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Baisi Žmogžudystė Tarpe! 
Brooklyno Lietuvių.

BURDINGIERIUS UŽKA
POJO ŠEIMININKĄ.

Paskui su jo žmona lavoną 
supiaustė ir gabalais išne

šiojo po miestą.
Šiomis dienomis tarp 

Brooklyno lietuvių išėjo 
aikštėn baisi žmogžudystė. 
Susidėjęs su Ona Zubric- 
kiene jaunas ir gražus bur- 
dingieris Kazys Obiedis kir
viu užkapojo jos vyrą, pas
kui abudu lavoną sumėsinė- 
jo, suvyniojo į popierą ir 
nakties laiku Išnešiojo ir iš
mėtė po visą miestą.

Taip sako policija, kuri 
turi jau suėmus Kazį Obie- 
dį ir Oną Zubrickienę, nu
žudytojo vyro pačią.

Šitas kruvinas darbas bu
vęs atliktas anksti 26 ar 27 
kovo rytą, bet tik dabar iš
ėjęs aikštėn.

Išmėtytas lavono dalis 
Brooklyno policija pradėjo 
rankioti po miestą jau se
nai, bet iki šiol nežinojo ke- 
no tas lavonas buvo ir kas jį 
sumėsinėjo. Kokiu budu ji 
dabar šitą piktadarybę iš
aiškino, ji neskelbia; gana 
to, kad kaltininkai jau su
imti.

Nužudvtasai Andrius Zu
brickis užsiimdavęs munšai- 
no bizniu ir turėjęs “spyky
zę” savo gyvenamoj vietoj. 
(Jis gyveno kertėj Whipple 
st. ir Harrison avė.) Jis bu
vęs jau nebejaunas žmogus. 
Dirbęs pas jį už “bartende- 
rį” Kazys Obiedis esąs jau
nas, dailaus veido vaikinas, 
ir Zubrickienė, kuri’yra 17 
metų už jį vyresnė, pamylė
jo jį. Pamylėjus jauną vai
kiną ji pradėjo rūpintis, 
kaip nusikratyti savo vyro. 
Taip bent sako suimtasai 
jos meilužis Obiedis.

“Ji žadėjo amžinai mane 
mylėt ir prašė, kad aš už
muščiau jos vyrą,” pasakęs 
Obiedis policijai. “Aš atsa
kiau ‘netuomet ji pasiūlė 
man 300 dolerių atlyginimo 
už tą darbą. Sykį ji išėjo į 
bar-ruimį; aš įslinkau virtu
vėn, kur buvo jos vyras, šo
kau ant jo ir kirtau jam kir
viu į galvą: vieną sykį, ant
rą sykį ir trečią... Kai pama
čiau, kad jis jau nebegyvas, 
įtempiau jį į toiletą, atsirai
tojau rankoves ir supiaus- 
čiau jį į kokį 100 dalių. Kuo
met aš jį piausčiau, tai Ona 
vyniojo supiaustytus gaba
lus į popierą.”

Kai atėjo naktis, jiedu 
tuos rišulius išnešioję ir iš
metę įvairiose Brooklyno 
vietose. Dalį lavono ir jo 
drapanas, kaip lygiai ir tą 
kirvį, kuriuo jis buvo už
muštas, įmetę upėn.

Dabar policija sako,' kad 
Obiedis kalėjime išėjęs jau 
iš proto. Sako, jis blaškosi 
po savo narvą, baubia nė 
žmogaus balsu, jo akys 
kraujais pasruvusios ir plau
kai pasišiaušę. Jam vaidi
nasi užmuštasai Zubrickis. 
Rodydamas pirštu į tuščią 
celę jis tankiai dreba iš bai
mės ir kalba: “Ve kur jis!... 
Jis dar gyvas!... Jis sukapo
tas!... Jis ateina prie ma
nęs... O, Dieve, ratavok!...”

Tuo tarpu Zubrickienė

jo ji- 
kiną
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sėdi kalėjime rami ir neat
sakinėja į jokius policijos 
klausimus.

Be judviejų yra da suimti 
Pranas Ravinis, Obiedžio 
pusbrolis, ir Pranas Načiu- 
nas.

Policija dabar knisasi į tų 
žmonių praeitį. Esą jau su
žinota, kad pirma Zubric- 
kienė gyvenusi Clevelande, 
kur taip pat turėjusi “spy- 
kyzę.” Tuomet ji gyvenusi 
da su pirmutiniu savo vyru 
Valenčium, o Zubrickis ta
da buvęs pas juos už “bar- 
tenderį.” Bet Valentis taip
gi buvęs slaptingai nužudy
tas. Jį radę kirviu užmuštą 
netoli “spykyzės.” Po to mo
teris visą turtą pardavusi ir 
atvažiavusi su savo “ban- 
tenderiu” Zubrickiu į Broo- 
klyną. čia jiedu apsivedę, 
nusipirkę naują “spykyzę” 
ir gyvenę iki šiol. Dabar Zu
brickis nuėjo Valenčiaus 
keliu.

Misterija darosi kas sykis 
gilesnė.

___________ i

Nelaimė Ant Grūsto 
Formos.

Traktorius sutrynė jauną 
lietuvį.

Tarnas Šmulkštys prisiun
tė mums iš Torringtono, 
Conn., iškarpą iš anglų lai
kraščio, kur plačiai aprašy
tas nelaimingas įvykis ant 
lietuvių farmos, kuri randa
si tenai prie Westside street. 
Grūstų 19 metų amžiaus sū
nūs Juozas išėjo su trakto
rium akėt lauko. Dirva bu
vo minkšta, paskutiniai ra
tai nugrimzdo ir bandant iš 
duobės išsigauti traktorius 
apvirto aukštieninkas ir pri
spaudė Juozą Grūstą po sa
vim. Reikėjo sušaukti kai
mynus ir miesto darbinin
kus, kurie netoli taisė kelią, 
kad pakeltų traktorių, nes 
kitaip negalima buvo pri
spausto jaunuolio išimti. Pa
kol išėmė, Jisai išbuvo po 
mašina apie 15 minutų ir 
buvo jau be sąmonės. Bu
vo pašauktas daktaras, ku
ris apžiurėjo sužeistąjį ir 
nusiuntė ligoninėn. Kaip ro
dos, Juozui Grustui sulau
žyta viena šlaunis • ir gali 
būt, kad viduriai sumaigyti. 
Antras Grūstas, sužeistojo 
tėvas, yra “Keleivio” skai
tytojas ir pažangus lietuvis.

TURKIJA SUSIRUPINUS 
KOMUNISTŲ PROPA

GANDA.
Šiomis dienomis Turkijoj 

buvo areštuota keliolika 
mokytojų ir mokinių už pla
tinimą komunistinės propa
gandos mokyklose. Vai-’ 
džia pasiuntė Smirnos pro- 
vincijon specialę komisiją, 
kad patirtų, kaip plačiai te
nai šita propaganda yra pa
sklidusi. Komisija sugrį
žus reportavo, kad komuni
stinis judėjimas tarp moksl
eivijos yra gana plačiai iš
sišakojęs ir galįs virsti pa
vojum visam kraštui. Val
džia šituo raportu labai su
sirūpino ir žada imtis griež
tų priemonių, kad komuni
stinę propagandą užgniau
žus.

j Ir Davatkos Sukilo DIDELI TRAUKI-Popiežius Nusilenkė 
Fašizmui.

Santikiai tarp fašistų erš- 
to ir klerikalų boso Romoj 
vėl pradeda švelnėti. Mus
solini sutiko leisti “katali
kų akcijos kliubams” vėl 
veikti, jeigu popiežius juos 
“apvalys.” Tas “apvalymas” 
turi būt toks, kad iš jų butų 
prašalinti fašistų priešinin
kai ir kad toliaus jie nesi
kištų į politiką. Popiežius, 
matyt, su tuo sutiko, nes ar
kivyskupas Pizzardo jau 
prašalintas iš “katalikų ak
cijos” direktorių. Sakoma, 
kad fašistai jam buvę dau
giausia priešingi. Vadinasi, 
popiežius nusilenkė fašiz
mui.

Prieš Popiežių.
Italijoj popiežius liepė 

uždaryti dvi katalikų bažny
čias, vieną Campo Basso 
mieste, kur yra 16,000 gy
ventojų, o kitą Copanzaro 
mieste, kur gyvena 36,000 
žmonių. Jis padarė tai dėl 
to, kad katalikai tuose mies
tuose nepaklausė jo įsaky
mo. Jis buvo įsakęs visos 
Italijos katalikams nedaryti 
viešai jokių procesijų. Bet 
šių miestų moterys padarė 
susirinkimus, pasmerkė po
piežiaus įsakymą, nutarė at
simesti nuo “katalikų akci
jos,” o prisidėti prie fašistų 
moterų organizacijos. Ant 
galo jos surengė da ir porą 
procesijų, kurias popiežius 
buvo uždraudęs. Pamatęs, 
kad jau ir davatkos pradėjo 
prieš jį “buntavotis,” popie
žius liepė savo kunigams 
uždaryti tuose miestuose 
bažnyčias. Išrodo, kad ne
užilgo jam prisieis uždaryti 
visą savo biznį.

BEDARBIAI MAINIERIAI 
ATIDARO SAVO MAINAS

Joplin, Mo.— Apie 3000 
mainierių, kurie buvonete- 
kę švino ir cinko kasyklose 
darbo, pradėjo paskutiniu 
laiku patys kasinėti apleis
tas senas mainas ir parda
vinėti metalą tirpykloms. 
Ir kaip žinios skelbia, jie vi
si pasidaro neblogiausi gy
venimą.

KAUNO ŠULYNY UŽ
TROŠKO DU DARBI

NINKAI.
Kauno uosto krante mies

to darbininkai valė anądien 
gatvinių srutų šulinį. Pir
mas į šulinį nusileido Sta
sys Stašaitis ir tuojaus nu- 
troško. Tuomet nusileido 
Vladas Nacevičius, ir tas 
tuojaus apalpo. Kiti jau bi
jojo į šulinį leistis, todėl 
pradėjo šauktis ugnagesių 
pagalbos. Pribuvo ugnage- 
siai, bet ir tie bijojo į šulinį 
leistis, nes neturėjo kaukių 
nuo dujų apsisaugot. Apal
pę darbininkai išbuvo ga- 
zuose gana ilgai, ir *kada 
juos galų gale ištrauktė, at
gaivinti juos jau nebebuvo 
galima.

Šį Panedėlį Lietuvoj 
Rinkimai.

Šį panedėlį Lietuvoje bu
vo kai kurių savivaldybių 
rinkimai. Beveik visos parti
jos juos boikotavo, ‘ nes tau
tininkų valdžia darbinin
kams atėmė teisę rinkimuo
se dalyvauti ir trečdalį at
stovų skiria Į savivaldybes iš 
savo partijos visai nerinktų. 
Prie šitokių “rinkimų,” ži
noma, turėjo “laimėti” tau
tininkai.

DAINININKAS ANT 
TAUTIŠKOS MEŠKERĖS.

Birželio 15 d. buvo Kau
no miesto valdybos rinki
mai. Visos žymesnės parti
jos juos boikotavo. Dalyva
vo tik nežymios grupės. Bet 
ir šitų tautininkai bijojo, to
dėl jie išstatė savo kandida
tu dainininką Kiprą Pet
rauską, manydami jo vardu 
sužvejoti kiek balsų. Įdomu, 
ką jis išrinktas darytų? Juk 
miesto valdyba, tai ne ope
ra.

NIŲ KATASTROFA 
LI UVOJ.

JONAVOJ SUTRIUŠ
KINTA 7 VAGONAI.

Vienas traukinys pasivijo 
kitą ir smogė jam iš 

užpakalio.
Gegužės 27 tarp Jonavos 

ir Žeimių, apie 9 valandą 
vakaro, įvyko dviejų trauki
nių katastrofa. Susikūlė ke
leivinis traukinys su prekių 
traukiniu.

Nelaimė įvykusi dėl to, 
kad Žeimių kloties viršinin
kas pergreit išleidęs tuos 
traukinius iš Žeimių vieną 
paskui kitą. Keleivinis trau
kinys pasivijo prekių trau
kinį netoli Jonavos ir smo
gė jam iš užpakalio savo 
garvežiu.

Ką darė paskutinio maši
nistas, kad jis leido savo 
traukinį ant pirma jo bė
gančio, sunku pasakyti. Jis 
turėjo arba miegoti, arba 
girtas būti.

Susidūrus traukiniams, 
keleivinio traukinio vago
nai buvo smaritiai sukrėsti ir 
keleiviai krito kur kam pa
kliuvo. Du žmonės esą su
žeisti : vienai keleivei išmuš
ti dantys, kitam — sukulta 
galva. 7 prekinio traukinio 
vagonai esą sudaužyti į ši
pulius. Tuose vagonuose bu
vusios prekės — sunaikin
tos.

RYGOJ DAINUOS 
25,600 DAINININKŲ*

Amerikos spaudoj pasi
rodė žinia apie dainos šven
tę Rygoje, kur dalyvausią 
25,000 dainininkų. Šventė 
prasidėsianti 19 birželio ir 
pasibaigsianti 23 birželio. 
Bet šis įvykis taip sumaišy
tas su lietuvių vardu, jog 
sunku suprasti, ar tai latvių, 
ar lietuvių dainos šventė. 
Nors pasakyta aiškiai, kad 
visa tai busią Rygoje, te- 
čiaus Ryga esąs Lietuvos 
miestas ir dainose busiąs 
keliamas lietuvių liaudies 
menas.

FANATIKAI BIJOSI EVO 
. LIUCIJOS MOKSLO.
Tennessee valstijos fana

tikai yra išleidę įstatymą, 
kuriuo draudžiama visuo
menės pinigais užlaikomose 
mokyklose dėstyti evoliuci
jos teoriją. Dabar legisla- 
turon buvo įnešta sumany
mas tą įstatymą atšaukti, 
tečiaus fanatikai sumanymą 
atmetė. Ir “beždžionės į- 
statymas” pasilieka tenai ir 
ant toliaus.

AMERIKOS IŽDO MINIS- 
TERIS IŠVAŽIAVO 

EUROPON.
Pereitą sąvaitę išvyko 

Anglijon Jungtinių Valsti
jų iždo sekretorius Mellon. 
Kai kas spėja, kad jis tenai 
tarsis apie skolų peržiūrėji
mą, bet pats Melionas užgin
čija tai. Jis sakosi važiuojąs 
tenai pas savo sūnų, kuris 
šiomis dienomis baigia Cam- 
bridge’aus kolegiją.

265,000 ŽMONIŲ DIRBĄ 
PRIE KELIŲ.

Washin£tono žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose prie kelių taisy
mo dirbą 265,000 darbinin
kų.

Ispanija Išvijo Kar
dinolą Segurą.

Kardinolas Segurą buvo 
vyriausis katalikų bažny
čios bosas Ispanijoj. Būda
mas didelis atžagareivis ir 
monarchistas, jisai prakei
kė respubliką, ir paskui iš
leido “ganytojišką, laišką” į 
katalikus, liepdamas jiems 
rinkimuose balsuot už mo- 
narchistus, nes tik monar- 
chistai esą geri žmonės ir 
apsaugosią bažnyčią. Ispa
nijos liaudis šiuo laišku pa
sipiktino ir pradėjo deginti 
bažnyčias ir klioštorius. 
kitas klerikalizmo įstaigas. 
Nusigandęs kardinolas Se- 
gura nakties laiku pabėgo iš 
Ispanijos. Kai žmonių įtūži
mas aprimo, kard. Segurą 
slapta sugrįžo atgal. Bet vi
daus reikalų ministerija lie
pė jį tuojaus areštuoti ir iš
grūsti iš Ispanijos laukan. 
Kai policija dabar suėmus jį 
gabeno, tai susirinkę žmo
nės šaukė: “Šalin klerika
lus!” “Laukan visus kuni
gus!” /

KINŲ KOMUNISTAI IŠ
SKERDĖ 20,000 KA

REIVIŲ*
Kinijos* nacionalistų val

džia prisipažįsta, kad pas
kutinėmis dienomis Kiang- 
si, Hunano ir Fukieno pro
vincijose komunistai apsu
po ir išskerdė apie 20,000 
kareivių. Valdžia dabar sa
kosi siunčianti tenai 200,- 
000 vyrų armiją, kad ko
munistus išnaikinus. Bet ko
va su jais sunki, nes pajutę 
pavojų jie išbėgioja ir jų 
negalima atskirti nuo kitų 
gyventojų. Bet jeigu jie jau
čia, kad gali kur atsilaikyti, 
tai susirenka iš naujo ir puo
la. -

UKRAINIETIS SUP1AUS- 
TĖ 4 ŽMONES KANADOJ

Kanados mieste Montre- 
ale ukrainietis vardu Mona- 
styrski subadė peiliu Vasilį 
Stortoną, jo žmoną ir du po- 
licmanu, kurie norėjo jį su
laikyt. Trečias policmanas 
jį pašovė ir suėmė. Šito įvy
kio motyvas buvo meilė ir 
pavydas. Mat, Vasilis Stor- 
ton vedė merginą, * kurią 
Monastyrskis mylėjo da Uk
rainoj. Taigi iš pavydo jis 
savo konkurentą puolė pei
liu. Kuomet, moteris už sa
vo vyrą užsistojo, tai Mo
nastyrskis ir jai movė pei
liu į petį. Jos vyrui supjaus
tytas veidas, ranka ir dvi gi
lios žaizdos padarytos pil
ve. Jis turbut mirs.

400 Žmonių Ekskursija 
Nuskendo su Laivu

• kr’•
Meksika Apribojo į 

Kunigu Skaičių.
Išrodo, kad Meksikoje 

bažnyčia bus visiškai išnai
kinta. Vera Cruz provinci
joj jau išleista įstatymas, 
kuriuo apribojama kunigų 
skaičius, būtent, kožnam 
100,000 gyventojų gali būti 
tiktai 1 kunigas. Miestų val
dininkai bus sunkiai bau
džiami, jeigu jie leis savo 
teritorijoj gyventi daugiau 
kunigų, kaip įstatymu yra 
numatyta.

Šitas įstatymas esąs skau- 
džiausis smūgis bažnyčiai 
ir visam klerikalizmui, nes 
tokian\ mieste, kaip Vera 
Cruz, dabar negalės būt 
daugiau kaip 1 kunigas.

Mainerių Kova
Eina Aštryn.

Angliakasių kova už 
trumpesnį darbo laiką ir 
teisingesnį atlyginimą eina 
vis platyn ir aštryn. Ypač 
aštri ji pasidarė paskutinė
mis dienomis Ohio valstijoj, 
kur komunistų vadovauja
ma National Mine Union 
pasiryžo uždaryti visas dir
bančias kasyklas. St. Clairs- 
villės apielinkėj apie 2,000 
streikierių parejtą sąvaitę 
ėjo uždaryt JHanna kompa
nijos New Laferty mainą. 
Šerifas su 40 ginkluotų de
pučiu užpuolė juos, išvaikė 
ir 11 mainerių areštavo. Ry
tojaus dieną vėl susirinko 
apie 2,000 mainerių ir puolė 
kalėjimą, norėdami suim
tuosius savo draugus pa- 
liuosuoti. Čia šerifas su sa
vo depučiais ir legijonie- 
riais vėl pastojo jiems kelią 
ir pradėjo grūmoti kulka- 
svaidžiais. Vienas depučiu 
metė į streikierių būrį gazi- 
nę bombą, ,nuo kurios dujų 
apalpo 7 moterys ir 5 vyrai. 
Septyni maineriai čia buvo 
areštuoti, tų tarpe ir streiko 
vadas Thompsonas iš Pitts
burgho. Pereitą subatą prie 
New Lafferty mainos susi
rinko ant pikieto 400 mai
nerių, kurių tarpe buvo 
daug ir moterų su kūdikiais 
ant rankų. Kitoj kasykloj 
kilo gaisras ir sudegė 350 

darbinės dra-
kilo gaisras 
streiklaužių 
panos.

Tuo pačiu laiku anglia
kasiai streikuoja Pennsyl- 
vaniįoj ir West Virginijoj. 
Angliakasių unijos vadas 
Lewis reikalauja, kad prezi
dentas Hooveris sušauktų 
unijos ir kompanijų atstovų 
konferenciją Washingtone 
ginčui išspręsti, bet komu
nistų vadovaujama Natio- 
nal Mine Unija sako, kad 
ji tos konferencijos nutari
mų ncpripažinsianti ir strei
ko vistiek nenutrauksianti. 
Kuo- šita suirutė baigsis, 
žinia.

nc-

RADO 200 SVARŲ 
DINAMITO.

Ludlow, Mass. — Netoli 
audinyčių čia rasta atviram 
lauke 200 svarų dinamito. 
Policija mano, kad ji galėjo 
tenai atnešti prašalinti iš au- 
dinyčios darbininkai keršto 
tikslais.

NELAIMĖ ĮVYKO 
FRANCUZIJOJ.

Beveik visi nuskendusieji 
buvo darbo žmones.

Pereitą nedėldieni Fran- 
cuzijos pakrašty įvyko baisi 

i nelaimė: apie 5 mylios nuo 
pakraščio apvirto ekskursi
nis laivas, kuriuo plaukė 
tarp 400 ir 500 žmonių, ir 
visi jie žuvo.

Telegramos sako, kad be
veik visi nuskendusieji bu
vo darbo žmonės, nes tai 
buvo darbininkų ko-opera- 
tyvų ekskursija iš St. Nazai- 
re miesto. Darbininkų orga
nizacijos pasisamdė laivą, 
norėdami su savo šeimyno
mis pasivažinėti jūrėmis. 
Laivan suėjo arti 500 žmo
nių, tame skaičiuje daug 
vaikų ir moterų. Laivas nu
plaukė į Noirmoutier ir apie 
5 valandą vakaro grįžo at
gal. Ant jūrių pakilo didelė 
audra ir pradėjo versti lai
vą ant šono. Į tą patį šoną 
susirinko ir didžiuma žmo
nių, kurie jieškojo užvėjo. 
Laivas apsivertė ir bema
tant nuėjo jūrių dugnan. Iš 
kelių šimtų žmonių išsigel
bėjo vos tik 17 asmenų.

