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PASAULIS PIKTINASI 
LIETUVOS DIKTATORIAIS.

SMETONA UŽLAIKO 
5,000 ŠNIPŲ.

Kalejimuose sėdi apie 300 
socialdemokratų ir 

daug studentų. 1
Nors Voldemaras neteko : 

savo politinės pozicijos, sa- : 
ko “New York Times,” te
čiaus įvesta laike jo viešpa
tavimo priespaudos sistema 
pasilieka kaip buvus. Šitą 
pareiškimą New Yorko 
dienraštis daro pasiremda
mas įvairiais civilizuoto pa
saulio laikraščiais ir organi
zacijų pranešimais.

Pavyzdžiui, Berlyno 
“Vossische Zeitung” prane
ša, kad Lietuvos kalėjimai 
ir Varnių koncentracijos sto
vykla yra kimšte prikimšti 
socialdemokratais, komuni
stais, profesinių sąjungų 
vadais ir kitokiais Tūbelio 
valdžios oponentais. Nors 
Tūbelis žadėjo sugrąžinti 
tikrą konstitucinę tvarką, 
bet to prižado neišpildė. 
Kritikai užsieny vis dėlto 
pripažįsta, kad Lietuvos 
diktatoriai pradeda minkš- 
tėti, sako “Vossische Zei
tung” korespondentas, nes 
teismai jau netaip žiauriai 
elgiasi su politiniais kali
niais, kaip seniau jie elgėsi. 
Štai, 2 d. birželio teismas iš
teisino 8 socialdemokratus,i 
kurie buvo kaltinami suo
kalbiu “nuversti valdžią.” 
Prie Voldemaro išteisinimai 
politinėse bylose buvo be
veik negalimi.

Bet darbininkų organiza
cijoms laisvės Lietuvoje vis- 
tiek nėra. Šito dėlei Profesi
nių Sąjungų Internaciona
las pasiuntė Lietuvos minis- 
teriui pirmininkui Tubeliui 
šitokį protesto raštą:

“Profesinių Sąjungų In
ternacionalo pildomasis ko
mitetas skaito savo pareiga 
vardu 13,000,000 nriklau 
sančių prie jo organizuotų 
28 šalių darbininkų protes
tuoti prieš tą nežmonišką 
persekiojimą, nuo kurio pro
fesinės Lietuvos darbininkų 
sąjungos senai jau kenčia. 
Lietuvos valdžia 1927 me
tais užgniaužė profesinių 
sąjungų Biurą ir surištus su 
juo skyrius. Susirinkimų tei 
sė ir spaudos laisvė visiška' 
pasmaugtos. Streikuoti dar
bininkams uždrausta. Orga
nizuoti darbininkai, o ypač 
jų vadai, yra persekiojami 
žiauriausiu budu. Daugelis 
jų žiauriai ir be jokios kal
tės uždaryta kalėjimuose.

“Varde tų valstybių, ku
rios priklauso musų Interna
cionalui, mes prieš tokį ne
pakenčiamą dalykų stovį 
protestuojam. Ypač musų 
protestas yra griežtas ir ge
rai pamatuotas dėl to, kad 
1919 metų taikos sutartis 
be jokių išimčių pripažino 
darbininkams organizaci
jos laisvę ir teisę jungtis j 
profesines sąjungas ir pa
reiškė, kad visos valstybės, 
kurios priklauso prie Tautu 
Lygos, privalo šitas darbi
ninkų teises gerbti. Civili
zuotos šalys netiktai garan
tuoja šitą laisvės principą, 
bet taipgi pripažįsta, kac

VIESULAS NUNEŠĖ DIE
VO NAMUS.

Oklahomos valstijoj užė
jęs viesulas pridarė labai 
daug blėdies. Ypač nuken
tėjo Devol miestelis, kur ne
liko beveik nei vienų mies
tely namų, kurie nebūtų bu-į 
vę daugiau ar mažiau ap- ; 
draskyti, o metodistų baž
nyčia buvo nuo pamatų nu- 
nešta.

profesinių sąjungų veiki
mas visuomenėje yra neiš
vengiamas dalykas. Todėl 
mes raginam Lietuvos val
džią sugrąžinti profesinėms Jiesta- 
sąjungoms laisvę ir paliuo- 1 v
suoti profesinių sąjungų vei- «.OIRl!IllStcll ApSBU“

“| & Amerikos Karo
Tai toks protestas buvo I flĮlVA,

nusiųstas Lietuvos valdžiai' Washjngtone g’uta žinių, 
is Amsterdamo varde -8 sa- |-afj Kinijoj, ties Yočau, ki
lių organizuotų darbininkų, niečiai komunistai buvo pra-

O dabar pasiklausykit, ką dėję šaudyt į Amerikos ka- 
skelbia Socialistų Intema- ro laivą “Guam,” kuris pe- 
cionalo Biuras iš Ciuricho: reitą sąvaitę lydėjo tenai ki- 

_ ~ iv tą laiva. Vienas Amerikos
- ve jurininkas buvo užmuštas.nių šnipų (žvalgybininkų), 

iš kurių 1,500 yra vienam 
Kaune, seka kiekvieną nu-, 
žiūrėtų piliečių žingsnį. Val
džia nesidrovi samdyti žval- 
gybon net 18 metų vaikėzus, 
kuriems už jų judošišką dar
bą mokama po 300 litų 
($30) į mėnesį.

“Kalėjimai yra pripildyti kanuolių ugnimi, 
socialdemokratais ir liaudi- munistų buvo užmušta, ne- 

A—~ sužinoti. Yočau mies
tas yra komunistų rankose.

Tuomet “Guam” irgi pradė
jo šaudyt. Jis paleido į ko-, 
munistus 26 šuvius iš anuo
tų ir 1,200 šūvių iš kulka- 
svaidžių. Komunistų ugnis 
tuojaus nutilo.

i Anglų karo laivą “Teal” 
komunistai taipgi apšaudė. 
Tas taip pat atsakė jiems 

‘ Kiek ko-

Marija Spirido- 
nova Miršta Bolše

vikų Kalėjime.
Marija Spiridonova yra 

Rusijos revoliucijos karžy
gė. Jos vardas yra žinomas 
visam pasauly, nes ji šovė 
caro gubernatorių, buvo sun
kiai caro budelių kankina
ma ir pagalios pasmerkta 
miriop. Tik per didelį var
gą revoliucionieriams pavy
ko ją išgelbėt.

Dabar bolševikai vėl lai
ko ją uždarė kalėjiman ir ži
nios sako, kad ji jau miršta. 
Todėl Vokietijoj susidarė iš 
žymesnių moteių komitetas, 
kuris rūpinasi išgelbėt jos 
gyvastį. Išleistas to komite
to atsišaukimas tarp kita ko 
sako:

“Kankinė Marija Spirido
nova caro valdžios laikais ir 
dabar, bolševikams viešpa
taujant, daugiau kaip dvi
dešimt savo jaunų gyveni
mo metų praleido kalėji
muose. Sibire ir katorgoje. 
Vieną kartą jau pavyko iš
gelbėti Spiridonovą iš caro 
budelių nagų (kai ji buvo 
□asmerkta nužudyti už šovi- 
mą vieno gubernatoriaus), 
o dabar jai vėl gresia mirtis 
bolševikų kazematuose... 
Žmonijos priedermė, todėl, 
vra gelbėti drąsią kovotoją, 
gelbėti ją nuo žuvimo be lai
ko, gelbėti nuo mirties.”

MERGINA IŠŠOKO IŠ 
ORLAIVIO.

Nebraskos valstijoj šį pa
nedėlį nusižudė Nebraskos 
Universiteto studentė Al-j 
berta Blinkerhoff. Ji atva-j 
žiavo automobilium į Lin-i 
colno miestą ir pasisamdė j 
orlaivį, kad ją oru pavaži
nėtų. Kada orlaivis pakilo 
aukštyn, ji iššoko iš jo ir ant 
vietos užsimušė.

NEDARBAS DUODA BAISIU 
NUOSTOLIU DARBININKAMS

ninkažs. Areštuojami žmo
nės į senus kalėjimus jau ne
besutelpa, todėl pradėta sta-i 
yti naujus ir 9-tas fortas ša-1 
ia Kauno taip pat pavers-' 

tas į kalėjimą. Visi politi-' 
niai kaliniai, kurie yra pa- 
reiškę kokio nors protesto,; ^perk^nTija.'
bado streiku ar kitaip bus apielinkėj g—. ,
perkelti j šitą fortą. Saltuo- avių. Į jų tarpą kirto perku- 
se ir drėgnuose šito forto nas, kuris užbėrė žaibais 
urvuose tie laisvės karzy- ioo keturkampių yardų plo- 
giai bus atiduoti stačiai į ta jr užmušė 14 aviu, 
mirties nasrus. Vienas gim- __________ .
nazijos mokytojas Kaune FINŲ DEMONSTRACIJA

- ------------------------------ ( PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
Pereitą nedėldienį finų cialistai. Miestelio burmist- 

sostinėj Helsingforse buvo ru (maroju) išrinktas socia-

ŽAIBAS UŽMUŠĖ
14 AVIŲ.

Californijos kalnuose pe
reitą sąvaitę buvo užėjusi 

_ . Biebero 
ganėsi pulkas

Socialistai Paėmė

Paskutiniuose miestų rin
kimuose Pennsylvanijoj so
cialistai paėmė Laureldale 
miesteli Berkes paviete. Iš 
viso miestelis turi 17 valdi- 

jninku, ir 9 jų dabar bus so- ' * 1 • A * H JT • Al* V _ * A
nesenai su pašaipa pasakė,1 
kad Lietuva gali pasigirti 
tiktai kalėjimais.

“Dabartiniu laiku Lietu- įtaisyta milžiniška demonst- .listas Charles A erger. 
vos kalėjimuose yra apie 
300 socialdemokratų, kurių 
tarpe yra ir buvusis Seimo 
narys Galinis. Be to da sėdi 
8 studentai ir jų tarpe Išve- 
kauskas, Pabaltės Socialistų 
Sąjungos Tarybos narys, 
švekauskas ir Galinis buvo 
pasmerkti miriop, bet pas-joj aikštėj, kur f demonst-, 
kui mirties bausmė buvo pa- rantus kalbėjo prezidentas 
keista amžina katorga. Be Relander ir ministeriai. 
;o da daug draugu socialde- Daug namų buvo papuošta 
mokratų sėdi uždaryta Var- tautinėmis vėliavomis, 
niuose, kurių tarpe yra ir 
Seimo atstovas Markelis.1 
Voldemarui sugriuvus, kali-‘ 
niams buvo paskelbta am-’ 
nestija, bet politinių kalinių 
nepaleido.

“Pereitų metų rudenį So
cialdemokratų Partija buvo 
teismo pripažinta kaip le- 
galė organizacija, bet nežiū
rint to visokis partijos dar
bas yra trukdomas. Iki šio 
laiko pavyko padaryti tiktai 
vieną narių susirinkimą 
Kaune, bet ir tas buvo poli
cijos dabojamas. Už Kauno 
socialdemokratų susirinki
mai visai uždrausti.

“Socialdemokratų

Skebai Dirba Su 
Kuikasvaidžiais.
Jau 3 mėnesiai kaip Ken- 

;ucky valstijoj streikuoja 
angliakasiai Providence 
apielinkėj ir kasyklos iki šiol 
stovėjo uždarytos. Dabar 
kompanijos gavo užsakymų 
ant anglies ir nutarė atida
ryti kasyklas. Bet vietoj su
sitaikyt su streikieriais, jos 
parsitraukė skebų ir jiems 
apsaugoti apstatyta kasyk- 
os kuikasvaidžiais. Prie kul- 
casvaidžių stovi kompani- 

■ os pasamdyti mušeikos, ku
riems dar padeda ir vietos 
valdžia.

Kiek tai butų riksmo, jei 
darbininkai išėję streikan 
apsiginkluotų kuikasvai
džiais. Bet kapitalistams tas 
valia. Tas ir parodo, kad 
Amerikos valdžią valdo ka
pitalistai.

BOLŠEVIKAI ŠUŠAUDĖ 
SAVO AGITATORIŲ.
Varšuvoje gauta žinių, 

kad sovietų čekos trobesio 
rūsy, Minske, tapo sušaudy
tas pabėgęs iš Lenkijos Į Ru
siją žinomas bolševikų agi
tatorius Jan čarnecki. Pa
sak pranešimų, jis buvęs če
kos apkaltintas dėl komu
nizmo principų išdavimo.

PRAL. OLŠAUSKAS 
“PRIE DARBO.”

Šiomis dienomis Kaune 
buvo Meno mokyklos moki
nių darbų paroda. Tarp kitu 
dalykų buvo išstatytas ir 
pral. Olšausko paveikslas, 
kuriame atvaizduota, kaip 
jis smaugia moterį.

JIE NETEKO $2,000,000,- 
000 ALGŲ.

MELLONAS TURI 500
MILIONŲ.

Laikraščiai paskelbė, kad 
Jungtinių Valstijų iždo se
kretorius (finansų ministe
ris) Melionas turi $500,000,- 
)00 vertės privatinio turto. 
Taigi jis yra vienas didžiau
sių Amerikos kapitalistų. 
Kiti valdžios nariai taip pat 
milionieriai. Ar galima tuo
met stebėtis, kad Amerikos 
valdžia taip uoliai gina ka
pitalistų reikalus?

racija kaip protestas dėl lei-j Laureldale miestelis ran- 
dimo bolševikams varyti sa- dasi netoli nuo Readingo 
vo propagandą Finlandijoj. miesto, kurį socialistai jau 
Demonstracijoj dalyvavo senai turi užkariavę. Kas 
20,000 žmonių, jų tarpe gi sakė, kad socialistai jau 
daug atvykusių iš artimos išnyko?
apielinkės ūkininku. De-' ---------------
monstraciją sustojo didžio- SOVIETŲ VIRTUVĖJ SU- 

' ” i. kur į demonst-, DEGĖ 9 ŽMONES.
Pereitą sąvaitę Leningra

de gaisras sunaikino milži
nišką sovietų valdžios virtu
vę. nesenai pastatytą už 2 
milijonu rublių. Gaisre žuvo 
devyni asmenys, jų tarpe 
trys .ugniagesiai. Tame tro
besy buvo taip pat vaikų 
prieglauda, kliubo patalpos 
ir knygvnas.•Z Ov

Bankas Užsidarė, 
Lietuvių Pinigai

*

Manchester, N. H. — Šio
mis dienomis valdžia čia už
darė Merrimack River Sa- 
vings Banką, nes pasirodė, 
kad jis jau nebeturi pakan
kamai pinigu žmonėms atsi
mokėti. Tapo paskirtas 
agentas, kuris išparduos vi
są banko turtą, sukofektuos 
paskolas ir surinktus pini
gus išdalins depozitoriams.

1 Apie Kalėdas jis tikisi išmo
kėt apie 25 centus ant dole
rio. Spėjama, kad išviso su
sidarys gal apie 75 centai ant 
dolerio, taip kad apie ket- 
virtdalį žmonių pinigų tu
rės žūti. Daug ir lietuvių bu
vo pasidėję savo pinigus Į 
tą banką, taigi ir musų žmo
nės turės nuostoliu. Ranka

laik
raščiai iš užsienio taipgi ašt
riai cenzūruojami ir kas tik 
būna apie fašistus parašyta, 
viskas Iškerpama laukan. 
Tiktai Maskvos bolševikų 
organas ‘Izviestija’ laisvai 
Lietuvoje yra platinamas.”

Visą šitą straipsnį paė
mėm iš “New York Times” prakišo apie $3,000,000 ant 
6 liepos. _ _____ ^morgicių.

KYNUOSE 30.000 SUKI
LĖLIU PAIMTA NELAIS

VĖN.
Kynų centrą line valdžia 

vėl giriasi dideliu laimėji
mu. Ji sakosi laimėjusi di
delį muši su Šiaurės genero
lų armija Honano provinci
joj ir paėmusi nelaisvėn 
30,000 šiauriečių.

Atsisakė Paliuo- 
suot Mooney.

Jau 14 metų kaip Tom 
Mooney ir Warren Billings 
nekaltai sėdi Californijos 
galėjime. Jau senai Įrodyta, 
kad jis buvo nuteistas ne
teisingai. Senai jau Įrodyta, 
kad visi valdžios liudinin
kai prieš juos buvo papirkti 
ir liudijo kreivai. Kai kurie 
tu jau patys prie to prisipa
žino. Pats teisėjas Griffin, 
kuris pasmerkė Mooney, da
bar pasakė, kad tai buvo 
“purviniausis darbas, koks 
tik yra buvęs kada nors teis
me’ atliktas.” Prezidento 
Wilsono komisija yra taip 
pat pasakius, kad šita byla 
buvo sufabrikuota (frame-

Sustreikavo 15,000 
Mainerių.

Pereitą sąvaitę Pennsyl
vanijoj sustreikavo 15,000 
Pittston Coal kompanijos 
angliakasių. Unijos prezi
dentas Lewis su kitais uni
jos viršininkais Scrantone 
jau ruošėsi į konferenciją 
su kasyklų baronais, kad 
padarius naują darbo su
tarti 5 metams, tuo tarpu 
taip vadinamas skriaudų 
komitetas anskelbė streiką, 
reikalaudamas darbo suly
ginimo visiems anglinių 
darbininkams. Unijos dis- 
triktų viršininkai šitą strei
ką pasmerkė, bet skriaudų 
komitetas to nepaiso. Jeigu 
jau viršininkai'pradėtų per
daug streikui kliudyti, tai 
komitetas žada nuo jų atsi- 
palaidoti ir prisidėti prie 
Springfieldo mainerių uni

jos, kuri nesenai persiorga
nizavo po Howato vadovy
be.

apskaičiavus, kad 
mėnesy bedarbių 
buvo 3,700,000.

30 TONŲ DINAMITO 
VIENAM ŠUVIUI.

Tyrone, Pa. — Išsprogdi
nimui uolos čia buvo užtai
sytas suvis iš 30 tonų dina
mito. Jo sprogimas išardė ir 
išmetė aukštyn 250,000 to
nų klinties, kurią valstija 
vartos keliams.

Juodveidžių Sker
dynės Alabamoį.
Alabamos valstijoj, Amel- 

le apielinkėj, pereitą.subatą 
kilo kruvinos riaušės. Žinios 
sako, kad visų pirma juod
veidžiai nušovė du baltvei- 
džiu, tėvą ir sūnų. Iš to ir ki

Lauktas darbų pagerėjimas 
birželio mėnesy 

neišsipildė.
Pramonės krizis Ameri

koje yra baisi plėga darbi
ninkams. Darbo Federaci
jos pirmininkas Green ap
skaito, kad per pirmuosius 
šešis mėnesius šįmet Ameri
kos darbininkai turėjo du 
bilionu dolerių nuostolių. 
Tai yra, dėl stokos darbų jie 
neteko tiek algų. Bet kraštui 
nuostoliai da didesni, nes 
per pusę metų milionai dar
bininkų butų galėję pada
ryt produktu daug daugiau 
kaip už $2,000,000,000,000.

2\merikos Darbo Federa
cija yra 
gegužės 
skaičius
Bet į tą skaičių neineina nei 
ofisų tarnautojai, nei farmų 
darbininkai.

Žiemos laiku buvo tikėta
si, kad darbai pagerės pava
sariui atėjus. Bet atėjo ge
gužės mėnuo, o darbai ne- 
pagerėio. Gegužės mėnesy 
buvo manyta, kad birželiui 
atėjus bus geriau. Bet neiš
sipildė ir šitos viltys. Da
bartiniu laiku krizis yra pats 
sunkiausis, sako Green. Be
darbių dabartiniu laiku esą 
122 nuošimčiu daugiau, ne
gu pernai šiuom laiku buvo. 
Bet blogai jau nebusią. Va
saros metu darbai visuomet 
eina blogiausia. Atėjus ru
deniui biznis pradėta atsi
gauti ir todėl reikia tikėtis, 
kad nuo rugpiučio mėnesio 
fabrikai jau pradės dirbti 
geriau. Anglių kasyklos į ru
denį taipgi gauna daugiau 
užsakymų.

Bet pakol dalykai page
rės, tūkstančiai darbininkų 
šeimynų turės dar pakelti 
labai sunkaus vargo. Tūks
tančiai žmonių jau nedirba 
no 3 ir 6 mėnesius. Jų per
kamoji galia nupuolus ligi 
zero, o tas d a labiau apsun-. 
kiną biznio atsigavimą. 
Tūkstančiai šeimynų ima iš 
krautuvių skolon. Todėl 
krauvninkai neturi pinigų 
naujų prekių užsisakyt, ir 
daug jų bankrutuoja.

Taigi dabar prisieina 
laukti rudens ir tikėtis, kad 
tada padėtis pagerės.

RUSIJOJ NUTEISTA SU
ŠAUDYT 4 ŽMONĖS.
Pereitą sąvaitę Voroneže 

bolševikai nuteisė sušaudyt 
1 žmonės už monarchistinės 
propagandos platinimą. Tarp 
nuteistųjų viena esanti mo
teriškė, Anna Sazanova, ku
ri dėjosi caro dukterimi 
Anastazija.

up). Ir San Franciscos ap-'lo pandemonium. Apsigink; 
’kričio prokuroras Mathew lavę baltveidžių būriai pra- 
Brady sako, kad Mooney su dėjo atakuoti juodveidžius 
Billingsu buvo pasmerkti, ir deginti jų namus. Penki 
pasiremiant vien tik papilk- juodveidžiai _ tuojaus buve 
tais liudininkais ir jų kreivu nušauti, o vienas rasta ant 
“2___ ; medžio pakartas. Paskui

Bet stambus kapitalas ne- baltveidžiai sudegino lig pa
nori tų kaliniu paliuosuoti, matų vieną namą, kur ke- 
nes jiedu yra nusistatę prieš liatas juodveidžių buvo pa- 
kapitalistinę tvarką. Ir vy
riausis Californijos tribu
nolas nusprendė, kad Moo
ney ir Billings turi sėdėti ka
lėjime iki gyvos galvos. So
cialistų Partija dėl to nuta
rė organizuoti protesto mi
tingus ir reikalauti, kad ne
kalti darbininkų vadai hutų 
iš kalėjimo paliuosuoti.

pasmerkti ir deginti jų namus. Penki

tais liudininkais ir jų kreivu nušauti, 
Jiudymu. i J

Lietuvoj Nubausta 
13 Komunistų.

teismas Uk- 
Šiomis dienomis 

15 komsomolcų 
komunistų) bylą,

Karium mės
mergėj 
sprendė 
(jaunų .. . .
kurie nutt isti nuo 12 ligi 6 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Du ii teisino.

sislėpę. Pogromas tęsėsi pei 
visa subatos naktį ir iki ne- 
dėidienio ryto. Tuomet die- 
vuoti galvažudžiai . nuėjo 
bažnyčion pasimelsti, o pas
kui ir vėl pradėjo savo kru
vinąjį darbą, šita apielinkė 
farmerių apgyventa, polici
jos arti nėra, todėl ir sker
dynių nėra kam sulaikyt.

