,” “Naujienos” — “bul-į 
mistras” (skamba lyg koks 
bulių meistras!), o kiti A- 
merikos lietuvių laikraščiai 
sako: “majoras.”

“Burmistras” ir “bulmist- 
ras” yra paimti iš vokiečių 1 

; “Buergermeister,” kas reiš
kia piliečių mistras arba va- 

“Majoras” yra perver- 
iš angliško “mayor” 

(franeuziškai “maire”), nes 
majoras yra militariškas ti
tulas ir nieko bendra su. 
miesto civilės valdžios va
do titulu negali turėti. Ne
būdamas kalbos žinovu, ne
apsiimu daryti išvadų, bet 
visgi reikėti! laikytis vieno
dumo.

* ♦ »

Gamta yra gausi savo 
įvairumais, ir vieni jos apsi
reiškimai musų pajauti
mams yra malonus, o kiti 
atstumiantis. Tą patiriame 
kas dien, daugiausia savo 
akimis, ausimis ir uosle. Ro
dos, kam čia reikalinga dil
gėlė šalia rožės, varnos 
kriokimas šalia lakštingalos 

Gir kanarko< čiulbesio, skun
ke arba šeškas šalia peteliš- 

SUDEGĖ 20 NAMŲ. kės ar elnio? Žiūrint, vie- 
Prie Portage ežero, Mai- nok, į musų “pasaulį” pro- 

ne’o valstijoj, šį panedėlį taujančio žmogaus akimis, 
ugnis nušlavė 20 namų. . mes nepyksime, bet stengsi

mės suprasti reikalingumą 
i musų tarpe kad ir skunkės. 
Tada aiškesnės bus priežas
tys ir tokių apsireiškimų, 
kaip mes nesenai matėm 
Brooklyne per prof. Biržiš
kos išleistuves, kada Stri
maičiui protingai ir ramiai 
kalbant apie Amerikos lie
tuvių pažiūras į Lietuvos 
“ponstvą,” gerukščių mist
ras Vencius ir kitas kurio
zas pradėjo staugti. Skunke 
“pakvips” ir puikiausių gė
lių bukiete, tik paliesk ją!

“Vienybės” pienburniai, 
kuriuos kas tai per klaidą

GEROS KARMOS PARSIDUODA
New Jersey valstijoje, prie didelių 

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 MARKŪNAS, Sand Brook, N J.

mų buvusių socialdemokra
tu (menševikų), ir skelbia 
visam pasauliui apie jų par
sidavimą buržujams ir apie 
viso socialistų arba “antro-, 
jo” internacionalo vadų bro-; 
liavimąsi su kapitalistais,! 
kad ginkluotu keliu pakei-Į Mažins emigraciją.—Nau- c^s. 
tus Sovietų Rusijos tvarką, joji Ispanijos vyriausybė nu- 
Užsienių buržuazinė, musų tarė apriboti išeivybę ir, 
tautiška ir net liberalinė kiek galima, padėti išvyku- 
spauda beveik kasdien link- siems užsienin ispanams su- 
sniuoja “antrojo” intema- grįžti namo, nes daug jų da- 
cionalo vardą. Kas per ne- bartiniu laiku kenčia didelį 
žinojimą, o kas ir sąmonin- vargą svetimose šalyse, 
gai klaidina. Nes jau kelio- į 
lika metų, kaip toks inter
nacionalas negyvuoja.

Prisiminkim.
Pirmasis Internacionalas 

susikūrė 1864 metais ir gy
vavo iki 1873 metų. 1889 
metais vėl atgaivintas Inter
nacionalas, tik jau “Antro
jo” vardu. Jis veikė iki pat 
Didžiojo karo, kuris sugrio
vė tarptautinį darbininkų 
solidarumą, pakirto socia
listų internacionalumą ir. ($i',000.000>.' 
skaudžiu smugiu smogė il
gai dirbta visu kraštu dar- 
bininkų ir socialistų vieny
bės darbą.

Karo metu daryta daug 
pastangų atstatyti sugriau-. 
tą vienybę, bet be žymių pa- Į 
sekų. Po karo būrėsi Antro- į 
jo Internacionalo likučiai.' 
Maskvoj susidarė Trečiasis 
Komunistų Internacionalas. [ 
1921 metais Vienoj įsikūrė 
“Tarptautinis Socialistų Par
tijų Susivienijimas,” kuris 
energingai dirbo, kad subū
rus į vieną šeimą visus so
cialistus, pradedant vadina
mais “dešiniaisiais” ir bai
giant komunistais. 1922 m. 
įvykusioj Berlyne visų in
ternacionalų konferencijoj, 
neprieita prie susitarimo, I 
daugiausia užsispyrus ko-!

minterną laikė vieninteliu Ji įprašė jos draugėms pavadino redaktoriais, pra- 
tikruoju anų buvusių inter
nacionalų darbų įpėdiniu. 
Tuomet 1923 m. gegužės m.
Hamburge, I 
nebedalyvaujant, susirinko

ISPANIJA.

PAJ1EŠK0JIMAI.

APSIVEDIMAI
Pajieškau draugės apsivedimui, ne- 

senesnes kaip 40 metų. Aš esu 40 
metų, turiu savo namą, esu našlys, 
turiu 4 vaikus. Geistina kad butų ge
ri gaspadinė ir mylėtų šeimynišką 
gyvenimą. Malonėkit arčiau susipa
žint per laiškus. (21)

JOHN MASAITIS
349 Liberty street, Sharon, Pa.

PAJIEŠKAU DARBO ANT KAR
UI AR PRIE STl BOS UŽ GASI’A- 
DiNįi. Kam reikalinga gaspadinė 
arba gera darbininkė ant farmos, pa- 
reikalaukite. Aš esu 40 metų, vaikų 
neturiu. Plačiau paaiškinsiu laišku.

II. T. K. (21)
2545 Campbell avė., Detroit, Mich.

ŠVEDIJA.
Švedų palikimai Ameri

koje. — Švedijoj prie užsie
nio reikalų ministerijos yra 
sudarytas “Palikimų Biu
ras,” kuris rūpinasi mirusių 
užsieny švedų paliktais tur- 
tais.Tas biuras dabar prane
ša, kad per pereitus 1930 
metus mirę Amerikoje šve
dai paliko savo giminėms 
Švedijoj 3,708,000 kronerių

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Den- 
yanio, paeina iš Vabalninku vals
čiaus, Biržų apskr.; apie pirm 12 me
tų jis buvo New Brunswick ligoninė
je. New Yorke. nuo to laiko nežinau 
kur jis randasi. Per pasaulinę karę 
buvo Vokietijoje, Amerikos kareivis. 
Kas apie jį žino, prašau pranešti.

Mrs. Jieva I>envaniutė-Končes
57 Batterv St.. No. Abing’.on, Mass.

6 RUIMU GYVENIMAS
Si visais įtaisymais, naujoviškais. 

Geriems žmonėms parandavosiu pi
giausiai kaip galima. Pamatykite!

JOHN STELMOK
i 123 Millbnry St., Horcester, .Mass.
1i
i

PARDUODU GERĄ KARMĄ
50 akerių su gyvuliais, arba be gy

vulių, visi įrankiai. Noriu parduot 
greitai, todėl parduosiu pigiai. Atsa
kymą duosiu per laiškus. (20)

W. MESKAUSKAS
R. K. D. 1, CORRY, PA.

Duodu Paaiškinimą
Kuriems niešti galvos odą, turi 

pleiskanų, slenka plaukai. Vaistų ne
parduodu, tik prisiunčiu pamokini
mą l aip turėti tankius, gražius plau
kus. Nelauk kol tapsi plikagalviu. 
Vyrai, moterys—seni ar jauni, kreip
ki ės laišku ir pridėkite markutę pa
aiškinimui prisiųst. (23)

L. J. GECHUS, Room 609,
201 North Wells st„ Chicago. III.

Aš turiu tokią pat skalbtu- 
vą kaip ir jus—kodėl mano 
drabužiai nėr balti kai jus?

snieguotai skaisčias 
drapanas

Pajieškau dėdes Benedikto Kava
liausko, Krakių parapijos; į ' 
gvveno Elizabeth. N. J., paskiau, i 
girdėjau persikėlė ; New Britain. ■ 
Conn. Turiu svarbų reikalą, meldžiu' 
atsišaukti jo paties arba kas žiro 
apie ji. prašau pranešti, už ką aš bu
siu labai dėkingas. (21)

CHARLES SMIGELSKIS
14 Lake avė., Binghamton, N. Y.

PAJIEŠKAU GASPADINĖS ap
žiūrėt 3 kambarius ir 8 metų mergai
tę. Norinčios dirbt, atsiliepkite. Iš ar
čiau galite klaust per telefoną nuo 
6 iki 10 vai. vak. Hyde Park 2126-W. 

į F. Repšys, L. T. Ilome, Sprague st., 
Rcadville, Mass. (20)

pirnvau •----

Pajieškau Baltramiejaus Veličkos, 
Pakalniškių kaimo. Veliones parap., 
lirmiati gyveno Bristol, Conn ; Bene- 
likto Milerio, Ruksionių kaimo, Jono 
Jonaičio, gyveno Westfield, Mass. Vi- 
i nuo Veliuonos. Kas žino kur jje 
•andasi, prašau pranešti, už ka busiu 
lėkingss. arba pats lai atsišaukia; 
.ra svarbos reikalas. (20)

JERONIMAS ČELKON’IS
■>. O. Box 125, Port Ludlow, Wash.