Tikras žuvusiųjų skaičius 
nėra žinomas, nes'sakoma, 
kad kai kurie pabūgę aud
ros ir laivan nesėdę. Bet tik
rai esą žinoma, kad nusken
do nemažiau kaip 400. Gali 
būt daugiau.

Tą pačią naktį netoli 
Francuzijos įvyko ir kita ne
laimė ant jūrių. Didelis fran
euzų garlaivis “Rocham- 
beau,” kuris plaukė iš Hav
ro į New Yorką, susikūlė su 
italų prekių laivu “Unghe- 
ria” ir paskaųdino jį. Italų 
laivas turėjo 29 žmones įgu
los, kuriuos franeuzu gar
laivis betgi išgelbėjo ir par
vežė atgal į Havro uostą. 
Pats “Rochambeau” taipgi 
buvo sugadintas ir jo pasa- 
žieriai, kurių tarpe yra 24 
amerikiečiai, persėdo lai
van “Ile de France.”

Kaž-Kas Nukrito 
Iš Dangaus.

10 birželio naktį Ohio val
stijos šiaurvakariuose smar
kiai sudrebėjo žemė. Drebė
jimas buvo jaučiamas dau
giausia apie Malintą. Netoli 
esamoj farmoj išbirėjo visi 
langų stiklai. Iš ryto šalia 
vieškelio rasta didelė duo
bė, aplinkui nulaužti keli 
medžiai, išversti telefono 
stulpai ir avižų laukas išgul
dytas, tartum po didelio vė
jo. Farmeriai negali šito rei
škinio suprasti, bet moksli
ninkai mano, kad tenai bus 
nukritęs iš dausų didelis me
teoras.

REIKALAUJA LEGA- 
LIZUOT ALŲ.

Missouri valstijos kong- 
resfnanas, republikonas 
Dyer, pasakė prezidentui 
Hooveriui, ka<F būtinai rei
kia leisti Amerikoj daryt ir 
pardavinėt 4 procentų alų. 
Tas duotų valdžiai apie SL
OGO,000,000 pajamų metams 
ir žymiai palengvintų be
darbę.
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•3 APŽVALGA l
SAKO, KOMUNISTAI DA 

NESUPRATO SAVO 
KOMUNIZMO.

Lietuviškieji komunistai, 
kuriuos Bimba išmetė iš 
partijos, pradėjo leisti savo 
laikraštį, kurį jie vadina 
“Buletinu,” ir žada “dėti vi
sas spėkas, kąd nedaleisti 
bimbiniams sudraskyti mu
sų judėjimą,” tai yra, ko
munistų judėjimą.

Antrajame to “Buleti- 
no” numery jie rašo:

“Draugai!
“Musų judėjimas gyvena 

dideli krizį. Organizacijas už
grobė bimbiniai uzurpatoriai. 
Laikraščius pasisavino jie. Su
darė suokalbį prieš daugeli 
opoziciniai nusistačiusių drau
gų išbraukti juos iš Amerikos 
Lietuvių Darbininku Literatū
ros Draugijos. ‘Laisvės’ Bend
rovės ir kitų musų išauklėtų 
įstaigų bei organizacijų. Eili
niams nar 
musų spaudoj, a 
čiausias kritikos 
organizacijose. Vi 
niausią 
diktatūrą, 
opozicinio 
nes visur: 
kraščiuose. 
gose ir dr;
musų judėjimo da 
kai nenusilenkia 
kai. tas apša 
revolįuci nierium. 
klasės

>s agentu.
Bet tas krizis eina ne vien 

lietuviškuose darbininkuose. 
Jis palietęs visą komunistinį 
judėjimą Jungtinėse Valstijo
se. žydų organizacijos suskal
dytos, 
skaldytos, 
laiku buvę 
r.iai dienra- 
lę. Vengrai 
dėja rusų 
kos. Lenkų, latvių beveik jau 
neliko komunistinių organi
zuotų spėkų šioje šalyje.

“Pati Komunistų Partija pa
staraisiais keliais mėnesiais 
(nuo pereitų metų lapkričio 
iki Šių metų balandžio) pulte 
puolė narių skaičiumi ir dabar 
nėra nei pusės to skaičiaus, 
koks buvo pereitais metais. 
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
pasiliko tik ant popieros. Ada
tos darbininku unijos iškrik- 
dytos. yra tik vienas kitas dis- 
kusantų k’iubas. Naujoji Mai- 
nierių Unija nepadarė jokios 
pažangos, dar sumažėjo, čeve- 
rykų darbininkų unijos jau nė
ra. Maisto darbininkų unija 
suskaldyta ir 90 nuoš. jos na
rių persimetė į reakcinę pusę. 
Jurininkų unija pakrikdyta. 
Geležies darbininkų unija taip 
pat."

Ir nuplėšę šitokį baisų 
komunistinio judėjimo vaiz
dą, Bimbos opozicininkai 
mano, kad pasauly vistiek 
nieko geresnio už komunis- 
mą nėra, tik reikia dėti “vi
sas spėkas," kad Bimbą 
apgalėjus.

šito dėlei “Naujienos sa
ko. kad komunistai da ne
pažino savo komunizmo:

“.Jie dar vis nepajėgia kri
ti kai pažvelgti į komunistišką 
‘judėjimą’ ir nesupranta, kad 
bimbizmas tai — ne pripuola
mas reiškinys tame judėjime, 
bet neišvengiamas jo rezulta
tai as.

“Tenka tais žmonėmis ste
bėtis. Argi jie nežino, kad pa
čiame komunizmo centre. Ru
sijoje. lygiai toks pat bimbiz
mas, kaip čia Amerikoje, pa
ėmė viršų Stalino asmenyje?
Naivus mūsiškiai ‘sklokinin- 

kai' smerkia bimbininkus už 
‘smurtišką iržvaldyma musų 
įstaigų,’ už ‘frakcijos diktatū
rą musų judėjime.’ už ‘melų, 
šmeižtų ir teroro kampanijas.’ 
Na, o ar kur nors pas komuni
stus šitų dalykų nebuvo?”

Ištikro reikia stebėtis, kad 
žmonės, kurie mėgsta va
dintis revoliucionieriais, tu
rėtų tokį siaurą protą.

ir kitų musų 
organizac 

ims uždarė bumas 
ėmė papras- 
teises musų 

;ur įvedė pil- 
Centro Biuro frakcinę 

Varo terorą prieš 
nusistatymo žmo- 

susirinkimuose. lai- 
centralinėse įstai- 

ugijose. Kuris tik 
lyvis vergiš- 
Bimbcs ka

ukiamas kontr- 
darbininkų 

klasės neprietelium. buržua- 
zijo:

Finų organizacijos su- 
numarinti du savo 
stiprus komunisti- 

sciai. Ukrainai ski- 
skilę. Mirčia mer- 
komunistinės spė-

BOLŠEVIKAI SEKA SO
CIALISTUS, BET NE

SISEKA.
Visas pasaulis žino, kad 

Austrijos sostinę Vieną val
do socialistai. Ir taip pat vi
si žino, kad socialistų admi
nistracija tenai pristatė dar
bininkams pavyzdingiausių 
namų su visokiais moderni
niais patogumais. Tų namų 
žiūrėti važiuoja miestų va
dai net iš kitų valstybių.

Tuo tarpu bolševikų Ru
sijoj šituo žvilgsniu didžiau
sis skurdas. Tenai po kelia- 
tą šeimynų gyvena. Taigi 
Rusijos bolševikai nutarė 
pasimokinti iš Vienos socia
listų ir jų pavyzdžiu sutvar
kyti gyvenamųjų butų klau
simą.

Bet bolševikams, kažin 
kodėl, tas darbas nesiseka. 
Pristatė jie darbininkams 
bendrabučių, bet tie bend
rabučiai yra vadinami tik 
“barakais.” Štai ką apie 
juos rašo "Komunističeska- 
ja Pravda:”

"50 baraku, pastatytų dar
bininkams. skęsta purve ir at
matose. Barakuose orą# tvan
kus. pilna purvo, parazitų, 
žmonės miega ant nuogų len
tų. padidėję ranką vietoj pa
galvio. Tarp narų vos praeiti 
galima. Kiekvienas kampelis 
grūste prigrūstas žmonių. Per- 
kalinės langų užlaidos išmėty
tos po visą baraką. Kur matyt 
subruktos šios užlaidos, žinok, 
kad ten gyvena šeima su ma
žais vaikais.

"Barakų durys nei minutei 
neužsidaro: vieni darbininkai 
eina i darbą, kiti grįžta iš dar
bo. Tame pačiame barake gy
vena darbininkai pirmos, ant
ros ir trečios pamainos."

“Komunističeskaja Prav
da" yra Rusijoj leidžiamas 
laikraštis, taigi ji negali me
luoti. Meluoja tiktai mūsiš
kių komunistų spauda, kuri 
rašo priešingai.

Pirmutinis Telegrafo Aparatas ir Jo Išradėjas
KELEIVIS

šicmis dienomis Anglija minėjo 100 metų sukaktuves nuo garsaus fiziko Davido Eduar
do Huhges’o gimimo. Hughes padarė daug svarbių išradimų, šitame paveikslėly yra parody
tas jo išrastas pirmutinis telegrafo aparatas, kuris spausdina žinias raidėmis. Jis išrado taip
gi ir mikrofoną, kuris šiandien yra vartojamas prie radio.

=
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Kur Kreiptis Pašalpos?
t

yra parašyta jo paties, tai 
ątkreipta daugiausia prieš 
caro valdžią, kurios senai 
jau nebėra. Tais laikais lie
tuviai kovojo už savo spau
da, todėl nemaža tos kovos 
atsispindi ir Kudirkos raš
tuose. Dabar jau ir spauda 
atgauta. Taigi netiesa, kad 
musų gyvenamas laikotar
pis yra panašus tam laikui, 
kada Kudirka gyveno. Mes 
gyvename visai kitokioj ga
dynėj, ir leisti Kudirkos raš
tus šiandien jau nebūtų jo
kios prasmės, o juo labiau, 
kad jie buvo jau sykį išleis
ti.

Vokietijai Gręsia Ekonominė

AMERIKA SPIRIAMA 
IŠSIŽADĖTI KARO 

PASKOLŲ.

Šelpimo aparatai ir kaip i gauna dviejus valgius į (lie
jai* naudoti*. į ną ir nakvynę už atlikimą

Aną dieną • laikraščiai kokio nors darbo. T ra atski- 
pranešė apie bedarbę moti- ras komitetas darbui sve-

New Yorko vokiečiai turi . 
savo komitetą, kuris renka 
pinigus ir dalina savo tau
tiečiams drabužių ir maisto. 
Norvegai Brooklyne dalina 
pinigus, maistą ir drabužius 
savo tautiečiams. Clevelan- 
de čekai senai veda šelpimo 
darbą veikiant iš vien su 
miesto pašalpinėm organi
zacijom.

Kai kuriuos bedarbius 
deportuoja.

Viešos pašalpines organi
zacijos paprastai teikia pa- 
gelbą pirmiausia Amerikos 
piliečiams ir tiems atei
viams, kurie yra čionais iš
gyvenę daug metų. Neku- 
rios valstijos įstatymai rei
kalauja, kad butų reportuo- 
jama Imigracijos inspekto
riams visi nepiliečiai, kurie 
nėra išgyvenę šioje šalyje 5 
metų. Jeigu tokie neturi dar
bo ir tampa “visuomenės 
sunkenybe,” tai juos gali de
portuoti. Greičiaus išdepor- 
tuoja žmogų, kuris serga 
kokia neišgydoma liga, turi 
kokį kūno trukumą. Gali 
taipgi deportuot ir tokią šei
myną, kuri turi “negerą re
kordą,*’ sakysim, kad tėvas 
yra girtuoklis, arba tėvai 
apleido vaikus ir namus.

Privatinės šelpimo orga-, 
nizacijos paprastai nedaro 
skirtumo tarp piliečių ir at
eivių. Jų tikslas yra teikti 
pašalpą lygiai visiems žmo
nėms, tik kai kurios jų rei
kalauja, kad aplikantas, pi
lietis ar ateivis, butų vietos 
gyventojas nors per metus.

Mažesnėse vietose, kur 
nėra savo’ kalbos organiza
cijų arba žmonių, geriausia 
kreiptis prie vietinio Rauno- 
nojo Kryžiaus skyriaus, ar
ba International Institute, 
arba Y. M. C. A. Ten patars 
kur kreiptis. FLIS.

ną, kuri bandė gazu nusižu- timšaliams. 
dyti, nes negalėjo padėti sa
vo sergančio vaiko ligonbu- 
tin. Jos kaimynai visai neži
nojo apie jos būklę, o ji pati 
neprašė jokios pašalpos nuo 
pašalpinių organizacijų ir 
nesusinešė su vaiko tėvu, 
kuris kitur gyveno persisky- 
ręs.

Bet tokios tragedijos nėr 
reikalingos. Kiekvieno prie
dermė yra jieškoti pagal
bos, kuomet kyla reikalas.

Kur bedarbis gali kreip
tis jieškant pašalpos?

Nors beveik kožnas mies
tas turi savo šelpimo apara
tų, vis dėlto sunku kiekvie
nam nurodyt, kas reikia da
ryti. Vietinės aplinkybės, as
mens pilietybė ir kaip ilgai 
jis gyveno toje vietoje, yra 
labai svarbus faktoriai pra
šant pagelbos.

Pažiūrėkime, kas yra da
roma didesniuose miestuo
se. Imkime New Yorką.

New Yorke centralinis 
šelpimo komitetas praleido 
net $8,000,000, ir šiandien 
jis deda visas pastangas 
gauti daugiau pinigų. Pini
gai mokami šeimynų gal
voms, po $5.00 į dieną, per 
3 dienas Į sąvaitę. Su tuo 
komitetu dirba iš vieno 
Charity Oiganization, So- 
ciety, Association for Im- 
proving the Conditions of 
the Poor, Salvation Army, 
Y. M. C. A. ir Y. W. C. A. 
Sočiai Service Exchange pri
ima visus prašymus.

Chicago. — Šitame mies
te gubernatoriaus bedarbės 
ir pašalpos komitetas įstei
gė “Darbo fondą.” To fon
do užduotis yra pristatyti 
darbus. Be to da Chicagos 
United Charities iš vien su 
darbo unijomis ir kitomis 
organizacijomis įsteigė po 
visą miestą net 18 skyrių ir 
pašalpos stočių.

Detroitas. — Šis miestas 
yra vienas iš turtingiausių 
Amerikoje, bet ir čionais 
automobilių fabrikai atsta
tė tūkstančius darbininkų. 
Viešos Gerovės Departa
mentas (Dept. of Public 
Welfare) kiek galėdamas 
duoda darbininkams ir jų 
šeimynoms maisto, užmoka 
randą, pristato pieno ir me- 
dikališkų daiktų, kur reika
linga. Šeimynos, kurios krei
piasi prie šito departamen
to, turi butr išgyvenusios 
Detroite ne mažiaus vienų 
metų.
i Philadelphia.

delphijoj yra centralinis ko
mitetas, kuris veda pašalpi- 
nį darbą per egzistuojan
čias pašalpines agentūras. 
Yra ir atskirų komitetų, ku
rie suranda darbų moterims, 
merginoms ir nevedusiems 
vyrams, o taipgi drabužius. 
Vyrai neturintieji namų,

i

i

; tarnautojams algas ir nu- 
' kirto daug pašalpos bedar- 
' biams. z

Šiomis dienpmis Vokieti
jos užsienio ministeris Cur- 

įtius ir valstybės sekretorius 
Bruening buvo nuvažiavę 
Londonan pasitarti su Ang

lijos valstybės vyrais, kaip 
išgelbėt Vokietiją nuo galu- 
ino bankroto.

Vokiečiai nori bent kelių 
Kitais

Wa»hingtonas su tuo gal 
sutiktų, bet Europa tada 

turėtų panaikinti 
savo armijas.

Tarptautinėj politikoj ki
lo didelis sąjūdis. Vokiečių , 
valdžia pranešė pasauliui, jv 
kad ji jau priėjo liepto galo l 
ir toliaus nebeturi iš ko ka-Įmetų moratoriumo, 
ro reparacijų aliantams mo-į žodžiais sakant, per kokį 
keti - trejetą-ketvertą metų Vo-

Kad kitos valstybės ne- 'kietiia turi but P?liu3suota 
manytu, jog Vokietija me-™® karo reparacijų mokė
toja, ji apdėjo savo žmo.!j™®;sO_p^in, 

čiais, sumažino valstybės!' pradės mokėtu 
----------------------------------- Bet aliantai nenori su tuo

PER MANO SPAKTYVĄ ŽIŪRINT. Į Z&aTir St 
__________ i šią savo skolų iš ko mokėti, 

Keleivy” jau buvo rašy- j krašto meilę, lietuvišką lite-; jei negausią pinigų iš V o- 
kad popiežius, nors kaijraturą. Ir, aš pridėsiu, Sme-' kieti jos. Taigi prasidėjo agi- 
•• x___ x_____ _ _______________________________________________________ knd Amprika turi sa-

Vilnius 1825 metais, su- 
lyg rusų gyventojų surašo, 
turėjo tik 46.655 gyvento
jus — 24,729 vyrus ir 21,- 
926 moteris. Dabar Vilnius 
turi apie 185,000 gyventojų.

Lietuvos ' 
160 rūšių žuvų.

NORĖTU KUDIRKOS 
RAŠTUS IŠLEISTI.

Tūlas Vyliaudas “Lietu
vos Žiniose” agituoja už d-ro 
V. Kudirkos raštų leidimą. 
Jo manymu, tie raštai šian
dien butų labai vietoje, nes 
“musų gyvenamas laikotar- 

’pis daugeliu atžvilgių yra 
panašus tam laikui, kada 
gyveno Kudirka.” Kaip jo 
laikais, taip ir dabar lietu
viams stinga “patriotizmo,” 
todėl-—

“...kas nori, kad plačiai kiltų 
Lietuvoje tautinis susiprati
mas. stiprėtų su tauta susijęs 
demokratizmas ir nyktų iš 
Lietuvos padangės caristinės 
Rusijos raugas, tas turėtų 
skaityti ir platinti Kudirkos 
raštus. Bet kaip juos platinti, 
jei jų nėra? Išvaikytai Kauno 
knygynus, ir Kudirkos raštų 
niekur negauni nusipirkti. Tai 
nenormalu, šv. min. leidžia 
daugeli niekniekių, o Kudirkos 
raštų neišleidžia. Laikas ir la
bai laikas susirūpinti Kudir
kos raštų naujaja laida.”

Vyliaudui turbut nežino
ma, kad amerikiečių TMD. 
dar prieš karą yra visus Ku
dirkos raštus išleidus ir ke
lis tūkstančius setų išdali
nus savo nariams, nors var
giai kas bus juos ligi šiol 
perskaitęs.

Labai galimas daiktas,
kad Kudirkos raštai nebuvo šo, 
visi išdalyti ir kad daug jų'viai: Dylys, Urbonas, Gum- 
dar guli kur nors palėpėse baragis, Žikaitis, Paleliunas 
dulkėmis apdengta arba pe-'ir Vaivada sukurė lietuviš- 
lyja kur nors rūsy. Į ką W. L. Dr-ją Kultūrą, ku-

Kudirkos raštai susideda ri skleis Kanados lietuviuo- 
daugiausia iš vertimų. Kas se lietuvybės dvasią, savo

i

keti.

vandenyse yra' nes nepakeliamais mokės-1 ta_utinė Pa^®tis pagerės, ji 
J J U__________ vėl nrades mokėti.
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ta, 
kas jį šventu žmogum vadi
na. šipuliukais žaidžia kaip 
vaikas.

Visas pasaulis kratosi ka
ralių, kunigaikščių, grafų, 
baronų ir kitų tituluotų ne
naudėlių, o popiežius tuo 
tarpu .juos peri. Štai, Lietu
voj jis išperėjo “grafą” 
Skvirecką. Ir keista, kad So. 
Bostono “Darbininkas” šitą 
komediją vadina “didele 
švento tėvo malone.” Jau 
tik su tokiom “malonėm,” 
vyrai, toli nenuvažiuosiu

tonos fašistines idėjas.

*

Jei mes gerbiam asmenį, 
tai kreipdamiesi Į jį sakom 
“Jus.” Tą žodį, tą pagarbą 
būtinai žymime su didele 
raide.

Taip darom kitiems, bet 
labai butų negražu pačiam 
save aukštinti ir žodį “Aš” 
rašyti iš didelės raidės.

Tuo tarpu toki kopūstų 
galvos, kaip buvusis caras 
Mikė, kalbėdamas apie sa
ve, visuomet rašydavosi 
“Mes.” Lygiai šitaip dabar 
save garbina ir Romos sen
bernis. Kur tik jis apie save 
kalba, visuomet sako “Mes.” 
Ar tai suderinama su Kris
taus nusižeminimo mokslu? 
Argi neveidmainys Romos 
popas, kuomet jis, keldamas 
save į padanges, pabaigoj 
sakosi esąs “visų tarnų tar
nas?”

Vieniems nelaimė — ki
tiems laimė. Taip dažnai 
gyvenime pasitaiko.

Šitą dėsni mes labai ryš
kiai matome Lietuvoje.

Aukštų ponų ponios savo 
darbais pagarsėti nemoka. 
Jos laukia progos ir kartais 
sulaukia.