ŠUNYS SUĖS 5,000
LAUKINIU ARKLIŲ. *

Vakarinėse Amerikos val
stijose da yra daug laukinių 
arįlių. Jie pridaro daug 
blėdies laukams, todėl juos 
medžioja ir naikina. Pasta
ruoju laiku jų buvo sugau
dyta net 5.000. Visus juos 
nugabeno į Portlando, Ore., 
skerdyklas, kur jie bus pa
plauti ir supakuoti į skardi
nes šunims šerti.
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0 APŽVALGA |o
BALTOSIOS VERGUOS PREKYBA.

Reikia duot to aliejaus vai
kams kas diena bent pona italijonka iš savo baro.

UŽ KENO TAI SANDVI
ČIUS DAROMA?

Jau mes daug kartų esa
me rašę, kad Pietų Ameri
kos lietuvių tarpe be palio
vos eina ginčai. Dėl tų gin
čų jie tenai nieko pozity
vaus nuveikti negali.

Buvo pradėta leisti keli 
laikraščiai, bet ir čia dėl as-

nieko nepalieka, ir da blogiau, 
kai kitas ir sau pats dalelę lais
vės nori pasilikti, tai tuomet 
griebiasi labai nebegražių prie
monių kitus visokiais budais 
koneveikti, maišyti su purvais. 

"Tas pat buvo ir su laikraš

čiu. kai sėdėjo.i ame jų žmonės: 
viską sau ir nieko kitiems.”

Žinoma, kad fašistams ir 
meniškų ambicijų jiems ne- klerikalams socialistai nusi- 
vyksta. Buvo suorganizuota leidimų nedaro. Dėl to jie ir 
keliatas draugijų, bet ir čia 
darbas nevyksta.

Iki šių dienų rimčiausias 
Pietų Amerikoj laikraštis 
buvo “Pietų Amerikos Nau
jienos.” pasikeitusios iš ‘‘Ar
gentinos Naujienų." Iki šių 
dienų šis laikraštis laikėsi ____ _____________ ___
demokratinių pažiūrų. Deja, vra kaip' tik priešingi. To- 
tie žmonės, kurie sugebėjo jje neturi moralės teisės 
išlaikyti ji toki, pasitraukė ir kalbėti apie laisvę arba kri- 
laikraštis virto Rymo ir fa-, tikuoti kitus. Jie yra parazi- 
šizmo pastumdėliu. ttai, kurie minta svetimu pra-

Naujieji “Pietų Amerikos kaitų, todėl turi džiaugtis, 
Naujienų’ redaktoriai, paė- kad nesusipratusi liaudis dar 
jnę bolševikų taktiką. 26 leidžia jiems gyventi, 
num. pirmam puslapy rė-( 
žia:

“Pranešama musų skaityto
jams ir visai lietuvių visuome
nei esančiai šioj Valstybėj, 
kad atsirado žmonių, kurie sė
ja neapykantą musų tarpe, ra
šo anonimus ir šmeižia musų 
konsulatą, kunigą ir žymes
nius tautiečius.

“Tokiems žmonėms neturi 
būti vietos lietuvių tarpe musų 
visuomenė turi su panieka at-, 
sirubežiuoti nuo panašaus gai
valo.

Prisidengdami kova prieš 
tuos kurie “šmeižia" konsu
lą ir kunigą, jie kviečia lie
tuvių išeiviją kovoti tarpe 
savęs. Jie, kaip ir bolševi
kai, dalija lietuvius į du 
frontu ir tuomi atitraukia 
darbininkus nuo tiesioginių 
darbo klasės reikalų. Kam 
jie tuomi patarnaus? Bolše
vizmui, fašizmui ir Romos 
papai. Tų trijų sendvičių 
pavilioti šitie ponai, matyt, 
ir ėmėsi darbo.

Toliau, dėstydami savo ? 
“programą,” šitie ponai sa
ko:

“Paskaitę
musų laikraščio numerių, gerb. 
skaitytojai, rodos, ir be toli-' 
mesnių aiškinimų gali supras-, 
ti, kad musų laikraštis visomis* 
keturiomis neri atsikratyti ne-:, 
sveiko ir nereikalingo socialis-’ 

tiško raugo, kuris pastaruoju, 
laiku buvo bepradedąs 
gilyn savo šaknis.

“Kodėl mes nenorime 
lizmo, kam jo taip bodėjamas,’ 

atsakyti ne sunku: o ką, paša-! 
kykite, 
jai, tas 
davęs lietuvių 
Buenos Aires 
tuose ?

“Socialistai 
tinka, kad jie ne lietuvybei nori) 

patarnauti, ne patiems lietu-; 
viams jų kasdieniuose reika
luose padėti. I>et skverbiasi vi
sur piršdami raudonas piršti
nes. Da su bolševikais pusė bė-j 
dos; tie bent, atsiraitė ligi ai-' 
kimių, murkdo savo kruvinas 
rankas ne čia Argentinoje, ne 
Lietuvoje, bet ten... toje perša
moje Rusijoje, kur sumaišė sa
vo ‘rojų- su tikru pragaru.

“Kovoti su bolševizmu butu 
tas pat, ką spjaudyti i lubas 
todėl mes su komunistais ne
turime ir negalime turėti jo

kios kalbos.
“Visai kas kita, kai socialis- 

’ tai, kad ir pirštinuoti, ima sa
vintis visas teises sau, o ki
tiems jokių teisių nepripažįs
ta: vadinasi, išeina taip, kaip 

tuose beduinio poteriuose. — 
‘jeigu aš tavo karvę nusivešiu, 
tai niekis, bet jei tu mano kar
vę nusivesi. tai jau bus grie 
kas,’ taip ir jie galvoja ir daro.

“Iš vienos pusės nori neva 
pasakyti, kad jie yra laisvės 
šalininkai, bet tą laisvę gyve
nime tik sau tetaiko, kitiems

■V •

i

įspūdžiai iš SLA.
36-to Seimo

Gegužės 22 d. š. m. Bue
nos Aires policija areštavo 
visus žydų draugijos "Mig-

----------- '
mi- Suimta dus- naJau buvo areštuota, o 5. Vitaminas “E” reika-
antro šimto žydeliu ir lenkų.'į""‘ "u°P^Uik>mui "'TSr
kurie tuom Seneliu ™ 3° “,0’
l,ieP’■'! “A1™ A «•' Vitaminas “F” randasi
apie lietuvių r..ų . nau istiesų tuom “reikalu”, kepenyse ir salotose. J

T '' . .... verčiasi. Jiedu dar preten- žmogus netenka apetito, pa-jtai, bet jr pašalinė publika.
Užpernai skaičiau viena-duoja 'visuomenę, bet pa->sidaro nerviškas ir negali Visi žingeidavo kas seime 

me Amerikos lietuvių iaik-;sirodo, kad nėra niekas dau-5 augti. i . . . .
ku-igiąu, kaip tik baltosios ver-į 7. Vitaminas

jos agentai. Lietuviai, sau-,goja nuo ligos žinomos kai-l(jau2: delesratu 
Bro-igokitės J-čio ir Š-ko. : ” ’ * ‘

Socialistas.

I

Dabar J'au ir Prie be_ šąuk&tuką. Jis gaunamas ap- 
iu\ aičių gretinasi: jis susi- tiekose ir nebrangus. Ang- 
dėjo kompaniion su Š-ku ii- liškai vadinasi: ”Cod liver

Birželio 16-tą dieną, 9-tą 
valandą iš ryto rinkosi bū
riai žmonių prie lietuvių di- 

... - ----------- . .džiulės Auditorium svetai-
įstiesų tuom ‘‘reikalu , kepenyse ir salotose. Be jo j nes, Rinkosi nevien deiega-

me Amerikos 
raštyje korespondenciją. I 
rioje buvo kaltinamas^ F. gij 
Misslerio tarnautoja; 
nius Balčiūnas baltos vergi
jos prekyboje. Prieš Balčiū
ną nėra jokių faktų, o vieni 
tik kalbos, buk jisai "pasta-; 
tė geran darban" Į San Fer
nando paleistuvnamius tris 
lietuvaites koki keturi me
tai atgal. M. Rasoda skelbė! 
prieš Balčiūną ž-nienės laiš
ką, buk jis tuom tikslu ją iš; 
Lietuvos alkvietė. F 
Ž-nienė, sakoma, pati susi
rado kelią Į “Ameriean' 
Dancing,” o išėjusi iš jo nu 

Įėjo Į Florida Dancing, kui 
linksmos moteriškaitės pri 
sigretina prie klijentų >ta 
liukų ir geria su jais "eopi 
tas,” o paškui susitaria ir j 
važiuoja ant ‘‘good rime." 

; Lygiai tokios rūšies užeiga? 
turi ir musų tautietis ponas 
Jonas J-tis, kuris iš moterų; liga 
dar ir “komišiną” ima i.„_ 
jų "uždarbio." Jis tose už- 

j eigose tik dalininkas, nes 
yra trys savininkai ant dvie- 

|jų naktinių barų, nors pati 
igešeftą tvarko J-tis. Jis va- ną nuo šašų, škorbuto ir vi- 
įro gešeftą su vietinėmis mo- šokių išbėrimų.
terimis ir žydelkomis. Nei

j' 
’ Jis pernai ir apsivedė su vie-;
i

komunistais. Pagaliau telšiš-; 
kiai iškovojo sau teisę būti pa-į 
laidotiems. Iki šiol ne visi tą' 
teisę turėjo: kar su klebonais 
geruoju nesugyveno, galėjo va
žiuoti amžinon atilsiu Į choiier- 
kapius miesto ganyklose.”

“Žemaitis" priduria, kad. 
prie laisvų kapinių draugi-! 
jos žmonės labai rašosi,! 
ypač kaimiečiai, kuriems jau' 
Įgriso kunigų diktatūra.

i -------------- I
porą paskutinių NUBAUDĖ KUN. DAGILI 

UŽ ŠMEIŽTUS.
"Žemaičių Prieteliausj 

(Lietuvoje) redaktorius 
kun. Dagilis turėjo net 2 by-

■ -■ įlas už kriminalini žmonių 
• i šmeižimą. Visų pirma jis

yra socialistai, kad kovoja 
prieš visokią reakciją. Bet 
jie tai daro ne dėl savo as
meniškos naudos, o dėl to, 
kad sudarius šiame pasauly
je laisvesni ir lengvesni gy
venimą darbininkų klasei.

Fašistų ir klerikalų tikslai

LIETUVOJE KURIASI 
LAISVOS KAPINĖS.

‘ Žemaitis” praneša, kad 
Telšių mieste susidarė drau
gija laisvoms kapinėms 
Įkurti. Jau buvo tos draugi
jos steigiamas susirinkimas 

iir— t I

♦ 
I

“Nutarta kuoskubiausia Įtai
syti Tekiuose laisvas kapines. 
Į tas kapines turės būti laido
jami visi, kuriems nebus vie
tos katalikų ir kitų konfesijų 
kapinėse.

‘ Draugija griežtai atsirube- 
žiuoja nuo visų partijų ar sro
vių: joj a galės tilpti visi, pra
dedant tautininkais ir baigiant

Pagaliau telšiš-;

gerbiamieji 
socializmas

išeiviu kolonijai T 

ir kituose mies-

rinkta visi kandidatai dau
giausia gavę balsavimuose 
balsų. Sugrįžus prie konsti
tucijos, buvo duotas Įneši
mas, kad apsvarstytą dalį 
naujos konstitucijos priimti. 
Tečiaus šitas Įnešimas nega
vo dviejų trečdalių balsų, 
todėl apdirbtoji konstituci
jos dalis nupuolė. Man teko 
patėmyti seimuose vieną 
ydą būtent, kad eiliniam na-

dėsis jeigu taip stropiai per 
“G ’ apsau-|du metu rengtasi ir tiek

. _ . . J suvažiavo.
:po peliagra. Jo yra piene.Į Tai buvo didžiausias susiva- 
j jautienoj mėsoj ir mielėse. Įžiavimas visoje SLA. istori-..
Įe iš to jau gali būt aišku, joje. Na ir, tiesą sakant, žin-Įriui sunku balsas gauti. Pa- 
!kad norint turėti gerą svei-1 geidaujantieji pamatė ko j keli ranką, paprašai balso, 
katą, reikia valgyt Įvairų dar niekad nebuvo matę, tai prezidentas nuduoda, 
maistą, nes tik tuomet ku-ĮBaltimorės seime, nors penkad tavęs nemato. Bet jeigu 

visą seimą komunistai darė prašo balso koksai profesio- 
te- malas, ypač advokatai, tai

Apie Vitaminus.
Vitaminais vadinasi tos niaista, 

maisto ypatybės, kurios pą-.nas gaus visokių vitaminų, 
laiko visokias žmogaus (taip į pjenas yra beveik vienati-1 obstrukcijas 
pat n gyvulio) kūno funkci-^^ maistas, kuriame yra po čiau ten tik 

. ... r ‘truputi visu vitaminu, todėl kvailiojo.
p .r -l?-1• y.ra Patu‘ta septy- > kūdikiams užtenka vieno matėsi, I—
ii V pe^k l* I pieno. Bet paaugusiam žmo- šieji Lenino pasekėjai, yra

narni laidemis A. B. C. ir tt.; vitaminų reikia daugiau,I proto netekę. Jie staugė,
1. Vitaminas “A.” ; ’ " o

na augimą ir palaiko visą‘ augęs žmogus turi valgyt irjkiais balsais 
kaną geroj'tvarkoj, apsau-1 kitokius dalykus, 
godamas ji tuo budu nuo Ii- ’ mėsą, kiaušinius, 
gų. Jo daugiausia yra piene,1 visokias daržoves, 
svieste, kiaušiniuose i 
liuose daržovių lapuose. i salotos

2. Vitaminas “B.” apsau- ’ 
goja žmogų nuo “beri-beri”

»s. Jis randasi šviežiose 
nuo daržovėse, mielėse ir javuo

se.
3. Vitaminas “C” randasi 

orančiuose. tomeitė^e ir le
mtinuose. Jis apsaugoja ku-

I

ypač advokatai, tai 
jau kas kitą. Pastarieji kal
ba be jokio aprubežiavimo, 
apie tą pati klausimą po ke
lis sykius. Ištiesti net stebėti
na, ir podraug juokinga at
rodo, kad nekurie advoka
tai, negali savo minties iš
reikšti tam pačiam klausi
me, neatsistojęs bent kelis 
syk. Taipgi per daug advo
katų Įsileidžiama ir i komi
sijas. Advokatai mums kon
stituciją rašė nėr 4 metus ir 
vos išgalvojo naują, mažą 
pridečkėli: “Taip, Dieve, 
man padėk.” 0 šitas darbas 
Susivienijimui, lėšavo kelis 

Išimtus dolerių. Dabar šis 
'darbas pavesta jau kitiems 
advokatams. Na gal šitie 
bus ir darbštesni. “Tautiški 
centai” padalyta nepraktiš
kai. Perdaug Lietuvai, o 

veltui pusantros pei mažai čion mus augusių

ir baubė, 
vienas iš jų su- 

Chieagoje, jau 
kad visi susirinku-

aksti- negu jų yra piene, todėl su- klykė, keikėsi ir baubė viso- 
------- X--------pe}. pusantros 

būtent:įdienos. Toksai staugiančios 
duoną ir minios žmonių susirinki- 

, ypač rei-lmas, iš šalies žiūrint, atrodė, 
daržovės: laukinių, proto netekusių 
špinakas, dvikojų sutvėrimų cirkas, 
kopūstai Šitą staugiančiųjų gaują nie

kas negalėjo nuraminti, iš- 
— | skyrus ‘ Lietuva Tėvynė.”

I
ir ža-, kalingos 

i salotos, 
' rid ikučiai. 
ir ttv v.

žalios 
salierai, 

žali

|X AtcivoJ/* Į Tuomet triukšmadariai nu-
A.Iii žllMEdAiO (tildavo ir jų sėdynės prie;

Cukrus?

Ne visi gal žino, kad cuk
rus, kuriuo saldiname arba
ta ir kavą, vra labai naudin- 

terimis ir žydelkomis. Nei 4. Vitaminas “D” apsau- gas žmogaus sveikatai. Kas 
viena lietuvaitė jo nelanko, goja augančius vaikus nuo daugiau suvartoja cukraus, 

-minkštų kaulų bei kreivų tas žymiai sveikesnis.
įdomu iš kur atsirado cu- 

Senovės Europoje 
saldino medumi.

- B ___ j —----------------
4. Vitaminas “D" apsau- gas žmogaus sveikatai.

leisti:
I

- Į

'sOcia Ino d-rą Mikulskį, paskelb
damas “Žemaičių Prietely,” 

skaityto-ibuk 80 dolerių
yra įerJkyši ir žmogžudystę pa- 
• • - -'slėpęs.

! Dūšių ganytojas buvo pa-
« . a

|

i

mums todėl ne-

trauktas teisman ir abejuo
se atvejuose pripažintas me
lagiam ir šmeižiku. Už dakr 
taro Mikulskio apšmeižimą' 
jis gavo 14 dienų kalėjimo,!! 
o už aploiimą piliečio Kuž- 
dalio — 2 mėnesiu belan- 

I ges.
Jegamastis Dagilis ape-j 

liavo i Šiaulių Apygardos' 
teismą, bet ir sis bausmę pa-Į 
tvirtino.
VARNIUOSE 23 SOCIAL-jl 

DEMOKRATAI. j 
‘‘Žemaičio” pranešimu, 

Varnių koncentracijos sto
vykloj dabartiniu laiku yra 
83 politiniai belaisviai, jų. 
tarpe 23 socialdemokratai 
su buv. Seimo atstovu Mar
keliu priešaky. Valstiečių 
liaudininkų jau nesą nei 
vieno.

f
4

FRANCUZIJA IR SO- | 
VIETAI.

Paryžiaus žinios sako,’ 
kad franeuzų valdžia, pasi-J 
remdama Stalino kalbomis' 
bolševikų kongrese Mask
voje, ruošiasi nutraukti san-‘ 
rikius su Sovietais.

krus. 
kavą _____ _______
Pirmiausia cukrus pradėta 
dirbti Kinijoj ir Indijoj. Eu
ropoj cukrus pirmą kartą 
pasirodė Dešimtame amžiu
je. Cukrų Europon, kaip ir 
daugeli kitų Rytuose išdirb
tų prekių, atnešė arabai, ku
rie pirmieji Ispanijoj ir Sici
lijoj užvedė cukrines plan
tacijas. Tuo buclu Europoje 
pradėta gaminti cukrus. Vė
liau, kai šešioliktame am
žiuj buvo atrasta Amerika, 
tai Brazilijoj ir kitose Pietų 
Amerikos dalyse tiek daug 
buvo užvesta plantacijų, 
kad Europon buvo gabena
ma cukraus net per daug.

Lietuvoje, kaip žinome, 
ilgus amžius buvo laikoma 
dideli bitynai jr išdirbama 
daug medaus, kuris ir atsto-Į 
davo cukrų.

Tik vėliau, ‘kariaujant 
Lietuvai su kryžiuočiais, bu
vo pargabenta Lietuvon pir
mą kartą cukraus, kurs nuo 
to laiko ir pradėta vartoti. 
Žinoma, ne visi jo galėjo 
gauti, nes cukrus buvo labai 
brangus.

Aštuonioliktame amžiuje 
sužinota, kad cukrus galima 
daryti iš burokų. Nuo to lai-j,1 
ko imta sodinti cukriniai bu
rokai, statyti fabrikai, ir tuo 
budu visoje I 
rus pamažu pavadavo me-

kėdžių prilipdavo. Nuosai
kieji delegatai ir svečiai, iš 
to turėdavo gardaus juoko.
Kaip tik daina pasibaigda-, 
vo, triukšmadariai ir vėl su-' 
stodavo ir baubdavo. Ir taip 
praleidus r_______x______ o *
dienos, žmonės neteko kant- jaunuolių fondui. Tarpe de- 
rybės, ir reikalavo ką nors legatų nesimatė tokio soli- 
daryti. Tuomet pašaukta dariškumo, kokis buvo Bal- 
miesto “aniuoiai sargai,” ir .timorės seime. Iš parengtų 
su jų pagalba, triukšmada-' šeiminių pramogų, geriau- 
riai nutildyta prašalinant iš šia man patiko koncertas, 
svetainės. Tik po to buvo Gražiai dainavo ”Biru- 
galima seimą suorganizuoti tės” choras, Jaunų vaikinų 
ir pradėti SLA. reikalus kvartetas, Babravičius, Ane- 

įsvarstyti. Nuosaikiųjų dele-įlė Salaveičikiutė, Julia Met- 
igatų seime paliko 318. rikaitė ir kiti. Gražiai smui- 
i Triukšmadariams komunis- kavo V. Moekaitė ir V. Če
kams teko 179. Jie nuvyko pukaitė.
i Meldažio svetainę, apsi-; Prieš pabaigą seimo, pra- 
karstė raudonom stangom ir nešta, kad bolševikai skun- 
pradėjo savo skodą laikyti, džia SLA. i valdžios teismą 
Jie ten sakė spyčius, rengė ir reikalauja milijono dole- 
savo pramogų vakarus, ko- rių. Šituomi triukšmadarių 
lektavo pinigas, sutvėrė so- žygiu visi seimo delegatai 
vietą ir išrinko valdybą, nemažai pasipiktino ir išsi- 
Taipgi nusprendė, kad nau- skirstydami, ir atsisveikin- 
jai gimusiam sovietui, būti-’darni su vieni kitais, darė 
nai reikalingas buržuaziš- prižadus, sugrįžę namo dirb- 
kas kapitalas. Todėl nusita- ti labui organizacijos ir at- 
rė SLA. apskųsti i kapitalis- remt priešus nežiūrint iš ku
tinės valdžios teismą ir at- rios pusės jie butų.