I1

-M.

žimai?
t-'! " :■

\ 1 V

f

Sloan’s
Liniment

Jonas Galinis, jieškau sesers Do
nos Galiniutės — jos vyro vardas 
\ntanas Raulinaitis. Pirm 20 metų 
lyveno Cambridge. Mass.; 1908 me- 
ais išvažiavo į Michigan valstiją ir 
labar nežinau kur jie randasi. Kurie 
inot kur jie yra. malonėkit pranešti, 
irba pati lai atsišaukia.

JOHN GALINIS
Ii D. 2, East Mounton Road., 

Waterbury, Conn.

(22)

Pajieškau giminaičio Juozo Solio. 
>ae:na iš Balbieriškio valse., Gudelių 
tarapiios, Leišiškių kaimo, Suvalkų 
;iib.; pirmiau rodos gyveno Chicago- 
e, dabar nežinau kur. 
ino prašau pranešti, už ką busiu dė 

'ringas, arba pats 
svarbus reikalas.

JUOZAS
968 Hermine,

Kas apie jj

iai atsišaukia. Y ra
(22) 

MOT U Z \ 
Montreal, Canada

$50.00 Vertės Nauda
Suteikiu, gerai išmėgintą formulą 

kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti į greitą laiką 
Naujus. Storus. Tankius ir Gražius 
Plaukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
galvos odes niežėjimą, pleiskanas, ir 
taip toliau. Vaistus susitaisysite pa
gal pamokinimą. Norint informacijų 
prisiusi-: markę jeigu yra galima. (26

L. J. GECHUS, Room 600.
201 North Wells Bldg., Chicago, III.

I

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (22)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Denk. K., 

CHICAGO. ILL.

< tfg « X s;xi'X it) X X sj>

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistucja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viską kas 
link AUTOMOBILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, sutai
somas, suprast elektriką ir magnetiz
mą. ir važiavimą, ir planą automobilio; 
mokinam dienomis ir vakarais lietuvių 

ir anglu kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVI- 
CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. Leidimą (License) ir Diplomą gva- 
rantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirki
mo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai 
valandai vakaro Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 11-th STREET Ncar 1-st Avenue N EW YORK CITY
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neša mums naujieną: “Su- 
r sivienijimas yra tautinė or- 
! ganizacija, reiškia, — tau-

komunistams!“^ėra jokios tame paslapties, kaip tininkų (suprask: fašistų), 
susirinko',, žinai, jus skalbimai taip pat ga- m ūsų SLA., kuris vra visų 

tarptautinis visų kraštų so-,punšo. Jo tirštos Putos yra skirtin- Amerikos lietuvių pasalpine 
cialistų kongresas, kuris pa- ^s yra tirštos ir gailios, jos Pa- organizacija, negali atsikra- 

savaitę Ausuauivj ,<larė pradžią naujam Inter- ffijįj, n’SrtTia’Sri."- tyti nuo neprašytų “savinin-
New South Wales Savings'nacįmalui — SocUlis-.iniam; į kų,” kaip tas pasakiškas šuo

Darbininkų Internacionalui.' ll,O£«ul ir rcvROJ- ---- 1.1.....

Komunistai sąmoningai 
vadina jį “antruoju,” tuo rėčkoj—ištraukia purvą, taupo try- nosį ------

■ “ * * vrQ timą. Ir kaip taupo drabužius! durys J
Puodukas už puoduką, Rmso duoda iaciVrumtė

AUSTRALIJOJ UŽSIDA
RĖ DIDELIS BANKAS.
Ekonominis krizis slegia 

visą pasauli, štai, pereitą 
sąvaitę Australijoj užsidarė

Bankas, kur buvo žmonių 
sudėta $425,000,000.

AMERIKA PASITRAU- norėdami pabrėžt,kad jis yra
KIA IŠ NIKARAGUOS. | “griešnas” visais prieškari-1puU} už ien^oSvarius7pa’
Sandino vadovaujamoji nio internacionalo griekais purusius muilus, net kietam vandeny, 

revoliucija prieš Amerikos dėl nesugebėjimo kapitalis- Gauk dideli 
kapitalą Nikaraguoj paėmė tų pradėtą karą sustabdyt. 
viršų. Amerikos valdžia nu- šiuo metu buržuazinė spau-' gyvas putas 
tarė ištraukti iš tenai visus da skleidžia komunistų in- ’ 
savo kareivius, kurie ligi formacijas. O mūsiškė —tik i 
šiol saugojo Wall Streeto atkakliai pamėgdžioja, 
reikalus. | A. Smėliunat, (“S-tas.”)1

' dėl d’šių 
taipgi!

nuo blusų. Nesenai jis turė
jo šluot bolševikus, o dabar 
— į kelia fašistai. Bet tos 
durys, per kurias bolševikai 

>. dar tebėra ne-

VARTOJA RTNSOMILIJONAI 
rinkini, skalbt u vę ir dišėma

uždarytes.
♦ * *

“Lietuvos Žinios” Seimą 
pradėjo vadinti “konventu 
(iš lotiniško “conventus”), 
o “Sandara ’..................
sisavino. Neužilgo musų ne
kuria Amerikos laikraščiai

Pajieškau Onos Krauklienės, po 
antru vyru Kemagienė; paskutinio 
■sykiu gyveno Chicagoje. laibai serga 
>rotis Jurgis Krauklys ir nori su se 
■sere pasimatyti Atsišauk pati arba 
kurie žinot kur ji randas, prašau pra
nešti. M. KERNAGIS 120) 
243 Dickinson st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Kiepalo 
paeina iš Jodanių kaimo, Dokiškiy 
parapijos; 20 metų Amerikoje, pir
miau gyveno Chicago, III 8 metai 
negaunu jokios žinios kur jis randas; 
turiu svarbų reikalą. Kas žino kur 
jis randas, prašau praneškite, busiu 
dideliai dėkinga (21)

ANASTASIA KEPOLAITE 
Bustamante 2354,

Buenos Aires, Argentina.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Pajieškau dėdės Benio Gelčiaos 
(Beny Gelchis), seniau jis gyvenk 
Bay Pond, N. Y., Duck Parselle 
Camp. daugiausiai dirbo giriose prie! 
kirtimo medžių. Mirė brolis Juozas,! 

----- — z0. yra svarbus reikalas. Kas žino kuri 
’ tą Žargoną pri- ji’ randas, prašau pranešti, arba pats 

lai atsišaukia greitai. (22)
A YENCU

174 Roebling st, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

KELEIVIS
23.! BR0AD3VAY. SOt'TH BOSTON, MASS.

kL iiI
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Korespondencijos
! Mišeliną (p-lė Lillian Žil- 
įvičiutė), kurią chicagiečiai 

_ , i senai pažįsta kaip gabią vai-
Balandžio Lb d. Margu-! <jintOją> šiam veikale pasi- 

. j^kaktuvių rodė labai gerai. Jos rolė
buvo gana sunki, nes reikė
jo atlikti artistiško budo ak- 
centriškos mergaitės, jieš- 
kančios meilės, uždavinius. 
Vienok p-lė Lillian Žilvičiu- 
tė sugebėjo pilnai Įeiti į tą 
gyvenimą ir savo gestais, 
mimika, ir veido išraiška, 
pilnai sukurė anos mergelės 
vaizdą ir ant scenos gyveno 
jos gyveniniu. Ji sugebėjo 
publiką suinteresuoti taip, 
kad kuomet ji iš susikrimti
mo verkė, kad žorž jos mei- 

, tai dauge-

CHICAGO, ILL. 
“Buridano Asilas.”

<-*10 
paminėjimui “Dzimdziai” 
surengė puikų vakarą, kur 
buvo suvaidinta trijų aktų 
komedija, “Buridano Asi
las.” Lietuvių scenai “Buri
dano Asilą” pritaikė P. Vai
čiūnas. Komedija suvaidin
ta vienam iš puikiųjų Civic 
Teatre.

Veikale vaizduojama ari
stokratijos romansas, žorž 
Bulen (Vanagaitis), yra tas 
asmuo, apie kurį sukasi visa 
komedija. Jis romansuoja 
su trimis meilužėmis, nebe- . į^s nesupranta, tai dauge- 
tenka galvos ir užsipelno j-uį publikos irgi riedėjo 
asilo vardą. ! ašaros.

Luisjen De Versan, (J.. odeta (Nora Gugienė), 
Olšauskas), turi augintinęjsukul.į pilnai tipišką diplo- 
Miseliną. (p-lė L. Žilvičiu-j mat0 žmonos vaizdą ir jos 
tė), kuri kremtasi, kad josivajjjnjmas jar- malonumo, 
niekas nemyli. Ji isteriškai ;yaj chicagiečių nenuilstan- 
svajoja apie meilę ir P^isi- Įtj meno mylėtoja ir sau ly- 
pažista savo auklėtojui, kadjgjos konkurentės čia neturi.

Vivata Lamber (Petronė
lė Milerienė), kuri visuomet 
moka ant scenos gyvent ir 
vaidinti liuosai, šiuom kartu 
ji vaidino artistiškai ir jos 
vaidinimas buvo tipiškai ge
ras.

Femarda Santai (Adelė 
Zavistaitė), tipingai atatiko 
ir gerai vaidino, kaip paty
rusi scenos mėgėja.

Madam De Linjel, A. Že- 
maičiutė: Luiza, A. Ambro- 
zaitė: Baronienė, ponia Sa- 
kalienė, turėjo mažas roles, 
bet visos buvo savo vietoje.