Ana anais metais labai 
nukentėjo šiaurinė Lietuvos 
dalis. Tuojau ponia Smeto
nienė suorganizavo šelpi
mo komitetą. Kaip šis ko
mitetas “šelpė” nukentėju
sius, galima butų daug kas 
pasakyti, bet paliksim ki
tam kartui.

Dabar Kauną ištiko pot- 
vinis. Nukentėjusiems šelp
ti susidarė komitetas su mi- 
nisterio Zauniaus žmona 
priešaky.

Ir taip, kožnai nelaimei 
ištikus, musų “aukštos po
nios” gauna progos “pasi
žymėti.”

“Keleivio” 19 num. Pro
letaras iš Winnipego rašo, 
kad susitvėrusi ten “Kultū
ros” draugija yra fašistinė. 
Tam aš netikėjau pirmiau, 
bet dabar tikiu, nes Lietu
vos fašistinis “Trimitas” ra- 

kad Winnipego lietu-

tacija, kad Amerika turi sa
vo paskolų išsižadėti, o tuo
met aliantai galės paliuo- 
suot nuo mokesčių Vokieti
ją. Kitaip pasaulinis krizis 
niekad nepasibaigsiąs.

Iki šiol Amerika buvo 
griežtai priešinga šitokiems 
pasiūlymams, bet paskuti
nėmis dienomis Washingto- 
no nuotaika žymiai pakitė
jo. Senatorius Borah, kuris 
paprastai * atstovauja Hoo- 
verio administracijos nuo
monę, viešai jau pasakė, 
kad Amerika pakeistų savo 
nusistatymą paskolų klausi
mu, jeigu Europos valstybės 
sutiktų panaikinti ar bent 
žymiai sumažinti savo armi
jas.

Prezidentas Hooveris ir
gi išsireiškė, kad Amerikos 
valdžia ir žmonės sutiktų 
palengvinti Europos skolas, 
jeigu ji nusiginkluotų.

Taigi, suvedus viską Į 
krūvą, tarptautinėj politi
koj dabar eina šitoks gin
čas:

Europa sako: Vokietijai 
gręsia ekonominė katastro
fa. Ji nebeturi iš ko mokėti 
karo reparacijų. Bet jeigu 
aliantai pinigų iš jos ne
gaus, jie negalės mokėti sa
vo skolų Amerikai. Suirutė 
tada pasidarys tarptautinė. 
Kad prie to nepriėjus, Ame
rika: turi geruoju savo pa
skolų išsižadėti arba jas su
mažinti.

Amerika atsako: Jeigu 
Europos valstybės gali leisti

Trumpos Žinios.
Sovietų Rusijoj, Lenin

grade, rugsėjo mėnesį žada 
įvykti tarptautinė geologų 
konferencija.

Išvijimas Bartaloni iš 
Kauno padidino popiežiui 
bėdas. Dabar jis susipykęs 
su Italija, Ispanija ir Lietu
va.

e

Phila-

Scenos ir krutamujų pa
veikslų mašinų darbininkai 
per vasarą sutiko sumažin
ti sau algas nuo 5 ligi 7 ir 
pusę nuošimčio.

Rusijos švietimo komisa
riatas nutarė nuo 1933 me
tų pakeisti dabartines rusų 
raides lotyniškomis.

A. Voldemaras prašosi, 
kad iš Platelių leistų jam 
grįžti į Kauną.

Žmonės sako, kad norė
damas vienu šuviu du zui
kiu nušaut — neteksi nei 
vieno. Tokių “strielčių,” pa
sirodo, mes turim.

Ana, “Drauge” d-ras A.
G. Rakauskas vis rašo, kad 
sveikata — laimės šaltinis. 
Bet ar ištikro jam rupi žmo
gaus sveikata?

“Draugo” 112 num. šitas 
daktaras neva rašo apie “iš- 

įsiveržimą” (kylą, hemia).
Keliais žodžiais pasakęs 
apie šitą ligą, jisai pradeda —-----— .=>.---------
agitaciją už save. Jis krei-;P1^lon,us armijoms, tai, 
piasi į' “gerbiamą skaityto-1 Jos gali ir privalo savo sko- j 
ją” ir įrodinėja, kad reikia 'Jas mokėti. Jeigu jos nori, 
visuomet kreiptis pas “tau-! kad Amerika nusileistų, tai 
tietį,” o ne pas svetimtautį, tegul jos nusiginkluoja.

Tegul sau žmogus agituo- ■ Kai kurie Amerikos laik- 
tų už save, bet tam reikalui raščiai senai jau rašo, kad 
gali rasti kitur vietos, o ne1 Amerika savo pinigų iš Eu- 
sveikatos skyriuje. 'ropos neatsiims. Išrodo, kad

J. Dziemedčli*. I prie to jau ir eina. ,
• 4

Išradėjas
F. Laseck 
(Lasevičius)

f

Apsaugokit Savo Namus
Užrakinkite Atidarytu* Langus

Su tuo naujai išrastu Langą Užrakta, galite 
atidaryti langą tiek kiek 
norite ir užrakinti, taip, 
kad niekas iš lanko pu
sės, negalės atrakinti ir 
inlysti per jį. Einant 
miegoti, galėsite laikyti 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. įrangai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visu langą. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langą negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langu, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigą. Tuzinas, dėl 12 langu už $4 00 su ap
mokėtu pasiuntimu.

Sutaupysite daug anglią žiemą, 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: M i te heli 2—2554
Windew

Loek

f

v
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveiki* 
To niekas nepeikia

MONTELLO, MASS. 
Bimba turėjo misijas.
Gegužės 24 d. Lietuvių 

Tautiškame Name įvyko A. 
Bimbos “misijos,” kurias 
rengė komunistai. Kadangi 
Bimba laimėjęs revoliuciją 
“Laisvės” ir “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavime liko ko
munistų “neklaidingu” po
piežium, tai važiuodamas į 
čia atsivežė ir savo leite
nantą Siurbą, kuris prisi
pažinęs prie klaidos ir ga
vęs nuo Bimbos griekų išri
šimą. Čia jis pasakė prakal
bą, bet nieko gero ir įdo
maus darbininkams jo kal
boje nebuvo.
Beprotis, šnipas ir fašistas.

Po tam išėjo pats Bimba 
kalbėti. Nusiminęs, nusi
gandęs, rodos, kad ką gero 
butų praradęs. Kalba taiky
damasis prie žmonių ūpo, 
kad nesukiršinus, kad neat
sitiktų taip kaip Philadel- 
phijoj ir Patersone. Pasigy
rė turįs nosyje katarą.

Kadangi Bimba iš prigim
ties yra gramėzdas ir moka 
tik koliotis, tai ir čia be ko- 
lionių neapsiėjo. Išvadino 
tūlą A. Baginską “bepro
čiu,” “šnipu” ir “juoduoju 
fašistu.” Mat, tas Baginskas 
žmonėms sakąs, kad Bimba 
esąs valdžios šnipas ir tuo 
pačiu laiku gaunąs $70 al
gos į sąvaitę iš “Laisvės” re
dakcijos ir L. K. F. Biuro. 
Čia Bimba nuoširdžiai pra
šė publikos, kad Baginsko 
kalbų neklausytų. Bimba 
vienok nutylėjo, kad komu
nistai buvo apsiginklavę 
kirviais ir šaukėsi policiją į 
pagalbą, kad užkariavus 
“Vilnies” suvažiavimą.

Siunčia bolševikus 
“pasikarti.”

Kalbant Bimbai 
“Laisvės” suvažiavimą, bol
ševikai pradėjo raukytis ir 
nervuotis. Mat jis atvirai pa
sisakė, kad jis nepaiso bol
ševikų, “Laisvės” šėrininkų. 
Tegul jie eina, girdi, su sa
vo Šerais ir visu bizniu pasi
karti. Man jų biznio nerei
kia ir aš nepaisau, ar šian
dien “Laisvės” bendrovės 
turtą konfiskuos valdžia, ar 
pati “Laisvė” nusibankru- 
tys. Mane komunistų parti
ja pastatė diktuoti lietuvių 
darbininkų judėjimui ir 
tiek. Toks Bimbos atvirus 
pasisakymas musų bolševi
kams nepatiko.

Sklokininkus kaltina, o 
save giria.

Kalbėdamas apie skloki
ninkus, Bimba pasigyrė, kad 
tik jis esąs tikras revoliucio
nierius, o Pruseika, tai lep
šė. Pruseika esąs motinos 
rankomis išnešiotas, išlepin
tas ir jam darbininkų reika
lai negalį rūpėti.

Bet klausimas, kas gi 
Bimbą nešiojo, jeigu ne mo
tina? Gal jį išauklėjo kup
ranugaris, kaip tą arabą?

Pruseika esąs didelis 
oportunistas, didelis bailys 
ir per pasaulinį karą niekur 
nepasirodęs.

Bet klausimas, kur jau tas 
didelis “revoliucionierius” 
Bimba rodėsi per didijį ka
rą? Kur jis tada buvo ir ką 
veikė? Ogi ant Coney Is- 
land su mergina po smėly
ną voliojosi.

O ką jis daugiau nuvei
kė? Ogi 1922 metais sutvė
rė ekstrą-kairiujų baltrušai- 
tinių “partiją” ir norėjo su-, 
naikinti “Laisvę.” Ją išgel
bėjo tik Pruseika.

Bimba ne oportunistas ir 
ne bailys, bet kai 1931 me
tų 6 dieną kovo New Yorko 
policija pradėjo lazdomis 
mušti bedarbių demonstra
ciją, tai tas drąsus “revoliu
cionierius” pasislėpė į sala- 
veišių armijos namus ir te
nai tupėjo kaip zuikis dre
bėdamas iš baimės.

apie

Bimba pasidarė žinomas 
tarp lietuvių tik dėl to, kad 
už grubi jonišką savo prakal
bą buvo anais metais Mon
tviloje areštuotas ir kaltina
mas už Dievo vardo išnieki
nimą. Jeigu ne toji byla, tai 
apie Bimbą mažai kas šian
dien butų ir žinojęs.

Jo “misijos” čia nieko ge
ro darbininkams nedavė, 
tik sukurstė vienus prieš ki
tus. Žmonių buvo nedaug. 
Aukų surinkta $12, nors pa
skelbta, kad $24.

Bolševikai organizuojasi.
Pasipiktinę Bimbos pra

kalba, bolševikai čia pradė
jo sparčiai prieš jį organi
zuotis ir reikalauti iš “Lais
vės” ir “Vilnies” savo įdėtų 
pinigų. Toliau jie mano tų 
laikraščių nebeprenumeruo- 
ti. Bimbos diktatūrai busiąs 
apskelbtas boikotas.
Bimba neatsako į klausimus

Prakalboms pasibaigus, 
bolševikai pradėjo statyti 
Bimbai klausimus. Tarp ki
ta ko jam buvo pastatytas 
Šitoks klausimas: “Jeigu 
Rusijoj nėra bedarbės ir 
darbininkai tenai gerai gy
vena, tai ar negalėtų lietu
viai komunistai pagelbėt 
Lietuvos darbininkams nu
važiuot ii’ apsigyventi Rusi
joj, vietoj dangintis Argenti
non ar Brazilijon, kur jiems 
reikia kentėti didelis skur
das ir vargas?”

Bimba į šitą klausimą 
nieko neatsakė ir nuėjo nuo 
pagrindų. Dar daug vietos 
komunistų norėjo klausimų 
duoti, bet nebuvo kas juos 
atsakytų.

Kapucino misijos.
Buvo čia ir kitokių misi

jų. Kun. Švagždžio bažny
čioj misijas laikė tūlas ka
pucinas. Po jo misijų du 
tamsus katalikai išėjo iš pro
to. Juos nuvežė į Tauntono 
beprotnamį.

Montellos Senbernis.

Neteko darbo dd perdidelio apsileidimo
PALIUOSUOTAS! Toks staigus smūgis 

skaudžiai pakirto Jono energiją. Su
diev tam mažam, jaukiam nameliui, apie 

kurį jis su Onyte svajodavo ir planuoda
vo. Onytė buvo jo numylėtinė nuo kūdi
kystės laikų. Dabar, depresijos metu dar
bas gauti sunku ir gal teks ilgai būti be
darbiu.
Vėliaus jis sužinojo, kad darbdaviai jo 
darbu buvo patenkinti, tik jie buvo nepa
tenkinti jo apsileidimu ir nesirūpinimu 
pašalinti prakaito dvokimą. Dėl to jie vi
sokiais budais teisindamies jį atleido. Da
bar Jonas naudoja paprastą nuo prakaito 
kvapo apsisaugoti metodą. Jis plaujasi 
visuomet Lifebuoy muilu, šiandien 
turi kitą darbą ir jis jį laikys ilgai.

Prasikalto—visai nežinodamas.
Nė vienas sužiniai nenori niekuomet pra
sikalsti kitiems, nemaloniu prakaito kva
pu, bet mes dažnai to nežinome, nes mes 
greitai priprantame prie savo prakaito 
kvapo ir jo nejaučiame. Kūno skylutės

jis

f

Iš Pietų Amerikos

nuolat išleidžia nereikalingą kunui me
džiagą, kuri ir dvokia—kasdien tokios 
medžiagos išeina apie kvortą. Kai kas pra
kaito kvapą greitai užuodžia.

Buk atsargus—nerizikuok netekti darbo. 
Naudok Lifebuoy muilą visados. Jis gerai 
putoja, švelnus, valąs, antiseptinis ir pa
siekia giliai odoje, pašalina prakaitą ir jo 
dvokimą. Jig gerai kvepia, ekstra-švarus. 
Muilo kvapas dingsta nusiplovus švariu 
vandeniu. Muilo kvapsnis savaimi sužadi
na švarumą.

Aiškesnė, sveikesnė veido išvaizda
Masažuok savo veidą kasdien su Lifebuoy 
tyriu, švariu muilu ir jo švarinančiomis 
putomis. Jog paliuosuoja odos skylutes 
nuo užsikimšusių kūno nešvarumų—užlai
ko odą aiškią ir švarią, raudoną ir sveiką. 
Moterys randa, kad Lifebuoy muilo ma
sažai yra tikri grožės teikėjai. Pradėk 
naudoti Lifebuoy šiandien.
Lever Brothers Co. produktas, Cambridge, Mass.

Lifebuoy
EASTAMPTON, MASS.

Ši*-tas iš lietuvių gyvenimo.
Šitam miestely gyvena 

apie 50 lietuvių šeimynų, j kia padėtis tęsis, sunku pa- 
Beveik visi turi nuosavus sakyti.
namelius ir tarp savęs- sugy- Į Taigi iš kitų miestų čia 
vena neblogai. Mat, mes nevažiuokit, nes atvykusių! 
nuo kunigėlių atpratom, ne- bedarbių nei miestas nenori 
turim su jais reikalų, tai nė- šelpti, o darbo nei už pini
gą kam ir sukiršint mus vie-1 gus čia negausit. 
nų su kitais.

Iš draugijų turim Vytau
to Kliubą ir SLA. kuopą. 
Kaip viena, taip ir antra or
ganizacija nariais neskait
linga, bet vis tik šį tą veikia, 
ypač vasaros metų.

Dabar teko nugirsti, kad 
SLA. kuopa rengia liepos 
4 d. pusmetinį pikniką. Sa
ko, bus didelis ir gražus pa
silinksminimas. Vieta jau 
paimta pas drg. Simoną 
Minkų ant farmos, gražia
me jo sode. Sako, bus daug 
svečių iš apylinkės kuopų. 
Taigi kas norėsit šitą pasi
linksminimą pamatyt ir ja
me pabuvot, tai nepamirš
kit liepos 4.

Kaip darbai stovi?
Kaip visur, taip ir čia be- kyti New Yorke. Persikėlus 

darbe siaučia. Vieną bovei- Vaitkų šeimai į Baltimorę, 
nos dirbtuvė visai užsidarė jaunas Juozukas baigė te- 
ir darbininkus išmetė į gat-.nai pradinę mokyklą ir Bal- 
vę. Dabar iš vietinių laikraš- timorės politechniką. Po to 
čių matosi, kad šita fabriką per 4 metus dirbo prie brai- 
ir 122 gyvenamieji dviejų žymo ir mašinų planavimo, 
šeimynų namai bus parduo- ,kur jis įgijo daug patyrimo 
ti iš varžytinių. Jei kas iš apie inžineriją. Už jo gabu- 
lietuvių manytų eit į biznį,'mus šitoj srity Marylando 
tai čia gera proga pirkti. | valstija davė jam stipendiją 
Turtas vertas kelių milionų lankyti John Hopkins Uni- 
dolerių, bet dabar parsiduos versitetą, kurį jis baigė į 3 
pigiai. metus, vietoj 4.

Daug darbininkų atleido f 
ir kitos dirbtuvės, nes pa- musų inžinierius 
statė naujas, pagerintas ma- Baltimorę ir važiuoja užim- ■V* r* • ““ • • • - - —
smas. I

Daugybę bedarbių mies- perheater Co. 
tas šelpia. Jų tarpe ir lietu- go, Ind 
vių 5 šeimynos gauna mais-1 per dvi vasaras laike moky
tą iš miesto. Kaip ilgai šito- klos atostogų.

HEALTH 
SOAP 

stops bodų odor

Vienas iš bedarbių.

BALTIMORĘ, DM.
Juozas Vaitkus, jaunas lie

tuvis, baigė mechanikos 
inžinieriaus mokslą.

Šiomis dienomis Hopkins 
Universitete, Baltimorėje, 

t baigė mechanikos inžinie- 
Įriaus mokslą Juozas Vait
kus, inžinieriaus Vincento 
Vaitkaus sūnūs.

Gaudamas inžinieriaus 
diplomą, jaunas Vaitkus ga
vo taipgi ir U. S. A. antrojo 
leitenanto laipsnį, nes lan
kydamas universitetą jisai 

i prigulėjo ir prie R. O.T. C.
Juozas gimė Brooklyne 

1905, mokyklą pradėjo lan-

jaunas Juozukas baigė te-
11 Udi 1OII1CZVC I gai-■***• r——r

vę. Dabar iš vietinių laikraš- timorės politechniką. Po to

Linkime jam kuo geriau
sios kloties.

Korespondentas.

KUBA.
Neramu ir neramu.

Iš San Antonio De Los 
Bandos pranešama, kad ten 
kilusiose riaušėse dalyvavo 
apie 2,000 žmonių. Pirmiau
sia minia susirinkusi miesto 
parke, tenai pamitingavusi 
ir numaršavusi Į miesto ta
rybą. Čia buvo protestuoja
ma, kad valdžia vartoja ne
tikusius metodus bedarbių 
šelpimui.

Nuramint bedarbių mi
nią policija jokiu budu ne
galėjusi, todėl buvo iššauk
ta kaimų sargybiniai.

Sąryšy su tuo birželio 6 
čia paskelbta karo padėtis. 
Buržuazija aiškiai mato be
siartinančią revoliuciją. Kad 
išsigelbėti nuo jos, šalies fi- 
nansistai šaukiasi Suv. Val
stijų pagelbos. Ir Machados 
valdžia jau pasiūlijo atatin
kamų propozicijų, kurias 
Suv. Valst. užsienio reikalų 
ministerija svarsto dabar.
Esmėj šitas pasiūlymas yra 

maždaug toks: paskolinti 
Kubai pinigų ir sudaryti ko
misiją, kuri tvarkytų jos fi
nansus.

BROOKLYN, N. Y.
Tuojau turėsim lietuvių 

namą.
Apsiriko tie, kurie sakė, 

kad brooklyniečiai namo 
nepasistatys. Šiandien jau

kad jie esą komunistai. Prie 
šito išdavikiško darbo pas
kui patys šitie ponai prisi
pažino, kad jie laikę net 
tam tikras konferencijas.

Arba vėl: ar senai p. Dut- 
kus savo laikrašty dėjo 
Smetonos ir konsulo Mačiu
lio paveikslus? Ar senai jis 
titulavo Smetoną “dakta
ru”?

Apie šitą “demokratišką” 
laikrašti “keleivis” savo lai
ku rašė maždaug taip: “Sao 
Paulo mieste išeina du lietu
viški laikraščiai: ‘Jaunųjų 
Žiedas’ ir ‘Lietuvių Aidas 
Brazilijoje.’ Abu kvepia fa
šizmu ir Smetoną jie vadina 
‘daktaru.’.”

Kad dabar p. Dutkus pra
dėjo Smetoną vadinti “kru
vinuoju,” tai tame aš nema
tau jokio demokratizmo. 
Savo pirmąjį toną p. Dutkus 
turėjo pakeisti, nes kitaip 
jo laikraščio niekas neskai
tytų.

Jei gerb. A. S. turi galvoj, 
kad “Lietuvių Aidas Brazi
lijoj” yra demokratinis lai
kraštis, tai tamsta esi tik 
šiaudinis socialistas. Tik to- 

' kie laikraščiai, kaip “Kelei
vis” ir kiti, galima vadinti 
socialistiniais laikraščiais.

Juos skaitydamas žmo
gus laviniesi, švietiesi, o iš 
tokių šlamštelių, kokius tam
sta turi omeny, šviesos ne
randam nei per nago juody
mą.

Taigi, draugai, dar kartą 
sakau, kad rašykit teisingai, 
nes kitaip susilauksit nema
lonių pastabų.

Mylįs teisybę A-mas.

BRAZILIJA.
Rašykim teisingas žinias.
Skaitant “Keleivį” daž

nai užtinki pastabų korės 
pondentams, kad žinias ra
šydami neprasilenktų su tei
sybe.

Bet “Keleivio” 16 num. 
tūlas A. S. ir iš tolimos Bra
zilijos rašydamas vistiek 
truputį pamelavo.

Tiesa, kad žmonės Lietu
vos konsulu nepatenkinti. 
Tiesa, kad p. Mačiulis užsi
tarnavo aferisto ir baltųjų 
vergių agento vardo. Sako, 
jis Argentinoje buvo tuo 
kaltinamas.