V. Černauskas.

ką nors legatų nesimatė tokio soli-

Jie nuvyko nukaitė.
Prieš pabaigą seimo, pra-

imti milijoną dolerių. . ! 
Apsivalius nuo triukšma

darių. seime viskas ėjosi ge
rai. Pild. Tarybos raportai 
priimta be ginčų: preziden-, 
tas Gegužis net atsistojimu; 
delegatų pagerbtas. Po tam 
eita svarstyti naujos konsti-' 
tucijos, kuris sklandžiai ėjo' 
iki pasiekta priesaika su 
naujais pridėčkais: “Taip,“ 
Dieve man padėk.” Čia iri 
užkliūta. Nuosaikesnieji de-i 
legatai nurodinėjo, kad nau- 

Europoje'eutlf.i. i^pti priesaikai, pri-‘ ----------------- -
< J ’deckai, vra nereikalingi. Bet n__ • u-n _ i ii ’ • m ’in t - įmėgstantieji paveidmainiau-1 * i 1.paklausė sa-,

‘ nenustojo L, fr ui kurie gkaij vo groserio patarimo
to laisvamaniais, būtinai no- ir lengvai įgauna baltesnins 
‘ėjo ir nurodinėjo, kad pri-'-AŠ laba; d*inga savo Rroseriui už 
dėckas reikalingas. BalSUO-* patarimą pabandyt Rinso,” sako 
to ir viri q nor fili qv- ponia Hill. Kaip lengva daoar skaib-ta snas prmecKas per et u sy-,ti Tik pamirky£ jr iš}rręžk, Pasakv- 
kiu ir Čia mus Cinikai laime-: siu jums, kad ir lonymo dabar neri
jo. Bet po šitam jų laimėji-! k’t; ilgiaa laiko Rrts<! lab.ai J . . - ,. > t a - ! 2«ras kietam musų vandeniui. Jismui, jau nejosi darbas taip* duoda tirštas, muilinas, patvarias 
sklandžiai. Atsirasdavo putas"

Ir indams plaut

uzsikarščiavimų, ir pasiro-’—ir aSnai, i C 
dė, kad ir prie geriausiu no-! valymui. Taip ekonomiškas, i 

to,, puodukas duoda tiek pat putų.tU, konstituciją jau nebus puodukas lengvų, išpustų muilų, 
galima užbaigti. Tuomet bu- net kiečiausiam vandeny nereikia 
V O duotas Įnešimas pei- Oras ir skalbynėse; 38 pirmaeilių 
traukti konstitucijos svars- slplbynnj išdir-

nepahandai Rin
so t Mano kos- 
tumeriai labai j j 

giria.

P»n:a Hill. kodėl

Laisvos Mintys.
Laisvos mintys, lakios mintys,
Jus ugnis jaunos krutinės.
Jus troškimai neriboti;
Aidas jus dainos tėvynės!
Lakios mintys, laisvos mintys, daugiau diskusijų, daugiau'.. ..........................
Lėkit, plaukit kaip arai! užsi karščiavimų, ir pasiro-!^^iuktajv7rvikiam e^į-
Ten kur laimė, laisvė, tiesa; dė, kad ir prie geriausių no-Jvalvmui- Ta’P ekonomiškas, kad jo 
Kur žiba saulės spinduliai. Irų, konstituciją_jau nebus Jaukas
Jums ne vieta juoda žemė,
Krauju permirkę laukai.—
Juk padangių laisvas kelias
Ir galingi jus sparnai.
Neuždės ten jums grandinių.
Nepakirs sparnų galios.
Ten berybėj jums iškilus
Saulė šildys, saulė guos.

A. Byrąs.

vo duotas Įnešimas per-

tymą ir paimti svarstyti ki- 
tus svarbius reikalus kaip i skal

ve: išrinkti Pild. Tarybą ap-' 
svarstyti kuopų Įnešimus, paketą, 
kurie neliečia konstitucijos j 
ir tt. Šis Įnešimas balsuojant1 
perėjo. Į Pild. Tarybą iš-’

-MIl.IONAI VARTOJA RINSO 
cebery, skaibynėj ar nlinde
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KIEK CHICAGOJE LIE
TUVIŲ BIZNIERIŲ.

Tečiau balandžio mėnesi 
balsavimai parodė, jog liau-

Mašinerija Amerikos žemės 
ūky.

Pagerintoji mašina išstu-'valdys.

Li f e b u oy

Korespondencijos
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y d.. įasu.

WORCESTER, MASS.
Pažangieji lietuviai. Nauja 

draugija. Piknikai.
Worcestery lietuvių gana 

daug. Kaip visur taip ir čia 
lietuvių tarpe randasi viso
kių pažiūrų žmonės. Čia ra
si davatkų, socialistų, komu
nistų, laisvamanių, tauti
ninkų ir kitokių. Keista man 
tas, kad kunigai ir davatkos 
nemoka atskirti vienos pa
žiūros nuo kitos ir visus ne 
davatkas vadiųa vienu bol- 

. ševikų vardu. Vienok pažan
gieji Woreesterio lietuviai 
yra geri ir veiklus darbuoto
jai, jie turi svetaines ir va
sarnamius kaip antai ukėsų 
kliubas, sūnų ir dukterų 
draugija. Taigi kunigai nors 
svetimu vardu mus vadin
dami, išgarsina musų dar
bus parapijonų tarpe ir tas 
mumi į sveikatą.

Šiomis dienomis čia susi
tvėrė dar viena nauja drau 
gija, tai senelių namo drau
gija. Šitos draugijos tikslas, 
nupirkti ūkę ir įsteigt sene
liams prieglaudą. Tai bega
lo gražus dalykas ir tuo tar
pu draugijos komitetui se-r 
kasi kuo puikiausiai. Birže
lio 27, keturi vyrai tuo rei
kalu lankėsi Bostone. Čar- 
teris jau gautas, darbas pra
dėtas ir tik visi jį remkim. 
Remkim dėlto, kad senatvės 
visi laukiam, o jos sulaukę 
gal ne vienas norėsim prie
glaudą gauti šitoj draugijoj. 
Šitos rūšies draugijų mes lie-^ 
tuviai mažai turim, taigi rei-’ 
kia tik pasveikint Worces-j 
terio lietuvius.

“Keleivio” 26 num., ra
šant apie parengimus, pada
ryta kiek klaidų. Plaukimo 
lenktynėse dalyvavo pasau
linė čempijonė Albina Osi- 
pavičiutė. Šitas parengimas 
nebuvo komisarų ir jų pa
sekėjų, bet laisvųjų žmonių. 
Korespondentas matyt ge
rai nežinojo šito pokylio tik
slo. Tiesa, nekurie kalbėto
jai bandė kreipt savo kalbą 
į Maskvos pusę, bet vienas 
jaunuolis, juos sukilto, sa
kydamas, kad nežiūrint pa
žiūra skirtumo, darbininkai 
privalo vienytis, kovot prieš 
bedarbę ir kapitalo smurtą.

Birželio 15 d., ant Olim- 
pia Park įvyko beno koncer
tas ir piknikas. Vadovavo 
Bliudžius. Benas puikiai pa
sižymėjo ir puikia muzika 
svečius palinksmino.

Serbentas.

lyg komunistų mokslo: to- 
variščiai nežinos ir bus ge
rai ; kunigėliui, Dievui ir pa- 
čiukei patikau ir vėl gerai. 
Bet kur tau: kumutė pasakė 
savo kūmutei, biznierius — 
savo kostumeriui, girdi, kad 
balevojom tai balevojom 
pas komisarą per krikštynas. 
Taip visas miestas ir sužino
jo “iškilmingas” krikštynas.

Man tas nei kiek nesvar
bu: gali krikštyti, gali irdir- 
mavoti. Įdomu tas, kad “Lai
svė” šį faktą nutyli. Nekurie 
bolševikai, musų komisaro 
pasielgimu pasipiktino ir 
parašė “Laisvei,” bet “Lais
vė” apie savo komisarų tak
tiką tyli. Bedarbis.

PHILADELPHIA, PA. 
Komisarų taktika.

Kaipo bedarbis, užėjau į 
tūlą lietuvio bučemę. Čia 
radau dar porą vyra, iš ku
rių vienas komunistas. Besi
kalbant apie bedarbę, aš ir 
sakau: “kada, po velniu, jus 
komunistai tą revoliucifą 
sukelsit?” O musų komunis
tas ir sako: “revoliucijos ne
lauk ir geriau pasakyk kas 
daiyti su musų komisarais, 
kad jie jau pas klebonus nu
važiavo?”

Mat tūlas komunistėlių 
komisaras, koks tai Šmitas, 
susilaukė sūnelį. Po kiek 
laiko, pačiukė pareikalavo 
pas komisarą paprašyt išti
kimų jai kurnu ir sūnelį pas 
kleboną apkrikštyt. Komi
saras, kaino papratęs komu
nistiškai slaptai veikti, pa
krapštė pliką savo pakaušį, 
paprašė gera tavoriščių biz
nierių į kuinus ir su visa “re
voliucija” — nupyškėjo pas 
kleboną.

Po ceremonijų iškėlė ge
ras krikštynas, susikvietė 
biznierius, o iš tavoriščių ne
pakvietė nei vieno. Mano 
sau viskas išėjo gerai ir su-

LIKO JAM

KODĖL JI STAIGA Margumynai

Sulyg statistikos žiniomis, 
kurias surinko p. J. J. Hert- 
manavičiųs, Chicagoj lietu
viškų įstaigų ir lietuvių biz
nierių bei profesionalų ran
dasi sekamai:

81 profesionalas, kurie 
yra baigę universiteto mols- 
lus. Tai advokatai, daktarai, 
dentistai, inžinieriai ir kito
kie profesionalai.

45 profesionalai biznie
riai, kaip tai: aptiekoriai, 
okulistai ir graboriai.

29 finansinės įstaigos: 
bankai, spulkos ir mcrgičių 
bankai.

44 real estate ofisai.
73 gamybos įstaigos, kaip 

ta L fabrikai, spaustuvės, 
ducnkepyklos. siuvyklos ir 
kitokių gaminių įstaigos.

25 kontraktoriai, kurie 
užsiima namų statymu.

54 krautuvės.
298 grosernės ir bučemės.
45 valgyklos ir “a iskrymi

nės.” *
175 minkštų gėrimų už

eigos.
52 gazolino stotys ir ang

lių sandėliai.
65 garažai ir automobilių 

taisymo dirbtuvės.
■ 1*61 asmeniškam patarna
vimui įstaigų ir asmenų, kaip 
tai: taksikabų ir express fir
mų, beauty shops, barzda- 
skutyklų ir real estate par
davėjų.

45 visuomeniškos įstai
gos : bažnyčios, mokyklos, 
svetainės, teatrai, kliubai ir 
laikraščiai.

Iš viso mes Chicagos lie
tuviai turime 1,192 įvairių 
bizniu, profesionalu ir ištai
gų. * “N.”

Puikios apielinkės, jaunuoliai, 
romansas-5et viskas sugadinta

LIETUVIŲ Amerikos Piliečių Kliubo pik
nike Laimis sutiko Giedrę. Jis vos paži

no mergaite, kuri su pasigėrėjimu žiūrėda
vo i jį. Dabar ji jau užaugusi, daili, patrau
kianti mergina, mandagi, išlavinta ir pa
sveikino jį kaip princą Jis įsimylėjo į ją iš 
pirmo pamatymo, bet vėlyn į popietį jos 
nuomonė atsimainė. Atrodė, kad stalas ap
sisuko. Jis ja gėrėjosi, o ji atrodė nepai
santi jo. Ji net užgaunanti pasidarė.

Kada nusivilęs papasakojo liūdną istori
ją savo tautiečiui, šis jam aiškiai pasakė, 
kad jo kliūtis tai tas prakaito dvokimas. 
Vėliau Laimis dažinojo kad Lifebuoy už
muša prakaito dvokimą ir dabar jis tan
kiai matomas su Giedre draugaujant.
Atstumtas prakaito dvokimas yra pavojus

Tas nepakenčiamas prakaito dvokimas 
gali padaryti tragingos žalos. Jus gal ma
note, kad jūsų prakaitas neatsiduoda; bet 
kartais galit apsirikti. Apsižiurėkit, kad 
jūsų romansas, draugingumai ir biznis ne
liktų sunaikinti. Nerizikuokit.

Atminkit, kad odos skilatčs nuolatos pra
šalina < i vokiančias išmatas—apie kvortą 
kasdien. Mes to ant savęs nepastebim, nes 
jrreit priprantam prie visada esamo dvoki
mo. Bet kiti pastebi ir vengia mus.

Dėl to tūkstančiuos lietuviu-amerikonų 
namų Lifebuoy priimtas, kaip šeimos mui
las. Lifebuoy suteikia saugumo jausmą. 
Lifebuoy antiseptinės putos giliai išvalo 
odos skylutes, pašalina visą dvokimą. Jo 
malonus. extra-švarus kvapsnis, dingstąs 
beplaunant, rodo kad -Lifebuoy valo.

Palaiko Veido spalvą Gyva
Lifebuoy maišytos, lengvos alyvos labai 

gerai veikia ant veido spalvos. Jo didelės 
baltos putos įsėda giliai į uodus skiiutes, 
išvalo įsmigusius nešvarumus, grąžina 
sveiką, žėrintį jaunumą pabalusiai, pavar
gusiai odai.

Vartok Lifebuoy sąvaitę ir vartosi am
žinai.

Lever Brothers Co., Camimige. Mass.

VOKIETIJOS SENATO
RIAUS ŽYGIS.

Bavarijos mieste Roten- 
burge Sekminių dieną buvo 
švenčiama labai nepapras
tai. Miesto burmistras pri
verstas buvo išgerti vienu 
ypu tris mozelveino bonkas. 
Ši ceremonija įvyko* daly
vaujant daug tūkstantinei 
miniai, susirinkusiai ties ro- 
tuže.

Šios ceremonijos atsiradi
mas yra surištas su vienu is
torišku įvykiu.

Prieš tris šimtus metų Ro- 
tenburgas atsimetė nuo ka
talikybės ir prisidėjo prie 
reformacijos. Katalikų ka
riuomenės vadas Tilli paė
męs miestą įsakė sunaikinti 
jį ugnimi ir kardu. Moteiys 
ir vaikai pradėjo prašyti, 
kad pasigailėtų, bet tas ne
gelbėjo. Kas tai sugalvojo 
atsinešti iš rotužės senovės 
taurę, kurioj tilpdavo trys 
bonkos ir pripildžius ją mo- 
zelio vynu įteikė žiauriam 
katalikų vadui. Diena buvo 
karšta ir Tilli išgėrė taurę. 
Jo nuotaika pasikeitė. Jis 
pažvelgė į taurę ir pareiškė, 
kad pasigailėsiąs miesto, jei 
atsiras žmogus, kuris vienu 
ypu išgers pilną vyno taurę. 
Senatorius Nuš tvirtas žmo
gus galįs daug gerti apsiėmė 
tai padaryti. Jis iškarto iš
gėrė taurę. Tilli atmainė sa
vo įsakymą sunaikinti mies
tą. Kad pažymėtų tą įvykį 
Rotenburgo rotužėje buvo 
pastatytas laikrodis, iš ku
rio 12 valandą išeidavo dvi 
figūros: Tilli ir Nušo. Nušo 
figūra kelia taurę prie lupų. 
Kasdien šis vaizdas sutrau
kia daug žiūrovų.

Šįmet trims šimtams me
tų sukakus nuo pažymėto 
įvykio,, burmistras turėjo pa
kartoti Nušo žygį ir vienu 
ypu išgerti taurę, kurioje 
telpa trys bonkos. “L. Ž.”

KAIP LIAUDIS GINA KULTŪROS REIKALUS.
-i ■

Visiems žinoma, jog Švei- kuriame liaudis tiek daug 
kulturin- teisių turėtų valstybės tvar- 

gujų tautų. - Taip pat yra ži- kyme: kiekvienam piliečiui
noma, jog ji jau daug šimtų 
metų tvarkosi kuo giliausio 
demokratizmo pagrindais. 
Joki pučai, joki perversmai, 
joki fašizmo ar bolševizmo 
pavojai jai nebaisus — liau
dies sąmonė yra tiek gyva ir 
stipri, jog panašus reiški
niai, kuriu vis dėlto vra bu- 
vę, atrodo tik burbulai.

Ji mielai priglaudžia tiek 
seniau ir dabar “baisiausius” 
žmones — nuo mirties ar 
amžino puvimo pabėgėlius 
iš savo “numylėtos” tėvy- 
nės.

Šveicarijoj susirado prie
glaudą Marksas, Berenštei- 
nas, Kropothinas, Bakuni- 
nas, Liebknechtas, Leninas, 
Pilsudskis ir visa eilė kitų 
kovotojų, kuriems visos Eu
ropos valstybių sienos buvo 
uždarytos, o valdovai tyko
jo jų kraujo atsigerti. Švei
carijoj spietėsi ir prispaus- 

įtujų tautų kovotojai. Šveica- 
Illinojaus valstijoj jau rijoj išaugo ir subrendo so- 

prasidėjo kviečių piutė« Der-j cializmas, sindikalizmas, 
liūs buvo geras ir todėl kvie-Į anarchizmas, komunizmas 
čių kaina nupuolė iki 88c. ir visa eilė kitų idėjų. Ir šian- 
bušeliui. Karo metu buvo dien Šveicarijoj prisiglaudę 
$2.00 bušeliui. daugel kovotojų iš Italijos,

CLEVELAND, OHIO. 
Požėlai sekasi.

Birželio 22 d. nauja para
pija buvo surengusi pikni
ką. Požėla buvo pakviestas 
ristis su kokiu tai Jasinsku; 
nesenai atvažiavusiu iš Ar
gentinos. Su juo Požėla ap
sidirbo taip, kaip ir su visais 
jis apsidirba. Požėla šią va
sarą turėjo jau trejas risty- 
nes Clevelande ir visos ge
rai pasisekė. Publikos ant 
pikniko buvo daug ir atrodė, 
kad visi turėjo gerus laikus.

John S. Jarus.

daugel kovotojų iš Italijos, 
Jugoslavijos, Vengrijos, So- 

Peruvijoį, pietų Ameri-’ vietų Rusijos ir kitų dikta- 
koj, tapo suimtas razbainin- turos kraštų.
kas. Eraesto Zapata,_ kuris Tečiau, nepaisant to sam- 
prisipažino užmušęs 15 žmo- bruzdžio, šveicarai amžiais 
niy- eina viena tiesia kultūros li-

t7.T, "Z------ 7 . niJa ir sugeba laiku paste-
Nuo Kikladų salos pabė- bėti įsibraunančius nenor- 

go septyni politiniai Graiki- malumus ir atsakančiai rea- 
jos kaliniai. Jiems pasisekė guoti.
gauti valtis. i Sunku rasti kitas kraštas,

cialdemokratai.
Nepaisant tų mitingų ir to 

didžio sambrūzdžio, vyriau
sybė tikėjosi paliksiąs sena- 

yrnas — ji nenorėjo 
tikėti, jog liaudis butų tiek 

[įga-ir dėl kultūrinių 
Chg^aaukotų ekonomi

mė iš darbo dešimtis tuksr 
tančių darbininkų. Ji, gali
ma sakyt, atėmė darbą mili
jonams rankų ne tik pramo
nės srity, bet ir žemės ūky. 
Amerikos žemės ūky su ma
šinų pagalba du darbininkai 
atlieka 60 žmonių darbą. 
Žinoma, tokias mašinas gali 
vartoti tik labai stambus 
žemvaldžiai. Taip yra pas 
garsius bulvių augintojus 
Zuckermap, ir brolius Stack- 
ton Californijoj.

Per didžiausį bulvių lau
ką palengva slenka mašina, 
kasa iš karto tris vagas bul
vių ir, gražiai jas nuvalius, 
pila tiesiog į vagonus. Dirba 
tik du žmonės: vienas valdo 
traktorių, kitas kasamają 
mašiną, ir darbas sparčiai 
eina.

O štai dar vienas stambus 
Amerikos ūkis, čia augina
ma kviečiai. Ūkis koopera
tyviškas. Jo vedėju yra 
T. D. Campbell, kuris pagar
sėjęs savo laiku ir Rusijoj. 
Šitam ūky vartojama irgi 
naujausios mados mašinos. 
Jomis gali per dien aparti 
i,000 akrų žemės. Mašina 
iškarto varo 10 vagų, 10 co
lių gilumo. Į vieną dieną 
mašina gali įsėti javais 
2,000 akrų. Per dieną maši
na nuplauna irgi 2,000 ak
rų kviečių. Per dieną priku
lia 30,000 bušelių grudų.

Taip dalykams stovint, 
Amerikoj per paskutinius 
20 metų žemės ukius mete 
penki milionai žmonių. Ži
noma, jų ukius pasiglemžė 
stambusis ūkis, prieš kurį 
mažieji jokiu budu išsilai
kyti negali.