Moranž, S. Rimkus, buvo 
labai nejaukus, ir todėl ne- į 
sukurė diplomato tipo. Trys; ______ __ _
tarnai, didelės svarbos ne-įtelio negalėsim sunaudot.

Lietuvos Konsulatui New 
. Yorke. — Ekskursijos Lie
tuvon nėra taip jau svarbus 

i dalykas, kad apie jas reikė
tų rašyti straipsnius. Kas no
ri nuvažiuot Lietuvon, tas 
atras kelią ir be agitacijos. 
Todėl prisiųsto straipsnio 
“Štai ir vasara—kas dary
ti?” netalpinsime.

D-rui F. B. Puskunigiui. 
—“Atsiliepimo Amerikos
Lietuvių Ekonominio Cent- 

i ro Į visuomenę” nedėsime į 
“Keleivi.” Motivai tie pa
tys, kaip atsakyme Lietuvos 
Konsulatui.

Chas. Melniui. — Labai 
gaila, kad draugijoj yra to
kių elementų, bet kritika per 
laikraštį jų nepataisys. Prie
šingai, prasidėtų tuščia po
lemika, piktumai, kuriuos 
sunku butų ir užbaigti. To
dėl manome, kad geriau bus 

jei šeimininkai i draugo korespondencijos 
” butų neiš-1 netalpinus.

Bet ir šitas “mu-1 
nors nelaiku nutrauk-, 

neapsiėjo:'

I

i

ji myli žorž Bulen.
Šitą matydamas Luisjen, 

diplomatišku keliu nutarė 
apvesdint Mišeliną su Bulen. 
Bulen, būdamas didis ponas, 
ir tuom pat kanu didelis 
asilas, mylėdamas tris mei
lužes nebežino su kuria že- 
nytis. Visa komedija atsi
tinka pas Luisjen De Versan 
ir žorž Bulen namuose. Čia 
dalyvauja sukviestos vieš
nios, kurios yra žorž meilu
žės, ir Luisjen žmona, Ode
ta (Nora Gugienė), kurią 
Žorž irgi myli ir rašo jai 
meiliškus laiškus, kuriuos 
Luisjen sugauna ir žorž iš 
to turi daug nemalonumo.

Veikale yra daug filoso
fiškų juokų, ir kiekviena 
scena sutveria naują kome
diją. Veikalas klausytojams 
nelengva suprasti, ir prie to, 
lietuviško gyvenimo jame 
mažai yra.

Dabar keletas žodžių apie 
artistus ii- mėgėjus. Artistai. 
Vanagaitis ir Olšauskas, pil
nai sukurė tuos vaizdus, ku
riuos nusako pati komedija, 
todėl apie juos nėra ką nei 
kalbėti.

Fašistai Atskleidė Karo Paminklą.

I

Romoje šito aukuro vidury buvo palaidotas Italijos nežinomas kareivis. Bet tas paminklas 
buvo apstatytas kitais triobėsiais ir iš tolo jo nesimatė. Dabar fašistai 
kui nugriovė, kad karo paminklas butų aiškiai matomas.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

'Jaunyste* KaršU*.’’ V ienuveiksmS 
komedija-fartas. Parašė K. S. Kar- 

pcvičius, ir Susižiedavimos Pagal Su
tarti ea. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkama* 
dialogas, So. Bosįpn, 1916 m......... 10c.

“O. S. S.” arba Aliubiaė Iškilmė. — 
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geros perstatymui. Kaina .... 15c

Piršly* Suvadžiotoias, Vieno veiksnio 
I Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

. moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Romedi- 
į ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
j veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
• terš. Abu veikalėliai vienoje kny- 
! gulėję. Kaina ................................ 25c.

1 NihilietaL Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą care 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61.................25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimą komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų Ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas..........26c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz-

Lengvai Bada* išnokti AngllikaL
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai "išmokt kalbėt angliškai 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kraubuvėn, pas daktarą, pas barzda- 

' skuti, pas kriaučių, ir it. Su fonetiško 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Miehclsor.as Pusi. 95...................... S5c.

Apart čia paminėtų laik
raščių. jus galite gauti pasi
skaityti pereitų ir šių metų 
“Kultūros” visus numerius. 
“Kultūra,” tai vienintelis, 
pasauly lietuvių kalboj žur-j 
nalas.

Taigi visi lietuviai bedar
biai, vietoj pulruimiuose 
boles daužyti, užeikit pasi
skaityti laikraščių ir laiką 
praleiskit naudingai.

Kai kurie iš pažymėtų lai
kraščių specialiai išrašyti 
dėl bedarbių už likusį pelną 
nuo tam tikslui surengto šo
kių vakaro.

Kazys Beniušis.

sudarė, todėl apie juos nėra • 
kas pasakyti.

Vakaras reikia skaityti ‘ 
pilnai pavykusiu, kaip iš 
vaidinimo ir dailės atžvil
gio. taiD ir iš finansiškos pu
sės, nes publikos buvo arti- 
oilnis Civic Teatras. Šiuomi 
Dzimdziai parodė, kad jie 
gali ir sugeba duoti ir geru 
scenos kurinių. Sveikintina!

Kazys.
I
I

Kanados Lietuviai
'girdi, palikęs žmoną Lietu
voje prie mergų sukiojies?

Iš šito kilo “kova.” P.. V. 
ir N. iš vienos pusės, o E. ir 
M. iš kitos, tuščiomis bon- 
komis pradėjo vieni kitiems 
išdidžius pakaušius “tašyti.” 
Kažin kaip butų pasibaigu-j 

! si ši “kova,...........................
“inteligentų' 
sklaidę? 
šis,” 
tas, be “aukų” 
“mandagus” sveteliai šeimi
ninkei “truputi” ranką “pa
skiepijo.”

Šitaip šventes 
šviesunai.”

WINNIPEG, CANADA.
Ar jau lietuvaitės 

ištautėjo?
Winnipego lietuvių pa- 

šalpinė draugija balandžio 
6 d. surengė šokių vakarą. 
Salė ir orkestrą buvo paim
ta gera, bet i šokius atsilan
kė mažai publikos.

Muzika griežė lietuviš
kus šokius, bet šokti nebuvo 
kam. Visas vakaras buvo 
sui-ugęs ir rengėjai turėjo 
net “prakalbas” sakyti, kad 
jaunimas eitų šokti. Pasiro-1 
do, musų lietuvaitės noriai, 
šoka tik kanadiškus šokius.! Šitaip šventes švenčia 
Tuos, kurie šoka tik lietuviš-į musų “šviesunai.” Pastebė- 
kai, jos pameta viduty salės tina ir tai, kad jųjų tarpe

- - ’ • ’•— “---- -į” katalikų, kurie
s” kunigiškais 

komplimentais graudena.
Verknės Krantas.

ir pabėga. Pasielgimas, ži-’yra “gerų 
noma, nemandagus, antrą “bedievius' 
vertus, nejaugi musų sesu
tės taip greitai suameriko- 
nėjo?

Vyrams reikėtų visi šo
kiai mokėti, bet lietuvaitės 
neturi ignoruoti ir lietuviš
kų šokių.

Winnipego Jaunuolis.1 
--------------- I

I

WINNIPEG, CANADA.
Mes šventes labai gražiai Magnus avė

WINNIPEG, CANADA. 
Pasinaudokit proga.

Kas iš Winnipego lietu
vių bedarbių mylite skaity
ti laikraščius, tai liuosu lai
ku užeikit pas krautuvinin
ką Povilą Jauniškį, 351

I
I

Humoristika

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

F. A. N.—Šį syki jūsų raš-

C. F. Petraičiui. — “Biru
tės” direktorių komisijos 
pranešiu o negalėjome dėti 
kaip žinios, nes tai nebuvo 
jokia žinia, o grynas skelbi
mas, liečiantis vien tik “Bi
rutės” bendrovę ir jos šėri- 
ninkus.

Kaziui. — Draugo kores
pondencija, kurios sakotės 
nematę, tilpo 18-tame “Ke
leivio” numery.

1. Kamperiui. — Ačiū UŽ 
viską.

Geri žmonės ir pas kitus 
gerumo jieško.

švenčiam.
Winnipego lietuviškoji pasiskaityti sekamus laik- 

“aristokratija,” arba “švie- raščius: “Naujienas,” “Lai- 
sųs inteligentai,” šventes svę,” “Keleivį,” “Sandarą” 
ypatingai gražiai švenčia. i ir “Dirvą.” Iš Lietuvoj ei- 

Taip antai kartą susirin-nančių jus gausit “Lietuvos 
ko ant Grove st. ir tuštinda-1 Žinias,” “Musų Rytojų,” 
mi bonkas linksminosi. Ge-j “Socialdemokratą,” “Trimi- 
rokai įsismaginę ėmė pyktis tą” ir net “pažangią” kata- 
ir vieni kitiems išmėtinėti, likų “žvaigždę.”

Čia galėsit gauti už dyką 
pasiskaityti 

švie- raščius:
n

*

*

Žemė ir Žmogų*. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, saip 

žmogus gyveno žiloje ser.ovęje. kai? 
jis kovojo su gamta ir kai? civtliaavo- 
si. Daugelis paveikslą įvairią rastą 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Keb
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63...............

Paparčio Žiedas ir keturios kito* 
apy sakos: (1) N^užsitikmtis y

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip zmone* 
paikai tiki į visokius prietaru*, 
burtus ir tt. ......................... ..