Bet čia aš ne apie tai no
riu kalbėti. A. S. rašo, kad 
konsulas pinigais remia fa
šistinį laikraštį “Lietuvis 
Brazilijoje,” o tuo tarpu, 
girdi, demokratinė spauda 
skursta.

Įdomu butų žinoti iš kur 
| ponas A. S. atrado čia de- 
jmokratinę spaudą? Juk jos 
čia nėra. Gal tamsta turi 
omeny “Lietuviu Aida Bra
zilijoj”? " J / 
nežinai, kas yra to “demo
kratinio” 
torius?

Ar senai p. A. Dutkus dir
bo išvien su tuo pačiu kon
sulu ir su kun. A. Valaičiu? 
Tuomet šitie trys ponai už
darė vienintelį darbininkų 
laikraštį “Garsą” ir visus 
susipratusius darbininkus 
sukišo į Sao Paulo bastili- 
jas, kur gyvus žmones varo 
į kapus.

Pereitais metais “Kelei
vy” buvo rašyta, kad “Gar
sas” buvo papuolęs po bol
ševikų globa. Bet tai netie
sa. “Garso” redaktoriai bu
vo tik socialistai, tik Dut
kus, konsulas ir kun. Valai
tis įskundė juos policijai,

J

URUGUAY.
Antanas Budinąs, Lietu

vos kariumenės savanoris, 
rašo iš Montevideo, kad ten 
keletas lietuvių, buvusių 
Lietuvos kariumenės sava
norių, sukurė sporto kliubą 
Lietuvos vėliavos vardu ir 
veikia sėkmingai.

KEARNY, N. J.
Lietuviai gražiai gyvena.
Musų kolonija apsčiai ap- namas pastatytas ir bus už-| 

gyventa lietuviais, bet apie • ' • , • *
vietinius lietuvių veikimus 
laikraščiuose mažai kas pa
rašo.

Darbai, kaip ir visur, la
bai prastai eina. Daug žmo
nių be darbo. Vertelgos ir
gi bedarbę jaučia.

Sutikimas tarp lietuvių 
neblogas. Iš organizacijų 
puikiausiai gyvuoja Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pašal- 
pinė dr-ja. Antra organiza
cija, tai Lietuvių Politiškas 
Kliubas, kuris turi nuosavą 
namą ir daržą. Jis yra pasi
žymėjęs politikoj ir sporte. 
Kliubas turi gerą beisboli- 
ninkų komandą, kuri šįmet 
gerai pasižymėjo kitataučių 
akyse. Tai yra gera rekla
ma lietuvių vardui.

Šitas tymas susideda vien 
iš čia gimusių ir augusių 
jaunuolių, bet dėlto jie nei 
vienas nesigėdina nešioti 
uniformos su parašu “Lithu- 
anian P. C.”

Beisbolės jaukto vedėjais 
yra: Simonas šalčiunas, 
Pranas Marozas, Kazys 
Nienius ir Albinas šalčiu-

metus, vietoj 4.
Birželio 28 dieną jaunas 
__ apleidžia

ti inžinieriaus vietą prie Su- 
>., East Chica- 

., kur jis yra dirbęs

nas.
Be viršminėtų organiza

cijų čia dar gyvuoja pinigų 
skolinimo draugija vardu 
“Building and Loan Asso- 
ciation.” Įstaiga plečiasi ir 
neblogai stovi, ztik ši nelai
minga bedarbė viską truk
do. Vienok tikimės sulaukti 
geresnių laikų. Lietuvis.

baigtas birželio 15.
Namą statė L. B. K. Prie 

namo statybos prisidėjo lie
tuvių kriaučių kliubas, pa
skolindamas $15,000, ir 
Jurgio draugija, paskolin
dama $15,000.

Namas kainuos daugiau 
kaip $40,000, bet bus gražus 
ir stovi geroj, lietifvių apgy- 
ventoj, vietoj.

Nors namas tik dviejų 
aukštų, bet rūsy taip pat pa
daryta graži salė dėl vaka
rienių ir kitų parengimų. 
Apart to, čia yra virtuvė 
ir dvi maudynės.

Ant pirmo aukšto yra 
kliubo kambariai ir baras. 
Vienam rūme bus knygynas. 
Antram aukšte Įrengta di
delė salė su scena dėl šokių, 
teatrų ir kitų parengimų.

Namas, kaip sakiau, la
bai gražus ir parankus: 
šviesus, aplinkui langai, ku
rių yra apie 40.

Taigi ima džiaugsmas, 
kad lietuviai sugebėjo tokį 
namą pastatyti. Ligi šiam 
laikui mes neturėjom savo 
namo, todėl neturėjom net 
kur mitingų laikyti. Tiesa, 
čia yra “Laisvės” namas, 
bet ten svetainė labai pras
ta. ,

Namo statymo reikalais 
daugiausia rūpinosi J. A. 
Draugelis ir komisija.

J. Zabarauslcas.

V

Nejaugi tamsta

laikraščio redak-

MALINTA, OHIO.
Sprogimas ar šiaip gamtos 

reiškinys?
Kiek laiko atgal, vieną 

naktį čia pradėjo byrėti lan
gai ir žmonės ėmė kristi iš 
lovų ant grindų. Kas atsiti
ko — tuo tarpu neištirta. 
Vieni mano, kad tai buvus 
kokios ekspliozijos, kiti sa
ko, kad tai žemė drebėjo, o 
kiti tvirtina, kad apylinkėj 
nukritęs didelis meteoras. 
Paskutinė nuomonė tur būt 
teisingiausia.

Ištyrus dalyką, žinoma, 
šis atsitikimas paaiškės tik
rai. J. L.

Didžiausis pasauly na
mas yra New Yorke, Empire 
Statė Building. Viena diena 
ši namą atlanko apie 4,000 
žmonių. Jame dirba apie 
2,500 tarnautojų. Vyriau
siu namo viršininku yra bu
vęs kandidatas i Amerikos 
prezidentus, eks-gubemato- 
rius Al. E. Smith.

Mirė Lietuviai.

i

Šiomis dienomis Ameri
koje mirė šie lietuviai.

Vincas Mikalašauskas, 40 
metų vyras, užmuštas auto
mobilių nelaimėj, Oakland, 
California.

Magdalena Gaušienė-Ja- 
sinskaitė, pusamžė moteris, 
mirė birželio 7, Chicagoje. 
Paėjo iš Vilkaviškio apskri
čio, Bartininkų valse., Pa- 
raužių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

Jonas Najus, 37 metų vy
ras, mirė birželio 5, Chica
goje. Paėjo iš Tauragės ap
skričio, Kaltinėnų valsčiaus, 
Vegrių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Jonas černauskas, 55 
metų vyras, mirė birželio 7, 
Brooklyn, N. Y.

Kazimieras Abaravičius, 
46 metų vyras, mirė birželio 
8, Chicagoje, III. Paėjo iš 
okupuotos Lietuvos, Šven
čionių apskričio, Daugėliš
kio valsčiaus, Pirmo Miko- 
lavo kaimo. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Juozas Arminas mirė 
Brooklyne, N. Y. Giminių 
jis čia neturėjo, todėl kaipo 
n ari palaidojo šv. Kazimie
ro draugija.
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Taukuotas dėmes iš grindų 
galima prašalinti suvilgius jas 
amonija. o paskui nutrynus kar
štu vandeniu ir muilu.

Pageltę piano klevišiai (keys) 
galima išbaltinti paėmus per 
pusę alkoholio ir peroksaido 
(peroxide of hvdrogen). Reikia 

'gerai trinti. Klevišiai paprastai

Kad klijonkė ant grindų išro- 
Įdytų kaip nauja ir blizgėtų, nu- 
įtrinkit ją tankiai nugriebtu 
I pienu. *
i

-•

Paminklas Amerikos Kareiviams.

1

I

I

I

Į
Ar Žinote,-Kad—
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Vasaros metu patartina kas 
savaitė užvirinti katilą vandens 
ir supilti jį Į sinkos paipą. Iš to 
bus dviguba nauda: ir sinka ne- 
užsikimš, ir blogas kvapas iš jos 
neatsiduos. Karštas uksusas sui

Naudingi Dalykai Moterims Žinot.

Įmeskit Į ugnį 
arba sulaužytų 
kamine išsivalys

Oda apmušti rakandai ir kiti 
daiktai reikia valyt audeklu ir 

.apyšilčiu vandeniu. Į kuri reikia 
Įdėti truputi uksuso. Paskui odą 
reikia nupoliruoti šitokiu miši
niu: suplakti dviejų kiaušinių 
baltymai ir sumaišyti su dviem 
šaukštukais terpentino.

gry-
apa-
gry-

štuką. S 
gomaji šaukštą, 
padaro 
saikus 
ti, nes 
žinoti.

ėda susikaupusius taukus 
kos paipoj.

Jeffersono medicinos 
egija darė bandymus

60 lašų padaro arbatini šauk-
3 šaukštukai padaro val- 

o 16 šaukštų 
vieną puoduką, šituos 

patartina gerai atsimin- 
jie gana tankiai reikia

Norint išimti iš audeklo kiau
šinio dėmę, audeklą reikia pa
merkti i šaltą vandenį, o paskui 
gerai išmuilinti ir išskalbti kar
štam vandeny. Jeigu daiktas 
nėra skalbiamas, tai reikia var- 
tot kempinę su alkoholium.

Uksusas
kų yra daug geresnis rakščiai 
sriubai ar salotoms, negu ty
ras uksusas. Jis duoda geresnio 
skonio. Vietoj uksugo rakščiai 
sriubai galima vartoti ir citriną 
arba lemeną.

Jeigu turėsit nežinomų 
bų, tai pabarstykit ant jų 
čios truputį druskos. Jei 
bas nuo 
galima valgyt; bet jeigu pagels.'gerai suvirinti 
tai meskit jį šalin, nes jis nuo- trinti, kad nebūtų čielų dalių, 
dingas. - ---------------

Čigonai turi tik vieną lai-

koks komunistas pa
kari visų pirma dar-

Tarakonai bei “kakaroeiai” la
bai bijo žalių agurkų lupinų. 
Nulupus agurką lupinas reikia 
išmėtyt’apie tas vietas, kur tas 
bradas daugiau laikos;, ir' jis 
tuoj pradės nykti. Boraksas su
maišytas per pusę su cukrum 
taipgi išnaikins tuos vabzdžius.

Isni druskos ant galo 
nuo raugintų agur-*Kai drugka sutirpg 

vandens, kad nuplovus

kaib’uvų 
omenduoja jį. 

Vieko geresnio 
ilovrrnui dišių! 
Gaukit DIDE
LI pakečių. j

F - ■ U

MILIONAI VARTOJA RIN'SO 
žlugtui. skalbtuvėje ir diščms

Pirmučiausios kūdikiui daržo
vės turi būt špinakas. jaunos 

druskos pajuos, tai jį morkos ir žirniai. Jie turi būt 
‘. _ * ' ~ ‘ ---- -_-Aį jr smuikiaį su.

----- -- 1 A - * • « 1 « . , . .

nepasieks. Tai butų

skalbiamąja sode geriausia iš- pagelsta nuo prakaituotų arba 
,įn_ taukuotų pirštų. Todėl skambi

nant pianą rankos turi būt šva
rios.

atsistojo prie zakristijos du- žinosi
rų ir stovi tą šieniką ištem- ’-----
pę. Rokuoja, kaip kunigas,žodį: jeigu katalikai bažny- 
eis iš zakristijos i bažnyčią!čioje sukilo prieš savo kuni

I i

Skaitytojų Balsai
Mokslo Žinios

Šitas planas yra priimtas užmuštiems Amerikos kareiviams 
paminklui Francuzijoj. Jis turi 110 pėdų aukščio ir bus pasta
tytas Aisne-Marne kapinėse, netoli Belleau miško, kur kovoj 
su vokiečiais žuvo daugiausia amerikiečių.

Anglai išrado būdą gel
bėtis iš nuskendusių subma- 
įinų. Tai yra tam tikras už
valkalas, kuriame randasi 
kvėpuojamas krepšys.Krep- 
šy yra cilinderis su oksige- 
nu ir tūta su kalkėmis. Kal
kės sugeria iškvėpuotą ang
linę rūgštį, kuri kitaip butų 
nuodinga sveikatai. Kada 
submarinas nuskęsta, karei
viai užsideda tuos užvalka
lus, pripildo submariną 
vandeniu, sulygina jo spau
dimą viduje su spaudimu is 
lauko, tada atidaro subma- 
rino duris ir kila viršun. To
kie bandymai buvo daromi 
jau 130 pėdų gilumoje ir jie 
gerai pavyko.

I
(Straipsnis diskusinis)
“Keleivi” jau du metai 

skaitau. Galima sakyti, kad 
kiekvienam numery skaito
me apie sunkią darbininkų 
būklę po kapitalo letena. 
Bet kaip pasiliuosuoti iš tos 
vergijos, paprastai, laikraš
čiai nenurodo. Tik štai, 
“Keleivio” 9 num. aš skai
čiau. kad iš kapitalistiškos 
letenos darbininkai pasi- 
liuosuos ne durtuvais, gink
lais. bet mokslu.

Mano nuomone, vien mo
kslu darbininkai kapitalo 
nesutriuškins. Ir štai dėl ko. 
šiandieninė kapitalistinė 
valdžia nedaleidžia darbi
ninkams Įgyti mokslo.

šiandien darbininkas su
varžytas. Jo padėtis eina vis 

. blogyn, ne geryn. Blogoj pa- 
’dėty gyvendamas nei darbi
ninkas, nei jo vaikai mokslo 
pasiekti negali.

j Darbininko vaikai kad ir 
įeina mokyklon, tai juos ku
nigai ir mokytojai mokina 

> kapitalistinėj dvasioj, o apie 
darbininko padėti, jo rolę 
šiame gyvenime čia nei vie
nu žodžiu neprisimenama.

i Katras iš darbo klasės 
pradeda protauti, tai jam 
kunigai, mokytojai ir polici
ja tą bundančią sąmonę 
skubina užmigdyti, o jei tas 
padalyti nepavyksta, toks 
jaunuolis išstumiama iš vi
suomenės tarpo.

Darbininkų sąmonėjimas 
(visiškai paraližiuotas. Pa
vyzdžiui, Montrealo darbi
ninkai surengia prakalbas.

, vai
zdžios, kapitalo agento) čia 
nėra, tai davatka tuojau bė
ga policijon ir paloja, kad 
komunistai laiko prakalbas.

Nors dažniausiai čia nei 
vieno komunisto nėra, bet 

. -9 Į policija, be jokių kalbų, su-
Kokį. 'surinkusius darbininkus iš-

—Štai koki. Kuomet nu- vaiko.
važiuosi i Clevelandą, ne-' 
stok nei už vieną, nei už ki
tą pusę. Atsistok nuošaliai 
ir tėmyk bešališkai, kurioj 
pusėj teisybė. Šitaip dary
damas tu daug daugiau su- 

i ir daug pasimokysi. 
Visuomet atsimink mano

Žydai Kristų prie 
kalė, o bet gi poli-

—Tegul bus pagarbintas,! mokslu. 
Maike! : kryžiaus

—Sveikas, sveikas, tėve! cijos jis nesišaukė. Priešin- 
Kur gi taip skubini visas su- gai. jis pasidavė jų valiai ir 
šilęs? meldėsi už juos. Taigi ir

—Atbėgau su tavim atsi- kun. Vilkutaitis turėtų pasi
sveikint, ba toli išvažiuoju, duoti

—Gal Į Lietuvą?
savo žmonių valiai. 

Jeigu parapijonys jo nenori, 
-Ne, Maike, i Klvvlenta.! tu^ Partraukti iš jų 
—O ka tenai veikri tėve? S parSpiJ0S sukalbetl uz u ką tenai veikrt, te\e. ,sveipata rąžančiu. •
—Tenai, Maike, trobelis. „ . i.. • ;

atsitiko švento Jurgio para-;. — *ai tu. -taikė, sakai, .......... ......... j-----------
pijo j. Parapijoms susibun- k?d man nereikėtų tenai va-Jei kunigo (reiškia, 
tavojo prieš kunigą vilku- ;
taiti. Visu pirma jie nuėjo' —Klausyk, tėve, aš ži- 
pas vyskupą ir pareikalavo,! nau tavo užsispyrimą, todėl 
kad tas kun. VilkutaitĮ atsi-į nuo važiavimo as tavęs ne
imtų, ale kaip vyskupas už- atkalbinėsiu. Bet jeigu tu 
sistojo už kleboną, tai ku-: važiuosi, tai aš norėčiau 
mitetas nutarė Įkišt kunigą'duoti,tau vieną patarimą. 
Į maišą ir nuvežt ji vysku
pui kaip prezentą.

—O kam dar Į maišą?
—Aš, vaike, nežinau, ale 

kumitetas taip nutarė. Tur
būt bijojo, kad be maišo 
klebonas spardysis. Taigi 
gavo didelį krajavą šieniką,

mišių laikyt, taip ir Įmaknos gą, tai tam turi būt svarbi 
Į maišą. " T ’

—Na. ir kaip buvo?
—O buvo taip, vaike, kad 

klebonas apie tuos žaban
gus sužinojo ir pasivaktavo. 
Ale kumitetas vistiek stovi bėgt 
prie zakristijos durų ir neat-Į 
sitraukia. Sako, jeigu i mai-' 
šą nelenda, tai neišleisim iš 
zakristijos, ir dac oi.

—Ir kuo tas pasibaigė?
—Da nepasibaigė, ~~ 

ke. Da vis eina failas. Para
pijonys reikalauja, kad kle-| Rytų Afrikoje laukinės 
bonas išsimufintų, o klebo- negrų tautos dar tebelaiko 
nas nepasiduoda. į moteris vergėmis ir gali jas

—Reiškia, tu važiuoji, tė- kam nori parduoti. Papras- 
ve, padėt parapijonims ku- tai vienos moters kaina lygi 
nigą išvyt, ar taip? dviejų ožkų kainai.

—Nausa, aš už kunigą. :--------------
—Jeigu taip, tėve, tai aš Gedulos spalva pas balt- 

patarčiau tau visai neva- veidžius yra juoda. Kinie- 
žiuot tenai. įčiai gėdulai vartoja baltą

—Kodėl? spalvą, turkai — mėlyną,
—Todėl, kad abudu gale- egiptiečiai — geltoną. Tas 

šit gaut mušt. pats ir su velniais: katalikai
—Nebijok, Maike, mušt kaipo baltųjų rasė, velnius 

negausim, ba i bažnyčią bu- piešia juodai. Tuo tarpu Af- 
vo pašaukta policija, tai ji likos negrai Dievą piešia 
saugoja kunigą ir mane ap- juodai, o velnias pas juos 
saugos. Bedieviai dabar jau baltas, 
bijosi lermą kelt.

—Kokie bedieviai?
—Ogi tie. ką buntavojasi. krašti, kuris išeina Rygoje 
—Man rodos, kad tu kly- Latvijoj.

sti, tėve. Jeigu tie žmonės 
netikėtų į Dievą, tai bažny
čion jie neitų. Man rodos, 
kad jie yra geri katalikai, 
tik nori kito klebono. 
Kun. Vilkutaitis neturėtų 
dėl to pykti ir neturėtų poli
cijos bažnyčion šaukti, nes 
tai nesutinka su Kristaus

priežastis. Kai tą priežastį 
sužinosi, gal sugrįši visai ki
tokios nuomonės.

—Olrait. Maike, denkiu 
už gerą rodą. O dabar turiu 

ariop ant dypo, kad 
nesumistuot freita. Guri bai, 
Maik!

—Laimingos kelionės, te- 
ve!

Aš nenumatau, kaip grei
tai darbininkai išsivaduos 
su mokslo revoliucija. Ma
no nuomone, darbininkai 
tik tada išsiliuosuos iš kapi
talistinio jungo, kuomet su
siorganizuos i vieną kūną ir 
su ginklu rankoje sušuks:
.‘‘Pirmyn!”

Kad sulaukt geresnės at
eities, darbininkai neturi 
skirstytis į komunistus, į so
cialistus ir kitus. Aš darbi
ninkas, to man užtenka, vi
sų mus reikalai vieni.

Tik tuomet mes iškovosi
me savo teises, tik tuomet 
mes pastatysim darbininkų 
valdžia, kai susivienvsim.

i Gal kam nepatinka Rusi- 
■ jos valdžia, bet aš manau, 
kad Rusijos darbininkai 
bent dvasiniai geriau gyve
na, negu mes kapitalistinėj 
sistemoj.

Jeigu Rusijos darbinin-

Berlyne yra kačių vieš
butis, kur už 15 centų dienai 
katės gauna butą, priežiūrą, 
maistą ir gali sode pasivaik
ščiot. Žinoma, tai kapitalis
tų išmislas. Darbininkams 
jie tokių viešbučių nestei
gia.

gai butų laukę mokslo revo
liucijos, tai jie, aš manau, 
dar ir šiandien tebegyventų 
po despoto caro letena.

Net ir musų dienomis ma
tome, kad darbininkai ko
voja ne mokslu, bet jėga: i 
.streikais, sukilimais, revo
liucijomis.

Gal mano nuomonė klai
dinga, todėl tuo klausimu aš 
norėčiau išgirsti daugiau 
nuomonių.

J. Radzevičius.
Redakcijos prierašas. — 

Mums rodos, kad d-gas Ra
dzevičius turi minty straips
ni “Socialistinio Sąjūdžio 
Pajėga,” kuris tilpo 9-tame 
“Keleivio” numery. Tenai 
tarp kitako pasakyta:

“Socialistinis sąjūdis išė
jo i gyvenimą sveikindamas 
kiekvieną mokslo išradimą, 
kiekvieną socialinio ir poli
tinio gyvenimo. žingsnį 
žengta pirmyn. Ir negalėjo 
jis nesveikinti mokslo, ne
sveikinti progreso, kadangi 
jis pats kilęs iš mokslo, iš 
gyvenimo pažangos.