Manoma, kad 1950 me
tais Jungtinės Valstijos tu
rės jau 150 milionų gyven
tojų. Taigi reikalinga kelti 

j agrikultūra, kad tiems mi
lijonams užtektų duonos, 
j Ateities žemės ūky busią 
i visai lengvi darbai. Viską 
įdirbs mašinos, o darbinin- 
| kas sėdėdamas prie jos tik

" . J. Budri*.

atskleistos visos apyskaitos, 
visi įstatymų projektai^ kjįek 
vienas turi teisės visą įsi 
kas daroma arba norinti’dą 
ryti ir, reikalui esant, f; 
savo žodį.

Taip pat joks valdininkas, i niiis. 
joks tarnautojas, naudoją-į 
sis valstybės alga, nebus be: | 
liaudies sutikimo./ Renka- ,. ,
nias kunigas, renkamas tei- dis sugebi atskirti tikrąsias 
sėjas, renkamas mokytojas 
ir kiti, tarnaują liaudies rei
kalams.

Kaip pavyzdį noriu pri
minti porą faktų. Ne paslap
tis, jog Šveicarijoj daugiau, 
negu kur kitur suvartojama 
alkoholio: tiesa, daug suvar. 
toja svetimšaliai, bet ne ma
ža ir liaudies. Pastebėta, jog 
alkoholis labai neigiamai at
siliepia į vaikų sveikatą, tau
tai gręsia sveikatos ir doro
vės iškrikimas. Tečiau iš ki
tos pusės valstybei teikia ne
maža pajamų, tat vyriausy
bė klausimo ir nebandė ju
dinti. •

Šiais metais liaudis parei
kalavo pakeisti alkoholio įs
tatymą, suvaržyti gamybą 
ir vartojimą. Paruoštas nau
jas įstatymas ir atiduoda
mas liaudžiai balsuoti. Nau
jasis įstatymas ypač ūkinin
kams ekonomiškai labai ne
naudingas — užkerta kelią 
daugeliui pajamų. Prasidė
jo mitingai, susirinkimai, 
kuriuose ypačiai aktingai 
veikė mokytojai. Darbinin
kų tarpe ypačiai pasidarba
vo profesinės sąjungos ir so-

kultūros vertybes ir išsiža
dėti savo siaurų interesų — 
priimtas naujas įstatymas— 
alkoholio gamyba ir vartoji
mas žymiai suvaržoma. Tie
sa, reakcingieji kantonai, 
ypač katalikų, balsavo už se
nąjį, bet kiti lengvai juos at
svėrė.

Kitas faktas dar prieš 
akis. Vyriausybė kitų metų 
biudžete numato 20 milijo
nų frankų skirti lėktuvams. 
Krašte prasideda didžiau
sias subruzdimas: mitingai, 
demonstracijos reikalauja 
tas suma* skirti švietimui ir 
socialinei apsaugai, bet ne 
kultūros naikinimui. Tame 
sambrūzdyje dalyvauja ne 
tik darbininkai, partijos, bet 
ir valdininkai ir net iš vy
riausybės viršūnių. Reikia 
tikėti, jog turės eiti balsavi- 
man — liaudis tars savo žo
dį — netenka abejoti, jog ir 
čia įrodys savo sąmoningu
mą- ,

Tat ir netenka stebėtis, jei 
laisva tauta išugdė tokią 
aukštą kultūrą. Studijozas.

MONTREAL, CANADA. (jau kambaryje liko ankšta. 
Už mergeles pešasi.

Kam ne kam, bet pane
lėm Montreale tai tikros 
aukso dienos. Va, kad ir šį 
pavasarį: vos tik spėjo at
vykti iš Calgary geltonplau- 
kelė Bronė, tuoj gandai ap
lėkė visus kampus. “Tuzi
nais” pasipylė kavalierių ir 
vargšei mergytei net galvy
tė apsvaigo. Ir kągi dabar 
daryti? Gražus Petras, gra
žus Baltrus, o galų gale, už 
gražius randasi dar gražes
nių. Bronytė remiantis šir
dies nurodymais pasirenka 
net 2: Simoną G. ir Juozą 
Dž. Sugalvota ir padaryta; 
belieka tik džiaugtis ir die
ną ir naktį; nes dieną lanko
si Simonas, o naktį Juozas. 
Bet minimiems ponams ne
patiko toks Bronės “tvarka
raštis” ir birželio 28 vakare 
juodu susitiko pas Bronę. 
Pamiršę visą savo giminystę 
ir praeitį pradėjo vienas ki
tam sakyti savo autobiogra
fijas. Simonas nenorėda
mas toliau bičiuliuotis su 
Juozu, ir rodydamas savo 
“aukštą kultūrą,” pareiškė, 
kad jis ir iš esmės, ir iš kil
mės esąs vokietys; Juozas 
gi spyrėsi, jog esąs lietuvys 
ir Bronė jam priklausanti is
toriniais motyvais. Galų ga
le priėjo net prie to, kad

Kad liktų erdviau, jie spren
dė klausimą, kaip nulaip- 
dinti vienas kitą iš 3 aukšto 
žemėn. Buvo jau pasiūlyta 
ir langas ir laiptais atbulam, 
bet praktikoj to išbandyti 
nepavyko, nes įsimaišęs šei
mininkas surado patogesnį 
būdą. Be visa ko dabar nu
kentėjusių nėra išskyrus p. 
Povilą, kuris pasivadinda
mas “Bronės tėvu” rinkda
vo nuo kiekvieno kavalie
riaus buteliukus. Nestebėti
na, nes ponui B. kaipo be
darbiui buteliukai būdavo 
naudingi.

Bronė gi likusi nors vieną 
naktį be kavalieriaus, ge
rai išsimiegojo ir gal reališ- 
kiau pažvelgs į gyvenimą. 
To linkėčiau ir aš.

Jackus Dvibarzdis.

LENKŲ SOCIALISTŲ DE
MONSTRACIJA PRIEŠ 

GRANDĮ.
Italijos užsienių ministe- 

riui Grandi atvykus Lenki
jon kairieji surengė priešfa- 
šistinę demonstraciją.

“Robotniko” numeris bu
vo konfiskuotas už straipsnį, 
kuriame nurodoma, kad 
Grandi esąs įveltas į socia
listo Mateotti užmušimo by
lą.
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Antroji Bolševikų Bylą Prieš SLA. I Kova Žmonių Ir
Kaip reporteriui visas daly- me. Čia daug parankiau 

kas atrodė l . . - --
Apie antrą bolševikų by- >OJV>J kameroj.

Gyvulių TarpeApie $70,000 yra Chica
go je Universal Statė Banke. - 
Apie $1,300,0(W investuota? Gyvenimas, tai eilė kovų, į “kavalierius”

niojė, kuris taip jau gyvena je Kitaip tariant — gyveni- 
Chicagoje. Kadangi tie pi- mas kova už būvį, 
nigai yra eikvojami ir grą-| Kiekviena kova vedama 
sina pavojus, jogei bus dau- turint tam tikrą tikslą ir nau- 
giau jų išeikvota, tai teis-' dojamasi atatinkamomis 
mas turėtų išduoti indžionk- priemonėmis, 
šeną, kuris uždraustų varto- ( žmogus kovoja dėl geres- 
ti pinigus, išskyrus pašalpos nių gyvenimo sąlygų, dėl 
ir pomirtinės išmokėjinąą. (laisvės, paukštis dėl lizdo,

Bolševikų advokatai skai-'medis dėl saulės spindulių 
to ištraukas, kai kurias savo ir tt. Kovos dažnai esti as- 
skundo dalis. Jie, matyti, meninės t. y. svarbios tik 
deda visas pastangas įrody- tam kas jas veda. Tečiau yra 
ti, buk Susivienijimo fon-'kovų bendių ne tik vienai 
dams grūmojąs pavojus iš- kuriai giminei, gyvių rūsiai, 
eikvojimo. |b’et bendros visai gyvūnijai,

Adv. Smith pastebi: gir-(visai gamtai. Tai lyčių pasi- 
di, patys bolševikų advoka- rinkimo kova, 
tai nurodo, kad $70,000 Su-I Ne vien tik žmonės persa- 
sivienijimo pinigu yra ban-.&• ir renkasi sau atatinkamą 
ke, o $1,300,000 investuoti gyvenimo draugą-ę, gyvu
lį securities; tai kur čia pavo-'^ų, paukščių, vabzdžių ir 
jus, kad juos išeikvos kas? (net dar žemesnių gyvūnų

Pagalios teisėjas išreiškia tarpe taip pat yra pasirinki- 
opiniją: Susivienijimas sve
tima korporacija (t. y. ne 
Illinojaus), ir jeigu norite, 
kad teismas butų čia, tai tu
rite aiškiai parodyti, jogei

s' Hi^yti ilgą bylą, nei vie-

Teisėjas išreiškia nuo
monę— o jo nuomonė svar
biausia — kad reikia išsprę- 

ve Butkus jau išėjo iš eleva- klausimas, ar šis teismas 
toriaus. Jis eina bylos klau- ėtų svarstyti kalbamą by-
sytis. Gi štai ir komisaras ar ^priklauso jurisdik-

Andriulis. Kaip ir pridera.«Ja 
tokios didelės valstybės, mams, 
kaip Rusija, komisarui, ji: 
vedasi stenografę.

Stenografė — apyplonė...] 
gal dėl to, kad / 
merginos žiuri labai dietos, 
o gal todėl, kad žemesniojo 
rango Rusijos piliečiai ir pi
lietės turi dažnai pasnikauti.

—Ir tu čia — pastebėjo 
komisaras man. •

—Taip — atsakiau. — Iš 
to duoną valgau.

Draugas komisaras nuty
lėjo. Sprendžiu, kad jis ma
ne suprato. Nes. mat. ir jis 
pats iš to duoną valgo. Juk 
ši byla — tai kaip 
Moižes vedamiems tyruose t0< _ ir vis 
žydams Bolševikai šiandie, skaitydamas g j„ 
\ien Chicagoje kuone kas.mano draUgė pradeda klup- 
sąvaite ruošia parengimus ir čiod tokia sunkia buržu_ 
kaulija aukas — Susivieniji-Į - - -
mo bylai vesti. O kur kitos 

i kolonijos? Ir ten juk aukos 
__ ______ , I renkama, ir iš ten jos plau

kas? Aš beeinu, kad dar ne- ^ia Chicagon. Vyručiai — 
tokios sienapiutės bolševi
kai seniai neturėjo! O kur 
dar riebieji senvičiai iš Mas
kvos? Juk tokiam svarbiam 
reikalui, kaip bylai, idant 
užkariauti Susivienijimą, 
draugai maskviečiai neatsi
sakys ekstra riebiais senvi- 
čiais pavaišinti kovotoju.'. 
ŽinGte — jei nesėsi, tai ir 
nepiausi.

Artistai teisme. _______ ___
Musų artistai — pripažin- Taipgi ir pats teismas — ai iv nnnrTnn'yinfi _ ______6 TZ____ l_rx_ 1^:

liuoso laiko. ___ __ __________
žinti. Jie dažnai jieško įkvė- Maskvoje; ten raz, dva — ii

: lą “Naujienų” reporteris pa- 
'duoda šitokių smulkmenų:

Dar pusė vienuolikos, o

Pennsylvanijos teis- 
ba Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje yra in
korporuotas tenai.

__ j Kolei kas ir mums dviems 
Amerikoj Su drauge komisaro steno- 

grafe klausimas supranta
mas. Jos pirštai piešia ko
kius ten karakulius sąsiuvi
nėlyje. Ji daro stenografinį 
nuorašą, laikydamasi nau- 

■ jos ekonominės politikos, 
kurią dar nabašninkas Le
ninas paskelbė. O drauge ją 
vadinu todėl, kad ant vie
nos kanapos sėdime.

Ale ve gynėjų pusės adv. 
Morse ima krauti ant teisė-' 

manna.j0 sta|o knygas, vieną po ki- 
ty i uose — jr vįg storas, jr vįs 

Matau,

išvedė šokti
Tie pinigai yra K. Gugio ži- už tam tikrą Vietą pasauly- 1 pirmojo “paną.” Jau- iš to 

.-a.. —-— a ------ -• 'matyt koks stiprus yra pavy
das ‘ir vyrų tarpe.

Bendrai reikia pasakyti, 
kad lytinis instinktas yra 
tiek stiprus sąmoningojo ir 
nesąmoningojo pasaulio gy
vių tarpe, kad jis neretai di
džiausius protus nustumia į 
šalį ir verčia atlikti baisiau
sius žygius.

Paukštis atlieka ilgiau
sias ir pavojingas keliones, 
vien tik, kad nulėktų į tą 
kraštą kur galės susukti liz
dą, žuvys neėda ir po nerš
to, kai kurios rūšies patinai 
tiek išsieikvoja, kad ir nu
gaišta. Pagaliau yra vabz
džių, kurie gyvena tik tol, 
kol ‘ apsivaisina, padeda 
kiaušinėlius ir paskiau mirš
ta. Tat esant ‘ tokiam stip- 

i riam gyvybės instinktui, pil
nai suprantama ir tos veda
mos kovos ir jų tikslai. J-a.

i kiems karaliams kunigas 
! veža mus į pievas ir krumus? 
į Ar tai dėl Dievo garbės, ar
{1__  _ . _ . .,
| vienas bernelis ar mergelė 
ten sugriešino. Bet, žinai, 
Maike. per pikniką surinkę 

:anie $1000, o atskaičius už 
Įbaliones ir aiskrymą, liko su 
viršum $700.

—Tai tu, tėve, manai, 
kad tas piknikas ruošiamas 
Dievo garbei? Labai klysti. 
Kunigas tik pasipinigauti 
norėjo, ir tiek.

į —Yes!.. bet mes juk mo 
kam dešimtukus einant į 
bažnyčią; paskui dar kolek- 
tavoja su samtuku: paskui 

į dar į visokias skarbonkas 
žmonės prideda: taigi išvi- 
rozyk tu man. Maike, kam

—Gud moming, Maike. 
Labai aš norėjau tave šian
dien susitikti.

—Gerą rytą, tėve; kodėl 
tu taip linksmas šiandien?

—0, Maike, aš šiandien 
gerai fylinu.

—Gal pas kurną buvai?
—Yesa, išsimetėm po po

rą burnelių ir einu sau kaip 
cvekas. Sakau, ot, kad da
bar tą Maikį susitikčiau, aš 
jį tuojaus sukirsčiau.

—Gal būt. Bet man rodo
si, kad tu. tėve, bereikalin
gai laiką leidi; jokiu darbu 
neužsiimi. Žiūrėk, tavo žiu- 
ponas apiplyšęs, juk galė
tum jį sulopyt.

—Maike, nors tu daug 
mokytas, ale švento rašto 
nežinai. Aną nedėlią musų__ ____ ___ , -
klebonas per pamokslą pa- tiek pinigų kunigui reikia? 
sakė: “Nesirūpinkit ką ger- Juk nei pati, nei vaikai, 
šit ir ką valgysit arba kuc —Žinok, tėve, tą patarlę,
jūsų kūną pridengsite. Žiu- kad kas daugiau turi, tas 
rėkit į dangaus paukščius: daugiau ir nori. Antrą ver- 
jie nei sėja, nei piauna, nei tus, jūsų sudėtais pinigais 
į kluonus krauna, o gyvena.” ne vienas tik jūsų kunigas 
Taigi matai, Maike. kad ko- naudojasi. Iš tų pinigų ten
tas lopyt nereikia. Juk kuni- ka dar ir vyskupams, kardi 
gas žino, ką sako, ba iš raš- nolams ir kitiems aukštes- 
to švento kalba. • niems ponams.

—Labai klaidingai, tėve.’ Kažin, Maike. ar neparei- 
Kunigo pasakų tu neimk į zvs įžangos į bažnyčią? Za- 
galvą. Joms netiki ir pats kristijenas sakė, kad šven- 
kunigas. Gyventi reikia, vai- tas tėvas dar penkis naujus 
gyli ir apsirengti reikia, o te kurdinolus padarė. Juk visi 
visko dykai tau niekas ne- norės dvarus nusipirkti, 
dues: iš dangaus Dievas irgi: —To aš pasakyti nega
nei vienam nieko neišmetė. Jiu. nes tais dalykais neužsi- 
Kiekvienam reikia dirbti ir imu.
tuo darbu vieni su kitais 
mainydamies, mes 
nam. Klaidinga yra manyti. į bažnyčią, kunigams pinigu 
kad paukščiai nieko nedir- nemo tai turi turėti.
ba. Jie irgi dirba: jie suka! —Pinigų, tėve, aš daug 
lizdelius, peri vaikelius, neturiu. Tiesa, turiu truputį 
jieško jiems maisto, augina, susitaupęs juodai dienai, 
rūpinasi kaip ir žmogus. į Nors aš nemėtau jų taip be- 

—Tai tu man, Maike, reikalingai kaip tu. tėve, vie- 
ėmei ir sumaišei galvą. At- nok išleidžiu geriems daly- 
rodo, kad tu teisybę sakai, kams: štai reikia nusipirkti 
bet kam gi šventam rašte ki- knygų, išsirašyti laikraščių 
taip parašyta? i ir nusiųsti Lietuvos politi-

—Visų tikėjimų raštuose,'niams kaliniams, kurie ne- 
tėve, pilna tokių pasakų. Jos kaltai rudyja kalėjimuose, 
naudingos dvasininkams, į Ot, čia ir susidaro išlaidų, 
nes jie tokiomis pasakomis

I

;jų išmislo našta, kaip tos 
į knygos.

Adv. Morse tečiau vis 
skaito ir krauna knygas ant 
stalo. Draikės piršteliai 
spaudžia paišiuką, bet jis 
nei nemėgina karakulių pieš
ti. Ot, kas kita butų, jeigu 
reikėtų draugo Lenino tė- 
ziai nurašinėti arba Staline 
pareiškimai užnatavoti. Jie 
tai suprantami butų ir reika- 

llingi. O čia — apie šitas 
knygas draugai komisarai 
nieko nemokino... ir, any 
how — jos nereikalingos, ba 
yra tik buržujų išmislas.

ti ir nepripažinti—turi daug ne komedija? Kas kita, je’ 
Įiu°s° laiko. pač nepripa- ta byla butų nagrinėjama 

___ _'r 
pimo. Taigi štai ir p-lė Men- nuspręsta... milionas pri- 
keliuniutė, bolševikų prima- klauso bolševikams. Tai ot 
dona. Pusėtina krūva. Nela- kur ir pasirodo naujosios 
bai artistiškai atrodo, teisy- ekonominės politikos geru-

mas ir dėl to pasirinkimo ei
na kova. Tas kovas labai 
patogu sekti pavasarį, tuo 
laiku, kai visa gamta atbun- 
da ir kai stipriausiai reiškia- 

Susivienijimo pinigai eikvo-,8* gyvybės instinktas (nesą- 
jami. momngas jausmas).

Bolševikų advokatai suti-1 s^x» a.nks^ Ddą» dar 8®” 
ko dar kaitą pripažinti de- rokai prieš saulės patekeji- 
murerį. O teismas davė .ls^rstJ miskely-
iiems dar 10 dienų pataisyti J® . kažkokį burbuliavimą, 
skundą. .ulbimą. Tai tetervinai jies-

: ko savo patelių, jas vilioja
Išėjus iš kameros. ’ ulbia. O susitikęs savo lyties

Viešojoj kameroj būrys kitą teterviną, kuris taip pat 
lietuvių. ; turi tą patį tikslą, pradeda

—Na. kaip, koks nuo- mirtiną kovą. Poravimosi 
sprendis? — klausia jie. , laiku patinas patinui di- 

—Demurrer pripažintas— džiausi priešai.
vienas iš advokatų paaiški- Arba vandens gaidukai, 
na. Nedideli paukščiai gyvena

—Tai dar kartą teks bol- palei ežerus ir didesnes 
ševikams lopyti savo skun- upes. Pavasarį jie savo kru- 
lą? — įdomauja brolis lie- tinęs papuošia įvairiaspal- 
uvis. i vių plunksnų skyde, kiekvie-

—Taip — atsako advo- nas gaidukas kitokių spalvų, 
batas. “N.” Rep. (Ir taip pasipuošę rodosi,

Elektra Žemes Ūky

Žengiant mokslui pirmyn, 
elektra kasdien vis užima 
naujas ir naujas srytis netik 
mechanikoj, bet ir žemės 
ūky. Šiandien su elektros pa- 
gelba, Amerikos žemės ūky 
dirbama įvairus darbai.

Surinktomis pereitų metų 
žiniomis, Illinois valstijoj 
jau buvo 13,284 elektrizuoti 
ūkiai; Indiana valstijoj 
15,163 ūkiai; Kalifornijoj 
55,000 ūkių. Visoj Ameri
koj apie 500,000 ūkių vartoja 
elektros šviesą ir energiją 
įvairiems darbams, šiuo lai
ku Amerikos ūkininkas pa
jungė elektrą prie šių dar
bų : elektra karves melžia; 
atskiria Smetoną; padaro 
sviestą; plauja butelius ir 
kitus indus; šukuoja ir valo 

1 karves ir arklius; pumpuoja 
vandenį; supjauna malkas; 
kulia javus; kerpa avių vil
nas ir tt. Vienu žodžiu, elek
tros pagalba, ūkininkas da
ro visus darbus lengviau ir 
pigiau.

Elektra z šiandien nugalė
jo gamtą ir su jos pagelba 
mes jau nesibijom nelaiku 
lietų. Išrastasis motoras, 
pūsdamas šiltu ir sausu vė
ju, išdžiovina didžiausius 
plotusšieno ir javų.

Elektra padarė didžiau
sią revoliuciją ir vištų ūky. 
Patirta, kad vištoms labai 
reikalinga saulės šviesa, ku
rią bet gi gali atstoti ir elek
tros šviesa. Jauniems viščiu
kams leidžiama ultravioleti- 

' nuo ko viš-

- peršasi patelėms ir taip patį 
mušasi ir drasko vienas kito 

' skydus.
I Bendrai, pavasarį ir miš
kas ir laukas ir kiekvienas 

Lietuvoj buvo toks atsiti- krūmas ir net šakelė virsta 
kimas: .meilės ir kovos lauku.