I Lieavių šeimynų I*torij* Juškevičiau* 
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 

! vej lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
I tą knygą, iš jos das'.iinosi, kad vyras 

. . ............. ...... turėjo daug pačių, o žmonos po kelis
j delis ir monologas Našlaite. Para.se j y užanti ir pamokinanti
.v «? įkįygč. Su paveikslais, Parašė Z.

1®°- ] Alekna. .......................................... ^c‘
arba kaip buvo nukirsti ; Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

* j Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
I Tikėjimo Krinika. Kiekvienas gera*

I 
i

t 
I

senus triobėsius aplin- t K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
' 1914 m., pusi. 23.............................

__________________________ ! “Salomėja,
! šv Jonei galva. Drar.ia viename 
akte, parašyta garsau3 anglą ražą 
ninku. Vertėtų kiekvienam per
skaitytu 25c

Džian Bambos SpyčiaL — Ir lčto* 
fonės. Daugiau juokų, negu Amerr 

koj inunšair.o. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa 

1 sikalbeiimai, hurnorlstiški straipsniu 
kai ir 'juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ........."®c
Mnnelogz*. ir Gcklamacijo*. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologą ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoiiucionieriškos, tautiškos, humo- 

i ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- 

: certams ir tt Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m.,................. 2oc.

' Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Pra«* 
! rą. Parašė Robert G. Ingersoii, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir B>b 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu................................................23c

Ar Buvo Visuotins* Tvanas? — K*i) 
i Nojus galėjo surinkti į kelias die 

nas visą veislių gyvūnus, kurie gyy.^ 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį.
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; do Kailis." 
se^o arkoj sutalpinti ? Iš &nr pust ...

i
i

Kodėl nemelžti jos per visą die
ną? Aš duočiau farmeriams 
štai koki patarimą: Atsikelk iš 
ryto ir stok melžti karvę. Kai 
eini pusryčių, statyk 
žėją. Kai du pavargs.

Pamatysi, kiek

kitą mel- 
duok tre- 
per dieną

Jus Kankina 
Niežėjimas?
Pagelbai Vartokite 

ESKO

Tūkstančiai vartoja Esko pa
gelbai nuo kankinančios eeze- 
ma ir kitu odos ligų. Užtiki- 
masper50 metu, jis greitai su
stabdo niežėjimu. Pas aptieki- 
ninkus. Stulpelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co.. Cedar 
Rapids. Iowa.

Vartnkit SeveraS Skin Soap 
dėl Malonton (Mos.

SVARBUS PRANEŠIMAS ŠU
NŲ AUGINTOJAMS IR KI

TIEMS GYVULIŲ GLO
BĖJAMS.

Amerikos turčiai, o ypač tur
tingos senmergės, tvirtina, kad 
šuo yra labai protingas sutveri-,
mas. Protingesnis net už žmo- ‘ Pa(^ar> pieno!
gu. Taigi visiems, kas tik turi j Bet didžiausia betvarkė yra 
šuni, patartina jo išminti išnau-įsu Jos turi perdaug
doti. Ypač senoms panoms sa-į įaisvės; Musų tautininkai jau 
kau: negana laikyti šunį apsi- ; ir°dė. kad laisvė yra blogas da- 
kabinus ir bučiuot jį; negana jijb'kas ne- žmonėms, nes jie 
su savim į lova guldvt; rei-. tuojaus pradeda mitinguoti, 
kia jam da ir naudingo darbo,valdži? kritikuot, o nedirba. Ir

■ - - ■ ■— -• Įžiūrėkit, kaip Lietuvoje dabar
j gražu: nei mitingų, nei partijų. 
į nei seimo rinkimų — nieko! Tą 
įtaiką žmonės sunaudoja kito- 
' kiems dalykams; jie rengia va
karuškas. gerai pasideria. apsi- 
skaldo vieni kitiems antausius, 
kai kam pramuša galvą, ir vi
siems linksma. O jeigu butų 
laisvė, jie neturėtų tokiems pa
silinksminimams laiko.

Taigi ir vištoms nereikia lai
svės duoti. Su jomis reikia 
griežčiau elgtis. Diktatūrą Įves
ti. Sakysime, ligi šiol vištos de
da po vieną kiaušini per dieną. 
Padėjo sau, pakudakino agita
torius, ir valkiojasi be jokio rū
pesčio per ? ' 
jaus, šitokiai tvarkai esant gal 
ir aš sutikčiau padėti vieną 
kiaušini, o paskui švilpauti sau i 
per dieną sukištom į kišenes 
rankom. Lengvas darbas.

šiuo reikalu ve ką patarsiu 
farmeriams: pririšti už kojos 
vištą prie guštos ir tetupi sau. 
Matysime, 
rišta veiks 
turės dėti, 
višta per 
gali kiaušinių pridėti, 
reikalinga disciplina!

duoti. Sakysim, susidėvėjo šil
kinės pančekaitės arba kelinai- 
tės... O, atsiprašau — musų lai
kais panos kelinaičių nenešioja. 
Well, sakysim, susiteršė panče
kaitės ar kitoks švelnus dalykė
lis. Pana duoda jį skalbyklon 
arba pati skalbia, švelnias savo 
rankeles vargina. O šuo tuo tar
pu guli išsitiesęs ir savo išminti 
eikvoja be jokios naudos! Kodėl 
gi nepristatyt ji prie skalbimo? 
Paėdė pusryčių, ir tegul eina 
bjaurybė prie darbo. Juk jis sa
vo išmintingu snukiu gali ge
riau išmurdyt skalbinį, negu jo 
leidė. Arba reikia kambarius 
šluoti. Pasakei šuniui, ir tegul 
šluoja. Nes kokiems gi biesams 
aukščiausis 
pritaisęs 
vuodegą, 
šluoti ?

Be to, 
gali ir dešrų 
nešti, ir laikrašti vakare paskai
tyti, ir žolynus palaistyti, ir to- 
rielkas sumazgoti. Juk liežuvi 
turi gerą. Gali gerai loti, taigi 
gali ir indus nuvalyti. Ai beč 
jur laif!

Kalbant apie šunis, neprošali 
bus pasakius koki žodį ir apie 
kitus gyvulius. Paimkime kar
vę. Karvė irgi naudingas gyvu
lys, nors ir ne taip išmintingas 
kaip šuo. Be karvės, pavyzdžiui, 
negalima įtaisyti pieno ūkio. 
Kad ir kažin kiek poteriautum, 
bet jei karvės neturėsi, pieno ne
galėsi pardavinėt. Taigi ir kar
vė labai naudingas sutvėrimas, 
tik visa bėda, kad musų farme
riai nemoka jos naudingumo 
išnaudok Pavyzdžiui, jie melžia 
karvę tik tris kartus į dieną. 
Pamelžė kokį pusvalandį, ir pa
meta. Tai yra grynas nuostolis.

jam 
jeigu

sutvertojas butų 
tokią vilnuotą 
ne kambariams

gerai išmokytas šuo 
iš krautuvės par-

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

Kur Musų Bočiai — Alba
tyrinėjimas, kur buvo p.rmutin* 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. .6 p. 25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalią: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka ve.- 
niais; (41 Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusL 32............................ tOc.

Biblija Satyroje. — Laoai Įdomi ii 
juokinga knyga su 379 puikiais px* 

veikslais, perstatančiais įvairi J3 noo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijus šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus- 
lapiai. Kaina ..................  $1.0*

Kaip Senovės Žmerės Per*i<rt*tydav*
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 

į Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
( virkščias Mokslas arba Kaip Atsira- 

~ ~ Parašė Z. Aleksa.
■—*—   j TV .... • ••••.••••••••••••

tiek vandens, kad visą žemę apseip ,__
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaif ■ Delko Reikia Žmogui Gert ir Vmgyt.

-- ' "eimyr-os galėjo atsirasti i —Dėlto, kad norisi, atsakya j:oxs 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 

* be valgio žmogus alpsta? Ir deške 
vienas maistas duoda daugiau spėkoj, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikis 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš žios 
knygutės. Parašė D raa G-mu». 
Kaina ..............................................

Lytiškcs Ligos ir ka:p nuo ją apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kama ..................................... 25a.

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. C-3.............................. 25c.

Uetuvos Respublikos Istorija ir Žess- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 

i džią 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 žemiapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kari 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji iŠTodo. čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis 3u 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... *1.06 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1 Aė

Ben-Hnr. — Istoriška apvesta H 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallące. 472 pusi.......................... |2.W

Pajaata. — Lizdeikų Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje Istoriškas 

romansas M. Bernatowiczo. 
468 pusi........................................ '.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telps 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose 
Pusi. 32. .........................................

Z

tiek vande:
t. 
iš Nojaus ------------ „ _ .
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitą veislių žmones ? šitie ir šimtą? 
kitą klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Kr.ygs 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas, kunigų 
argumentas griūva. Mossla* ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina 2®*
Amerikos Macochss. — Arba kaip ka

taliką kunigas Hans Schmith papią- 
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.............................10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigą 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą_turėtų 
perskaityti kiekvienas^ vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultą į 
tokią kunigą globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...................25c.
Žinynas. Knyga žinią iš jnitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų b^i jų šakų; rinkinys 
visokiu patarimu apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymą 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Is įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta........................................... 53.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

knvsra šituo svarbiu klausimu. Ją _ J • -. . - __ — X — 1C1-~-J
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pu31. 24..................................10c.