“Marksistinio socializmo 
kilmė ir skirtumas nuo kitų 
socializmų ir buvo — moks
las, kūryba plačiųjų masių. 
Ne nihilistinis terorizmas, 
ne teroristinis revoliucioniz- 
mas, bet socialinis revoliu- 
cionizmas. Revoliucija ne 
pučuose, ne kariškuose dur
tuvuose, bet revoliucija 
žmonių supratimuose ir gy
venimo formose. Didžiau
sias revoliucionierius—mok- 
-las. Tebūnie pasiekiamas 
mokslas visiems — ir socia
linė revoliucija eis ne dieno
mis, bet valandomis.”

Musų bendradarbis neno
ri su šitokia nuomone sutik
ti. Ir jis pasako, kodėl. Visų 
pirma, darbininkams moks
las sunkiai prieinamas. Ant
ra, Rusijos darbininkai jėga 
nuvertė carą ir dabar ge- 

Į riau gyvena: o jeigu jie bu
rtų laukę mokslo, caro val- 
i džia ir šiandien juos spaus- 
! tU.

Bet nereikia užmiršti, kad 
j tie žmonės, kurie nuvertė 
' caro valdžią, juk ir buvo so- 
, cialistai, teisingiau pasa- 
Į kius — socialdemokratai ii 

s oc i a 1 re vo 1 iuc ionieriai.
Socialistai visuomet sto

jo ir stoja už revoliuciją to- 
Į kiose valstybėse, kaip buvo 
| carų Rusija. Bet nebūtų pra- 
i smės, jie sako, eiti su gink- 
Į lais prieš valdžią tenai, kur 
valdžią patys žmonės renka. 
Paimkim, pavyzdžiui, Jung

tines Amerikos Valstijas. 
Tegul čia keli tūkstančiai 

Į darbininkų apsiginkluoja ir 
i pamėgina užimti Washing- 
I toną. Jie bus sumušti ir savo 
; tikslo —
stačiai beprotiškas žingsnis.

Gal 
■ sakys, 
Įbininkuą reikia tokiai kovai' 
suorganizuoti, sudaryti to
kią jėgą, kad buržuazija ne-! 
galėtų sumušti.

Bet jeigu darbininkai su-Į 
-iorganizuos į tokią didelę j 
jėgą, tai tuomet jie galės pa-Į 
'statyti savo valdžią balsavi
mo keliu, ir revoliucija bus 
visai nereikalinga.

Kalbant apie klasių kovą 
tokioj valstybėj kaip Ame
rika. visuomet reikia atsi
minti štai ką: jeigu darbi
ninkai nėra pakankamai or
ganizuoti, kad paimt val
džią per rinkimus, tai per 
revoliuciją jie juo labiau jos 
nepaims, nes buržuazijos 
pusėj stovi ir ginklo jėga, ir 
kapitalo resursai, ir moks
las.

ARMIJOS CHIRURGAS

Robert c. Patterson, 
kurį prezidentas Hooveris pa
skyrė 4 metams vyriausiu Ame
rikos armijos daktaru-chirur- 
gu.

Vokietija pasauliui pa
skelbė, kad ji karo skolas 
mokėjusi kiek galėjusi, bet 
toliau tų-skolų jau nebepa
jėgianti mokėti.

Perkinso observatorijos 
Ohio valstijoj direktorius 
Dr. Stetson analizavo ra- 
dio veikimą ir priėjo prie 
išvados, kad radio bangos 
geriausia veikia nakties lai
ku, kuomet mėnulis matyt 
virš horizonto. Radio pras
čiausia veikia dienos laiku, 
nes saulės spinduliai trukdo 
radio bangas.

Vickers firma Anglijoj 
išvystė naują kanuolę or
laiviams šaudyt, kuri muša 
penkias ir pusę mylių sta
čiai aukštyn, o nustatyta Į- 
žulniai neša per 8 mylias. Ji 
šaudo 15 svarų bombomis ir 
i minutą paleidžia 25 šū
vius.

O štai da viena Įdomybė. 
Austrų profesorius Kari 
Stejskal išvystė maitinamą
jį tepalą, kuri jis pavadino 
‘dinutronu’’ ir kuriuo gali
na esą maitinti žmogų per 
odą. Kuomet žmogus iš
riksią, tai nieko daugiau ne- 
•eikia, tik patrinti ant odos 
to “dinutrono”, ir paskui 
galima dirbti darbą toliaus. 
tuo galima esą palaikyti 
gyvybę per neribotą laiką. 
Ypač jis svarbus esąs luna
tikams, kurie atsisako val
gyt. ir nėščioms moterims, 
kurios kartąis valgyt negali. 
Juokdariai priduria, kad to
kia “mostis” gera bus ir se
niams, kurie savų dantų ne- 
uri, o dirbtinius dantis pra
rijo.

ko-
SU 

įais žmonėmis, kurie buvo 
lavę savo kraujo kitiems. 
Bandymai parodė, kad 
kraujo nuleidimas prie nor
malių sąlygų netik nepa
kenkia žmogaus sveikatai, 
bet žymiai ją pataiso.

ŠALIN

šalin sena skalMentė! Aš 
radau lengvesni huną iš
skalbti 

ska’sčiai 
t>alt-ninc

META 
SKALBLENTĘ— 

drabužiai būna baltesni
•po šimts pypkių, nusikračiau bent

Kartą nuo tos naštos! Kamgi aš 
•. rg: iu prie tos lentos, kada aš galiu 
• a-;t baltesn’ns, skaistesnius skalbi
nius tik išmirkinus! Mano skalbimo 
liena taip lengva kada permainiau 
ant Rinso. Bet už visgeriausiai, kad 
taupo drabužius.’’

Puikus skalbtuvėj
Ve apsigaudinčk. Joks muilas neduo- 
ia tokių-gailių, pastovių putų kaip 
Rinso. Ihrignbai, puoduką už puodu
ką, už papurusius lengvosvarius mui- 
’us. Nereik nė minkštintojų, net, kie- 
'•iausiam vandeny.

Tos tirštos putos taip išbaltina dra
bužius, kad nereik nė virint. S ebėti- 
:aš sžalbtuvėse, išdirbėtai 40 garsių

’’ ' "k

I

Jeigu baltiniai nuo skalbimo Į Prašalinimui dėmių iš šilko 
pagelsta, tai juos galima išbal-' pabandykit paimt vieną dalį ter- 
tint šitokiu budu: nupirkt kre-J pentino ir dvi dalis lemono esen- 
motartaro (cream tartar) ir* cijos. 
ant kvortos verdančio vandens 
įdėt jo vieną šaukštuką; į tą 
vandenį pamerkti baltinius, tik 
nepalikt jų tame vandeny, bet 
tuojaus išgręžt ir perplaut ty
rame vandeny; paskui padžiaut 
prieš saulę. Jei vieno karto ne
užtenka. pakartoti kitą sykį, o 
drapanos turi būt baltos.

i Kad supamoji kėdė nebraižy
tų grindų ir negadintų karpetų, 
sukarpykit senus čeverykus 
juostelėmis ir gražiai aplipykit 

Gręžiant juodas drapanas. į jomis kėdės kojas iš apačios, 
galioną vandens patartina Įdėti j ___________
šaukštuką terpentino, tai nenu-i Galvog skaudėjimą dažnai 
bluks dažas. įgalima sustabdyti paėmus žiup-

liežuvio. 
atsigerti 
surumą.

-------------- Pjaustant kietai virtus klau
stai receptas geram pudin- šinius reikia turėti karštą peilį, 

gui: paimkit pusantro puoduko tai jie netrupės. Peilį reikia įki- 
krekių arba džiovintos baltos šti j verdantį vandenį ir sausai 
duonos ir užpilkit 4 puodukais nušluostyt. Kartoti tai kožnam 
pieno. Įmuškit 3 kiaušinius, jdė- kiaušiniui. Gražiai supiaustyti 
kit puoduką sukapotų razinkų, kiaušiniai kartais būtinai reika- 
trečdalį puoduko cukraus, šauk- lingi salotoms, 
štą sutirpinto sviesto, šaukštu- j, --------------
ką cinamono ir kepkit pečiuje Apskritas staltieses reik pro- 
pusantros valandos. Valgyt ga- syt iš vidurio Į pakraščius, o 
Įima šiltą arba šaltą, užpylus išprosinus suvyniot į tūtelę, bet 
šaltu pienu. Labai geras daiktas nelankstyt. Tuomet jos gražiai 
vasaros metu. ' stevi ir išvyniojus nėra

------  , kimo ženklų.
zinko drožlių : --------------

šmotelių, tai Verdant kumpį visada 
visi suodžiai. Įdėt jį į šaltą vandenį.



Įvairios Žinios
PASLAPTINGOJI KUTIE

POVO RADIO STOTIS.
Sovietų Rusijoje “atsida

rė” nauja, gen. Kutiepovo bėdos su pinigais, ar teisin- 
vardu stotis, tačiau kurioje giau pasakius —r be pinigų.

CHICAGOS MIESTAS 
VĖL NETURI PINIGŲ.
Chicagos miestas vėl turi

vardu stotis, tačiau kurioje giau pasakius -r be pinigų, 
vietoje ji yra ir kas iš ten Birželio 10 dieną miestas 
transliuoja antibolševikiš- buvo skolingas 19,500 savo 
kas kalbas, rusų policija jo- tarnautojų jau $8,259,000 
kiu budu nesuseka. Spėja- algų. Miestas negali sudur- 
ma, kad ji busianti kažkur ti galų, nes jis turi daugiau 
Tolimuose Rytuose. “Dzien- išlaidų, negu pajamų, 
nik Wilenski” apie tą stotį --------------
rašydamas sako, kad pasku- ISPANIJOJ UŽDRAUSTA 
tiniuoju metu “Zaria” pa- iiK’in m ačimoc 
skelbė tokias žinias apie pa
slaptingąją Kutiepovo ra
dio stotį. Stoties bangų ilgis' 
42 metrai. Savo programas 
pildo antradieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais 
2 vai. Programa pradedama 
Preobražensko maršu, o vė
liau kalbėtojas skaito pro
pagandines paskaitas, ku
riomis kreipiasi Į raudono
sios armijos auditoriją ir 
kviečia visus su ginklu ran
kose sukilti prieš raudonuo
sius tironus. Pertraukų me
tu paprastai esti koncerti
nės dalys, susidedančios iš 
įvairių rusiškų romansų ir 
dainų. Savo kalbą oratorius 
dažniausiai pradeda tokiais 
žodžiais: “Maskva. Mask
va, ar girdi? Stalin, Vorošy- 
lov, Budiony ar girdite? Ži
nau, kad girdite, bet bijote 
atsakyti’’... ir panašiai. Toji 
stotis labai suerzina rusų 
policiją, tačiau jos surasti 
jiems jokiu budu nepasise
ka.

ŪKIO MAŠINOS.
Ispanijos gubernatoriai 

uždraudė ūkininkams var
toti traktorius ir kitokias 
ūkio mašinas, o jų vieton 
liepė samdyti daugiau dar
bininkų. Tuo budu norima 
sumažinti bedarbę.

1,500 ORGANIZACIJŲ 
ISPANIJOJ STOJA UŽ 

RESPUBLIKĄ.
1,500 visokių organizaci

jų Ispanijoj pasisakė, kad 
jos stoja už respubliką. Va
dinasi, Alfonsui jau nėra 
vilties sugrįžti Į sostą.

Nei Velnias, Nei Gegutė

VISKO PO BISKĮ.

flavores

■ MALTSin-J

Ar žinet, kas čia per sutvėrimas* Tai “čiulbantis šuo. ku
ris gyvena Brazilijos krūmuose. Jisai turi paukščio balsą ir 
kai gerai jaučiasi, tai kartais bando “čiulbėt.” šitas keistas gy
vūnas buvo atvežtas šiomis die nomis Į New Ycrko zoologijos 
daržą.

ĮKLIUVO GENGSTERIŲ 
“KARALIUS.”

Galų gale federalinė val
džia paėmė Chicagos gengs- 
terių diktatorių ir valdoną 
Capone. Ji kaltina išsisuki
nėjimu nuo taksų mokėjimo. 
Jis buvo uždarytas kalėji- 
man ir tik užstačius $50,000 
parankos ji paleido. Val
džios šnipai susekė, kad nuo 
1924 iki 1929 metų Capone 
turėjo $1,038,654.84 paja
mų ir nei cento nemokėjo 
taksų, o turėtų užmokėt 
apie $215,080. Už tai jam 
gręsia dabar 32 metai kalė
jimo ir $80,000 pabaudos.

KLAIDOS PATAISYMAS.
“Keleivio” 22-rame nu

mery, pirmam puslapy, ži
nioj “Didelės bėdos Lietu
voje,” kur kalbama apie 
nroduktų kainas, Įsiskverbė 
klaida. Tenai pasakyta, kad 
Salako rinkoj desėtkas kiau
šinių parsiduoda po pusę li
to, kas Amerikos pinigais 
reiškia du ir pusę centų. Tai 
klaida. Pusė lito Amerikos 
pinigais reiškia ne du ir pu
sę centų, bet 5 centus.

Sviesto kaina paduota 
teisingai: 2 L, litų kilogra
mui, skaitant amerikoniš
kais, bus 13 centų svarui, 
nes Į kilogramą eina du sva
rai.

IŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor.)

LENKIJOJ DIDELI 
STREIKAI.

Varšuva. — “Wieczor 
Warszawski” praneša, kąd 
gegužės 19 d. Dambruvkos 
anglių kasyklų rajone pa
skelbtas streikas, kuris api
ma 10,000 darbininkų. Strei
kas kilo dėl darbdavių atsi
sakymo vykdyti tarifų sutar
tį ir dėl nusistatymo ma
žinti algas. Derybos vyko 
kelias savaites, bet jos nie
ko teigiamo nedavė.

To paties laikraščio žinio
mis, šiuo metu vykstančia
me Lenkijoj automobilių 
streike dalyvauja 10,000 au
tobusų ir 8,000 taksi. Vie
noj Varšuvoj streikuoja 2,- 
400 taksi.

BRAZILIJA.
Portugalai bėga iš Brazi

lijos. — Portugalijos konsu
latai Brazilijoj gavo iš savo 
valdžios Įsakymą parūpinti 
kelionę visiems portugalams 
bedarbiams, kurie nori grįž
ti atgal Portugalijon. Todėl 
prasidėjo didelis portugalų 
bėgimas. Kožnas laivas, ku
ris tik plaukia i Europos 
uostus, būna kupinai prisi
kimšęs trečios klesos pasa- 
žieriais. Tai daugiausia vis 
portugalai. Jų kelionę ap
moka Portugalijos valdžia.

KANADA.
Reikalauja bedarbių ap- 

draudos. — Kanados Dar
bininkų Lygos delegacija 
buvo nuvykus pas ministe- 
rj pirmininką ir reikalavo, 
kad visoj Kanadųj butų Įve
sta
nuo

darbininkų apdrauda 
bedarbės.

KINIJOJ PAIMTA KO
MUNISTŲ TVIRTOVĖ.
Žinios iš Nanchango sa

ko, kad Kiangsi provincijos 
pietuose valdžios kariume- 
nė sumušė 20.000 banditų 
armiją ir paėmė komunistų 
tvirtovę Futieną. Preziden
tas Čiang Kai-šek pasakė, 
kad jis arba mirs, arba iš
naikins visus banditus.

Reikalauja pigesnio 
tikėjipio.

Dabartinis tikėjimas per- 
brangiai tikintiems atsiei
na. Katalikų kunigai lupa 
savo parapijonus koja pri
mynė, nes jiems reikia už- 
laikyt baisiai didelę organi
zaciją dykaduonių. Vienas 
popiežiaus dvaras suėda 
milionus. Protestonai šito
kių išlaidų neturi, o bet gi ir 
jie skundžiasi, kad bažny
čios skriaudžia žmones. To
dėl jų kun. Allen Hoben iš 
Kalamazoo Kolegijos, kal
bėdamas anądien Andove- 
rio teologijos mokykloj, pa
sakė : “Protestonija per
daug gilinasi Į organizuotu
mą, taip kad perdaug ener
gijos išleidžiama bažnyčių 
išlaikymui. Perdaug deda
ma pastangų naujų parapi-

VOKIETIJA.
4,628,000 bedarbių.—Ofi- 

cialinėmis žiniomis, balan
džio pabaigoje Vokietijoj 
buvo 4,628,000 bedarbių. 
Tai yra 212,000 bedarbių 
mažiau, negu jų buvo mė
nuo atgal.

PANAMA.
Neįsileidžia kiniečių. — 

į Šiomis dienomis 400 kinie
čių buvo padavę prašymus 
Panamos respublikos val
džiai, kad leistų jiems Įva
žiuoti Panamon. Visi pra- 

'švmai buvo atmesti.
i *

Vokietijoje Užtroško Šeši 
Angliakasiai.

Netoli Neurodes, pereitą 
sąvaitę vienoje anglių kasy
kloje užtroško anglies gu
zais 6 darbininkai.

FARMOS! FARMOS! PARSIDUOi 
DA. Nuo 20 iki 200 akerių, su budin
tais, gyvuliais, mašinoms, užsėtais 
laukais. Prie didelių miestų ir mar- 
ketų. Parsiduoda pigiai, su mažu 
įmo'ėjimu Rašykit pas: (28)

STANTONS FARM AGENCY 
LOWELL, MICHIGAN.

PARSIDUODA LIETUVOJE ŪKĖ
25 hektarai geros žemes, visi nauji 

budinkai, padarai ręikalingi prie 
ūkės, parduodu pigiai. Kurie važiuo
ja į Lietuvą ir nor ten įsigyt gerą 
ūkę. klauskite kainos pas savininką 
vpatiškai ar laišku Mitkaičių kaime, 
Nevarėnu vaisė, Telšių apskr. (26) 

STASYS BAGDONAS
250 — 4-th st, So. Boston, Mass.

NAŠLĖ MOTERIS JIEšKO DARBO. 
34 metų, turiu 2 vaikus, jieškau 

larbo ant farmos, pas jrerą žmoirų. 
MRS. A. PALUTIS (27)

j 71 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

P1TTSBURGH. PA.
Pasirandavoja 3 arba 2 

Ruimai
Pas našlę moterį. Pageidaujama, 

kui butų dori žmonės. (27)
MRS. A. PALE. 7048 Kedron Si., 
n<>mewoad Sfa, Pittsburgh, Pa.

PARDUODU FARM5
80 akerių, arti miesto, gera žemė, 

apsodinta; gera stuba — 6 r«mi) ir 
kiti budinkai. Parduodu su gyvuliais 
ir be gyvulių, su augmenimis arba 
be augmenų Viskas gatava gyveni
mui. Kaina pigi, kurie nori gyvent 
ant farmos. gera proga. (25)

MRS I, RUDOVICH
R. 2, Box 3, Madison. Florida.

REIKALINGAS VYRAS AR MO
TERIS prie farmos; moteris gali tu
rėt ir viena vaiką. Mokestis putrai 
darbą CHAS PAUŽA (25)

R. F. I>. 2, Box 45, Killingly, Conn.

PAJIEŠKAŪ DARBO J BARBERNĘ
Esu prie to amato atsakąs ir turiu 

i reikalinpus įrankius; sinjrelis vyras. 
; Kuriam reikalingas jreras barberis, 
1 parašykite laiška. (26)

K A BUMBULIS.
37 Park Tcrrace, Bridjreport. Conn.

PARSIDUODA GERA FARMA
160 akerių, visa prie žvyruoto ke- 

io ir prie didelės upės, žemė pirmos 
rūšies, apsėta; parduodu su gyvu
liais ar b<- gyvulių. Ka iua' $3,000.

W ŽEMAITIS (25)
Brower, Ont, Canada.

GRAŽUS, DIDELIS FRONT RUI-
MIS išsiduoda pigiai. Vienam ar 
dviem vyrams. Žiemos laiku apšildo- 

! mas. Klauskite. (26)
P. TURSKIS

205 Lindo n avė, Jersey Citv. N. J

FARMA PARDAVIMUI!
21 akeriai, 10 dirbamos, 200 vištų, 

orie šteito kelio, arti didelių miestų; 
vieta labai graži. Kurie negali ar ne
myli sunkiai. Šapoje dirbti, nepralei
skit šios progos. Kaina $1,800. Jmo- 
kėt $1,000, likusius ant lengvų išmo
kėjimų. J. pERMElTIS (25)

R. 3, Box 101, ’ Caro, Mich.
PARSIDUODA RESTORANAS

i Geroj vietoj prie Edisono ir kitų 
dirbtuvių, biznis sekasi labai perai. 
Priežastis, likau viena ir važiuoju 
Lietuvon (25)

Savininkė BESIE BALINAS
1 31 Hudson Avė, Brooklyn, N. Y.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “M.vstiš- 

ką Kryštąlą,” su kuriuoin dasižino- 
ūt savo Ateiti ir Laimę jr yiską, ką 
norėsit. Rašykit ttiojans inJedathi ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo- 
kit: ’ (27)
PRA< TI( AL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė, Desk. 9, 
CHICAGO, ILL.

j GEROS FARMOS PARSIDUODA.
New Jersey valstijoje, prie didelių 

miestų, arti niarketai, mokyklos, 
i.rautuvės. Aš turiu visokių fąrnių, 
mažų ir didelių ir visokia kaina, nuo 
$",000 iki $10,000. Platesnių žinių 
klauskite pas, (28)
TONY MARKŪNAS, Sand Brook,NJ

ėjusį prie mišių kunigą Įkiš- 
, ti Į maišą ir nuvežti jį vys
kupui; kad kunigas pasi
šaukęs bažnyčion policiją ir 
dabar kas nedėldienis neiš
einąs iš zakristijos, pakol 
nepasigirstanti policijos švil
pinę. Mums nesinori tikėt, 
kad policija bažnyčioj švilp
tų. Nesinori mums tikėti ir 
tam, kad vyčių vakarėly 
kun. Karužinskis gavo per 
žandą, kuomet norėjo per
skirti susimušusius vyčius.