Zarasu policininkas Jasi-' Gyvulių tarpe ta kova 
nevičius varė areštuotąjį. Šis reiškiasi dar aštresnėj, daug

Mano Pastaba
bė. Bet tai nesvarbu, nes vi- mas!
sų dantys balti, ir svarbu, Taip, rodosi man, galvojo 
yra kas už dantų randasi. draugė, komisaro stenogra-

O ve p. Dargužis, ve kele-'fė, su kuria turiu laimės sė
tas kitų. Advokatai jau irgi dėti viename suole, 
čia. Jie, žinoma, ne artistai, matyti, kad teisėjui 

o Z‘>f 2I° ‘T* ’r esantiems čia advokatams
Z - v,sr skaitymas turi rimtos pras-
E Įr !oslamc/.vve- mes.' Tas skaitymas - tai
kokios na<itaiko m° am " citatos iš pirmesnių teismų 

rekordų, kad viduriniai rei- 
Nėra “show.” kalai tos ar kitos kcrporaci-

Pasirodo dar keletas mu- cijos, įkorporuotos ne Illi- 
n o jaus valstijoj, turi būti 
nagrinėjami tos valstijos tei
smų. kuriose korporacijos 
skaitosi inkorporuotos.

Nuobodus dalykas, saky
siu. ypač man; spėjau taip
gi. kad nuobodus ir drau
gui 
liui. Musų laimei, bylos na
grinėjimas 
pietums.

Po
Ir vėl mes 

ryjo. Bolševikų advokatų 
kalbų esmė, jei tikrai ją su 
pratau (o man rodosi, kad

-ų “brolių lietuvių.” 11:30 
valanda. Pasirenku vieta 
džiurės bakse. Greta sėdi 
“kaltinamasis” adv. K. (in
gis. Beilifas iššaukia bylą 
prieš Susivienijimo viršinin
kus. Nevyksta jam ištarti 
Šarkiuno pavardę.

Teisėjas, matyti, prisime
na turėjęs jau skundą pir
miau. Jisai pasako, kad 
skundas bus nagrinėjamas 
ne viešoje kameroje, bet pri
vačioje. Gal mums, “pašali
niams” neteks klausytis bv- 
bylos?

Draugas 
stenografė 
nesmagiai, 
teresuoti — 

Mai gudnis!... aš misli- advokatai.

—Beje! Gal tu. Maike. 
gvve- turi daug pinigu? Tu neini

komisarui Andriu-

pertraukiame

pietų.
teisėjo kamba-

komisaras, jo
ir aš jaučiamės supratau), buvo tokia: 

Juk ir mes užin- 
gal labiau, nei

, „ Suprantama,
aptemdo žmonių protą, ir jau. kad bedieviai tik iš kitų užinteresuoti kiekvienas sa- 
tie kartais paskutinį savo 
centą jiems atiduoda. Tam
sus žmonės skursta, o kuni
gai puikiausiai gyvena. Jie 
nežiūri į dangaus paukščius 
ar į dangaus karalystę; jie 
tveria sau dangų čia ant že
mės.

—Dabar ir aš pradedu su
prasti, kad tu, Maike. šiui 
teisybę sakai. Pats žinai, 
kad dabar sunkus čėsai. Na, 
o aną sykį musų kunigėlis 
sutaisė pikniką. Visiems už
sakė eiti, buvau ir aš. Ir 
kaip neisi, juk išrišimo gali 
negauti. Bet 
galva tain

mano durna 
*'kavo: ko-

pinigus lupa, o patys niekur vaip. Aš, kaip reporteris, už- 
neduoda. Suėjęs zakristijo- interesuotas gavimu žinių, 
ną aš pasakysiu, kad ir cici-! Draugas Andrulis, kaip ko- 
listai geri žmonės. misaras, užinteresuotas, ma-

—Na, tai lik sveikas, tė- nau, labiausia milionu do- 
ve; keliausim. lerių. Nes, kontroliuojant

—Gud bar, gud bai, Mai- Susivieniniją, kiek trakto
rių galima butų pasiųsti Ru- 

“ sijon, kaip dovaną draugui 
NORI “ŽMONIŠKESNIO” Stalinui, kaip atsilyginimą 

ŽUDYMO. už gautus pirmiau senvičius.
Kuboje nuteistus miriop Juk bolševikams, kaip Rusi- 

prasikaltėlius smaugia. Da- jos paduoniams, yra žinoma 
bar senatan yra įneštas su- patarlė: “dolg platiežom 
manymas smaugimą panai- krasen.” |
kinti, o jo vieton įvesti Bet štai advokatai duoda 
“žmoniškesnį" žudymo bu- mums suprasti, kad ir mes 
dą. galime įeiti vidun. Susėdo-

ke.
I

“Stropus policininkas.”

netikėtai iš jo pabėgo netoli žiauresnė j formoj, nes jų ir' 
Zarasų, miškely. Policinin- kovos priemonės stipresnės.
kas, pajieškojęs pabėgėlio 
ir jo neradęs, iš susigrauži
mo nusišovė.

Pasielgė, kaip matom, 
kvailai. Atimti sau gyvybę 
už tai, kad netyčia ištruko iš 
jo kalinys, daugiau negu 
žiopla. Vienok Lietuvos fa
šistai per savo organą “Tri
mitą” tą žmogų vadina 
“stropium.” Diktatūrų kraš
tuose viduramžiais kvcfpia, 

G. Ž.

Žmogus, nors yra tobu
liausias gamtos kūrinys, bet 
ir jis neišvengia lyčių kovos 
ir jo galingą protą pavergia 
lytinis instinktas. Tik žmo
nių tarpe toji kova šiek tiek 
skiriasi nuo gyvulių, kad jo
je gyviau dalyvauja ir mo
terys. Žemesnių gyvių pa
sauly pešasi tik patinai, tuo
tarpu pateles gražiausiai su-Įhiai spinduliai nuo ko viš- 
gyyena, mažesnių gyvių tik čiukei sveikai ir sparčiai au- 
patinai gamtos papuošti, pa- ga. Senom vgton; id nau. 

NAUJA VYRU MADA '<ab lr Lko?ku' Jojami elektros spinduliai
LIETUVOJ (rencijos areną, pateles daug ir. pasir(Mlo jos d dau.
UklUVUI. .paprastesnes, išviršiniai at-;giaukiaušiniųtuonletsdeda

Kaune pnes mėnesi yra rodo, tuo tarpu žmonių pa- Elektra naudojama ir viš- ■ 
išrinkta vienam susirinkime šaulyje truputį kitaip. ’čiukų perinimui Su elektra 
komisija, kuri išdirbo nau-’ Čia moterys daugiausiai per 22 dienas gali išperėti 
jiems vyriškiems rūbams suinteresuotos patikimo 30.000 viščiuku 1 
projektus. Ta nauja vyriškų klausimu. Jos vartoja įvai-' 
•ubų mada, pasak žinovų, riausias priemones savo gro
bus labai patogi. žiui padidinti, jos vilki ryš-

BANKPUTIS.* jL A X ▼ X. A. •

Bangputis nerimsta, padanges kedena, 
Žvaigždes nematytas tik svaido Į žemę; 
Nejaugi Praamžis tą drąsą jam lemia— 
Pašėlusiu būti—kur žmonės gyvena.
Ir spengia įšėlintos bangos rituolės, 
Ir pamario pušys smiltynus bučiuoja, 
Bangputis vien dūksta, Bangputis didžiuojas, 
Nes jam visa žemė į kojas parpuolė...
Ir skrenda Bangputis ir vandenis taško,— 
Raudoti jis privertė žilą Baltiją;
Sudaužė ne vieną gyvybės eldiją, 
Aušras dievaspalves kaip raškė, taip raško.

Tysliava.
s

i

Jau buvo daromi bandy
mai sodų auginime ir vaisių

. klausios spalvos rūbais, kad npnokmime. Bandymai da- 
atkreiptų į save dėmesio, 'e £efI- vaisių ir manoma, 
kad sužavėtų, patiktų. .kad elektra galima bus pa- 

I Niekur tiek nėra neapy- ir daržovių bei gėlių
kantos ir pavydo, kaip mo- au£in™e-
terų tarpe. Jos bijo konku- Kable, darė bandy-
rencijos, bijo būti išstumtos mus su nauJa> išrastu elekt- 
iš lenktyniavimo dalyvių rin.1.u. PWU- Pasekmės kuo- 
tarpe. puikiausias. Pasirodo, kad

i Nemažiau patikimo klau- Pa^e’stas žemėje elektrinis 
simas rupi ir vyrams, tik jie P l^s. n2. žemę suaria, 
užkariauja moteris kitomis , ,ir itesia geriau negu ne- 
priemonėmis: stiprumu, kuri2® V*^sos' Be to išnaiki-
protu, karžygiškumu. Bet na P^tzoles, ypač biauriajį 
konkurencijos bijo ir jie. Ir yarWl (quack grass) ir 
labai dažnai, kaip tie gai- kirminus ir vabz
džiai pešasi, šaudosi, šaukia (‘z,us kenkėjus.
į dvikovą ir vyrai už kokią Prisiminus tuos laikus 
nors gražuolę. (kuomet žmogus žemę arė

O kas dedasi vakaruško- kreiva medžio šaka — mu
se? Kiek ten išsiskaido ant- mi atrodys stebuklu.
ausius vien už tai, kad kitas J. Budry*.
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VISOKIOS ŽINIOS
BANDĖ NUSIŽUDYT I r-------------------- --------------

RUSIJOS DIPLOMATAS. PORTUGALIJOJE NU- 
Varšuva. Birželio 11 d.’

Parvžiaus Maskvos trauki
ny ties Bialy Podlasek stoti
mi mėgino nusižudyti Sovie
tų diplomatas Naumovas. 
Netoli šios stoties jis bandė 
nusižudyti, puldamas po 
traukiniu, tečiau paskutiniu 
momentu jį sulaikė nepažįs
tamas asmuo. Tada Naumo
vas išsitraukė peilį ir kelis 
kartas smogė sau į vidurius. 
Tuojau po to jis buvo nu
vežtas į ligoninę. Ligoninėj, 
valdžios atstovų tardomas, 
jis pareiškė, kad esąs žymus 
bolševikų diplomatijos at
stovas, gy venęs, užsienių ko
misariato pavestas, užsie
niuose. Staiga jis gavęs pa
kvietimą grįžti į Maskvą, 
stoti prieš teismą. Ilgai svy
ravęs, pasiryžo važiuoti. Va
gone pastebėjęs, kad kažin 
kas jį seka. Atvažiavęs į Bie- 
ly Podlasek stotį, Naumo
vas esąs jau Sovietų Rusijos 
Lenkijos pasieny ir, norėda
mas išvengti teismo, nutarė 
nusižudyti. Naumovas tvir
tina, kad jį nuo pirmo ban
dymo nusižudyti sulaikęs 
asmuo yra bolševikų žvalgy
bos agentas. Lenkų spauda 
rašo, kad daromi žygiai 
agentui susekti, tečiau jis 
dingęs be žinių. Esą, Nau- 
movo dokumentai rodą, kad 
jis esąs žymus Sovietų dip
lomatas.

VOKIETIJOS ATSTOVĄ

ŽUDĘS BOLŠEVIKŲ 
AGENTAS?

Berlynas. “Kolnischę Zei- 
tung” praneša iš Madrido, 
kad vokiečių pasiuntinio Li
sabonoj nužudyto jas veikęs, 
kaip slaptos organizacijos 
narys. Žinios, kad tai buvęs 
pamišėlis, nepasitvirtina. Jis 
esąs lenkas, vokiečių piliety
bės. Pas ji surasta laiškų iš 
Maskvos, iš kurių paaiškėję, 
kad jam buvę pavesta nužu
dyti taip pat Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius.

KERŠTAS KUNIGUI UŽ 
NUODĖMIŲ NEIŠRIŠIMĄ.

Varšuva. Nesenai Į komu
nistą iškeistas lenkų kuni
gas Ūsas buvo paskirtas šv. 
Aleksandro bažnyčioj kle
bonauti. švenčių metu prieš 
jį padarytas pasikėsinimas. 
Religinė pamišėlė, atlikusi 
pas kunigą’Usą išpažintį ne
gavo jos išpasakotų nuodė
mių išrišimo. Tada ji ištrau
kė iš anksto parengtą bon- 
ką, kurioj buvo sieros rakš
ties mišinys su rašalu ir pylė 
ant klebono. Tečiau kuni
gas Ūsas suspėjo pastumti 
jos ranką ir rakštis išsipylė 
ant sutono. Tikintieji čia pat 
bažnyčioj norėjo pamišėlę 
nulinčiuoti.

______ 8

P AJ IEŠKOJIMAIVandeny Gelmėse.
Šimtui keturiasdešimt de

vyniems milionams ketvir
tainių kilometrų žemės pa
viršiaus sausumos tenka trys 
šimtai šešiasdešimts vienas 
mil. ketvirtainių kilometrų 
vandens paviršiaus. Vadi- 

Jau kelios sąvaitės kaip nas žemės kamuolio pavir
tas šiuje vandenynų* plotas be-

RUSIJOJ SUIMTAS GAR
SUS PROFESORIUS

E. TARLE.
Bolševikų žvalgyba su

ėmė žinomą profesorių, 
Francuzų revoliucijos žino
vą E. Tarle. Tarle kaltina
mas priklausęs priešsovie- 
tiškai organizacijai.

Nuo pat bolševikų per- gįjos 'vadas 
versmo Tarle r“-—* --
ką poziciją link Sovietų ir 
nesikišo į politiką. Todėl jo 
suėmimas visais atžvilgiais 
nesuprantamas.

Caro laikais E. Tarle bu
vo vienas pažangiausių pro
fesorių, kurį karštai mylėjo 
studentai. 1905 m. didžiojo 
streiko metu Technologijos 
Instituto studentai buvo ap
gulti kariumenės. Instituto 
įstaigoje teko nukentėti ir 
prof. Tarle. Jam bekalbant 
su studentais ties Technolo
gijos Institutu, jojęs su ka
reiviais lii-iz-kr.z birt? 
jam 1_____r__ -
Tarle pasveiko ir atėjo Pet- tų laivas ir visus suėmė kai- 
rapilio universitetan, stu- po “grinorius,” kurie slapta 
deniai padarė jam ovaciją, norėjo įsigauti į Ameriką. 
Dėkodamas * Tarle pabrėžė, Suėmę ir atgabenę uždarė 
tad nesigaili savo pralieto už grotų. -Juos paleido^ tik 
iraujo, nes tai esanti ir jo 1 
maža auka laisvės aukuro.

I

ANGLŲ MINISTERIS 
HENDERSONAS GRASI

NA BOLŠEVIKAMS.
Atsakydamas į konserva

torių paklausimą apie ko
munistų propagandą Indijor 
je Hendersonas pareiškę, 
kad ateinąs momentas, ka
da darbo vyriausybė pa
reikš sovietams, kad jie ne
pildą savo pasižadėjimą ne
vesti propagandos anglų ko
lonijose. Jei vyriausybė 
gaus tikrus įrodymus, ji 
kreiptis į parlamentą ir pa
reikalaus nutraukti santy
kius su Rusija.

ISPANIJOJE DIKTATŪ
ROS ATSTATYMAS ESĄS 

NEGALIMAS.
Generolas Martinez de 

Anido buvęs vidaus reikalų 
ministeris Primo de Riveros 
laikais nutarė apleisti Ispa
niją, nes įsitikinęs, kad Is
panijoje diktatūros atstaty
mas esąs negalimas.

LUPESKU VAŽIUOJAN
TI KARALIAUTI RU

MUNIJON.
Paryžius. Francuzų sek

liai, sekioję ponią Lupesku, 
dėl kurios rumunų karalius 
Karolis buvo atsisakęs nuo 
sosto Francuzų vyriausybei 
pranešė, kad ji rengiasi iš
vykti iš Šveicarijos ir sugrįž
ti į Bukareštą.

KOMUNSTŲ RIAUŠĖS 
NEW YORKE.

Užpereitą subatą New 
Yorke būrys komunistų su
sirinko ties Anglijos konsu
latu ir pradėjo daužyt lan
gus, kam Anglijos komisio- 
nierius Simon išleido netokį 
raportą apie Indiją, kokio 
komunistai norėtų. Policija 
pradėjo triukšmadarius vai- 
kyt, bet komunistai pasiprie
šino ir pradėjo net mušti po
liciją. Vienam policmanui 
žydukas Cohen pramušė pa
galiu galvą. Užtai gi polici
ja ankulė visus komunistus 
ir keliolika jų areštavo.

KELElvis
*

Šventą tėvą šunvotės 
užpuolė.

Sako, už 30 metų dirbsime 
tik 4 valandas Į dieną.
Amerikos švietiejų drau- 

;. Joy Elemer

Pajieškau pusseserės Onos Šiupu- 
lionienės ir šiupulionio, gyvenanti So; 
Boston, Mass. Prašau atsiliepti. Aš 
paeinu iš Tauragės parapijos, Pože- 
runų kaimo (28)

AUGUSTAS BARTULIS 
7345 Logan st., Detroit, Mich.

“šventas tėvas” serga.
uzeme Iojalis- Morgan, pataria mokyto- jam pasidarė, niekas nėži- veik pustrečio karto didės- 
mV Rrxviarii ir •____  • r. • • • m-i -i r r-» i • - i * iijams ir švietėjams ruošti vi

suomenę tiems laikams, kuo
met žmonės dirbs tiktai 4 
valandas Į dieną ir 5 dienas 
Į sąvaitę. Jo manymu, taip 
bus jau už 30 metų. Švietė
jams privalo rūpėti, jis sako, 
kad visuomenė mokėtų tin
kamai sunaudoti liuoslaikį.

Kur biznieriai, tai ne
U__ • • *99gnncnai.

Newarko biznieriai išva- 
_______________ žiavo aną dieną botu ant 

_j karininkas kirto jūrių pažuvauti ir išsigerti, 
kardu per galvą. Kai Pagavo juos valdžios agen-

LATVIJOS SOCIALDE
MOKRATŲ NAUJA 

PROGRAMA.
Ryga. Pasibaigęs latvių 

socialdemokratų

tada, kai jie įrodė, kad jie 
Į nėra jokie “grinoriai,” bet 
'seni amerikonai ir rimti Ne- 
warko biznieriai.

Meksiką apnyko žiurkės.
Meksikos ūkininkų dele

gacija iš Michoacan ir Jalis-... pavija .uiLii’ 'auan h yunc

. _ Partijos (co valstijų kreipėsi į žemdir.
mngresas pueme naują par-^yg^g departamentą su pra
bos programą, kunoj, be šymu, kad valdžia padėtų 

kitko, reikalaujama leisti jjems kovoti su žiurkėmis.
, milionai 

; žiurkių apnyko 200,000 hek- 
į ir naikina netik 

'javus, bet ir mažesnius gy
vulius.

Klausia advokatų nuomo
nes apie prohibiciją.

New Yorko advokatų sa
vanoris komitetas išsiunti
nėjo Amerikos advokatų 
draugijai paklausimą, ko
kia jos narių nuomonė apie 
prohibiciją. Paklausime nu
rodoma. kad atskirų miestų 
advokatų draugijos (bar 
associations) jau pasisakė 
prieš prohibiciją.

steigti . darbininkų tarybas j)elegacija 
pne pramones įmonių. Be 
to, programoj reikalaujamai J 
sudemokratizuoti kariuome-’ - p 
nę, paveičiant ją milicija su 
5 mėnesių privaloma tarny-l 
ba ir visai panaikinti šaulių’ 
sąjungą. Užsienių politikos: 
srity programoj kreipiamai 
daug dėmesio į ekonominių 
santykių praplėtimą su Lie
tuva ir Estija.

IŠRASTAS DIRBTINIS 
LIETUS.

Olandų technikas Perart 
galų gale išsprendė dirbti
nio lietaus problemą. Jam 
pavyko iššaukti lietų 6 kilo
metrų plotui.

Perart pasikėlė aeropla
nu pasiėmęs 1500 kilogra
mų dirbtinio ledo miltelių. 
Aeroplanas pakilo 250 met
rų. Tarp 500 ir 1,000 metrų 
pasirodė debesiai. Pakilęs 
virš debesų, 1,000 metrų 
aukštumoje Perart išmetė 
ledo miltelius. Pasirodė lie
tus. Perart nori pakartoti sla
vo bandymą didesniame 
maštabe.

“KLASIŲ TARIFAI” 
BOLŠEVIKIJOJ.

Vidaus reikalų komisa
riatas pranešė, kad nuo spa- 
ių 1 d. įvedami “klasių tari

fai” už komunalinį patarna
vimą. “Nedarbo elementas” 
daugiau mokėsiąs už van
denį, elektrą ir gazą.

TABAKAS BURŽUJAMS, 
MACHORKA PROLETA

RAMS!
“Krasnaja Gazieta” pra

neša, kad Rusijoj dėl taba
ko stokos papirosai busią 
gaminami iš machorkės. 
Šiais metais busią išleista 
2 milijonai machorkės papi
rosų.

Įdomus reiškinys, iš Rusi
jos vagonais papirosai veža; 
mi užsienin. Tuo gi tarpu 
bolševikų piliečiai turi rū
kyti machorkę.

NUSIŽUDĖ KOMUNISTŲ 
SPAUSTUVĖS SPROG

DINTOJAI.
Helsinkis. Per Sekminių 

šventę nusižudė du jaunuo
liai, kurie dalyvavo atentate 
prieš komunistų spaustuvę 
Vazoj ir buvo vietos val
džios patraukti atsakomy
bėn.

PILSUDSKIS ATVYKSTA 
Į DRUSKININKUS.

Varšuva. Maršalas Pil
sudskis birželio 8 d. išvyko i 
Druskininkus, kur mano pa
silsėti. Maršalas pakvietė 
Druskininkų dvarą italų mi- 
nisterį Grandi. Po vaišių 
Pilsudskis apdovanojo
Grandi baltojo erelio orde- 
nu.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
20 ŽMONIŲ.