- :
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
J blausia ir geriausia knyga lietuvių 
• kalboje tame svarbiame klausime, 
į Pusi. 429, 1915 m..............................$2.0C

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp» 
23 gražios eilės, daugybė straips , 

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.....................................25c i

t

t

, • j- t • j knvs-ra, šituo svarui u Kiaušiniu.\isą dieną Ilgi ryto- tur-t'Ų peskaityti kiekvienas katalikas

ką ji visą dieną pri-I 
nedėjusi. Verks, o • 

O pamanykite, kiek 
dieną, ypač vasarą. 

Visur

1930 m. iš Lietuvos išvež
ta javu už 10,000,000 litų.

Pabandyk Dykai
Gyduolės

įsitikink 
kad

GYDO 
RAUDONĄJĄ GYSLĄ 

KAM KENTET kad mos 
tia su REM-OLA yra taip 

maloni ir iengva vartot—nesutepa
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
konaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį- paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co., (. ambridg*. Mana

SVEIKATA
TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinis žinios iš Aaatomi- 
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 icad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina S2.50.

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Bonton, Mass.

Para.se
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

ŽMONĖS SKURSTA, O
KARININKAI MILIO 

NŪS ŠVAISTO.
Lietuvos karininkai jau 

senai turi savo ]senai turi savo karčiamą, riampolės kalėjime odeko- 
kurią jie vadina “Ramove.” įl°nu nusinuodijo buvęs Kaz- 
Šitoj karčiamoj susirenka ' hi-Rudos teismo antstolis

Julius Kalėda. Jisai sausio 
30 d. buvo teismo nubaus-

Ligi šioliai šitai karčia- 8 metais sunk, darbų ka
rnai namą nuomavo, bet da-Į Įėjimo už pinigų išeikvoji- 
bar lietuviški “apicieriai” iAnksčiau jis yra buvęs 
yra Lietuvos valdonai, taigi; Alytaus apskr. teismo tardy- 
ir turtingi žmonės. Dabartį-i toju>. bet ir ten bloga valia 
ni nsnu) su sklvnn iip nunir-' sunaikino vieną kvotą, už 

ką buvo nubaustas pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Kai kas sako, kad jam 
gręsė ir daugiau bylų. Taip 
likimo palaužtas žmogus 
puolė į desperaciją ir sučiu
pęs iš kirpėjo stipraus ode
kolono jį išgėrė. Toki nuo
dai veikia silpnai, tad Kalė
da ligoninėj dar gerokai pa
sikankino ir mirė tik balan
džio 6 d. rytą.

gerti lietuviški “apicieriai” 
ir net pats Smetona.

ni namą su sklypu jie nupir
ko už 750,000 litų. Namas, 
pasirodo, ponams perpras
tas, todėl nutarė šįmet ant 
tos vietos pasistatyti geres
nį, už 1,000,000 litų. Pinigų 
prašysią pas valdžią. Val
džia, žinoma, pinigų duos, 
nes ji tik karininkų durtu
vais laikosi. Tuo tarpu tau, 
“mužike” ir darbininke, — 
špygą po nosia.

DIDELIS TRIUKŠMAS 
DAVATKŲ SALĖJ.

Balandžio 12 d. Zitiečių 
salėj buvo pavasarininkų 
susirinkimas, kurtame daly
vavo Į 200 žmonių. Kun. 
Adomaitis susirinkime lai
kė paskaitą.

Baigiantis susirinkimui 
atėjo 15 policininkų ir pa
prašė leidimo, kurio pavasa
rininkai neturėjo. Policija 
susirinkusiems liepė išsi
skirstyti, o paskaitininką 
kun. Adomaiti ir pirminin
kaujantį Bernotą policija 
pakvietė nuovadon protoko
lui. Tačiau susirinkusieji po
licijai pasipriešino. Kilo 
triukšmas ir stumdynės. Ke
letas apmaigyta ir keletas 
suimtų. (Cenzūros čia išką
sta. Red.)

Krikščionys sako, kad tai 
buvęs susirinkimas eucha- 
ristininkų, kurie renkasi gry
nai religiniais reikalais ir su
sirinkimams daiyti leidimų 
neprašę.

Pažymėtina ir tas, kad 
naujas klerikalų “lyderis” 
Bernotą, nesenai buvo dar 
komunistu, už ką net kalėji
mu baustas.

IŠ ANTAKALNIO KALĖ
JIMO PABĖGO TRYS 

PLĖŠIKAI.
Iš kariško kalėjimo Anta

kalny pabėgo trys pavojin
gi dezertyrai ir Įsilaužėliai su 
žinomu plėšiku Lukjanovu 
pryšaky. Plėšikai buvo pa
sodinti trečiam aukšte pa
viljone, išeinančiame i Neri. 
Jie perpiovė geležinius vir
balus, sudurę paklodes, nu
sileido Į kiemą, perlindo per 
kalėjimo sieną ir pabėgo. 
Iki šiolei pabėgusių plėšikų 
nepavyko sugauti.

MARIAMPOLĖS KALĖJI
ME NUSINUODIJO ANT

STOLIS KALĖDA.
Velykų išvakarėse Ma-

New Yorko Turčių Rūmai Azijos Karaliukui.

J
I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!

Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 
ILE DE FRANCE—May 15(4:so p.m.) June 5 (iop. m.) 
PARIS—May 22 (Midnight) June 12 (6 p. M.)
FRANCE—May 29 (6 p. m.) June 17 (6 p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelione 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.

šiomis dienomis Amerikon atvyko iš Azijos mongoliškas Siamo karaliukas su pačia. Nors 
jis yra tamsiausios tautelės valdonas, bet Amerikos turtuoliai, ypač tuščios jų moterys, laiko 
sau didele garbe susieiti su karūnuota galva. Todėl jam atvažiuojant, New Ycrko turtuolė, 
Mrs. Whitelaw Reid, pasiūlė jo apsistojimui šituos savo rumus. Bet savo šalies žmonėms, ku
rie vaikščioja alkani be darbo, šita ponia neduotų nei savo garaže pernakvot. SPECIALE

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI ANT GELŽKELIO.

Obelių gelžkelio stotyje, 
Lietuvoj, 5 balandžio pate
ko po traukiniu Emilė Seb- 
linskaitė, 15 metų mergaitė 
iš Kropsiu kaimo. Jai sulau
žyta kairėji ranka.

Balandžio 6 d. tarp Dot- 
navos ir Kėdainių traukinys 
užmušė gelžkeliu ėjusį gir
tą Julių Gervatauską, 23 
metų vaikiną iš Daugmantų 
dvaro.

Balandžio 4 d. netoli Ro
kiškio stoties, ties Pagrun- 
džių kaimu traukinys mirti
nai suvažinėjo Domą Alek- 
siuną iš Skyrių kaimo, Pa
nemunėlio valsčiaus. Ties 
minimu pervažiavimu buvo 
labai daug sniego ir važia- 
vusis urvu negalėjo patė- 
myti ateinančio traukinio. 
Aleksiunui nupjauta koja.

KIEK LIETUVOS MER
GELĖS VAIKŲ TURĖJO.

Pernai Lietuvoj iš viso 
pavainikių vaiku gimė 4,- 
282.

Apskritims pavainikiai 
taip skirstosi: Alytaus— 
172, Biržų — 76, Kauno ap. 
—189, Kauno mieste—252, 
Kėdainių — 140, Kretingos 
—271, Mariampolės aps. — 
157, Mažeikių — 181, Pa
nevėžio aps. — 189. Pane
vėžio mieste — 28, Rasei
nių — 249, Rokiškio — 83, 
Seinų 58, Šakių — 134, 
Šiaulių — 323, Šiaulių mie
ste — 50, Tauragės — 432, 
Telšių —268, Trakų — 89, 
Ukmergės — 166, Ukmer
gės mieste — 13, Utenoj — 
127, Vilkaviškio — 110, Za
rasų — 51, Klaipėdos — 91, 
Klaipėdos mieste—136, Pa
gėgių — 111, Šilutės — 118.

IŠ VAGIU PABĖGO PA
VOGTA KUMELAITĖ.
Malinavos dvare, Pakuo

nio valse., pil. Juozo Gustai
čio pavogė kumelaitę su pa
kinktais : tačiau pavogtoji 
kumelaitė su tais pačiais pa
kinktais rytojaus dieną par
bėgo.

KAUNO POLICIJA— i MUŠTYNĖS ŠVENTO- 
MUŠEIKOS. RIUJE.

Kauno policijos II nuova-! Balandžio 5 d. Lekėčių 
la yra labiausiai pasižymė- bažnyčios šventoriuje susi
jusi piliečių mušimu. Ten pešė du piliečiai. Susipešu- 
jatekęs žmogus, o ypač dar- sius perskyrė policija, 
bininkas, visada labai nu-i Pažymėtina, kad perei-

EKSKURSIJA

MIESTELIS MĖŠLYNE.
Anykščiai. — Per žiemą, 

matyt, nevalyta rinka ir gat
vės pradėjus tirpti sniegui 
pasidarė didžiausias mėšly
nas. Velykų antrą dieną išė
jusi iš bažnyčios publika 
spacieravo po rinkelę kaip 
po mėšlyną. Po mėšlu ledas. 
Slidu. Viena panelė pasly
dusi, atsisėdo ant moderniš
ko paltuko. Su labai ryškia 
antspauda bežiūrint išnyko. 
Ant trotuarų šiukšlės ir Įvai
rios virtuvės atmatos. O vie
noj gatvėj ir katinas pasti
pęs riogso. Pro išeinamas ei
nant už pusvarsčio nosį su
ka.