S. SurvHui. — Ar galimr 
iškelti nuskendusi laivą, ta 
priklauso nuo to, kokioj vie
toj jis nuskendęs. Anglai iš
kėlė, rodos, jau visus Vokie
tijos karo laivus, kuriuos po 
karo vokiečiai paskandinu 
Anglijos uoste. Nelabai se
nai “Keleivyje” tilpo ir pa
veikslas vieno tų laivų, kuo
met jis buvo iškeltas. Bet 
jeigu laivas nuskendęs d i-

I sunku arba ir visai negali
ma. Jūrių dugną galima nu
fotografuoti, bet irgi ne kož- 
no j vietoj. Tas pats ir su 
žmonių nardymu: žmogus 
gali nusileisti Į jūrių dugną, 
tik ne didžiausioj gilumoj. 
•Jūrių dugnas, matote, pra
sideda nuo pat pakraščio, 
kur it maži vaikai gali nar- 
dyt; bet vidury okeano da 
niekas nėra ligi dugno pasi
nėręs.

PAJ IEŠKOJIMAI.

<Lj>OUlS MO-U^.

$2.00 PLAYER PIANAS S2.00
Parsiduoda geras Player Pianas, 20 rolių ir suolelis, už balancą. 

Viskas, kas tik reikalinga, tai baigt mokėt po $2.00 į sąvaitę. Gera 
proga norinčiam pirkt. Daugiau informacijų klauskit laišku arba 
ypatiškai. Pristatysime į bile vietą.

B. SiMON AVIČIUS, 226 Mebster Avė., Providence, R. I.
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jonų ir aukų gaudymui. Tijdelej .gitamoįtai ji^
kėjimas turėtų būt pigesnis. *- ”*
Jei bažnyčia gyvens turtingų 
žmonių aukomis, tai ji ne
galės prisilaikyt ekonomi
nio teisingumo. Ji turės gin-
i turčių reikalus.”

Ištikrujų dabartinė baž
nyčia taip ir daro. -

Amerikos kariumene var
toja Rusijos degtukus.
tVashingtono “Post” pa

skelbė Įdomią sensaciją. A- 
merikos karo departamen
tas, jis sako, perka iš Rusi
jos degtukus savo karei
viams. Ant dėžučių esą pa
žymėta: “Made in Russia.” 
Laikraštis sakosi, sužinojęs, 
kad rusai parduoda save 
degtukus Amerikos armijai 
po 60 centų už grosą bakst; 
(grosas—12 tuzinų). Tai 
esą 20 centų pigiau, negi 
pigiausi Amerikos degtu
kai.

Kastancija Pal'anavičiukė. pajieš- 
:au -Juozapo Daltuvo, jis paeina if 
suvaiką gub, Plutiškių parapijos 
Astraukio kaimo: girdė’au kad g', 
cno Baltimore, Md. Prašau jo paties 
tsišaukti arba kurie žinot apie jį 
a’onėkite pranešti.

KASTANCIJA P. R.AŲDEN
111 Wiiliam st.,

J 25)
. .. ‘ UDEN 
Ilarrison, N. J.

LAIVE PASIUTO PA- 
SAŽIERIUS.

Japonijon atėjo iš Kana-' 
dos garlaivis “Empress of 
Canada” ir atvežė surakin
tą trečios klasės pasažierių strų agronomas Aleksand- 
vardu Gracianb Bilas. Lai- ras Langer ir buvusis Aust- 
vui plaukiant jūrėmis jisai 
pasiuto ir pradėjo peiliu 
pjaustyt kitus pasažierius. 
Du pasažierių jisai nudurė 
mirtinai, o 28 kitus sužeidė. 
Jis yra filipinietis.

PARAGUAY’US. 
Austrai kolonistai. — Au-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. Kelmeliui.—Už žinia.6 
ačiū. Prašom nerašyti taip 
suglaustai. Tarp eilučių rei
kia palikti vietos pataisy
mams.

Joe Pežai. —: Kaip nudai- 
lyt paveikslą dažais, nei per 
laikrašti, nei per laišką ne
išmokysi. To reikia mokytis 
arba pas gerą fotografą, ar
ba tam tikroj mokykloj.

A. Šuminskiui.—Nei Kri
staus gimimo, nei mirimo, 
nei prisikėlimo' datų nieks 
nurodyti negali. Tais klau
simais yra visokių aiškini
mų, bet ar yra iš jų nors vie
nas tikras — sunku pasaky
ti. Paskutiniu laiku vis daž
niau atsiranda nuomonių, 
ka‘d Kristaus visai ant že
mės nebūta.

Miško Medžiui.—Prašom 
rašinėti mums ir daugiau ži
nučių.

Clevelando Parapijonui. 
—Tamstos korespondenci-

Ptjieškau brolio Tonv Wallact 
Valadla), jis yra pusbrolis Johno i’ 
’ovilo Millis ir gyvena Maine’o a 
’onnecticut valstijose. Paskutini kar 
a jis dirbo orie keliu Grindstone 
laine. Prašau atsisaukt.

JAMES WALLACE
160 W. 6-th st., So. Boston. Mass

Pajieškaū vyro Miko Pctkanskc 
uris mane apleido gegužes mėnesy 
930* m. ir išvažiavo į Lietuvą Bet 
abar girdėjau kad pargrįžo atgal 
•-menką, bet pas mane negrįžo. Pra 
au ateiti ir pasitarti, jeigu su ma 
sim nenori gyventi, tai persiskirs:m 
ražiuoju, tad bus mažiau lėšų. Jeigt 
urie žinote kur jis randasi, meldžiu, 
įan pranešti, už ką skiriu penkis do
snus atlyginimo, kas pirmas praneš 

Mrs. Zuzė Petkauskienė (27) 
13!) Bovven st., So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAL
Merginos ar našles, jieškau apsive 

imui; tarp 25 ir 40 metu; aš esu 38 
Tetų. Geistina kad butu pasiturint 
r blaiva: aš esu pasiturintis Su pir 
iu laišku prašau paveikslą; pareika 
avus, sugražinsiu. _ 
’. O. Box 302,

rijos žemės ūkio ministeris jos apie parapijonų kovą su 
organizuoja Paraguajuįe j kunigų Vilkutaičiu nedėjo-
austrų ūkininkų koloniją. ■ me, nes joje yra netikėtinų 
Pirmutinis kolonistų būrys dalykų. Sakot, pavyzdžiui, 

ateinančiais me- kad parapijonys susigrūdo 
‘prie altoriaus ir norėjo iš-

atvyksiąs 
tais.

B M (26) 
Dexter, Maine

Pajieškaū merginrts apsivedimui 
rjo 17 metų amžiaus ir daugiau. My , 
irti dailę, morališka ir solidariška 
nokanti angliškai ir lietuviškai kai 
'lėti ir rašyti; gero budo, daiiaus su 
'•ėjimo, niaž-daug apsišvietus darbi 
■inkė mergina, kuri myli ir supran- 
a gyvenimą, meldžiu rašyti ir pa
keiksią prisiųsti. J. B LINSON.
186 Mar.hattan avė., Brooklyn, N.Y

Pajieškaū gyvenimui draugo, nuc 
35 iki 6*' metų, turinti ūkę ar pramo
nę, ar bent šiaip pasiturinčio, neve- 
dusio ar našlio. Tikyba nesvarbu. A; 
esu 34 metų, lietuvė Atsakysiu į pa 
siūlymus rimtai. laiškus siųskite se
kančiai: (27)
Pil. Dukienei, Bažnyčios gat. 16, 

Raseiniai, Lithuania.

Pajieškaū merginos apsivedimui 
esu doras vaikinas, 40 motu, turiu 
biznį ir savo namą, ir karą. Kuri my
lėtų šeimynišką gyvenimą, malonės 
susipažinti. Su laišku prašau prisiusi 
ir paveikslą, kuri reikalaujant grą
žinsiu. ANT. URBAN
26 Gobole st.; Newark, N. J.

MOP FLAVORE5

^EYMALTSY*
^St1USER-BC5CH>-

I

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
Automobilių Technikos Mokykla 

Jau Eksistuoja 20 Metų.
Trumpu laiku išmokiname viską kas 
link AUTOMOBILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietom. Išardymas, sutai- 
symas, 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 raaža užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirki
mo karo. UžsiraFvmas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai 
valandai vakaro. Nedelioie nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14-th STREET Near 1-st Avenue NEW YORK CITY

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

i 
♦Budweiser

Barley-Malt Syrup
ŠVIESUS AR .TAMSUS— 

TURTINGAS SUDĖTA’—
GERAS SKONIS ATATINKANTIS

Apsimoka Pirkt Geriausią 
Produktų Rūšį.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Išdirbėję Busch Extra Dry Ginger 
Ale ir Originalį Budweiser

Paklausykit ką Tony Cabooch sako 
per Radio apie Anheuser-Busch pane- 
dėlio vakarais per Columbia Broad- 
casting Systemą.

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

dėklam uot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, SEIM1NISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kaltojo. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną ausėta knyga.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriau
sia siųst “Money Orderiu.** Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikią aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio** ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. i

I

Namu Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tą knygą paraše DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Mnsų sveikatos literatūroje, tai yra vienintele tokia knyga Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa- 

' galbą, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “dr»gštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras" laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
paraše tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
ž.mogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų Įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gaurfa tą knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 menesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite "Margutį” 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

"MARGUTIS," 2437 W. 69-th Street, CHICAGO. ILL.
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00. Be apdarų $1.50. Knyga apie 2<H> puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai-kaip gydytis.

“MARGUTIS" yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1 50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly/ < • <■■■

i♦♦ »♦
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Rankios reikalingiatuią žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ai knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kar.t, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
akutj, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. Pust 96...................... 15c.
žami Ir Žaaoyua. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Kek
šių parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mase., 1912 m-, pusi. 63.................25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus,

TORONTO, ONT., CAN. 
Lietuviukas jaunimas veikia. 
Klerikalai dolerius žvejoja.

. Sunki ekonominė padėtis 
spaudžia ir torontiečius. Bet 
lietuviškas jaunimas nuo 
progreso neatsilieka. Per ke
lis pereitus mėnesius susi
organizavo net trys chorai: 
jaunųjų jaunimo sąjungos 
choras, “švyturio” jaunimo 
kuopelės choras ir raudonų
jų Maskvos garbintojų cho
ras “Banga.”

Vieni kitiems neužsileis
dami, chorai dabar varžosi 
ir rengia Įvairias pramogas, 
kad tik 
aukščiau 
žymasis,

nos kąsnio nusipirkti. Vaik
što apiplyšę, alkani ir suvar
gę. Šitų nelaimingų bedar
bių eilėse randasi keliolika 
ir lietuvių.

Tai mat koki pas mus 
“pyragai.” Miško Medis.

No. 25. Birželio 17 d., 1931

savo organizaciją 
pakėlus. Ir tas var- 
’ ta konkurencija 

jaunimo tarpe labai reika
linga ir pageidaujama. Ne
būtų lenktynių, tai musų 
jaunimas apmirtų. Todėl 
klaidą daro Lietuvos tauti
ninkai, kurie nori užsmaug
ti visas jaunimo organiza
cijas ir palikt tik jų išperą, 
“Jaunąją Lietuvą.”

Reik pasakyti, kad šitas 
lenktyniavimas Toronte jau 
davė gražių pasekmių. At
sižvelgiant Į musų ateivių 
išsilavinimą, chorai jau dai
nuoja neprasčiausiai.

Baliai.
Pastaruoju laiku čia labai 

Įėjo i madą rengti balius. 
Musų baliai, kiek man žino
ma, skiriasi nuo Amerikos 
lietuvių balių.

Kur nors, pas ką nors su
sirenka keliolika ‘ draugų, 
dažniausiai tiek pat ir drau
gių, ir prie vyno ir alučio 
linksmai bėga vakarėlis.

Syki “žymus” Toronto 
katalikų veikėjas J. K-kas' 
pasiskelbė, kad ir jis rengia į 
balių. Užprašė apie 20 drau-1 
gų ir tiek pat draugių. i 

Pas toki “žymų” žmogų 
ir dar Į toki grandziozinĮ 
balių kas gi neis? Suėjo visi 
prašyti, stengėsi pakliūti i 
ir neprašyti, bet nepavyko.

Balius buvo 24 gegužės. J 
Įsilinksminę prie alučio sve
čiai ėmė sakyti, kad dabar 
reikia kokių nors žaidimų 
nes norisi visiems pasilinks
minti. Bet J. K-kas pareiš
kė, kad jis gaspadorius ir 
niekas neturi kištis Į jo tvar
ką.

Galų gale, šitoms ceremo
nijoms baigiantis, ponas J. 
K-kas išsitraukė užrašų kny
gutę ir suregistravo visus 
vyrus. Paskui jis pareiškė, 
kad kiekvienas vyras priva
lo užsimokėti po $1.10. Iš
imti padarė tik apie 4 savo 
parapijonams.

Kai kurie nieko nesake ir 
spjaudydami reikalaujamus 
pinigus sumokėjo. Kiti pasi
piktino ir rengėsi net triukš
mą pakelti.

Ten Buvęs.

BIENFAIT, CANADA.
Lietuvis komunistas, darbi

ninkų išdavikas.
Čia randasi nedidelės 

anglių kasyklos, kuriose 
dirba keliolika lietuvių ir 
kitataučių.

Lietuviai savo tarpe tuii 
išdaviką B-i. Jis karštas ko
munistas, bet liežuvi turi il
gą — darbininkams daug 
blėdies daro.

Dėl algų nukapojimo mu
sų kasyklos darbininkai bu
vo sumanę išeiti i streiką. 
Bet minėtas B. ir šitą pa
slaptį darbdaviams išdavė.

Darbininkai dar nespėjo 
streiko apskelbti, kaip bo
sai tuojaus pradėjo aktin- 
gesnius darbininkus vyti iš 
darbo. Išvijo veik visus ir Ii- sąvaitę iššoko iš bėgių trau
ko dirbti tik išdavikas B.

Ot, tai tau ir bolševikas!
J. Prietelis.

j

PRINCE ALBERT, SASK., 
CANADA.

Iš darbininkų gyvenimo.
Šis miestelis nedidelis ir 

jokių čia darbų, apart far
mų. nėra. Bet gauti darbą 
farmose irgi sunku, nes 
kviečiai labai pigus ir far- 
meriai neišgali darbinin
kams algų mokėti. Jei kuris 
ir samdo, tai moka po 10— 
15 dolerių Į mėnesi.

Bedarbių pas mus irgi 
nemažai yra. Dauguma iš 
jų neturi kuo samdytis buto 
ir eina nakvoti tavoriniuo- 
se vagonuose. Bet tokius po
licija gaudo ir kiša Į kalėji
mus.

Maistui bedarbiai gaudo
si upėje žuvis ir tokiu budu 
maitinasi.

Vedusiems miesto gyven
tojams valdyba duoda po 2 
—3 dienas Į sąvaitę padir
bėti, bet ir tai nenuolatos. 
Nevedusiais bedarbiais čia 
nieks 
kurie

nesirūpina. Yra tokių, 
neturi už ką nei duo-

I

i

šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) Mokslišku budu auginami kūdikiai 
Burbanko ligoninėj, Califomijoj, auga daug geriau, negu motinų priežiūroj. (2) Tarptautinė 
kolonijų paroda Paryžiuje. (3) George F. Raker. nesenai mirusio \Vall Streeto bankininko sū
nūs. kuris paveldėjo $60.000.000 turto.

TRAUKINYS IŠŠOKO 
IŠ BĖGIU.

Iovvos valstijoj pereitą

kinys, kuris ėjo iš Omahos Į 
Kansas City. Penki žmonės 
buvo sužeisti.

Humoristika

*

*

SO. BOSTONE LAIKE 
MISIJŲ.

Tūlas basakojis, iš Lietuvos 
atžargojęs, kubile pasistojęs — 
ėmė “pamokslus” sakyt, iš da
vatkų velnią vyt.

“Apsičystykit jus sielas. Tad 
gyvenimas bus mielas. Kam 
jums reikia doleriukų? Kam tų 
blizgančių batukų? Viską duo
kite bažnyčiai Šventai.”

♦ * *

*

eisim

Ant Gold streečio žinau šei
mą. Iš dievuotų ji pareina. Mo
tina, kaip gaspadinė. bažnytėlėj 
suolus trynė. Tėvas su sunum 
nemėgo: iš bažnyčios greitai bė- 
go ir susėdę pantę traukė.

Bet per misijas gi reikia savo 
grieką išpažinti. Todėl tėvas 
sunui tarė: “žinai, vaike, nepa- 
sigerki; ryt anksti akis atmer
ki ; eisim abu spaviedotis.”

Bet sūnūs ryto nelaukė ir 
munšainą sparčiai traukė. Vi
durnakti jis užkriokė. Na, da
bar, sveikas, miegoki.

* * *
po-

sukrimto ir atėjo

TT

KAS MUMS RAŠOMA.
Kulpmont, Pa. — Musų: 

miestelis garsus senais žmo
nėmis. Elzbieta Adams (A- 
domaitienė), kuri gyvena 
pas žentą Joną Ruslevičių, 
sakosi susilaukusi jau 110 
metų. Ji gimė Lietuvoje 
tais metais, kaip Amerikoje 
prezidentavo James Mon- 
roe. Tai buvo dar caro A- 
leksandro* I laikais. Į Ame
riką atvažiavo 1903 metais. 
Vyras ir trys vaikai jau mi
rę. Senukė dar gerai mato 
ir akinių nenešioja. Tik aną 
dien ji truputi nusišaldė ir 
rengiamoj jai parėj negalė
jo dalyvauti.

Kita? senukas, Mykolas 
Neisvinder, susilaukė 101 
metų. Ta proga senuką pa
vežiojo aeroplanu. Šitų 
“raidų”, sako, senukas la
bai patenkintas. S. E.

Los Angeles, Cal. — Ge
rai žinomas lietuvių dramos 
artistas p. Juozas Vaičkus, 
seniau gyvenęs Chicagoje, 
(febar apsigyveno Los An
geles mieste. Apart jo, čia 
yra ir daugiau lietuvių, ku
riuos atvykęs aną kartą 
kun. Garmus norėjo pasi
kinkyti savo vežinėlin. Jis 
agitavo, kad čia, girdi, reik 
suorganizuot lietuvišką pa
rapiją ir klebonu paprašyt, 
žinoma, pati agitatorių kun. 
Garmų. Bet mulkinyčia var
giai čia Įsisteigs.

Vaičkus dirba teatro sri
ty. Nepersenai jis pastatė 
“The Dutch Heiress” dra
mą. Vaidinime dalyvavo 
net žymių Amerikos artistų. 
Retkarčiais p. Vaičkus su
rengia ir lietuviams vakarą.

J. K. V.

I

i bažnyčia, 
netyčia teko 
O dabar, va,

apie tai. bet 
tu žegno-

liau.
Bet vakar, mums 
pante išragauti. 
gaunu barti.”

“Negalvoj man
sakau aš tau rimtai, 
tis juk nemoki?”

čia x žmogelis susiprato, kad 
kalba eina ne apie jo, bet apie 
Dievo sūnų. Dudutis.

St. Boniface, Canada — 
Mes turime keletą lietuvai
čių, iš kurių išsiskiria dvi 
savo negražiais darbeliais. 
Aš pats savo akimis mačiau, 
kaip šitos mergaitės, nors 
dar anglų kalbos nemoka, 
bet ant gatvių užkabinėja 
vyrus. Gėda mums lietu
viams turėti savo tarpe to
kių mergelių.

Št. Bonifacietis.

Round Lake, N. Y.—Kiek 
laiko atgal, tūlas Clyde Cle- 
mens, penketo vaikų tėvas, 
nušovė savo dėdę ir jo 19 
metų (lukteri. Sakoma, kad 
šitą žmogžudystę -jis papil
dęs dėl to, kad tą merginą 
mylėjęs, bet negalėjęs su ja 
apsivesti. E. L.

šunystės Karštla." Vienaveiksmė, 1 
komedija-fanaa. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Susi žiedą v i mas Pagal Su-: j 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė; i 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- , 
mediją ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. 8. S." srba šliubinė Iškilmė. - 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15e

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Z 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................. 25c.

t s

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstoto nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. į »------------ —— •-------------------- ------ — - --
So. Boston, 1913, pust 61...............25c. i burtus ir tt..................................
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-; Lioorią teimynų Istorija Juškevičiaus 

kimų komedija. Perstatymui reikia Baisose. Jei non žinoti, kaip šen
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt si- 
timss užima apie 2 valandas. .... 26c. | tą knygą. Iš jos dasizinoei, kad vyrai 

• turėjo daug pacię, o žmonos po kenj 
Žingsnis Prie tyiesos. Vieno akto vaiz-l vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 

delis ir monologas Našlaitė. Parašė. knyga. Su paveikslais, Paraše Z.
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., -------------
1914 m., pusi. .23.............................. 10c.
“Salomėja,** arba kaip buvo nukirsto 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
ilkte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................ Mc

Alekna. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodėl Ai Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi...................20c.

Kar Musų Bočiai Gyvose? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
■Mkinanti. Parašė Z. Alekas. 7« p. 2ie

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susiduri w 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos motorų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieką vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ i**-

Biblija Satyroje. — Labai idouri 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..................  $1.64

Kaip Senovės žaranės Persistatydava
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.** Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ...........................................19c.
Delko Reikia žssagai Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks

į 
t

REIKALINGAS ORLAIVIS.

—Aš norėčiau, kad šitas laiš
kas pas mano mylimą turėtų 
sparnus!

—Jeigu taip, tai kodėl tu ne
parašei jo ant tos popieros, ką 
muses gaudo?