Matamoras mieste, Mek
sikoj komunistai įtaisė pro
testo demonstraciją "prieš 
valdžia dėl komunistų areš
tų. Policija pastojo komuni
stams kelia, šie pradėjo šau
dyt, policija taip pat šaudy
mu atsakė, ir 20 žmonių bu
vo užmušta, o 8 sužeisti.

Brangus Kauliukai.
(Šių dienų pasaka.)

Tūlas kunigas turėjo nu
sipirkęs už $300 kauliukus. 
Kuomet per atlaidus pas jį 
privažiuodavo daug svečių 
kunigų, tai jis mylėjo juos 
rodyti ir kazyraoti: “seven, 
eleven.”

Pakazyriavęs kunigas, 
paprastai, mėgdavo rodyti, 
kokius gražius, per jo storo- 
nę, parapijonys pakajus pa
statę, r k t
z—Čia, sako, svečių kam

bariai, o šitas tai mano, o ši
tas gaspadinės ir tt. Jaunas 
kunigėlis pastebėjo klebo
nui, kad tarp šitų dviejų 
kambarių siena nevisai rei
kalinga, kadangi vienam 
kambary su gaspadine ge
riau esą gyventi. Tuomi mu
sų klebonas užsigavo ir jau
ną kunigą išvadino pieme
niu.

Kuomet svečiai rengėsi 
važiuoti namo, tai musų jau
nas kunigėlis ėmė prašyt kle
boną. kad šis paskolintų jam 
tuos kauliukus. Girdi ir pas 
jį bus atlaidai ir jis su sve
čiais nori pakazyruoti. No- 
roms. nenorams — paskoli
no. Prabėgo nemažai laiko, 
o tas kauliukų negrąžina ir 
gana. Tuomet musų klebo
nas rašo anam griežtą laiš
ką ir pareikalauja savo kau
liukų. Tas atsakydamas jam 
rašo: “Matau, kad tamsta

NELAIMĖ KANADOJ.
Kanadoj pasidarė potvi

niai ir išnešė tiltus. Trauki- nuo ano laiko savo lovoj ne- 
nys eidamas iš Toronto į si nakvojęs,- nes ten butum 
Winnipegą per Vermliono radęs ir savo kauliukus.” 
upę nukrito nuo tilto ir 11 Pasirodo, šis gudruolis kau- 
žmonių prigėrė, o 21 buvo liukų nesivežė namo, o įkišo 
sužeistas. klebono lovoj. Lašas.

nojo. Tik dabar Romos lai- nis už visos saušumosjplotą. 
kraštis “11 Tęvere” pasljel- A.pie trys penktadaliai' visų 
bė paslaptį. Sako, šventą vandenynų ploto, kurie su- 
žmogų užpuolė šunvotės, daro apie pusę viso žemės 
Viena votis išaugusi net to- paviršiaus, turi gilumo nuo 
kioj vietoj, kurios negalima 3,650 metrų (tūkstantis me- 
viešai pasakyti. Popiežius trų — vienas kilometras) iki 
pasišaukė francuzų daktarą 5,500 metrų, t. y. pusšešto 
chirurgą. Daktaras apžiurę- kilometro. Gilesnės kaip 
jęs “šventąjį tėvą” pareiškė, pusšešto kilometro vietos už- 
kad kol kas nupiauti da nie- ima palyginti nedidelius 
ko nereikėsią, tečiaus jis pa- plotus, ir kas įdomu, kad to- 
tarė jam labai saugotis ir kios vietos yra arti sausaže- 
perdaug nejudėti, nes ki- mių. Visai nesenai yra su- 
taip busią blogai. {rasta didžiausia giluma, sie-

-------------- i kianti 10 tūkstančių 793 me- 
Amerika nupigino užsienio trų, t. y. arti 11 kilometrų.

(Rastojoj gilumoj galėtų pa
sinerti ęats aukščiąneias pa- 
šauly Everesto, kainas ir tai 

” ' jo viršūnė butų po vandeniu 
per 200 metrų. Apskaičiuo
jama, kad visuose vandg®"- 
nuose vandens yra 1 milijar
das 200 milionų kubinių ki
lometrų. Vadinas, vandens 
yra 13 kartų daugiau, negu 
žemės sausumos iškilusios 
aukščiau vandenynų van
dens lygio. Vidutinė vande- 

Elijah Dentonas nuplakė'nynų giluma siekia 3 tuks- 
pasileidusį savo 14 metų tančių 200 metrų.

Į Vandens gilumoje yra be 
’ į spaudimas.

pasus.
Prezidentas Hoovęris ] 

sirašė patvarkymą, kuriuo 
nupiginami Amerikos pilie
čiams užsienio pasai nuo 
$10 iki $6 dviems metams. 
Vidaus pasą Amerikoje nė
ra, todėl ir mokesties jiems 
nėra.

Nuplaktas vaikas nušovė 
tėvą.

Pajieškau Marijonos Mickovienės. 
Paeina iš Vaišvilo kaimo, Naioniesčio 
parapijos. Pirmiau gyveno Hstrtford, 
Conn. dabar nežinau kur. Kurie žino 
malonėkite duoti žinot ar ląi pati 
atsišaukia. ((29)

Ona Vailaitukė-Sangailienf
119 Florida st., Dorchester, JVIass.

tukė-Sangailieną
., Dorchester, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedimo 

tikslu, nes gyvenimo aplinkvbės ver
čia apsivesti. Taigi panelės, kurios 
interesuoja!ies tuomi, tai malonėkite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs- 
kite savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu ir ant rimto lai
ško duosiu kiekvienai atsakymą. (28) 
P O. Box 1576, \ Detroit, Mich.

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos arba našlės be vaikų, amžiaus 
25 iki 38 metų, turi būt laisvi, pažiū
rų; esu Amerikos pilietis Gali atsi
šaukti ir iš Kanados. Meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą, ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu. Rašyk adresą (30) 

M. Bos 37, Ina, III.

Pajieškau atsivedimui merginos 
ar našlės; atvažiavusius iš Lietuvos 
ligi 35 metų senumo, esu 38 mętų, ge
rai atrodau, nevartoju svaigalų nei 
tabakos, amatninkas, Amerilcos pi
lietis, gali atsiliepti iš Canadds. Pa
veikslus sugrąžinsiu. (32)

J. V. KUNDROTĄ
910 W. 32-nd PI., Chicago, III.

FARMA ANT PARDAVIMO
150 akrų, stuba. 14 ruimų, bamė, 

mašinos, 16 karvių, 2 arkliai, ančių, 
vištų, žąsų, balandžių, kiaulių, 90 bu
šelių bulvių, pasodinta daug komų, 
avižų, šieno. Platesnių žinių kreipki
tės pas savininką (29)

KRANK MIKELONIS
P. O. Box 56, Plainsville, Pa.

vaiką. Supykęs vaikas paė-j Vandens gilumoje yra be 
mė šautuvą ir nušovė savo galo didelis spaudimas, 
tėvą. Tai atsitiko Sallisaw i Kamštis Įleistas vandenin 

fjVlokniYinc vilioti.'miestely, Oklahomos valsti
joj-

Šarkis vėl mušis su 
Smėlingu.

Šarkis pasirašė kontrak
tą kumščiuotis su vokiečiu 
Schmelingu antru kartu. 
Kumštynės 25 rugsėjo 
Yankee stadijone, New 
Yorke. Jis gaus užtai 12 ir 
pusę nuošimčių pajamų.

KARMA ANT PARDAVIMO su 
Budinkais, gyvuliais ir mašinomis, 
apsodinta, apsėta viskas kaip stovi 
175 akrai žemės, 135 akrų dirbamos 
ir 40 akrų puikaus miško, daugelis 
timbirių, kaina $6/>OO; pusę sumos 
inešti, likusį ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės su laišku ant adreso.

JOHN ADAMS
R. 1, Box 58a, Berlin, Md.

per 500 metrų, pasidaro kie
tas kaip medis. Ir paskui jau 
ištrauktas iš vandens palie
ka toks pat kietas ir standus, 
kad net skęsta vandeny. 
Saulės spinduliai prasi
skverbia pro vandenį tik 
apie 500 metrų. Giliau vieš
patauja amžina tamsuma.

Vandens bangavimas su
judina tik vandens paviršių. 
Per didžiausią audrą 20(' 
metrų gilumoje yra visiškai 
ramu.

Jurų gelmių ir gyvūnai 
ypatingi. Žuvų kūnas, ku
rios gyvena tik giliai van
deny, taip sudarytas, kad jis 
atlaikytų vandens spaudi
mą. Toks gyvūnas iškeltas 
į vandens paviršių, tuojau 
nudvesia, sprogsta. Kai ku
rie gelmių gyvūnai turi net 
tam tikrus švyturius, kiti vi-į 
sai be akių, nes amžinai 
tamsoje gyvenant akys ne
reikalingos.

Bendrai daug įdomybių' 
slepia vandens gelmės.

“L. U.” I

Reikalingi keturi bu-dingicriai, pa
ranki vieta, arti dirbtuvių, švariam 
name, visos vigados. šeimininkė ne
turi vaikų. Meldžiu atsišaukti. (28) 

11351 Nagle st., Hamtramek, Mich.

Ni ceannochthar ar 
airgead a sarughadh

i

Žiūrėk, kad kožnos kenos vir
šaus butų Tonio paveikslas. 
Knygutė su nurodymais kaip 
gaminti gerus valgius bus nu
siųsta kožnam, kas tik papra
šys.

Parsiduoda visur.

Sendintas 3 Mėnesius 
Išdirbant

Tai reiškia: “Geriausis k? gali gaut 
už •>inigus.” Visuomet pigiau išeina 
e rkant geriausį. nes pasekmės daug 

eresnės. Bodseiser Barley-Malt Sy- 
rup jus tikrai neapgaus, nes jame 
nėra prastų priemaišų, prjdėčkų, 
dirbtinės spalvos ar dirbtinio kvaps
nio. Jo 100 procentų tyrumas yra ga
rantuotas. Gerumo žvilgsniu jis netu
ri sau lygių.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSI S—TURTINGAS SUDĖTY—NĖRA GERESNIO 

Parsiduoda visur pas groserius ir dylerius.
ANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS

'/tho Makert oj Ilutch Extra DryGingcr Ale BM-1S7

f

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS.

Atlantic City, N. J.
Viešbutis vadinasi ELDORADO 

HOTEL, tik trečios durys nuo Broad- 
vTtlko, arti visokių pasilinksminimų 
ir arti Steel Pier. (29).

ANTANAS ŽALIS, Savininkas, 
178 S. Carolina avė., Atlantic City.

NAUJI KALENDORIAI
Riaukite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduoda ir perka: 
Namus, Karmas, Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane salite pirkti II 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra! 
kiti reikalai dėl tortų Lietuvoje. Į 
af dirbu visokius dokumentus ir • 
užtvirtinu. Esu registruotas prie I 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas I 
Notaras (Notary Public)- Viso-< 
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER. MASS. j 
- ■' .......... ' =^=sa!

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

* r -j

3i»5»<
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ii

Senovės Lietuviu žinyėia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėt, 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai »ū prasti Dievo batinaaą.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—11.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį.” A dresuoki t sekančiai:

KELEIVIS. 253 Rroaduay, Sesth Roatoa, Mam.
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BOSTONO KŪMUTĖS.

Ka-
ii

I

i paisys.

-------------- --------------------
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KAIP ŠKOTIJOJ KIAU
ŠINIUS PERKA

tu ir durna.

Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno-

nr;PŠ vej lietuviai gyveno, tai perskaityt si; 
P;l?i to kr.ygą. Iš j®?. jbsiHno«,_l»a

vvru's. Labai 'užimanti ir pamokinanti 
-__ Parašė Z.

’lt 

k u 

w-v q

jos auzos išsi
žiočiau, kaip

Taigi, kad aš tą 
žinojus!... O dabar tik 
paipas užkimšau... dacj

S. ž.

KUNIGĖLIS TURBUT 
MĖGSTA PAMELUOT.

Parapijinėj mokykloj kuni
gas egzaminuoja vaikus.

—Pasakyk. Vincuk, kodėl jie 
čia daugiau gerbia M’ashingto- 
ną. negu mane?

Į —Todėl, kad Washingtonas 
niekad nemeluodavo — Daaiški-I
no Vincukas.

fp į (gruodžio, 1913* m. Šioj knygutėj išti- 
į_ • A--i__ voi-nvrloi iv nrirodv-

Humoristika Oriaiviai sveikina Byrdą Bostone

I

iI
I
i

VAGIS, ALE TEISINGAS.
Cnicagoj buvo išplėštas ban

kas. Prasidėjo tardymas. Teisė

jas ir klausia policmanc:
“Nejaugi tą vakarą nepaste

bėjai toj apielinkėj nužiūrimų 

tipų ?”
"Taip, jūsų mylista.” sako 

naujas policmanas. “Aš paste
bėjau tenai vieną žmogų ir pa
klausiau, ką jis tenai daro, o jis 

ant to atsakė:
“ ‘Tuo tarpu aš čia nieko ne

darau, bet vėliau aš manau čia 
atidaryti banką'/’

“Taip, ir jis tą banką atida
rė!“ sušuko piktai teisėjas. “Jis 
pavogė S10.000.

“Begorra.“ s
“Tai buvo teisingas vagis!”

Liepų* » d., 1930

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE i

KURIUO JUS NORĖTUMĖT 
BŪT?

Kunigas N. sakė pamokslą 
apie dvasiškojo stono “čystatą.” 
Kunigui nevalia i moterį nei pa
žiūrėt, pasakojo jisai.

Staiga atsistojo iš susirinku
siųjų vyras ir rodydamas pirštu 
į kunigą sako:

"šarap!... meluoji!...”
"Tu girtas!“ suriko pamoks

lininkas.
“Taip, šiandien aš girtas,“ at

sakė žmogus. "Bet rytoj aš išsi
pagiriosiu. o tu vis busi mela-

norėčiau kaip nors 
nuo tų uodų apsiginti.

j Jis.— Gerai, aš palaikysiu 

sako policmanas. ran*i? ant tavo nugaros.

Škotai yra žinomi kaipo labai 
šykštus žmonės. Pavyzdžiui, nu
ėjo vienas škotas kiaušinių pirk
ti ir derasi:

—Po kiek pas jus kiaušiniai ? j
■—čieli po 5 centus. — sako 

krautuvininkas. — o pramušti j 
po du centu. !j_ag

—Olrait, — sako škotas, — 
tai pramušk man porą tuzinų.

Šiomis dienomis Bostone ian ■;faKunas Bvrdas, nesenai sugryžęs iš pietų žemgalio 
parodytas eskadronas orlaivių, urie buvo susirinkę virš Bostono tam svečiui pasveikinti.

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvaują 2 
moters ir 5 vyrai.

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

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................
“Jaunystes Karštis.” Vienaveiksmė

' povieius, ir Susižiedavimas Pagal Su-'
I tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė .
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- j p

i mediją ir perstatymui tinkamas
į dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c. j
į Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų Kis e laulK ,¥UI.
Į bepatystes istorija pasekmes ir jų • Pus{

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir damų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popisra 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstoriua. 221 pust Popieros 
apdarais ....................................... $1.0fl
Audimo apdarais ........................ $140
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii

05- ! Kristaus laikų. Paraše Lew
’ j Wallace. 472 pusL.........................$2.00

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas
romansas M. deraatovncro.

$L50 

' Moteris ir Socializmas. Parašė August 
! Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir goriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame Klausime.

Į doriškas nupuolimai šią kr.yg, turėtų) “•.....................
i perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir; Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
į jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-į juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
! rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į ■ veikslais, perstatanriais įvairius nuo-

■............................... — ’ _ j" _ ‘ ‘ : t’ t
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina.....................  $1.00
Delko Reiki* Žmojni Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks .

» rjb, GLUkterp* ir veiKfiiais, persuuaricKua jvstiriu^
! tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. tjjkiug .-pa o prieš tutvėrimo pasaulio i nr,. ___  ’ * T\ TA -» • v • • T' _•___ XX: Townsend Vo\ D. D., sulietuvino
; Ferdinand de Samogitia. ............ 25e.

: Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė is politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų ke-kvie-. a* * * **■ Iii'/, y* .A“ —— a*-* w į » • y, g*
nas protaujantis darbininkas perskai-, nemokša. Eet delko gi norisi. Delko 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale-; be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., ! vienas maistas duoda daugiau spėkų,
poslapių 28..................................... 10c. i kitas mažiau? Delko žmogui reikia

į cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
Leurvas Badas Išmokti Angliškai.i tykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- , • _•__ •_ l’lnnoiciini»oCT
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip ■ knygutės.

’ Raukius reikalingiausiu žodžiu i? tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
nasikAlhėiimu. ši knvea sutaisyta taip* knygutės. Parašė D-ras G-mus.Lietuvos Fašistų Vergijoj

__ J. KRUKON1S. = Z X
—Greitai gal ir man teks vėjiB kiek laiko, rtiano akys 

ai įprato su tamsa ir pradė- 
Atva- jo darytis šviesiau. Aš 

rė čia vieną internuotą, ro- ėmiau daiiytis. Visos sienos

adėjo nebėg- paišytos.
laikiau, bet didžiausias velnio “portre

tas. ' Toliau kartuvėse žmo- 
gus pakartas, toliau, dantis 
i Lepus, su dalgiu rankoje 
smeitis." Yra ir nuogų mo

terų ir dar visokių šlykšty-i 
Lių. Tai ne politinių darbas, i 
• tas iš jų čia pakliūva; jie!^į’n«įįdusiu

Komi kitam-dideliam ka-i- 
lėjime. I

Ilgai čia man neprisiėje 
ti. Šiaulių policija prista 
i Telšius naują ekspedici- 
i Lietuvos Sibirą, todė' 
ždami atgal .pasiėmė ii 

mane. Dar valanda, kita ii 
š vė! Šiauliuose. Čia nei ko- 

neapšilęs traukiniu pyš- 
i Kauną. Policijos kalėji- 
Kaune išbunu visą die- 
Policininkai, davus jiem; 

nuperka maisto, lai- 
taigi skaitau ir lai- 

ejučiom bėga. Apsi-

i
I ~
su katorga susipažinti—aiš- 
Skinasi man žmogelis.

MOKYKLOJE.
Mokytoja aiškino vaikams 

pradedamas trupmenas. "Dabar 
. tėmykit.” sako ji. “Virėja ture-, 
'jo 9 kiaušinius ir šešis ju ji su
vartojo į pyragą. Kas dabar pa
sakys. kuri dalis pas ją liko?” 

j Mažas Jonukas pirmutinis pa
kėlė ranką:

—Aš pasakysiu!
—Nagi ?
—Lukštai! — atsakė

-------------------------- ,

REIKĖTŲ KA NORS DARYT.
. " ~ 1

Į vedybų biurą atbėgo uždu-! 

susi moteriškė. Jos rankoje lais-j 
nis apsivedimui. Ji pasišaukė 
raštininką ir sako: 
'b$-Pasakyk man, ar jus čia 

davėt man laisnį su Petru Bruz
guliu apsiženyt. ar ne?

—Aš manau, kad mes davėm. 

Kodėl?
—Na, tai dabar pasakyk man. 

nuo1

na vykusiai su anglim iš- 
išytos. Pryšakinėj sienoj

ką jus dabar darysite? Jis 

manęs pabėgo.

JAI' BIS BĖDOS.

Atvykusi Į ofisą moteris klau
sia dženitoriaus:

—O kur yra menedžeris?
—Išėjęs su savo žmona pietų 

valgyt, — aiškina dženitorius.
—Su savo žmona? — nustebo 

moteris. — Gerai, kaip jis su ta 
papliauška sugris, tai pasakyk 
jam, kad čia buvo jo žmona.

UŽ KĄ TAIP DAUG?
Daktaras.— Aš susiusiu 

žaizdą tavo galvoje už $10.
Pramuštagalvis.— Dešimts 

dolerių! Tai kiek daktaras nore-, 
tum už maišo pasiuvima?

tą

lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai, 

j Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda-

Pirmoji:— Ta ragana Bulie- 
nė atviliojo nuo manęs burdin- 
gierių. Dabar iŠ 
mufinom. Kad aš 
jai dar atkeršyti!

Antroji:— Tai
kurna. Išeinant reikėjo padaryti 
sienoj skylę ir Įleisti gyvojo si
dabro. Butu niekas negyvenęs.

Pirmoji:— Tai ką jis daro?

Antroji:— Matytum!... gyvas 
sidabras pakrinka po sienas ir 
naktimi beldžiasi Kaip pikta dva
sia.

Pirmoji: 
bučiau 
toileto 
oi!...

AR GALĖTUMĖT JAI 
PATAIKYT?

Vyras.— širdel. o šita mate
rija tau patiktų naujai tavo šlė- 
bei ?

Pati.— Tokios niekas
šioj a.

Vyras.—O šita?
Pati.— Niekai ir šita;

visi nešioja.

nene-

tokią

MUSŲ VAIKAI.
—Dėduk, palaikyk šitą šunį 

už uodegos.
—Tai kam?
—Aš noriu žinot, ar jis kan

da, ar ne.

dos, studentą. Aš ii labai už-L 
jaučiau, jis priža ' 
ti, aš ji laisvai 

1 vieną dieną jis išbėgo be ke
purės ir pabėgo. Aš apsižiū
rėjęs, sėdęs ant arklio ėmiau 
vytis. Pastebėjau per laukus 

įbėganti, bet tuo jaus įsmuko 
ii mišką ir dingo. Jis dabar 
girdėjau Latvijoj, o a 
(poros sąvaičių Šiauliuose bu
siu už tai teisiamas. Taip 

Į pabaigė daboklės sargas. 
Man gaila buvo šito žmoge
lio, bet gaila buvo ir ano ne
pažįstamo studento, 
gal kulka laukė. Aš ėmiau 

'raminti ir aiškinti, kad 
teismas smarkiai nebat 

j Žmogelis kiek apsiramino 
I ir mes pradėjom kičą kalbą. 
Kadangi tai buvo sekmadie
nis, policija vieną po kito 
ėmė mano “kambarin" vilk
ti girtus, apsivėmusius ber
nelius. Oras pasidarė nepa
kenčiamas ir daboklės sar
gas leido būti jo virtuvėj.