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Lietuvos grudų ūkis vis 

smunka. Vyriausybė grie
biasi tam tikrų priemonių 
javų tvirtoms kainoms pa
laikyti. Už eksportuojamus 
javus valstybės iždas pride
da didelius pinigus, bet tik
slo neatsiekia.

* w ♦

Lietuvos Banko valdyto
jas, adv. Stašinskas, daly
vaus tarptautiniam Haagos 
Tribunole sprendžiant lietu
vių-lenkų ginčą. Jis bus na
cionalinio teisėjo teisėmis.

♦ ♦ ♦

Miesto valdyba nutarė 
praplatinti nekurtas Kauno ____
gatves. Dėl Šito reikės ir na- teris tur tuojaus rašyt pas w\ Š.Rice, 
mų nugriauti.

♦ ♦ »

Už neleidimą vaikų i len
kiškas mokyklas Vilniaus 
krašte lietuvius kiša kalėji- 
man.

♦ * *

Lietuvoje gerai gyvuoja 
darbininkų sporto sąjunga 
“Viltis.” Tai socialistinė or
ganizacija.

bininkas, 1
kenčia nuo žiauraus nuova
dos policininkų elgesio. Jie 
paguldo žmogų ant suolo ir 
prie padų pririša lentą, per 
kurią muša, kad žmogui 
visi kaulai trata. Bet pasi
skųsti nėra kam, nes polici
joj visi tokie pat mušeikos 
surinkti.
DR. K. GRINIUS IŠVAŽIA- 

VO | MILANĄ.
Kauno miesto savivaldy

bės sanitarijos ir medicinos 
skyriaus viršininkas dr. K. 
Grinius balandžio 18 d. iš
važiavo Milanan į miestų 
higienos technikos konfe
renciją.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
MENAS UŽSIENY.

Nesenai Stokholme buvo 
musų liaudies dirbinių pa
roda. Dabar daroma žygių 
tokią parodą surengti Ko
penhagoj, Drezdene, Ryme. 
Be to ruošiamasi 1932 m. 
parodai Amerikoje.

tais metais per Velykas ten 
pat šventoriuje taip pat bu
vo Įvykę peštynės.

SMARKIAI SUMUŠĖ 
KAIMYNĄ.

Pelanių kaime, Turžėnų 
valse., pil. Antanas Valka- 
vičius su savo sunumi Kaziu 
sunkiai sužalojo savo kai
myną Kriaunevičių Stasį.' 
Policija nustatė, kad muš
tynės įvyko iš keršto. Kalti
ninkas Valkavičius Antanas 
sulaikytas, o Kazys iš namų 
nežinia kur pasišalino.

Į LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą

Trečios klasės laivakortės
$107.00
$181.00

New York Į Klaipėdą.................
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant taksus.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

iBuk Sveikas, 
Laimingas 1 

Žmonės, kurie ^ra silpni ar liguisti, 
turėtų imti Nuga-Tone, vaistus, ku
rie išvalo kūną nuo ligų perų ir pa
daro jus sveiką ir stiprų. Jis pašali
na skilvio pakrikimus, priduoda nau
ją spėką ir jėgą silpniems nervams, 
raumenims ir gyvastingiesiems or
ganams ir padaro jūsų miegą poil- 
singą ir atgaivinantį. Nuga-Tone yra 
pardavinėjimas aptiekininkų. Būtinai 
gaukite bonką. Jeigu aptiekininkas 

I neturi jo, paprašykite jį užsakyti 
I dėl jus iš savo urmininko.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI

KELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
žinomų ekskuriiių vadų, parinktų«dėl jų prityrimų ke

lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive.

JEI PATRUKĘS,
Į - ---- - -Bandyk Tą Dykai.

t

I
ST. LOUIS,

i
Greitas Laivų Patarnavimas i Europą
Per Hamburgą Musu Moderniniais Laivais 
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja
reguliariai

DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

reguliariai kas sąvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais: 
MILWAL'KEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hammr6>Anhhcni Lhh
709 Tremont Street. Boston i

I

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės j vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS. J.

168 Grand Street 
Brockiyr.. N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vcrnon Street 

Worcearter. Mass.
BALTUTIS. P. P.

3337 So. HJrted Street
C’.icago, IR.

BARTKEVIČIUS. P. 
u 78 No Main Street

Mass.
BOCDEN, J. G.

432 \V. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

-DIRVA”
6820 Supericr Avenue 

Cleveland. Ohio 
GENDROLIUS, M.

Iii Brosdway
So. Bcston, Mass. 

KA2EMĖKAS. K. CH.
797 Bank Street 

Waterbury, Conn.
MOLIS. P 

1736 — 24th Street
Dctrcdt, Mich. 

MIKOLAINIS. P.
188 Sand., Street 

Brooklyn, N. Y.
RAUKTYTĖ, J.

123 Millbury Street 
VVorcester. Mass.

SEKYS. J.
226 Park Street 

Hartford, Conn.
x SIDABRAS. K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted Street

Chicago. III. 
STULPINAS. V. M. 
2255 So. Halsted Street

Chicago. III. 
“SANDARA” 

3236 So. Halsted St.
Chicago. III. 

TREČIOKAS. A. S.
197 Adams Street

Nevzarfc, N. J. 
URBIAS. J. J.

187 Oak Street
Lawrence, Mass. 

-VIENYBĖ” 
193 Grand Street

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS. J.

S.4 Bank Street 
VVaterbury, Conn. 

VELEčKIS. A.
502 Šouth Avė. 

Bridgeport, Conn. 
VAIŠNORA. K. J.

Franklin Savings Bank &
Trust Co., Pittsburgh, Pa. 

V A RAŠIUS. A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh. Pa. 
VITKAUSKAS. J. T.

2701 E. Allegheny Avenue 
Philaddphia. Pa. 

VIESULĄ, K. J.
1128 Washington Street 

Norwood .Mass. 
ZOLP. J. J.

4559 So. Paulina Street 
Chicago, III.

UNITED STATĖS LINES
IBOSTON OFFICE 

Walter A. Mclsaacs 
75 Statė Street

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

mni

Ketas daugiau •Užkietėjiino
Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelia naudojant 

PepsinkSeltZEr 
tašyk kepsime SeltzerCo.

Pforcester, Mass. o 
GNSSL SAMPEU DYKAI

DR. R. PUSKUNIGIS 
A. L. E. C. Pirmininkas.

* a •

Vartok ant bile Patrūkimo, seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parunkumą.

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo-

; 61-S Main Št., Adams, N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz
da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban
dymui to gero Prietaiso. Kam riešiot 
visa amžių pritaikytoią. Kam rizi- 
kuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moteris kasdien nepaiso patrū
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. S. Ricc, Ine., 61-S Main Street, 
Adams, N. Y.

BREMEN 
EUROPA
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 

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

Specialia trūkis iš Bremerhaven 
ekspresiniu laivu COLUMBUS

Taipgi nuolatiniai kas sąvaitė išplaukimai 
gerai žinomais I.Ioyd Kabininiais Laivais 
Berlm-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

65 STATĖ STREET, BOSTON

4
'b \ '• r

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

Didžiausia Bendra Ekskursija
GEGl žĖS May 15 d. Laivu “UNITED STATĖS’

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
GUGI ŽĖS-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčiu Ekskurija Tiesiog į KLAIPĖDĄ 
BIRŽEIJO-Jtn* t d. ___ Laivu “HELLIG OLA V“

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

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

A. L. laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVTAN-AMERICAN line 

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

248 Wasbington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III. 
St. Antonie Street, Montreal, Canada.

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

J LIETUVA
Rengia

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras
Motorlaivio

GRIPSHOLM”
Išplaukia

BIRŽELIO 27 D.

NewY«rk-KMpedi
Per Gothenburgą

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.

Gegužės 29 d. Ekskursija Amer. Liet. Taut. Federacijos. 
Liepos 23 d. Specialč Lietuvių Ekskursija.
Rugpiučio 19 d. Amerikos Lietuvių Ekon. Centro Ekskursija

Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen
tą arba į raštines Švedų Amerikos Linijos,—nevėluokite.

SWEDISH AMER1CAN LINE I
10 Statė St., Boston. 21 Statė Street, New Yorfc
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I DAKTARŲ
ADRESAI

Kalinių tarpan nukrito 
orlaivis.

Ant Deer Island salos, 
kur yra laikomi visokie ka
liniai, pereitą sąvaitę nukri
to orlaivis, kuriuo lėkė pul
kininkas Hayward. Lakū
nas betgi išliko sveikas, tik 
mašina susigadino. Kali
niams tai buvo tikra sensa-

Į
ĮiII

|

Visokios Žinios I Vietinės Žinios
V

Popiežius Atšaukė 
Savo Agentą Iš 

Lietuvos.
Kauno sutartis su Maskva 
buvo naujas smūgis Romos 

klerikalizmui.
Žinios iš Kauno sako, kad 

Lietuvos valdžia atšaukusi 
savo atstovą iš popiežiaus 
dvaro, o popiežius atsiėmęs 
savo agentą Bartaloni iš 
Lietuvos. Taigi diplomati
niai santikiai jau taip kaip 
ir nutraukti.