Brooklyn, N. Y. — Pas 
mus atvyko generalis Ku
piškėnų kliubo organizato- 
nus, Jonas J. Kulis, kuris 
mano čia suorganizuoti to 
kliubo ketvirtą kuopą. Pra
džiai, sako' jau turi apie 100 
narių. Brooklyniečiai lietu
viai, ypač kupiškėnai, ši 
darbą mano paremti.

Jonas J. Kulis yra geras 
organizatorius ir gerai 
mums žinomas, ries 1908, 
1909 ir 1910 metais čia va
dovavo kriaučių unijai.

k. j. j.

Kinijos pramonininkai 
prašo visų kantonų ir pro
vincijų vadų susitaikyt tarp 
savęs, nes nuolatinės vidu
jinės kovos neduoda pramo
nei ir pažangai kilti.

Tėvas griekus susirinko;
ra rąžančių 
sūnų kelt.

“Kelkis, šelmi, berasmati I 
Gerai, kad mama nematė. Kel
kis’... eisime išpažinties.” į

Bet sūnūs, sakau išties, pri
sigėręs sau riaumojo ir apie 
“griekus” negalvojo.

Žiuri tėvas, kad nebus iš sū
naus geras žmogus. Atsikosė, 
nusispiovė ir bažnyčion tiesiai 
movė.

Prie langelio jis priėjo. Strio- 
kas! Visas kūnas jam drebėjo. 
Su dešine užsimojo ir šitaip 
persižegnojo: “Vardan Dievo 
tėvo ir dvasios šventos amen.”

Žinot, kad “misteiką” padarė.
Spaviednykas užtai barė: 
kur sūnų gi padėjai?”

“Dievaži! ar tu girdėjai?!...<j 
žino jis, kad vakar gėrėm !”• 
taip galvojo sau žmogelis. j pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu

Ka darvsi nepasakęs? “Taip, (aptiekinin'kas neturi jo, paprašykite 
tėveli,” — sako žmogus - “kė-įįi0”zsrikyH j’s “ S3VO urminin-

JIS DAR PAŽIŪRĖS.
Teisėjas: — Ar tamsta prisi- 

pažinsti kaltu?
Kaltinamasis:—Dabar aš ne

galiu to padaryti. Palauksim, 
ką liudininkai ir advokatas pa
rodys.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

Nebūk durna 
Tuščia burna: 
Jei tylėsi. 
Badu dvėsi.

Padaro Silpnus Or- 
ganus Stipriais

Nuga-Tone priduoda naują jėgą ir 
gyvumą silpniems, išsidčvėjusiems 
organams. Jis pašalina iš kūno ligų 
perus, sustiprina silpnus inkstus, nu- 
f-ali skilvio pakrikimus, galvos skau- 
dėjimą ir kvaitulius. Nuga-Tone at-

”; gaivina silpnus nervus ir raumenis ir 
< padaro jūsų miegą poilsingą ir atgai- 
1 vinantj. Jeigu jus stokuojate spėkų 
i ir gyvumo, būtinai gaukite Nuga- 
j Tone ir pasigerėkite gera sveikata ir 
Reikliais organais. Nuga-Tone yra

I

r

PASAULIO
ISTORIJA

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadicay, South Boston, Mass.

Džian Bambos Spyriai. — Ir kttoi 
fonėa. Daujpau juokų, negu Antri 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimamSf baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m., •«••••*• 2oc.
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Proga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu........................................
Ar Bsvo Visuotinas Tvanas ? — Kdj

Nojus galėjo surinkti ; keli— die
na* visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto;- 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėr 
tiek vandens, kad visą žemę *psem- ------ ,------------
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip j nemokša. Bet delko gi nonai? Delko 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti i be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas : kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ...........................................  49*
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumnller. Su 
paveikslais. 16 pusi.......................... 10c.
Kunigą Celibatas. Tšaiškinta 'kunigą 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą_turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c.
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams. ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, 111. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta.......................................$3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m. ................ $2.00

i
r

vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš žioe 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ...................   lle.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ..................    25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę'. Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63. .•••••••• 2oc.
Lietuvos Respublikos Istorija tr Žsm- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
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 žemlapia 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiue 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... SI .M 
Drūtais audeklo apdarais..........$LB9
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pusi.......................... $2.04
Amžinos Daines. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................15e
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi................................25c.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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I KAS GIRDĖTI LEUA GjE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

I POLICIJA MUŠA
ŽMONES.
nelicininkas
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KELEIVIS

ŽVALGYBININKAS NU
TEISTAS KALĖJ IMAN.

VI. Galatinčius už žmonių 
mušimą tardant nubaustas 

dar 1 metus kalėjimo.
Buvęs politinės policijos 

Raseinių punkto vedėjas 
Vladas Galatinčius 1927 m. 
siautė Raseinių apskrity ir 
ėmė iš piliečių kyšius arba 
sudarinėjo provokacines by
las. Už tos rūšies prasikalti
mus Galatinčius teismo jau 
nubaustas, o šiomis dieno
mis Kauno apygardos teis
mas Jurbarke išsprendė dar 
vieną Galatinčiaus bylą.

Prokuratūra traukė tie- 
son Galatinčių už perdideli 
pasisavinimą valdžios, už 
šaudymą viešoj vietoj ir su
žalojimą.

Kauno apyg. teismas Ga
latinčių nubaudė 1 metus 
kalėti.

VOKIEČIAI LIETUVĄ 
VIS PUOLA.

Šiomis dienomis Kara
liaučiuje lankėsi Vokietijos 
rytinių pakraščių tvarkymo 
vedėjas, Treviranus. Kara
liaučiuje jis padarė praneši
mą apie bendrą Vokietijos į: 
būvi.

Po pranešimo, jis buvo 
užklaustas, kokią žygių ma
no griebtis Vokietijos vy
riausybė, kad ’ sustabdytų 
Lietuvos išsišokimus bend
rai ir Klaipėdos krašte.

Treviranus atsakė, kad 
Vokietijos vyriausybė turė
sianti pakeisti‘savo nuolai
dumą bei kantrybę (Įaug
tum), paveikti Įvežamų 
kiaulių kontingento atžvil
giu ir suvaržyti mažojo pa
sienio susisiekimą.

Bendrai, Treviranus kal
ba buvusi griežta.

K. OLŠAUSKAS PRAŠO 
DVIEJŲ REVOLVERIŲ.

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad sugrįžęs iš užsienio, 
ekspralotas K. Olšauskas 
buvęs Kretingoje ir lankęsis 
pas tos apskrities viršinin
ką, kurio prašęs duoti jam 
leidimą laikyti ginklą, iš
kart net dviems revolve
riams.

Ginklas esą jam reikalin
gas apsiginti nuo blogos va
lios žmonių, nes jis dabar 
ketinąs gyventi savo dvare 
Laukžemy, kurks yra tarp 
miškų ir todėl visuomet ga
lįs būti netikėto užpuolimo 
pavojuje.

Netyra jegama^čio sąži
nė bijo žmonių keršto.

NEPATINKA MIESTO 
KATAFALKAS.

Kauno miesto savivaldy
bė prieš kurį laiką Įtaisė ge
ros išvaizdos katafalką, o 
taip pat parūpino vėliavas, 
žibintuvus ir kitas laidotu
vių reikmenis ir paskelbė 
apie laidotuvių biuro Įstei
gimą, nurodydama ir kai
nas. Tačiau toksai sumany
mas nepatiko kai kuriems 
parapijų klebonams, kurie 
griežtai atsisako laidoti, jei
gu naudojamas miesto pa
gamintas - katafalkas. Tuo 
tarpu miesto savivaldybei 
tenka labai dažnai davinė
ti nemokamai karstų ir ka
tafalką biednuomenei. Taip, 
pavyzdžiui, nesenai minis 
vienai pilietei gegužės 18 d. 
buvo duotas miesto katafal
kas, bet šv. Trejybės bažny
čios klebonas uždraudė juo 
pasinaudoti, grasindamas 
nedalyvausiąs pakasynose, 
jeigu busiąs miesto gatalaf- 
kas.

NELAIMĖ SU BRAU
NINGU.

Baisogala. Pavasarį daug, 
kas kelia paukščiams inki
lus, kad vasarą paukščiai 
palinksmintų. Daudenių kai
mo, ūkininko G. vyras su
manė gandrą prisijaukint. 
įkėlė i aukštą liepą lizdą. 
Atlėkė jauna gandrų pore
lė, bgt netoli buvo kito gan
dro lizdas. Seniai pradėjo 
atakuot jaunuosius. Tai ma
tydamas lizdo ikėlėjas nu
tarė senius pamokyt šuviu. 
Paskolino brauningą ir ty
kojo prie liepos. Užmiršęs, 
kad kišenėj turi brauningą, 
paspaudė. Kulka pateko Į 
koją, per pat keli ir palindo 
po gysla. Vyrui slidokas. Bi
jo prisipažint Įvykus nelai
mei. Rytoj suklupdamas dar 
iki pietų drapakavo lauką, 
bet matos, kad bloga—pasi
sakė. Kreipės Į Kėdainių 
chirurgą Bielskų. Tas kulką 
išimti atsisakė, nes bijojo, 
kad gyslą nesužeistų. Taip 
vyrui ir teks vienų metų al
gą “palieciavot” dėl noro 
pamokyt senius gandrus.

'lomiunu
Ti pa: i'la- 

•c:ię patik
ai išpardavinėja 

ir rado pas ją sė- 
rie stalo nežinomą 
kuris pasisakė esąs 

I Jonas Daubai 
įkas tuoj p 
i dokumentų. 
Mokume® ra 
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dėjo dav:2}.
net sukruvino. Nuskriausta
sis kreipėsi i teismų. Teis
mas pripažino, kad Dauba
ras lyivo niekuo nekaltas ir 
policininkas neturėjo teisės 
ji mušti, bot mušeikai uždė
jo tik 15 litų

Griškabudž 
kas Adolfas ’ 
kęs i šedvy 
ūkininką Joną 
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per ausį. Jurgaiti 
dė te 
licininką išteisino 
žmc

r p

a:

as. Pplicinin- 
areikalavo 
. žmogus

u savim
• ’n * n *—V 0c 
jam žan<

1 aą

mc
i i

3

* DEGĖ GINKUNŲ DVA
RAS.

Netoli nuo Šiaulių, Gin- 
kunų dvare, užsidegė darži
nė. Gaisras buvo labai dide
lis ir buvo pavojus visam 
dvarui. Pakviesti Šiaulių ug
niagesiai, kurie rado darži
nę* jau visai sudegusią ir 
pradėjusias degti kitas trio- 
bas. Gaisras buvo tuoj likvi
duotas. Manoma, kad užsi
degė nuo mažojo traukinė
lio, nes daržinė buvo visai 
netoli geležinkeliuko.

LATVIJOJ UŽMUŠTA 
LIETUVOS PILIETĖ.
Einant per Grivos-Daug- 

pilio geležinkelio tiltą buvo 
traukinio užmušta Lietuvos 
pilietė Zosė Adomavičienė. 
Ji buvo kilus iš Zarasų mie
stelio.

ĮKRITO i upę ir 
NUSKENDO.

Gegužės 6 d. Žirgulytė 
Marijona, 17 metų amžiaus, 
ties Eigulių tiltu, pereida
ma per Obelės upę lieptu, 
įkrito Į upę ir nuskendo.

ŽUVO LIETUVOS 
LAKŪNAS.

Gegužės 16 d. pirmos oro 
eskadrilės lakūnas leitenan
tas Erichas Mackus vienvie
čiu naikintoju išskrido iš 
Kauno daryli patruliavimo 
pratimų. Jam beskrendant 
ties Skriaudžiais sugedo 
lėktuvas ir lakūnas buvo pri
verstas nusileisti. 0 vietą 
lėktuvui nusileisti apie Vei
verius sunku rasti. Besilei
džiant lėktuvas visai netoli 
žemės, matyt, paslydo ir nu
krito. JĮ vairavęs lakūnas 
Mackus užsimušė vietoj. 
Lėktuvas taip pat sudužo.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO DU DARBININKU.
Gegužės 18 d. tarpustoty 

Šeduva — Laba, atrastas 
traukinio suvažinėtas re
monto darbininkas žubalis 
Juozas, 54 metų amžiaus. 
Patirta, kad Žubalis buvo 
pasigėręs ir geležinkeliu ėjo 
namo. Gegužės 19 d. prie 
Klaipėdos miesto stoties 
tarp bėgių rastas mirtinai 
sužalotas manevruojančio 
traukinio, vagonų sukabin- 
tojas Jankauskas Stasys, 30 
metų amžiaus.

Pirmutine Oro Trafikui Stotis
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IŠDAUŽĖ ŽYDU IŠKA- | 
LOS LANGUS.

Kauno priemiesty Alek-. 
sote vaikėzai išdaužė žydų 
sinagogos langus. Policija' 
piktadarius suėmė, bet pa
leido.

Gegužės 20 Klaipėdos 
krašte nusišovė Višvilės 
miškų urėdijos urėdas Tam- 
sonas. Pusgyvis Jis nuga
bentas Tilžės ligoninėn.
Cl’NARDERIS LANEAŠTRIĄ 
BAIMINGA) PARVEŽĖ EKS
KURSANTUS KLAIPĖDOS.
Gunare!^ Linijos ’ laivas Lan- 

castria, kuris išplaukti 
27 d. iš New Yorko su lietuviais 
ekskursantais, laimingai pasie
kė Klaipėdą birželio 8 d., 2 vai. 
po pietų. Tai pirmas laivas di
džiulis Cunard Linijos aplankė 
Klaipėtlą ir jeigu bus pakanka
mai keleiviu, galima tikėtis, kad 

.ateityje daugiau susidomės Lie
tuvos pertu toji galinga anglų 
kompanija.

Birželio 17 d. išplauks Apuita- 
nia. Ant jos taip pat taikoma 
lietuvių ekskursija ir žada pa- ( 
siekt net Londoną.

T 
X-

geguzčs

IŠDEGINO 100 HA 
MIŠKO.*

Gegužės 17 d., apie 1 vai. 
„ienos Kaišiadorių miškų 
urėdijoj, Šilosėdų girininki
joj kertamame poligone ki
lo gaisras. Išdegė apie 100 

į ha suaugusio pušinio miško 
į ir apie 200 erd. pagamintų 
i malkų. Atvykę iš Jonavos 
; kariumenės gaisrininkai ir 
(subėgę vietos apylinkės kai- 
mų žmonės gaisro plėtimąsi 
sustabdė, apkasdami dega
mą plotą grioviais. Degusia- 

įme plote patys medžių iie- 
imens’— mediena nenuken
tėjo, tik nudegė jų spygliai 

! ir miško pakratos. Išdegusis 
plotas buvo paskirtas iškir
sti poligonui Įrengti.I

j £50.00 V ertes Nauda
i Suteikiu, gerai išmėginta fornula 
I kuri pamokins kaip su mažais kaš
tais galima užauginti i greita la '.a 
Naujus, Storus. Tankius ir Gražius 
riaukus. Sulaikyti plaukų slinkimą, 
galvos odos niežėjimų, pleiskanas, ir 
taip toliau. Vaistus susitaisysite pa
gal pamokinimą. Norint informacija 
prisiųsk markę jeigu yra galima. (2G

L. J. GECHl'S. Room SSO.
201 North Weiis BIdg-, Chicago, III.

KONFISKAVO KNYGĄ 
APIE PRĄL. OLŠAUSKĄ.

Šiomis dienomis Kaune 
pasirodė nauja knyga apie 
pralotą Olšauską, apie jo iš
tvirkusi gyvenimą, darbus ir 
bylą. Knyga užvardinta 
“Kostas 01 šaiiskas.” Polici
ja' ją konfiskavo. Matyt čia 
veikia kunigų spaudimas.

:ęs iš kažinkur ka
ti '.'račla 
tyčio miške, pri 
mojant Į Graži š- 

zvUi lis vienoj pakran-7 VA

tėj išsirausė duobę, išpynė 
ją žabais ir joj apsigyveno. 
10 metų skurdo tamsiame ir 
šlapiame urve. Pernai pava
sarį jo “laimus” ištiko ne
laimė — sudegė visa, kas 
tik juose buvo. O buvo ne
daug: keletas mėsos gabalų, 
sulinkęs kibiras, šiaudų guo
lis. sena sermėga ir keletas 

(litrų anodijos. Dabar jis pa
sistatydino šalia savo urvo 
trobelę-butą, kurioj ir gyve
na. Žmogus begyvendamas
daugiau dešimties metu

I

SUČIUPO ARKLIA
VAGIUS.

Šiomis dienomis 
ne vėžiu sulaikyti

ties Pa- 
arkliava- 

giai, kurie gegužės 8 d. Šiau
liuose pavogė du arklį

Sulaikant, tavi) arkliava
gių ii- juos užklupusių šau
liu įvyko susišaudvmas, 
čiau be žmonių aukų.

■» ’ 11U.
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KLAIPĖDOS VOKIEČIAI 
VĖL SKUNDŽIA 

LIETUVĄ.
Klaipėdos vokiečiai pa

rengė naują .skundą Tauto 
Sąjungos tarybai prieš Lie
tuvos vyriausybę. Skundą 
pasiuntė Tautą Sąjungos 
generaliniam sekretoriui Vo
kiečių delegacija.

SUDEGĖ MALŪNAS.
Šiauliuose sudegą piL Ri- 

klio elektros motorinis ma
lūnas. Nuostolių — 30,000 
litų. Gaisro priežastis iš
aiškinti nepavyko. Savinin
kas gaisro metu buvo iš
vykęs i Kauna.«- C V - *.

jos Kankina
Niežėjimas?
Pagelbėt Vartokite 

ESKO

Tuksiančiai vartoja Esko pa- 
gclbai tino kankinančios čeže
nta ir kitų odos ligų- Užtiki- 
masperSO metų, jis Rištai su
stabdo niežėjimą. Pas apttcki- 
ninkus. Sempclis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co.. Ccdar 
Rapids. Iowa.

S artoklt S' vm»N Skin Snap 
dėl Maloniom Orio**.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

ve, atsiskyręs nuo žmonių, 
mintas girios augalais ir ža
lia šiek tiek apvirinta mėsa, 
visai sužvėrėjo, apaugo 
plaukais ir atrodo kaip gi
nų meška. Jo pavardė — 

i i

Karimas krito ant Žabalan- 
’ Nuvažiuoja kaimynas 
u vienu policininku tiesiai 
i ie jo “rezidencijos rūmų” 
■ randa žabalangį namie. 
: imučiausia jo paklausė, 
s- jis nepavogęs veršio. Ža- 
alangis atsakė: “veršį?... 
i<ių aš neimu, tai griekas, 

ik vistiek aš jį nesuvalgy- 
iau, daug sugestų mėsos ir 
arėčiau ją išmesti, tai jau 

butų didžiausias griekas ją 
i -sunaudoti. Ot, kokią žą- 
elę. gaiduką tai kartais nu- 

gafebiju”...

SENIUI NUSIBODO 
GYVENTI?

Gegužės 12 d. Šėtos mies- 
elio gyventojas Ruvelis Ča- 

prockis, 71 metų amžiaus 
enukas, kėsinosi nusižudy- 

• i, peiliu persipiaudamas 
~au gerklę. i

NAUJAS LAIKRAŠTIS
TURI PASISEKIMĄ. |
Gegužės 15 d. Šiauliuose 

pasirodė pirmas numeris 
r.aujojo pažangios minties 
savaitraščio “Naujienų” ir, 
jau tą pačią dieną miesto i' 
kioskuose jo išparduota keli' 
imtai egzempliorių.

PASIBAIDĖ ARKLIAI 
UŽMUŠĖ MERGINĄ.
Gegužės 11 d. 5-6 kilome-

1 re nuo Alytaus nežinia ko į 
A liams pasibaidžius tapo j 

mi: linai primušta i kilomet-j 
ini stulpą važiavusi Suinic-i 

kaitė. Vežant ją Į Butrimo
nis kelyje mirė.
A. L. EKONOMINIO CENTRO 

EKSKl RSIJA Į LIETUVĄ. 
Birželio 27 d. išplaukia švedų 

\m< rikos linijos motorlaiviu' 
. ėsk irsi ja i Lietuvą.

Reikšmingas kelionės tikslas 
tame, kad ekskursantai susipa
žins su drauginga lietuviams 
švedų Tauta ir pervažiuos per 
vieninteli Lietuvos uostą Klai
pėda- Lietuviams turėtų būti 
pirmoje vietoje Klaipėda, kitus 
uostus palikti antraeiliais. Lie
tuviai turėtų imti pavyzdi iš sve- 
.imtaučių, nes ir kitų tautų 
žmonės važiuoja tiesiog per sa
vas prieplaukas. Ekskursantas.

į
e«ka unnci.

■ z 1 o „čz Uc*.
Maistą jis sau vagia iš 

apylinkės gyventojų. La- 
1 >i aus i a m ė gst a to v j
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neoasigai 
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atkabino ai 
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galvą .pro 
iic kojas, g 
stojo,’ arki 
Žabalangis 
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Dvyliką girioj kirstų dy- 
-eiių-karčių, jis, kaip plunk
snas, neša ant pečių 20 ki- 
lęmetrų i Kybartų turgų. 
Nors jis jokios etikos neži
no, bet nuodėmę pripažįsta. 
Kartą mano kaimynui din
go iš tvarto metinis veršis.

stą jis sau
’ ės gyventoju.
a mėgstatovieną ir Ža

ną, šių gyvulių jis ir dabar 
iii. O jėgą turi 

Kartą 
piliečiu,

savo 
ka. 
adėjo 
is tai

nieko nelaukęs 
•kliuką nuo žag- 

po juo, iškišo 
iešakines ark- 
bė už jų, atsi
tik pa 
nužing

lis 
susiginčijo 
kad jis jo 
pečių par
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SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 
New York — Kopenhaga — Klaipėda.