Ryto metą, atvyko polici
ja ir pareiškė, kad varysian
ti mane į Telšius. Reikia pa
sakyti, kad nežiūrint žiemos 
sunkaus kelio, iš Varnių ligi 
Telšių suviršum 30 kilomet- 

irų. mane turėjo pėsčią vaiy- 
:tū- Apsirengusiam žiemiškai 
!ir dar gero pūdo bagažą vel
iančiam pėsčiam eiti juk tai 
i neįmanoma. Bet... norint 
(kad tave vežtų, tini gauti iš 
j daktaro liudymą, kad esi 
nesveikas; jei tokio liudy- 

įmo negausi — visą kelią la
ive pėsčią varys nežiūrint, 
i kad kely ir krisi kaip gyvu- 
ilys. Juk visuomenei pavojin
gas asmuo, kas čia 
kad tu krisi?

Aš buvau sveikas 
liudymo neturėjau, 
šauliai patys nenorėjo pėsti 
eiti, jie norėjo anksčiau pri
būti į Žarėnus ir čia, kaipo 
sekmadieny, pamerginėti. 
Ta proga, pusę kelio aš at- 

i važiavau. 
! Policininkas pareiškė, kad 
jei aš turįs pinigų, tai mes 
galim nuvažiuoti automobi- 
lium. Jis ir pats nenorėtų 
pėsčias su manim eiti, bet ir 
mokėti už mane nenori. Aš 
sugraibiau paskutinius pini- 
Igus ir forduku nupyškėjom 
Telšių link.*- * 

Telšiuose mane įgrūdo į 
policijos rūsį. Tai bjauriau
sias urvas kokį tik man te
ko matyti, čia radau keliatą 
valkatų, kurie susirietę ant 
grynų narų snaudė. Įgrūstas __  __________
į rusi ilgai stovėjau vietoje dą jau mes' Mariampolėj ir 
lyg apjakęs. Tamsu, nei žengiam į sunkiųjų darbų 
žingsnio žengti negali. Vie- kalėjimą. * Mariampolė 
noje sienoje palubėj spinksi mano krašto miestas. Kiek 
lyg vilko dvi akys, du, kum- daug kartų čia mano butą, 
ščio talpos langeliai. Pašto- kiek kartu čia linksmai lai-

kurio 
iiJ t 
i O

a 
inigu,Į 

kraserų. 
k< < n

: usinėiu ar nėra čia poli
tinių kalinių. Sako nėra; jie 
laikomi sunkiųjų darbų ka
lėjime.

čia sužinojau ir naują fa- 
'-tų prasimanymą, būtent: 

rakinti geležiniais pančiais

ir tokio
Varnių

Kaina ........................................... 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pŪietystė* 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.

25c.

Kaip Senovės žmonės Persistatydave
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daieidimai apie žemės išvaiz- 
į dą Pagal daugelį autorių parašė 
, Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
■ vūaščias Mokslas arba Kaip Atsira- 
į do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

40 pusi............................................ 10e.

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

nuo 1905 metų revouucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

į džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
' liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

2gę ■ kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
° kaip ji buvo apskelbta respublika.

parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu s. Tai yra vienatine 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. Keina .... $1.00 
Drūtais audeklo radarais..........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

į 23 gražios eilės, daugybė straipa- 
i nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui gaiva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti..........................................  25c.
“O. S. S.” arba šfiabiaė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, laba: juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c,
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitoa 

fonės. Daugiau juoku, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyriai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.

širdis džiau- sTfoneriškū ir pagerinu
.. BlIUhUZldU oram-ililsi Antri nadidm- iaiaa ......................................................................kas praleista!...___________ _

?smu kupina. Ten, Varniai,Įtalr 
odos, už jūrių marių, taipjB;~ 
:oli, toli; č’° «’■+’ -
na. Džiaugsmą teikia ir ta 
mintis, kad čia gausiu pa
matyti geriausią 
draugę---Žmoną. į Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz-’

Į delis ir monologas Našlaitė. Parašė
Kalėjimo sargai atrakino i K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 

ir nuėmė nuo ranku pan-j1914 pu8k 23......................10c”ip “"L —r
aus. Rodos netaip jau skau-ls^.M N-ito i »~r - a*. 

|džiai jie varžė mums ran-; |al™įl^'!’irKuuvM;anu’pr,Kli«e 
j kas, bet dabar, žiuriu, jų bu-; ją perskaityti. 64 pusi.............
ikmujo tekėjimui kliudyta ir|.------ -
todėl ant rankos platus, mė
lynas žiedas.

Atvarytus su manim kali
nius išskirsto Į kameras, o 
mane nuvedė Į policijos da- ____
boklę. Einu ir džiaugiuos.’ Antrą’kartą’jie’užpuolė socialistus 31 
Juk aš ten jau buvau; tai ?I?odfio’ 19.13 m .TfLS^T^rir^iv- 
namai, rodos, len geras da-imai, kokių priemonių katalikai dasi- 
boklės sargas, ten daug ai-i leidžia kovoj su socialistais. Su

- - * ’ ® paveikslais. 61 pusL........................minimu. H
r\ 1 ii-- - 1 j ■ Socializmo Teorija, tai .eikalas, kurisDaboklėj nieko daugiau, trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

npT-prirlti Nvk’i viPTiarr kaip iki šiol keitėsi draugijos .ormos,.įeran.ij. aj kj \ienam. tjrSs feat pakeistas kapl.
ioju ir prisimenu draugus. klizmas. Kaina .................... — 25c.,

I ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95..................... 35c.

Čia gi Viskas arti- Į Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis" So. Bcston, Mass

. 25c.

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę- Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23........................... 1®°-
Bvla Detroito Kataliką su Soeiaiis- 

tais. — Pirmą kartą katamai uz- 
| puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

: ersamčiamus ; politiniu- 
/alinius. Savo žiaurų suma- 
n; mą fašistai aiškina tuomi 
kad vežant iš Kauno Į šiau
dus buri politinių kalinių 
vi-.ias paprašė leisti ji Į tua- 
ivtą. Policija nieko blogc 
nemanydama leido, ' o tas 
' •/“> atsidarė vagono lang^ 
m traukiniui einant iššoko ii 
dingo. Pabėgimas buvo b< 
galo rizikingas ir pavojin 
gas gyvybei, bet jam pasise 
kė laimingai pasprukti ir is 
Lietuvos pabėgti į užsieni.

Iki Kauno aš buvau varo
mas vienas, taigi ir suraki
namas nebuvo reikalingas, 
dabar i Mariampolę yra bu- 
rys kalinių, taigi, sako, ir 
man teks pančiai nesti.

Apie 9 valandą vakaro, 
būrys stipriai ginkluotų po
licininkų iškrapštė mus iš 
kameių, sustatė po du ir 
pančiais ėmė rakinti mums 
rankas. Pirmu kart akyse 
matau “kandalus” ir pirmu 
kart turiu juos ant rankų. 
Ixi šiol apie juos tik daino
se girdėjau, bet gyvenimas 
bėga ir jo tėkmėj žmogus su
tinki tokių dalykų, apie ku
riuos nei sapnuoti neprisiė- 
j°-

Taip “suporuotus” mus iš
varė i stotį ir nupyškėjom Į 
Mariampolę. Apie 11 valan-

Sušaudyto draugo Mažei
kos, i'Gtlos, iš kapų iškylai 
vaizdas iš t" ' " ' 
akis. Trys 
čia, šitoj landynėj 
vom, juokavom, įspūdžiais 
dalinomės. Šiandien jis pū
va aš gyvas belaisvis, 
žin kuiaam geriau?

(Bus daugiau.)
■ 1 p_ e

Redakcijos Atsakymai

tai

menesiai atgal turėio daug pačių, o žmonos po Kelis 

kily era. Su paveikslais, Paraše 
Alekna. ......................................... 2?c-
Drūtuose audeklo apdaruose . — <cc.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų aprišau-, 

goti. Parašė D-ras F. Matulaius.' 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina .....................................  2»c.|

l 
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaitys 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. ] 
Parašė Z. Aleksa. So. Bostor., 
Mass., 1913, pusi. 80. 25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšeiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m ,................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61............... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. _ Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. V audei v elde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................  1^°-

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32. •••••••••••••• 10c. 
žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kevojo su gamta ir kaip civHizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas..........25c.

Lithuanian Self-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelera, 

tourists and those who wish to leam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 73 50c.

A. Byrai. — Straipsnio 
“Mintis, Žodis ir Darbas’’ 
negalėjom sunaudot. Turi
ne vadovėli “Lengvas Bu
das Išmokt Angliškai;” jis 
kainuoja 3-5c. Mokesti galit 
prisiusi per money orderi. 
Pašto ženklelių nesiųskit, 
nes Kanados pašto ženkle? 
liai Jungtinėse Valstijose 
mums nenaudingi.

A. Jonaičiui.— Visokia 
lioterija Amerikoje yra skai
toma apgavyste ir Įstaty
mais yra uždrausta, todėl 
nei Raudonas Kryžius ja ne
užsiima.

Palengvina ruščiuosius 
pilvo pakrikimus

Gasai, raugėjimas, pilvo nesmagu
mai, nevirškinimas ir panašus pakri
kimai yra pašalinami su Nuga-Tone. 
Šis puikus sveikatos ir stiprumo bu- 
davctojas suderina ir susliprina nu
silpusį pilvą ir stimuliuoja bėgimą 
gastrinių sunkų, tuo leidžiant lengvai 
suvirškinti viską suvalgytą. Nuga- 
Tone taipgi pagamina užtektinai rau
dono, sveiko kraujo. Jis stimuliuoja 
ir sustiprina nervines ir muskulines 
sistemas ir kūno organus, tuo page
rinant abelr.ą sveikatą

Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodin
gų ligas gimdančių atmatų ir nugali 
konstipaciją Jis palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą, padidina svarumą 
pas liesus, sumenkusius žmones ir 
suteikia poilsingą ir atgaivinantį 
miegą. Jus turėtumėt būtinai paban
dyti Nuga- Tone. Jis yra pardavinė
jamas visų vaistų pardavėjų. Jeigu 
jūsų pardavėjas neturi Nuga-Tone 
stabe, paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

mos dainos. Apart juokingą “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingumą 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL................................. 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rė’-; ta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paika: tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tv, • ••••••••.•••••••• 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ............ .............. 25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. J03 tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose, 
pusi. 32. 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

’ Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina
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Broadvay,
So. Boston, Mass.
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Šarkis šokinėja per virvę, kad 
palaikius koją stiprumą.

matvt, Dėdė kas (nuteistas 8 metams), 
» (nuteistas 7 ir 

Anušis (nuteistas 
pusantrų metų) ir Jagutis

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su 
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian 
American Line

27 Whitetaii St. New York.N.Y.
130 N. LaSatle St., Chicago. Iii 

248 Vashington 
Boston, Mass.

Laivų Išplaukimai Iš New 
Yorko:

Liepos 19 “United Statės” 
Rugp. 2 “Osear II” ' 
Rugp. 9 “Frederik VIII”

nes, kad kojos atsisakė jį 
vedžioti ir todėl du draugu, 
nusitvėrę po pažastim, pa
dėjo jam eiti. J. L.

KAS GIRDUI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Legtškas Susisiekimas
Amerika- Lietuva

_  PER .

KLAIPĖDĄ
Skandinavu

Amerikos Linija
• Tai natūralūs ryšys tarp abie
jų Respubliką Lietuvos ir A me
nkas su jes dailiais ir populia
riais laivais. Nes yra parankiau
sia ir patogiausia lapija Lietu
viams Keleiviams—

Skandinavu Amerikos
Linija

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines į Ameriką.

MALONUS VIDURIŲ 
TONIKAS

“Los Angeles, Cal., Išbandžiau jū
sų sempelį ir galiu pasakyti, kad 
TRINER1O KARTUS VYNAS 
yra puikus tonikas, kartu pagelbs
ti ir yra gardus. Rev. Luigi Mar- 
cucei.”

Jei jus jo imsite reguleriai po ma
ržą dožą, tris sykius dienoje, tai jau
sies gerai visą vasarų. Jokių vidurių 
t rūbelių, nebus blogo apet ito, nevirš
kinimo, sukietėjimo, gesų arba nera
maus miego. Bandyk jį šiandien. Vi
sose aptiekose.

EKSPRESINE KELIONĖI EUROPĄ
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, M1LWAUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
209 Tremont ątreet----------------------- ---------------- Boston

PONAI VAGIA, BIEDNIO- 
KAI BADAUJA.

Mž žeikiai. Musų mieste
lis nedidelis, bet pilnas ne- 
turtirgų darbininkų, grin- 
telnii kų. Vargas ir badas, 
ypač žiemos metu, yra mu
sų kasdieninis skečias. 
Vargstame per žiemą, nes 
netui ime darbo, vargstame 
per \ ašarą, nes uždirbame 
mažai. Užtat musų “viešpa
čiai’’ tautininkai nevargsta. 
Į tau:ininkus pas mus susi
metė visi karjeristai ir sukti 
žmonių skriaudėjai, Mažei
kiuose žodis tautininkas rei
škia ą pat, ką vagis, tik su 
tuo skirtumu, kad vagis tau
tininkas vagia ir už tai atsa
komybės neneša. Toks tauti
ninkas Gurskis, buvęs musų 
burmistras, už vagystę iš
mestas iš tos vietos ne tik 
kalėjimo negavo, bet dar iš 
vogtos miesto medžiagos pa
sistatė sau antras triobas, 
sandėlį ir gyvena kuo pui
kiausiai. Garsus tautininkų 
vadai notaras Sunitas ir šun
advokatis Pavydis už gar
sias šunybes vienas atsipir
ko keliais mėnesiais atosto
gų, o kitas laikinai buvo ne
tekęs teisės stoti teisman by
lų ginti. Tuo pasibaigė visa 
Smetoninė bausmė “tautiš
kiems” žulikams. Pavydis 
žmogus įtakingas “tautiško
se sferose,” į jį kreipiasi 
žmonės kaipo į tą, kuino žo
dis “daug sveria,” na, o sva
inis žodis brangiai ir kainuo
ja, Pasitaiko, kad musų “va
dai” besidalindami grobiu 
ir susipeša. Nesenai Pavydis 
“provojosi” su apskrities 
viršininku, dėl “apkalbėji
mo,” (biauri kyšių istorija) 
ir gavo 2 mėn. kalėjimo, bet 
ir tų nesėdėjo. Mat savas.

PROVOKACIJOS 
AIŠKĖJA.

Šėta. Pastaraisiais metais 
Šėtoje buvo keliems asme
nims iškeltos bylos, kaip 
priešvalstybiniams. Kaip 
kalbama, bylų pradžia ano
niminiai rašteliai, iš kurių 
vėliau užsimegzdavo di
džiulė byla. Autoriai anoni
minių raštelių palikdavo už 
širmų niekam nežinomi. 
1930 metų pradžioje buvo 
iškelta byla Šėtos grietinės 
nugriebimo punkto vedėjui 
iivai, jis buvo įtariamas, 
caipo bolševikų agentas ir 
Kėdainių apskr. karo ko

mendanto privalomą įsaky
mą draskęs nuo skelbimų 
lentos ir nuo šventoriaus mu
ro. Praėjus kvotai, bylą val
stybės gynėjas numarino.

Kaip teko sužinoti Eiva 
provokatorius traukia tie
son. Paslaptingų bylų auto
riai jau žinomi.

NEKRIKŠTIJO KŪDIKIO.
Gelvonvs. Gegužės 13 d. 

pas vietos kleboną Juknį nu
vežė krikštan sergantį nau
jagimi, kurio buvo krikšto 
ėvais Jaunimo sąjungos 
Kulniškių skyriaus nariai. 
Kun. Juknys kūdikio krikš
tyti nepriėmė, aiškindamas, 
kad jaunimiečių prie šven- 
;ų žodžių prileisti negalįs, 
ką net Romos papa jam įsa
kęs.

Tada kūdikis buvo nuvež
tas į Bagaslaviškiu bažny
čią, kur ir pakrikštytas.

ANT LAUŽO SUSPROG
DINO VOKIEČIŲ KARO 

ŠOVINĮ.
Šėta. Šiomis dienomis Gai- 

žunų kaimo gyventojai rado 
Laukesos upelyje nesprogu- 
sį vokiškų anuotų šovinį.

Kaipo abejotinos vertės 
daiktą ir pavojingą visuo
menės ramybei radini nuta
rė sudeginti ant laužo.

Atstume trijų šimtų met
rų nuo kaimo padėjo šovinį, 
Sukrovė laužą ir padegę 
žmonės kiek kojos neša pa
sislėpė trobų pastogėse. Po, 
kokių 10 minučių šovinys 
sprogo, rodydamas savo ga
lią išsklaidė laužą, o skevel
dros triukšmingai skrisda
mos oru pasiekė net kaimą 
tik laimei nieko nesužalojo.

MOTERIMS RIESTAI.
Rokiškis. Vikaras Matu

lionis buvo išvykęs į Afriką 
eucharistininkų kongresam 
Atvažiavęs, įvedė naują iš- 
mislą būtent: į bažnyčią vie- 
naplaukinės moterys negali 
eiti. Birželio 1 d. pamer
gėms įsakė apsirišti skarelė
mis, nes kitaip jaunųjų ne- 
vinčiavosiąs. Mes girdime, 
kad vyrų kelnės bus trum
pos, švarkas be sagų ir su 
daugeliu liuktų. Moterims gi 
atėjo gadynė, kada visas jų 
“griešnas” kūnas turės būti 
uždengtas nuo kojų iki gal
vos.

ŠARKIS STIPRINASI. I MIRTIMI PASIBAIGU
SIOS LAIŽYBOS.

Gegužės 31 d., Korsakas į 
Mykolas po darbo su savo 
Išsigėręs su draugais ėjo lai- 
draugais užėjo į traktierių, 
žybų, kad jis vienas išgersiąs 
litrą degtinės. Korsakas su
lygęs ir išgėręs, bet tuojau 
netekęs sąmonės. Draugas 
Korsaką tuoj nuvežė į na
mus. Jo žmona ji paguldė 
kieme ant pievos, kur jis iš
gulėjęs visą naktį ir neatga
vęs sąmonės birželio 1 d. bu
vo nuvežtas miesto ligoni
nėn ir ten mirė. Gydytojas 
konstatavo, kad Korsakas 
mirė nusinuodijęs alkoho
liu. Korsakas paliko žmoną 
ir du vaiku.

DĖL VESTUVIŲ DUKTĖ 
IR TĖVAS IŠ PROTO 

IŠĖJO?

Beičiai, Rokiškio vals
čiaus. Šio kaimo 30 ha savi
ninkas Seibutis rengė vestu
ves su to pačio kaimo mergi
na Jesinevičiute. Mergina 
vienturtė 15 ha. savininko 
duktė. Birželio 4 d. padariu
si vestuvėm alų ji išėjo. Jai 
nesugrįžus buvo daryta pa
stangų ją surasti. Daryta 
žukliavimų po pelkes ir eže
rus, nes manyta, kad ji nusi
žudė. Sekminių dieną ji iš
lindusi iš Rokiškėlių rugių 
■ir pamačiusi einančias mer
ginas į bažnyčią pradėjo 
šaukti. Vyrų neprisileido. 
Todėl buvo suimta. Pasiro
dė pamišus protu. Tėvas iš
sigando dėl dukters žuvimo 
irgi išėjo iš. proto ir jį teko 
pririšti. Tragedija įvyko dėl 
to, kad tėvas nenorėjo leisti 
už Seibučio, o duktė veržė
si.

SENĖ BYLINĖJASI DĖL 
ALIMENTŲ.

Kauno apygardos teis-' 
mas sprendė vienos 60 metų 
amžiaus senės iš Vęndžio-i 
galos bylą, kuri traukia sa
vo vieną kaimyną 50 metų: 
amžiaus žydą tieson reika.-T 
laudama alimentų, žydas: 
teisme aiškinosi, kad jis ne- ■ 
sąs senės vaiko tėvas. Tėvui 
senės vaiko busiąs, greičiau-j 
šia, vienas Vendžiogalos 
pašto valdininkas, kuris su 
ta sene ir flirtavo. Bet senė 
vis tiek tvirtina savo.

Teismas bylą nutarė ati
dėti ir iššaukti naujų liudy
tojų.

ŽEMĖS ŪKIO MINIS* 
TERIS ALEKSA SU
VAŽINĖJO VAIKĄ.

Birželio 4 d. Aleksa, va
žiuodamas automobiliu Lai
svės alėja ties 48 namų nr. 
pervažiavo 15 metų žydelį 
Aiziką BrinerĮ. Brineris nu
gabentas Kauno ligoninėn, 
tuojau mirė.

AMERIKONAI GERIA.
Jurbarkas. Aną dien bu

vau Jurbarke. Mačiau kelia- pranešama, kad iš darbų pa- 
!tą Amerikos lietuvių. Atro- bėgo keturi kaliniai: Žilens- 
do gerai, tik, y------
Šamas labai juos ištroški- Albrechtas 

,nęs, todėl parvykę į Lietuvą i į£2nt
•smarkiai geria. Vienas taip, !nuteijtas 3 metant 
■buvo nusiragavęs valstybi-inesiams)

PASIKORĖ.
Ramygalos valsčiuj, 

gelupio kaime pasikorė klo- 
Ijime A. Dineika 29 m. am- 
ižiaus. Jis buvęs nesveikas ir 
į vis kalbėdavęs apie nusižu
dymą.