Šiomis dienomis Lietuva 
atnaujino dar penkiems me
tams savo sutartį su sovie
tų Rusija, kuria einant Ru
sija pripažįsta Vilnių Lietu
vos miestu, o Lietuva pasi
žada nesidėti prie jokios 
valstybės, kuri eitų prieš Ru
siją. Šita sutartis buvo skau
dus smūgis juodajam Ro
mos internacionalui, nes po
piežius stengėsi Lietuvą nuo 
Rusijos atitolinti, o suartini 
su katalikiškaja Lenkija.1 
Dabar gi įvyko kaip tik prie
šingai jo norams: Lietuva 
susiartino su bedieviškąją 
Rusija ir eina prieš katali
kiškąją Lenkiją.

SU

Naujoj Zelandijoj 
Žemė Dreba.

Pereitą sąvaitę Naujoj 
Zelandijoj vėl drebėjo že
mė ir per kelias valandas 
žmonės bijojo būti namuo
se. Jie da neužmiršo žemės 
drebėjimo vasario mėnesy, 
kuomet daug žmonių buvo 
užmušta.

i

mas Berlyne.
Pereitą sąvaitę apie 500 

komunistų Berlyne įtaisė de
monstraciją be leidimo. Ka
da policija pradėjo juos 
skirstyt, jie ėmė svaidyt ak
menimis ir 4 policmanus su
žeidė. Be to. jie sumušė fa
šistų laikraščių pardavinė
toją ir suplėšė daug jo laik
raščių. Policija areštavo 22 
riaušininku.

Komunistu Triukš-

RUSIJA NEPRALEIDŽIA 
AMERIKOS LAKŪNŲ.
Amerikos aliejaus mag

natas Hali iš Oklahomos už
simanė pasireklamuoti ir 
tuo tikslu pasamdė du lakū
nu, kad jo pinigais ir vardu 
jiedu lėktų aplink žemės 
kamuolį. Lakūnai sutiko, 
bet kelionė vistiek turbut 
neįvyks, nes Rusija atsisakė 
duot leidimą jiems lėkti per 
jos žemę.

POPIEŽIUS KALBĖS 
PER RADIO.

Popiežius praneša, kad 15 
gegužės jisai vėl kalbėsiąs 
į pasaulį per radio. Labai 
čia pasauliui jo kalbos rei
kalingos!

MINSKAS PATVINO.
Vėliausios žinios sako, 

kad pakilusi Svisločio upė 
užliejo Baltgudžių sostinę 
Minską. Visas judėjimas 
esąs nutrauktas, dirbtuvės 
sustojo.

ti

PERKŪNAS TRENKĖ
3 NAMUS.

Desėtkai žmonių nakties 
laiku išmesta iš lovų.

Iš nedėldienio į panedėlį 
šią sąvaitę Bostoną aplankė 
labai smarki perkūnija su 
lietum. Apie antrą valandą 
nakties perkūnas ėmė taip 
šaudyt, kad desėtkai žmo
nių buvo išmesta iš lovų. Bo
stono priemiesčiuose buvo 
įtrenkti 3 namai, du Rox- 
buryje, o trečias Winthrope. 
Namai neužsidegė, bet len
tos buvo nudraskytos, t... 
kas viduje suardytas, 
lentynų nukrito indai, o nuo 
sienų paveikslai. Be to da 
Roxburyje vienam kieme 
buvo supleškintas didelis 
klevas. Nuostolių padaryta 
už apie $15,000.

Netun kur dėt žuvies.
Bostono žuvies rinka pa

skutiniais laikais tiek užver
sta žuvimi, kad kainos visiš
kai nukrito ir neapmoka žve- cMa-
jams už darbą. Pavyzdžiui, 
vienas laivas išbuvo ant jū
rių keliolika dienų, bet ka
da sugrįžęs pardavė žuvį, 
tai žvejams išpuolė už visą 
laiką vos tik po $2.50. Todėl 
paskutinėmis dienomis žve
jų laivai jau nebegauna 
darbininkų.

$200 pabaudos už loteriją.
Šiomis dienomis valdžia 

sugavo loterijos agentą su 
3000 tikėtų. Jis buvo nu- 

■ baustas $200.
» '

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo. Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Diedų iš Lietuvos. Musų 
aptiek oje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 3799.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVM, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

tin-!
nuo

Vogdami vėžius East Bo
stone bemaž ko neprigėrė 
jūrėse du vyrai. Vienas jų 
išgelbėtas ir suimtas, kitas 
pabėgo.

Ant Larkins streeto, Rox- 
buryje, išpuolė per langą 
nuo* trečių lubų 2 metų vai
kas ir sunkiai susižeidė.

Plumbing-Heating
Taisome ir Naujus dedam 

Klauskite kainos 
Darbas pirmos rūšies, gvarantuotas. 

Reikale darom ant išmokėjimo. 
M ARTI N and RENO 

191 Cambridge St.. Cambridge. 
Univ. 1920. Vai arais, Univ. 7079.

( LIETU VYS !

'<OPTOMETRISTAS\
• I

LIETUVYS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO

• 
i 
t 
i 
t
i 
•

I 
I 
t

I
♦

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

J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadviay, Su. Boston. Mass.

DIDELI GAISRAI .
JAPONIJOJ.

Pereitą sąvaitę Japonijoj 
buvo daug gaisrų, kuriuose 
žuvo 14 žmonių. Didžiausia 
ugnis buvo Yamanakoj. kur 
sudegė 800 namų, keli ban
kai. mokyklos ir bažnyčios.' 
Tokio mieste išdegė kvarta
las Šiba, kur sudegė 6 žmo
nės. Toyamoj gaisras sunai
kino 47 triobas, Akamatsu. 
—53. Tanamuroj — 20. Bu-' 
vo labai dideli vėjai.

LAWRENCE’O AUDINY- ------------------
CIOSE VĖL STREIKAS.

Lawrence, Mass. — Šį pa
nedėlį Pacific Mills audi- 
nyčioj sustreikavo 32 mergi
nos, kurios dirbo firankų 
skyriuje, nes kompanija nu
kirto joms 25 nuošimčius 
algos.

DIDELIS DEFICITAS 
AUSTRALIJOJ.

Visapasaulinis krizis skau- 
tolimają 

už- 
su- 
su- 
tu-

džiai palietė ir 
Australiją. Prekyba su 
sieniais nukrito, darbai 
stojo, valdžios pajamos 
mažėjo ir šiais metais ji 
rėsianti 396.000,000 defici
to.

Muštynės kalėjime.
Valstijos kalėjime Char- 

lestowne anądien susimušė 
kaliniai. Vienas italas buvo 
taip subadytas peiliu, kad 
jam reikėjo 3 kartus leisti 
svetimo kraujo į gyslas.

i Reikalingas Geras
Lietuvaitė tarptautiniame Bučeris.

koncerte. Į ^. . .

Šiomis dienomis Bostono Gera
“Women Republican Club” ( 
turėjo tarptautinį koncertą, j 
kuriame dalyvavo įvairių 
tautų atstovai. Lietuvius at
stovauti buvo pakviesta bo
stoniečiams gerai žinoma 
dainininkė ponia Ona Ku
bilienė. Ji labai puikiai su
dainavo 2 lietuviškas ir vie
ną anglišką dainelę. Iš visų 
tų dainelių labiausiai ame
rikiečiams patiko ‘‘Bakūžė.”

Be to, dar reikia pridurti, 
kad pabaigus poniai O. Ku
bilienei dainuoti, to vakaro 
koncerto rengėja, ponia 
Ho\ves, pratarė į susirinku
sius apie lietuvių tautą, jos 
skambias dainas, jos kalbos 
senumą, ir kad lietuvių kal
ba yra raktas į senąją Sans
krito kalbą.

Tai gera musų reklama.
Studentas.

Teisingas ir turi būt trezvas 
-----— ___ i alga pradedant ir 
bus pakelta. Atsišaukit tuojaus.

658a EiGHTH STREET,
Kampas L st.

SO. BOSTON. MASS.

DIDELĖ PROG Y!
Dėl priežasties, kad važiuoju į seną I 

kr«ija. purduO'lcin'ic ReSvorsrit^ už : 
b’i žemą kainą. Klauskite, (20) 

70 I street. So. Boston, Mass.

I

KLAUSYKIT AUSIS PASTATĘ.
Aš, Petras J. Kttsavičius, pranešu 

visiems, kad aš pabaigiau Agrikultū
ros mokslą kovo 9 d., 1931 m. Tam 
tikslui buvau pašventęs septynis me
tus suviršum laiko. Dabar pajieškau 
vietos už urėdą ant didelių ūkių arba 
ant didelio ploti žemės. Kam toks 
žmogus reikalingas, tai malonėkite 
kreip'is po šituo antrašu: (20)

P. J. K ('SAVIČIUS. Agronomas, 
198 E. 7-th St.. So. Boston. Mass.

SKOLINU PINIGUS ant Namų ir 
taisau namus: pentinu ir popieriuoju. 
ir kamenterio darba atlieku. (23)1 

RAPALUS PETRAUSKAS 
'i Asp'nvall Rjad. Dorchester.
Telephor.e: Talbot 0586.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Vida visokias pruvas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

•Jei Nori Nupentyt
• Ar Pataisyt Namą
i KLAUSKITE KAINOS 
{ Jei reikia ir Išpopieriuoju.
• Gausite gerą darbą ir pigiai. 
J JI OZAS TAMOŠAITIS (-
• 11 Ticknor SU So. Boston, Mass. i 
■ Tel. So. Boston 1396-M. J

c

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuoįam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4618-W, 
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

Tel. University 9166

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1.STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ANGLIJOJ LAUKIAMA p”: 
i STATYBOS STREIKO, i -

Tarp statybos darbinin- 
kų ir darbdavių Anglijoj ei
na derybos dėl darbo valan
dų ir atlyginimo už darbą, i 
Jeigu prie sutarties nepri
eis. apie 1,000,000 žada me- j 
sti darbą.