Laivu “FREDERIK VIII” 
Laivu “UNITED STATĖS”

Amerjkos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Rengia 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

LIEPOS-July 3 d.
LIEPOS-July 25 d.

A. L. Laivakorčių Agentams Kooperuojant
---------- -----------------------------------------------------------—------ ----- -

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

"Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

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

248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III. 
9»i9 St. Ar.tonie Street, Montreal, Canada.

1
ST. LOUIS,

i
Greitas Laivų Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Musų Modeminiais Laivais 
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja 
reguliariai

DEUTSCHLAND 
NEW YORK 

re"iiiiariai kas sųvaitę. Taipgi 
išplaukimai mus populiariais 

kambariniais laivais:
MILWAUKEE IR CLF.VELAND 
Prieinamos kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Dčl informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

Hamburc-American Line

1
i

PAMATYKIME LIETUVĄ
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Pirmutinė Istorijoj
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJA

REMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dien.iį Ant ! 
, Vandens

per Cherbourg—6 d. per Ereiitcn i 
Tik T DIENOS Į LIETUVĄ ' 
Specialis imkis iš Bremerhaven i 
rba keliaukit ekspresinio laivui 

C O L U M B U S
airi nuolatiniai kas savaitę iš- 
latilfimai ferai žinomais Loyd 
ai i .ii. ai.-- i^ivaU. 
if- rmacfjų klaust 

pas biic vietinį 
agentą arba 
2»2 Boylston St.,

Boston.
NORTH G E R M A NLLOYD

■ , __-

soF o ** COVL F* F-

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankia1:-Kelionė per H AVRE Milžiniškais Laivais, 
FRANCE—June 17 (fi.p. i.) July 6 (iop.m.)
ILE DE FRANCE—Juno 24 (u p. m.) July 11 (*:3*» p. m.) 
PARIS-
Trumpinus 
privačiais
Šaunlausis

July 18 (8 P. M.)
’cuziją. Visi keleiviai aprūpinti 

irp-trankumai. Išsigėrimas 
kalno.-; j visas Europos dalis I

i

■July 1 (6 1’. M.)
i gdžkėlto kelionė per F
mnmaiiais. Visur ntodcr 
Prancūzų valgis, žemos
Kreipkitės pas ’>:Ie autorizuotą agentų, arba

FRENCH LINE
421 EOYLSTON STREET. BOSTON. MASS.

f

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

Išplaukia
BIRŽELIO 27 D.

| LIETUVĄ
Renąia

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

NewYork-KIaipeda
Per Gothenburgų

Norint važiuoti A. L. E. C. rengiama“.!.-turtuoliu Ekskursija”kvo
čiami užsiregistruoti laišku Ekonominio Centro pirmininko Dr. P. 
Puskunigio raštinėj. Adresas: Dr. P. Puskunigis. No. Graften. Mass.

Rugpiučio 1 d., Specialė Lietuvių Ekskursija.
Rugiiučio 19 d. Amer. Liet. Ek. Centro Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės pas savo laivakorčių agen
tų arba į raštines švedų Amerikos Linijos,—nevėiuokite

SWEDISH AMERICAN LINE
10 Statė St.. Boston. 21 Statė Street. New York

I 1
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Vietinės Žinios
Juzė Jesinskienė sudegė 

lovoj.
Juzė Jesinskienė, 50 me

tų amžiaus lietuvė našlė, ku
ri gyveno po numeriu 167 
Silver st., pereitą savaitę 
nuėjo gult rūkydama ciga- 
retą ir jai užmigus užsidegė 
patalai. Jesinskienė taip ap
degė. kad nuvežta miesto li
goninėn tuojaus mirė. Kai
mynai sako, kad velionė 
mėgdavo išsigerti ir dėl to 
šita nelaimė atsitikusi. Kaip 
rodos, ji prigulėjo prie baž
nytinių žmonių.

Jesinskienės vyras mirė 
1929-tais metais. Vaikų jie
du neturėjo. Likusi našlė, 
kaip rodos, vedė nevisai 
normalų gyvenimą, nepa
prastai daug rūkė, vienok 
buvo senatvei apsirūpinus. 
Turėjo savo namuką, turėjo 
ant kapinių savo lotą ir bu
vo apdraudus savo gyvastį, 
taip kad jos mirtis sunku
mo, turbut, niekam nepada- 
rjs.

Tą nelaimingąją naktį ji 
atsigulė, matyt, gana vėlai, 
nes durnus iš jos kambario 
kaimynai pastebėjo tik iš 
ryto. Buvo pašaukta polici
ja. Pribuvus policijai. Jesin
skienė buvo jau savo nelai
mę pajutus ir iššokus iš lo
vos mėgino gesinti prie sin- 
kos degančias patalines ir 
drapanas. -Ji pati ir duris 
policijai atidarė, bet tuoj 
apalpo ir susmuko. Jos plau
kai buvo nudegę ir apdegęs 
visas kūnas. Ji gyveno tik 
dvi valandas. Tai buvo 12 
birželio.

Įveda pagalvį mokesnį po 
$1 nuo žmogaus.

Pereitą sykį rašėm, kad 
Bostono miesto politikieriai 
nori įvesti $2 mokesnį mote
rims ir pakelti po $1 vyrams, 
kurie dabar moka po $2. 
Dabar gi tenka pranešti, kad 
ir valstijos legislatura nuta
rė apdėti žmones pagalviu 
mokesniu. Kožnas vyras su
kakęs 20 metui amžiaus tu
rės mokėti po $1 metams į 
taip vadinamąjį senųjų pen
sijos fondą. Tai yra didžiau
sia neteisybė, nes ir bedar
biai turėi mokėti tiek pat. 
kiek milionieriai mokės. Gu
bernatorius žada tą įstaty
mą pasirašyt. Nejaugi dar
bininkai niekad nesusipras 
ir neišluos tu sukčių iš val
džios?

Bažnyčių veikėjas kaltina
mas padegėjyste.

Didelis bažnyčiti veikėjas 
ir real estatininkas John B. 
Itichardson yra traukiamas 
teisman už sudeginimą na
mo Nevvtone. Namas buvęs 
vertas apie $16,400, o Ri- 
chardson apdraudęs ji pas 
10 kompanijų ant $44.000 
ir tuojaus po to kilęs gais
ras. i.-* to išvedama, kad Ri- 
chardsonas padegė ji tyčia, 
norėdamas pasipelnyti.

Prohihicijot agentai “dir
ba” su kirviais.

Pereitą šeštadienį ant 
mėnesius čia sėdėjo kampo Shavvmut avė. ir 

“zokoninkas” Petrauskas, Broathvay man teko matyti 
be to' perėjo daug svečių, tokis vaizdas. Stovi apgriu- 
bažnyčies tarnų ir tt. vęs namas, ant kurio para-

Šį pavasari musų apylin- syta: “Hotel Osborn Bar.” 
kėj. priaugo dar du lietuviu pirmam aukšte kadaisia bu

vęs restoranas. “Sausieji” 
agentai su kirviais ėmė jo 
duris laužt.

Išlaužę duris įėjo į vidų. 
Kitan kambarin durys vėl 
buvo užrakintos. Tas irgi su
trupino. Iššnipinėję visas 
pakampes, bet nieko nera
dę. nuvažiavo.

Įvykio vietoj susirinko di
delis būrys žmonių. Jonka.

I Bedarbis atsigėrė nuodų, 
į bet paskui nutarė gyvent.
j Eric Gellestedt, 45 metų'viai šėrė kun. Virmauską,
Į amžiaus bedarbis,nutarė pa- * kelis

: | sidaryt sau galą ir atsigėrė 
bleivaso (white lead). Bet;

• tuomet jam pagailo gyveni-Į 
mo ir jis pradėjo gelbėtis! 
nuo mirties. Jis turėjo na
mie didelį žodyną. Tenai jis 
surado, kad geriausis anti
dotas nuo šitų nuodų yra 
druska ir vanduo. Taigi jis 
pasidarė porą stiklų smar
kiai >uraus gėrimo, išmovė 
jį ir pasišaukė daktarą. Dak
taras tuojaus nusiuntė jį li
goninėn ir dabar Gellestedt 
jau sveiksta. Policijai jis pa-i 
-isakė norėjęs nusižudyti tuos dolerius turėsime sudė- 
dėl to. kad negalįs susirasti ti mes; nesusipratėliai.
jokio darbo. Apart kun. Virmausko į Ant Old Colony avė. du

[So. Bostoną atkeliama nau- jauni piktadariai sulaikė au- 
jas kunigėlis J. lenkus ir iš tomobilį ir pasakė važiuoto- 

Enterprise” Norvvoodo kun. K. Urboną- jui, kad jo užpakalinis žibu- 
. Jo vieta Nonvoode rys nežiba. Kada tas išlipo 

q v pažiūrėt, jie subadė jį pei
liu ir pabėgo.

Bostono policija arešta- 
ą vo Nęw Yorko daktarą, ku- 

buvo daug triukšmo. Kažin ris šitoj apielinkėj vogdavo 
askelbė laikraš- knygas iš knygynų. Sako

ma, kad išvogęs knygų jau 
' už $50,000.

i

Užderėjo kunigų.
Iki šiol So. Bostono lietu-

kunigužiu. Kadangi lietuvių 
skaičius Amerikoje mažėja, 
tai kunigužiams nėra kur 
dėtis. Jie lipa ant sprandų 
seniems žmonėms.

Dabar So. Bostone bus 
net tris nuolatiniai kunigai. 
Apart to, kiek dar jų čia at
važiuos ir išvažiuos. Be do
lerių jie juk nevažinėja. 0

Jaunas lietuvis lakūnas.
“Brockton E...— (---------

oraneša, kad Apolinaras; vičius. < 
Januškis, 16 metų amžiaus užėmė kun. S. ?. Kneižis. 
ietuvis iš Stoughtono, šio- K. K
mis dienomis gavo federali-' 
ni lakūno laipsnį ir yra jau- 
niausis orlaivininkas visoj 
Amerikoj. Tėvas nupirko 
jam skraidomą mašiną, ku
lią Apolinaras laiko Brock- 
tono orlaiviii porte.

Dėl $5 darbo kilo riaušes.
Batavia gatvėj aną rytą

i

Ant Danvers skvero aną 
vakarą atbėgo jauna stir
naitė iš girios ir pradėjo 
straksėt tarp automobilių. 
Kada žmonės ją apstojo, ji 
šoko į krautuvės langą ir iš
nešė didelį stiklą. Paskui ji 
buvo sugauta krautuvės 
skiepe.

•--------------------

Dr. J. C. Landžius
ęSEYMOUR) ,

LIETUVIS GYDYTOJAS
496 BROADWAY,

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

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoms, 
Litrą-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

NAMAS, ŽEMĖ IR TRO- 
KAS SO. BOSTONE.

3 šeimynų namas su dideliu lotu 
žemės ir 3’zį tonų Packard trokas. 
Turi būt greitai parduotas. Lotas ga
li būt vartojamas laikymui apie 10 
automobilių kas duotų gražaus pelno. 
Netoli mokyklų, busų, krautuvių, ge
roj tykioj vietoj. Cash |400. Lengvos 
išlygos. Kaina $3,300. (27)

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Moteris nešioja Dančekoj 
$2,760.'

Visokių yra bankų. Vieni 
jų turi žalvario duris ir plie
no grotas ant langų, kiti sto
vi atdari, be jokio užrakto, 
tečiaus nelengvai prieinami. 
Štai, pereitą savaitę Į mies
to ligoninę buvo atvežtos 
dvi susirgusios moterys. Vie
na jų buvo Mary Logue, 67 
metų amžiaus “panelė.” ku
rios pančekoj rasta $2,760. 
Kada jos paklausta, kodėl ji 
tuos pinigus prie savęs lai
ko, ji atsakė, kad tai jos 
“bankas.” Ji per visą savo 
amžiii savo pinigus panče
koj išnešiojusi, ir niekas iš 
jos nepavogęs nei cento.

Kita ligonė buvo Mrs. 
Hari, 70 metų amžiaus naš
lė. Jos pančekoj irgi rasta 
“bankas,” kur buvo $763 
pinigų.

Rado po gatve grabą.
Darbininkai kirsdami nau

ją tuneli Edisono kompani
jos garo paipoms po Milk 
streetu pereitą savaitę užti
ko seną grabą. Buvo duota 
žinia kapinių departamen
tui. iš kurio atvykęs valdi
ninkas apžiurėjo radini ir 
rado prie jo sidabrinę blėtą. 
iš kurios nustatyta, kad ta
me grabe buvo palaidotas 
tūlas Francis Gray 1715 me
tais. Grabas palikta savo 
vietoj, o tunelis iškasta ap
linkui.

Harvardo Universiteto 
profesorių protestas.

52 Harvardo universiteto 
profesoriai pasirašė ir nu
siuntė Ohio Statė Universi
tetui protestą dėl prašalini- 
mo sociologijos profeso
riaus Millerio. Jis buvo pra
šalintas iš to universiteto dėl 
radikalių savo pažiūrų. Har
vardo profesoriai savo pro
teste pabriežia. kad moks
las privalo būt laisvas ir pro
fesorių pažiūros negali būt 
universitetii globėjų diktuo
jamos.

Pabėgo iš kalėjimo.
Iš East Cambridge’aus ka

lėjimo pabėgo Jervey Ste- 
venson. 25 metų amžiaus 
vagis, kuris buvo nuteistas 
kalėti 6 mėnesius. Jis buvo 
apvilktas dryžuotais kalėji
mo drabužiais ir apie jo pa
bėgimą tuojaus buvo duota 
visai miesto policijai žinia, 
bet sugaut jį nepavyko.

25

East Bostone italas Fer- 
ruzzi užsimokėjo $350 pa
baudos užtai, kad be leidi
mo turėjo 3 revolverius ir 
loterijos tikėtų.

kas tenai p 
čiuose, kad reikalingas dže- 
nitorius už $5 savaitėj ir pa
valgymą. Prie nurodytų na
mų susirinko tokia didelė 
bedarbių minia, kad kilo 
beveik riaušės ir policija tu
rėjo važiuot tvarkos daryt.

Lietuviai baigę Tufts 
kolegiją.

ŠĮ panedėlį Tufts kolegi
joj 3 lietuviai gavo diplo
mas. V. M. čeikus ir B. F. 
Kubilius būvi> apdovanoti 
“B. Sc.” laipsniais, o Chasj 
Zekus baigė dentistu kursą.

j

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

Taisau Laikrodžius, Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina. 

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome riaokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žo’ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekoriua) 
1M DORCHESTER STREMT, 

Kampas Broadway.
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boeton 2629, 2173 ir 37M.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0,

I L1ETUVYS

•OPTOM  ET RISTAS

»
»
♦ 
»

»

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. I). 
447 Broad*ay, So. Boston. Mass.

! 
!• ) ) 
!

KĄ PADARYS $150
Užtikrins ypatai užbaigt būdavot 

vasarnamį. Viskas sufremuota. Eto
sas užkaltas, frrindys nutiestos, ir 
mimai išdėstyti. Viskas prirengta 
darbščiam žmogui, tik užbaigt 4 kam 
barių vasarnamį su maudyne. Dir
bimui pienus duosią dykai. Visai ša- 
'ima nrie smėlio byčiu ir Mirror Eže
ro. šalę gražaus pušyno, su šaltinio 
vandeniu. Didelis lotas su gvaran- 
•uota savasties teise. Likusieji 
$388 ant 5 metų išmokėjimo. 23 
mailės i pietus nuo Bostono-Provi- 
dence kelio ir North streeE Wrentam; 
oravažiavus Weber Duck Ir.n pirmas 
kelias po dešine. Pasiklauskite stote, 
75 Mirror Lake avė. iš North street 
išeina, arba rašykite E. G. Hinden- 
’and. 10) Tremont st.. Room 915K. 
Boston. M ass.

Malevoiu ir Taisau 
NAMUS

Iš lauko ir vida :- Taipgi pranešu, 
kad persikėliau jry.eat į Dorchesterį

R. PERN1CKAS
21 Raven st., DoRCHESTER, Mass. i 
Telefonas, Columbta 8093.

Pittsburgh Proof 
Products

Water Spar, Greit Džiustąs 
EnameI ir Vamish

tJei Nori N u penty t 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. . 

Gausite sierą darbą ir pigiai t 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) į 

11 Ticknor St, So. Boston. Mass. t 
Tel. So. Boston 1396-M. !
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ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: .South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

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

I 

»
I
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Tek University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Neteisingos žinios suviliojo 
1,200 bedarbių.

Buržuazinė spauda mėgs
ta mulkinti žmones pasako
mis apie butus ir nebūtus 
darbus. Pavyzdžiui, pereitą 
savaitę Bostono dienraš
čiuose pasirodė žinia, kad 
prie Swift River vandentie
kio esą daug darbo, bet 
žmonės “nenorį” dirbt. Ant 
rytojaus tenai suvažiavo 
apie 1,200 bedarbių ir pra
dėjo teirautis, kur tas dar
bas. Pasirodė, kad tenai nė
ra jokio darbo ir darbinin
kai visai nereikalingi. Be
darbiams pasidarė'tik ne
reikalingu išlaidu.

Rado kulipkomis suvarsty
tą lavoną.

Bostono priemiesty Chel- 
sea vaikai rado negyvą žmo
gų. Lavonas gulėjo purve 
po medžiu ir jo veidas buvo 
visas suardytas, kad niekas 
negalėtų jo pažint. Buvo 
pašaukta policija, kuri ap
žiurėjus lavoną patyrė, jog 
jis buvo pervertas keliais 
šūviais. Galų gale nustatyta, 
jog tai buvo Pisano, 31 me
tu amžiaus raketierius iš 
Rcvere miestelio. Manoma, 
kad jį nudėjo jo paties sėb
rai.

Naujos maudynes atsidarė 
—visi turi būt lygus.

Ši panedėlį po pietų jau 
oficialiai buvo atidarytos 
publikai naujos maudynės 
L gatvės gale, kurių pasta
tymui majoras Curley išlei
do 3400.000 žmonių pinigų. 
Maudynes atidarant jisai 
pasakė prakalbą ir Įspėjo vi
sus tarnus ir sargus, kad 
maudynėse visi turi būt ly
gų, 
vę daug grafto. 
duodavo 
drapanų 
gaudavo 
kai kurie 
nydavo.
se jokio favoritizmo nepri-! 
valo būt. Tarnai ir sargai 
neturi teisės paimti nei vie-; 
no cento Į savo kišenių.----------- ------------------------- j

iI 
i

Senose maudynėse bu-
Tarnai ne- 

žmonėms raktų Į 
šėpas, pakol ne-j 
kyšiu. Tuo budu j 
jų gerai pasipel- Į 

Naujose maudynė- į

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius nasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškon- 
mus apsivedimu, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą pata^pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių a’-ba 
draugu skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, ne? kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pa j ieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

SPECIAL 
OFFERJ

dar-KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

KARPENTERIAI, pentoriai, pio
nieriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKV BIURAS 

R. židžiunas, menedžeris. 
315 E S4-, prie Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

brukuojamos 
Mašinėlės

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius die
gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.

Pagardinimui Chop Suey, var
toki! China Boy Soy Saace, 15c 
už tonką.
Lietuviški skilandžiai ....BV. 35c 
Švieži sūriai nuo farmų.
Visokį tavorą pu mus galite gaut 

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARK ET 
331 BROADVVAY, SO. BOSTON. 

Telefonas: So. Boeton Mil.

f
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Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-į,ietuvos Daktaru 

ir Chirurgas 
261 Hanover SU, Boston, Mass. 

Valandos: nuo 9 ryto.iki 8 vak. 
Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 

. Roxbury, Mass.
Valantis: nuo 8 iki 10 vakare.

Dr. C. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Į 
Bus Demonstruojami Pel

nyčio j e ir Subatoje 
Birželio-June 19 ir 20

SOUTH BOSTON 
HARDVVARE CO.

379 Broadvvay, So. Bostone 
Užeikit persitikrinti!

d.
!

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
34(8 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS, 
TeL So. Boston 9786 ir 3781.

I
i

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 VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 

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

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurę ji-’ 
mui, visuomet < 
būna patenkinti; 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina< 
visiems ir visur; 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
[ Lietuvis Oratorius
> 162 Broadvray, So. Boston, Maus. 
[ Rssidence: 313 W. 3-rd atrast. .
> Teiofonaa: So. Bostoa W04-W ;

» »«<« «»««—AAOjbAOA.
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PAUL’S MENS 
SHOP

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.
Scredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

O
Telefonas 21324 

MEDICINOS DAKTARAS 

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

r.uo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

PIKNIKAS! į
Gabijos ir Aušreles Chorai 
Rengia Puikiausį Pikniką, ' 

Nedėlioję, 
21 BIRŽELIO-JUNE, 1931 

Vose’s Pavilion Parke 
MAYN A R D. MASS.

Šis piknikas bus labai indomus, nes 
rengia musų jaunuoliai. Programas 
bus platus; ' I

Dainos. Visokie Sportai ir Žaislai. ; 
Dalyvaus Dirvelio Orkestrą 

Visos apielinkės jaunimas ir suau
gusieji malonėkite atsilankyti. 1

Kviečia AUŠRELĖ ir GABIJA.

♦

<

Sveikata
*^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės linkM ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Bo»ton, Mat*.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 Sl.MMER ST, BOSTONE. 

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Šorių. Kumpio. Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykin ir Resto- 
rantas so geriausiu Namie gamin
tu maisto.

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

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

456 BR0ADWAY
S SO. BOSTON, MASS.

t

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

<

t

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas A pliek orint toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias Dielaa 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686

Aptieks atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

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 patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.I r >

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
InHurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS, FORNIŠ1US, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraadžiu gyvastį ir (veikalą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Mo
toro je, greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL
400 Broa4way, So. Boston, Maaa

>