SAKO. ALUS SUMA
ŽINTŲ BEDARBĘ.

Amerikos Darbo Fedcra-; 
cijos lyderiai Washingtone 
reikalauja pakeisti prohibi
cijos įstatymą taip, kad bu
tų valia daryt bent 2.75 nuo
šimčių alus. Jų manymu, 
tuomet žymiai sumažėtų be
darbė, nes prie alaus pra
monės reikėtų apie 1 ;000,- 
000 darbininkų.

SPROGIMAS NOVO 
SCOTIA KASYKLOJ.
Kanados provincijoj No

va Scotia ši panedėlį Įvyko 
nelaimė anglių kasykloj, ne
toli River Herbert kaimelio. 
Atėjus darbininkams iš ry
to darban, kasykloj buvo 
susirinkusių gazų ir įvyko 
sprogimas, kuris užmušė 5 
darbininkus. Tris iš jų buvo 
vedę ir paliko mažus vaikus.

Beprotis norėjo automo
bilių išbandyt.

Vienas Newtono gyven
tojas, išėjęs iš proto ir ilgai 
I jau buvęs pamišėlių name, 
į bet šiomis dienomis namiš- 
ikių išimtas ir namie gydo- 
---- r/užsimanė išbandyt, 
kaip greitai automobilius 
gali bėgti. Niekam nema
tant jisai paėmė tėvo maši
ną ir leidosi Newtono gat
vėmis. Tėvas davė žinią po
licijai. Tuojaus policmanas 
ant motorcykliaus pasilei
do beprotį vytis. O tas dū
mė kiek tik automobilis gali 
bėgti. Policmanas kelis kar
tus jį prisivijo ir liepė su
stoti, bet beprotis tik juokė
si ir dūmė toliaus. Bet keis
tas dalykas, kad privažiavęs 
prie raudono žiburio jisai 
nustabdė automobilių; tuo
met jis buvo suimtas.

SMULKIŲ REIKMENŲ
ŠTORAS.

UŽLAIKOME VISOKĮ GROSERĮ: 
Kavos, Arbatos, visokių produktų 
Kenuose. Ice Creamo, Cigarų, Cigare
tę ir etc. Apie! i r kės lietuviai prašo
mi reikalingus daiktus gaut pas ma
ne. Tavoras šviežias ir geros rūšies. 

(-) 
K ASTANTAS ŠIDLA USK AS

918 Broadway. Kampas P Street,
SOUTH BOSTONE.

j

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
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 VATTAITIS
415 Old Colonv Avė..

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

i LIETUVIŠKA 
BUČERNE

• Užlaikome geriausią tavorą ir 
| parduodame pigiausia kaina. Mė- 
I sos visuomet šviežios.
| Taipgi užlaikome šviežiu* die- 
I gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
{ Pagardinimui Chop Suey, var- 
I tekit China Boy Soy Sauce, 15c.
• už bonką.
• Lietuviški skilandžiai ... .uv. 35c 
| Švieži sūriai nuo farmų.
• Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{pigiai ir gerą.

I
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARKET 
331 BROADWAY, SO. BOSTON.

Telefonu: So. Boston 0551.
i

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S

i
♦
♦

*

i

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

Liete vis Gydytojas ir Chirurgas
496 BROADWAY

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

| Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

; DR. J. MARCUS 
!
i
{ 261 Hanover St
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
{ Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 430 Blue Ilill Avė, 
t Rosbury, Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
L-.----------..

--------- — • X VZ W

Rusijos-Lietuvos Daktaras 
ir Chirurgas 

Bos ten, Mass.

Malevoju ir Taisau 
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešti, 
kad persikėliau gyvent į Dorchesterj.

R. PERNKKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass 
Telefonas, Columbia 8093.

137 SU.MMER ST, BOSTONE.
Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių. Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger
tu an Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Spcciališkumas.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATIIENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 9789 Ir 1781.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarkei 0827 

Somerset 2014-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 v ak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.
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brukuojamos 
Mašinėlės 
(TYPEVVRITERS) 
išdirbysčių. naujos irVisų

nanjintos, $17.50 ir brangiai:. 
Galima gauti lengvais išmokėji
mais. Ateikit pasižiūrėti.

R. ŽIDŽIUNAS 
E st., So. Boston, Mass.
(Kampas Broadivay).
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EKTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Josų 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 Dielas 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:

LAIDOJIMUS’ 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet < 
būna patenkinti' 
ir sutaupina ga- < 
rokai pinigų. * 

Mano kaina* 
visiems ir viaurj 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS < 
1 Lietuvis Grshorin*
« 162 Broadway, So. Boston, Mass ' 
J Reoidence: 313 W. 3-rd atrast. .
> Talafonas.- So. Bontoa W4-W

A

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

tik susitarus.
iki 12 dieną. 

>” name.

’i

Seredomis
Ofisas “Keleivio'

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

Į _____
LEDAI IŠMUŠĖ TUKS- I NEW YORKE SUŽEISTA 
TANČIUS VIŠČIUKŲ.
Pereito nedėldienio naktį 

Atlantiko pakraščiu perėjo 
smarki perkūnija su ledais 
ir lietumi. New Yorko valsti
joj ledai išmušė tūkstan
čius viščiukų. Be to. audra 
išlaužė sodus, telefono stul
pus, kai kur nunešė kami-

14 ŽMONIŲ.
Šį panedėlį New Yorke 

susikūlė trokas su busu. Ne
laimėj sužeista 14 žmonių.

Priviso pasiutusių šunų.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone pasiutę šunes aprie
jo 11 žmonių. Todėl polici
jos perdėtinis Crowley įsa
kė policmanams palaidus 

i šunis šaudyt.

nūs.

MEKSIKOJ SUSEKTA 
SĄMOKSLAS PRIEŠ 

VALDŽIĄ
šiomis dienomis Meksikoj 

susekta 
nuversti 
valdžią, 
ministeri
po areštuota 
ris sąmokslininkas.

I
I

PIRMUTINIS

ŠIŲ METŲ

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

naujas sąmokslas 
prezidento Rubio 
Buvusis finansų 

= Luis Cabrera ta
kai po vyriau-

31 d. Gegužė?, Nedeldieny
Rengia Cambridgc’aus ir So. Bcstonc Socialistai

Ant McANN Daržo
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ŠURUM! BURUM!
Rengia Lietuvių Ukėsų Draugija

GEGUŽES MAY 16 D., 1931
NUOSAVAM NAME 

“Dahlgren Hali” 
KAMPAS E IR SII.VER GATVIĘ, SOUTH BOSTON, MASS.

\ :.-i galėsite gerai pasilinksminti ir gerą laiką turėti, nes bus vi
sokių skanių užkandžių ir gėrimų, ir galėsite gerai pasišokti lietu
viškų ir amerikoniškų šokių prie lietuviškos orchestros.

Pigi Įžanga. Moterims 15c., \;.rams 25c. Vaikams prie tėvų inė- 
jimas nemokamas. GRIEŠ GABIJOS ORCHESTRA.

Visus kviečia Lietuvių ( kėsu Draugijos KOMITETAS.
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I PAUL’S MENS 
! SHOP

H

I 
f

DABAR

i

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAHRENCE, MASS.

ISPANIJA IŠMETĖ TIKY
BĄ IŠ MOKYKLŲ.

Ispanijos valdžia paskel
bė, kad nuo šiol religijos 
dėstymas mokyklose Vra ne
bereikalingas.

NO. EASTON, MASS.
Bus užkandžių, gėrimų i • visokių pasilinksminimų. 
Už pasižymėjimą sport’ csc bus duodamos dovanos 

Vieta tarp miško ir prie dailaus ežero.
GRIEŠ LIETUVIŠKA MUZIKA.

KELRODIS: Važiuot į Stoughtoną. Iš t'r.ai paimt kelią į Taun- 
toną. Pavažiavus apie 3 my!:as tuo keliu, bus kapinės po dešinei. J 
dešinę palei tas kapi""s eina kelias, Elm street. Pa«:«i»kt j tą ke
lią ir važiuot iki jo galo, suktis vėl į dešinę. Toliau bus kelias pa
žymėtas ligi pikniko.
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Taipgi

GERIAUSIA PROGA
minklą ant kapo, būtinai matykit ma-

Jeigu tamstos norėsite tinkamai 
pagerbti jūsų mirusį ir pastatyt Pa- 
ne. nes aš atstovauju fabriką, kuris 
išdirba paminklus. Pas mane pirksit 
pigiau negu pas kitus.

Kreipkitės tuojaus pas:
VINCENT B. AMBROSE

361 Broadway. South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0897

i Insurance ir Real Estate Agentas.

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 gatves.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

■
DR.MARGER1S

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
Telefonas: So. Boston 1058.

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. BROADVVAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

j R.J.VASIL ;
|t* 409 BROADWAY, ROOM 4, i

SO. BOSTON, MASS. j

Parduodu: NAMUS. FARMAS, J 
KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, J
NAMUS. FORNIšIUS. KRAU- J 

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 3 
PADARAU VISOKIUS DOKU- X 
MENTUS kaip čia. taip ir Lis- S 

& tavoje, greitai ir atsakančiai. V 
X Norint gero patarnavimo, kroip- O 
d kitėa, R- J. VASIL X
K 409 Brosdoay, So. Boston, Mm* •IJ f 9Ik