DAUG SKĘSTA ŽMONIŲ.
Šįmet nepaprastai daugi 

aukų ima maudyklės. Antai,! 
ties Kamenduliais Nemune 
skendo net šeši žmonės, bet 
laimingai pavyko visus iš-Į 
gelbėti. Tečiau ne visur skę-! 

matančius taip gerai sekasi 
gelbėti. Štai, birželio 14 d.-j 
aviacijos karininkas Tadas j 

iAnučauskas Karmelitų mau-.j 
! dyklėse besimaudydamas — j 
prigėrė. Lavonas ištrauktas,'! 

. bet atgaivinti nepavyko, 
j Tą pačią dieną Nery tięs, 
' Eigulių tiltu puskarininkas 
J. Butkus bemaudydamas 

; arklius ir toje pačioje vieto
je gusarų pulko trečio eska
drono kareivis J. Gedminas 
1—prigėrė. Lavonai dar ne-

PABĖGO KALINIAI.
Klaipėda. Iš Kretingos

AMERIKONO AUTOMO
BILIO KATASTROFA.
Atvažiavęs į Lietuvą iš 

Amerikos Aukselis su žmo
na atsivežė ir savo automo
bili. Iš Šiaulių pasiėmę savo 
seną pažįstamą Odminį, visi 
važiavo pas savo giminai
čius. Ant plento Šiauliai— 
Joniškis, pasipainiojo vai
kai. Aukselis nenorėdamas 
jų suvažinėti, staiga pasuko 
į šalį, bet netikėtai atsitren
kė į akmenį. Automobilis 
triskart persivertė. Visi va
žiavusieji smarkiai nukentė
jo ir nugabenti Šiaulių ligo
ninėn.

P. Odminis birželio 11 d. 
mirė, o Aukselio su Aukse- 
lieire sveikata gerėja. Už 
automobilio suremontavi- 

mą sumokėjo 1,500 litų.

GAISRAI.
Birželio 11 d. Skuode dr. 

Gurausko garaže užsidegė 
automobiliu o nuo jo $var- 
tas ir daržinė sudegė. Nuos
tolių apie 10,000 litų.

Tą pačią dieną Daktarų 
kaime, Kretingos apsk., iš 
nevalyto kamino užsidegė 
vieno piliečio gyvenamas 
namas ir sudegė.

Birželio 11 d. Vytelinės 
Rokiškio. valdiškam miške 
kilo gaisras ir sudegė 14 
hekm. jauno miško. Gaisro 
priežastys aiškinamos.

ŠAULYS PAVOGĖ 
DVIRATI.

Litviniškis, Rokiškio 
Birželio 8 d. vaikai Dubins- 
kėlis su Kazlauckėliu nuva
žiavo dviračiu pasivažinėti 
prie Ruopiškio ežero. Jiems 
besivažinėjant iš rugių išlin
do žmogus šaulio uniformo
je ir iš vaikų pareikalavo 
dviračio numerio. Kadangi 
dviratis buvo tik ką pirktas, 
tai numerio neturėjo. Žmo
gus šaulio uniformoje dvira
gį pasiėmęs nuvažiavo. Kaz- 
lauskiukas patėmijęs, kad 
žmogus buvęs moteris tik 
vyriškoje šaulio uniformoje. 
Įtariama viena Kaupiškio 
mergina.

val.

DINGO SUŽADĖTINĖ.
Prieš tris dienas iki su

tuoktuvių’ dingo be žinios 
Anelė Jasinevičiutė Mel- 
dučių kaimo, kuri turėjo iš
tekėti už Mato Seibučio, abu 
Rokiškio valsčiaus.

GINKLUOTAS UŽPUO
LIMAS.

Palangos vai. ant kelio 
Želniai, Žardininkai, Dar
bėnai du nežinomi asrhenys 
(vienas ginkluotas revolve
riu) atėmė iš Limkinerio 
Motės 270 litų ir iš Ruvino 
Haimo 295 litus. Plėšikai 
pasislėpė miške.

LIETUVOJ DAUG 
GAISRŲ.

Birželio 10 d. Rozalime; - -. 
vėl buvo kilęs gaisras. Sude-1sur . .
gė Šapiro gyvenamas na-- Birželio 15, iš Aleksoto

■ - - — ’--- ’-j ties Linksmadvario
laiptais Dapsevičius Kazys 
girtas maudėsi ir besimau- 

* ‘ Lavonas 
nesurastas.

Paupio vai., Praneliškių 
kaimo Prakeiio 2 metų su- 

ŠiauliųVals./Taločių kai-įkrito! šuiin! ir prigėrė, j

j gyvenamas na- ■ 
mas, tvartai ir dvi daržinės/ pusės 
Nuostolių apie 15,000 litų. 
Gaisro priežastis aiškinama. _

Joniškio miestely ivvko dydamas prigėrė. 
t i >• • re J j ofnedidelis gaisras. Sudege de- 
vyni trobesiai. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti.

me sudegė Vasaucko kloji- \ šventosios upėje ties Len
inas ir toje vietoje rasta su- kimų kaimu, Darbėnų valsč. 
degęs nežinomo asmens la- prigėrė J. Stankus 70 metų 
venas. Spėjama, kad lavo- amžiaus, 
nas is vakaro yra prašiusio [ " 
priimti nakvynėn nenorma- amžiaus 
lauš žmogaus, kuris bus pa- Skapiškio vai. prigėrė kud- 
degęs klojimą ir pats sude- rojs 
gęs. • Tą pačią dieną vakare

Užsidegus dūmtraukio Joniškio valsčiuj, Pudžiunų 
suodžiams sudegė Padliulio kaime bežaisdamas prigėrė 
Fabijono Mikniūnų kaime, pusantrų metų amž. Jonas 
Kamajų valsčiuj naujai pa- Valiukas, 
statytas gyvenamo namo 
vienas galas ir buvusieji ja- ‘ 
me baldai. Nuostolių pada-1 
ryta 1,000 litų sumai. Tro- ' 
besys neapdraustas.
--------------------------------------- !

I

Indreika Vincas 50 metu
> iš Čypelių kaimo,

STATO PANEVĖŽIO 
KAREIVINES.

I

I 
» I

Pajuostėje prie Panevė-i 
’ižio stato kareivines. Karei
vinės kaštuos apie pusantro 
miliono litų. Busiančios tos 
kareivinės " moderniškai 
įrengtos, kur pareisiąs visas 
pulkas. Be to, statomi dar du 
fligeliai karininkams.

DARBAS, KURĮ VERTATAREMTI.
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO METAI)

Spausdintas žodis yra didelė švietimo ir žmonių kultūrini
mo* priemonė. Neretai gerą, rimtai tvarkomą, mokslo ir li
teratūros žurnalą negali atstovauti net dešimtis ar šimtai 
mokyklų. Tiek jis plačiai skleidžia šviesos ir tiek reikšmin
gas žmonių mokslinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj yra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 sąsiuvinių, kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3,500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių; (2) Lietuvcy visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių ir kas trukdo kultūri
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti kiekvienas šviesuolis 
lietuvis.

“Kultūros” žurnalas yra subūręs aplink save daugelį mokslo žmo
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižonį, prof. V. 
Biržišką, K. Bielinį, doc. J. Bražį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį, doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapnį, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. VL 
Lašą, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. I^oną, J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railą, P. Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. Šlapelį, VI. Švilpą, J. Šimkų. P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaitį, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai įdomus ir turtingas. Šit tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius. Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties Įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosmines fizikos žinios, Tarp- 
planctinčs rakietos,” “Atomas.” “Kino filmų gamyba,” “Išradimai ir 
mokslo progresas,” “Aviacijos istorija,” “Elektronai ir išradimai,” 
“Kas pakeis akmenines anglis,” “Vokiečių technikos miližinai,”.“Tele
vizija” ir visa eilė kitų. Iš gamtos-medicinos—“Socialinis lyti* ęnfer- 
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save atradę,” “Hipnos*/* 
džionių kalba.” “Nuplautos galvos atgaivinimas,” “Keisti ląaainB '• 
žmonių papročiai,” “Žmonių giminės pagerinimas.” “Pavasaris,” “Apre 
gydymą su hipnozės pagelta,” “Psichologija ir jos raida,” “Žmones ir 
žvaigždes.” “Kaip tyrinėjami smegenys,” “Ateities muziejus,” “Vita
minai,’’ “Kas yra sapnas” ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
“Progreso problema,” “Spaudos draudimo klausimai,” “Nusiginklavi
mo klausimas,” visa eilė dėdelių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių, Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų. Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

“Kultūra” išeina kas mėnuo dideliais 40—50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per metus jos prisirenka stora 600 su 
viršum puslapių knyga. “Kultūra” yra žinomos “Kultūros” būrelių 
organizacijos ir Lietuvos “Kultūros Tarybos” organas.

Amerikiėciams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butu neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatini rimtų, įdomių mokslo ži
nių šaltinį savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kurį 
jau 7-ri metai varo “Kultūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau ji išplėsti, būtinai turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Re to, “Kultūros” žurnalas gali gerai tikti ir lietu
vių kalbos geresnio pramokymo priemone, nes jo raštai aiš
kus, sklandus, taisyklingi, šiaip jau reikia pastebėti, kad 
“Kultūroj” plačiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, mokslo 
bei literatūros klausimai. 1929 metų žurnale apie Ameriką 
jau tilpo net keletas didelių straipsnių, kurie gali būti labai 
įdomus ir patiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis panašios rūšies žurnalas 
Lietuvoj, tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda prilygstąs to
lygiems Amerikos bei Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos švietimu, jos mokslo lite
ratūros ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais, noras nieko geres
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:
“KULTŪROS” žurnalui, Šiauliai, Aušros aL 15, Lithuania. 
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruok it “Kultūrą,”

s.s.ss. s .s.
S.S. GEOj
S-S. AM!______
S.S. REPUBLIC

Plaukia i Plymouth — Cherbourg — Southampton — Himburg

Ruoškis būti savo Tėvynėje vėliausioms vasaros ir ankščiausiomis 
rudens savaitėmis kada gamta yra visoje savo grožybėje.

Pirk laivakortes į abu galą!
Keliaunant šiais Amerikos laivais, pinigai kuriuos Jūs praleisite 

pasiliks Amerikoje — tuom padidins šalęs gerbūvį.
Pilnu informacijų, karną, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesog į

UNITED STATĖS LINES
nosTot oftice

Wal»er A. Mnrl««»wi. Cea. A«t.
7X Stata Mtreet

Vėlyvos Vasarinės Ekskursijos
į TĖVYNĘ

Pasirink bent kurį iš sekančių išplaukimų kad užtikrinus nepalygi- 
nomus patogumus kuriais visi United Statės Lines laivai yra pasau- 
liniai-atsižymčję.

♦

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai,, rod- 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
riu i visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
52® WilMa St, 

Waterbory

J

SPRĘS POLITINES 
BYLAS.

Šiauliuose bus nagrinėja
ma Butavičiaus byla, kalti
namo priklausyme prie pleč- 
kaitininkų organizacijos. 
Taip pat bus svarstoma I. 
Nivano ii- T. Solominaitės, 
kaltinamų komunistų lite
ratūros platinime, byla.

MIRTINAI SUŽALOJO.
Birželio pradžioj Gimbo- 

galos kaime, Šeduvos valsč, 
Povilas Laurinaitis ir Kazys 
Talučka sužalojo kūną to 
paties kaimo gyventojui An
tanui Banaičiui. Banaitis 
mirė.

Ruįpjūčio Išplaukimai

LEVIATHAN.......................... Rugpjūčio 2-ra ir 20-ta
PRESIDENT HARDING ..................Rugpjūčio 6-ta
PRESIDENT ROOSEVELT .......... Rugpjūčio 9-ta

3RGE )VASHINGTON ............. Rugpjūčio 19-ta
ERICA_ ...........................................Rugpjūčio 27-ta

Rugpjūčio 30-ta

g DIENOS ANT YANDEMYHO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba 
NOKTU GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston,
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Įvairios Žinios.
Išbuvo Ore 25 | Art Babravičius

į

—'   ''   1 ■ J v

Vietines Žinios
Dienas.

Buvom jau rašę, kad bro
liai Hunteriai Chicagoje pa
siryžo išbandyti, kaip ilgai 
galima išbūti orlaivyje ne
nusileidus žemėn. Jie išbu
vo 553 valandas, kas reiškia 
25 paras ir 3 valandas. Kurą 
ir maistą jiems pristatydavo 
kitas orlaivis iš viršaus per 
virvę arba guminę tūtą. Tai 
yra naujas ištvermės rekor-> 
das visam pasauly.

Šito bandymo statistika 
yra tokia:

Ore išbuvo be nusilejdi- 
mo 553 valandas, 41 minu- 
tą.

Nusileido žemėn 4 liepos, 
pusė po 7 vakare.

Kontaktų su kitu orlaiviu 
turėjo 223.

Gazolino suvartojo 7,- 
630 galionų.

Aliejaus—400 galionų.
Mylių padarė apie 41.475. 

(Jie lėkė vis aplinkui, Į ra
tą.)

Apsivedė.
D-ras A. Kapočius ; pri

siuntė “Keleivio” redakci
jai šitokią telegramą iš Mi- 
chigano valstijos:

“Liepos 2 d. Babravičius 
apsivedė su Kastancija Ado- 
maičiute, 21 metų amžiaus 
mergina. Ji pasiėmė savo 
automobili ir pabėgo su ar
tistu Chicagon, o iš tenai 
mušė tėvams telegramą, 
kad jau susituokė. Jos tėvas 
turi vasarnami šalia Tabor 
farmos Michigane ir dideli 
ūki netoli Šiaulių, Lietuvoje. 
Romansas prasidėjo ant Ta
boro farmos. Liepos 3 d. 
merginos tėvų namai buvo 
papuošti vėliavomis ir gėlė
mis, o vakare buvo balius.”

Taigi išrodo, kad musų 
dainininkas ištikrujų Įsipai
niojo i sijoną. Well, linkime 
laimingo gyvenimo, bet po
draug patartume perdaug 
nepavargti, kad balsas ne
nukentėtų.

GARRETT ESĄS NU
ŽUDYTAS.

Ateiviam* neduoda darbo.
Jau seniaus buvo?rašyta, 

kad Bostone ir kituose mies- 
luose prie valdžios darbų 
nepihečiams neduoda dirbti. 
Ir dabar tūli patriotai pra
dėjo kelti triukšmą, kad 

Prieš ki ntraktonai, kurie gauną: 
kurioj miesto darbus, samdoši ne-j 

piliečius darbininkus, nes' 
tokie pigiau dirba. Tūli at
žagareiviai reikalauja net 
teisman traukti tokius kont- 
! aktorius, kūne samdo prie

LENKTYNIŲ MĖGĖJAS

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

197 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis

Johnny Seymour, kuris pirma 
važinėdavo ant motorcikliaus, 
dabar dalyvauja automobiliu 
lenktynėse. Jis baisiai mėgsta 
greitai važiuot.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerų darbų. Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

Visokiomis dovanomis ir --------------
atlyginimais jie tikisi užtai Siivipn'vi'nc gauti apie $250,000. Pavyz- ^“VienyiOS V alSU 

džiui, viena orlaivių kompa- Fnrnnnift
nija dabar siūlo jiems $50,- JUJ> IzllTUpUJC. 
000 už jų nudėvėtą mašinos Europoje vis daugiau ir 
motorą. *" Visokios cigarą ir daugiau kalbama apie 
kompanijos siūlo jiems di- steigimą Jungtinių Valstijų 
delius pinigus, kad jie leistų Visų pirma šitą minti iškėlė 
joms skelbti, jog jie ruko jų francuzai. Ir dabar jie ragi- 
cigarus. Ir taip toliau. Savo na kitas šalis šitą sumany- 
orlaivi jie buvo pavadinę mą vykinti gyvenimam Ita- 

-------------- " lijos fašistai buvo skaitomi 
MASKVA RAGINA KELT rimčiausia tam kliūtis. Bet 

“REVOLIUCIJĄ” AME- dabar Italija pareiškė, kad 
RIKOJ.--------------- .ii sutinka šita klausima

Jį nudėję buvusieji jo sėb
rai šmugelninkai.

Buvusis policijos kratų 
darytojas Garrett prapuolė 
kaip akmuo vandeny, 
jį yra užvesta byla, 
jis yra kaltinamas vagystė
mis, lupikavimu ir kitokio
mis šunybėmis, kuomet Bo-* , stono policija buvo pavedu
si jam vykinti prohibicijos 
įstatymą. Bet i teismą pat
riotas Garrett nestojo. Poli
cija sakosi visur jo išjieško- 
jusi, bet niekur neradusi. Jo 
šeimyna sakosi nieko apie u 
nežinantį. Todėl policijos 
superintendentas pareiškė 
savo nuomonę, kad Garrett 
turi būt iau kur nors nužu
dytas ir jo lavonas paslėp
tas. Nužudyt jį galėję buvu
sieji jo sėbrai, su kuriais ils 
varęs šmugeli būdamas 'pro
hibicijos “generolu.” Gar
rett jau pasakęs, kad jeigu 
jam prisieis eit Į kalėjimą, 
tai jis nusivesiąs su savim 
kitus kaltininkus, kurie esą mobilius turės būt taip per
da stambesni tūzai ir už jį. žiūrėtas i 15 dienų po jo už-i

Pereitą sąvaitę buvo sun- 
* kiai sužeistos automobiliaus 
nelaimėj dvi buvusio guber
natoriaus Fullerio dukterys. 

------------- I 
Medforde ant gelžkelio' 

stoties traukinys užmušė 70 
metų amžiaus senukę. *

įmesto darbų svetimšalius, j 
J as parodo, kad visiems rei-i 
kia būti piliečiais.

Bus egzaminuojami visi 
automobiliai.

Nuo 1 d. rugpiučio Mas-., 
sachusetts valstijoj prasidės; 
automobilių saugumo vajus. 
Nuo 1 rugpiučio iki 1 spa
lių kiekvienas automobilius 
turės būt peržiūrėtas, ar vis- 
aas iame tvarkoje: žiburiai, 
stabdžiai, gyrai ir tt Šitą 
darbą atliks automobilių tai-į

i

-ymo dirbtuves, kaip ir iki i 
dol. Ateityje kožnas auto-

Vandens pradeda trukti.
Cambridge’aus miesto 

valdyba susirupinus van
dens stoka. Todėl daržams 
laistyt ir automobiliams 
plauti vandenį leidžia var
toti tiktai per 2 valandas Į 
parą, būtent, tarp 6 ir 8 va
landų vakare.

Po numeriu 21 Albany st 
buvo rastas nušautas turtin
go kiniečio 18 metų am
žiaus sūnūs. Piktadariai ne
sugauti.

PAMWAY AUTO SER VICE
and F1LLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITATTIS
415 Old Colony Ava,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

<

R. J. VASIL I;
409 BROAD WA Y, ROOM 4, F

SO. BOSTON, MASS. L
Parduodu: NAMUS, KARMAS, U 

KRAUTUVES. V
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, } '
NAMUS, FORUMUS, KRAU- ' >

TU VES ir tt.
I Apdraudžiu gyvuli ir sveikatų. ' 1 
> PADARAM VISOKIUS DOKU- } } 
} MENTUS kaip čia, taip ir l.ie- ' ’
■ tavoje, greitai ir atsakančiai } } 
} Norint gero patarnavimo, kreip- ' ‘
■ kitėa, R.J. VAS1L }}
i 409 Broadvay, So. Boston, Maaa }

Lietuvis Optometnstis

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PAšAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Komunistams labai kve
pia Amerika. Čia yra 30,- 
000,000 darbininkų ir da 
daugiau milionų dolerių, bet 
vis tai komunistams nepri
einama. Todėl Maskva ra
gina savo “tavoriščius” čia 
ruoštis Į rimtą muši prieš ka
pitalistus ir imperialistus. 
Stalinas pareiškė, kad “ko
munistų partija Amerikoje 
yra viena iš nedaugelio vi
sam pasaulyje, kurioms is
torija paveda atlikti spren
džiamos svarbos darbą.” 
Paremdama šituos diktato
riaus žodžius, Maskvos 
“Pravda” priduria, kad A- 
merikoje dabar labai leng
va patraukti savo pusėn 30,- 
000,000 proletarų, nes čia 
esą 10.000,000 bedarbių, 
Wall Streetas braška nuo 
krachų ir tūkstančiai farme- 
rių arti bankroto. Todėl dir
va revoliucijai esanti labai 
patogi.

Bet Maskva turbut da ne
žino, kad lietuviški jos pa- 
rapijonys mėgino sukelti 
“revoliuciją” SLA. Seime ii 
pačiupti $1,000,000, bet ga
vo toki “kiką.” kad galva
trūkčiais išlėkė iš salės ir at
sidūrė net ant kitos gatvės. 
O visoj Amerikoj “revoliu
cija” jiems išeitų da pras
čiau, nes ir pati Maskva pri
pažįsta, kad dabartiniu lai
ku komunistų partijoj iš vi
so čia yra vos tik 15,000 na
rių. Vaikai galėtų visus juos 
čia bolėmis užsvaidyt.

svarstyti, tečiaus pabrėžia, 
kad prie tokios valstybių 
sąjungos būtinai turi būt pa
kviestos sovietų Rusija ii 
Turkija, ir svarbiausia prie 
to sąlyga turi būt valstybių 
nusiginklavimas. Francu- 
zams šitas pianas, matyt 
nelabai patinka. Ypač jie 
nenori nusiginkluoti, nes jie 
bijosi vokiečių ir bolševikų. 
Taigi neišrodo, kad milita- 
ristai galėtų susitarti. Vals
tybės galės susivienyti ii 
panaikinti visus rubežius tik 
tada, kada Įvyks socializ
mas ir bus panaikinta grobi
mo politika.

Taigi šitie tūzai, bijodamie-: registravimo, 
si kad Garrett teisme jų ne 
išduotų, ir galėję jį nugala 
bint.

Bet district attorney Fol- tomobilium važiuot, 
ley šitai teorijai netiki. Ir .ii.- <'<»mmonwealth avė. Šarkis 
išleido į visos Naujos Ang
lijos policiją atsišaukimą, 
prašydamas padėti sugaut 
Garrettą.

Žiūrint bet gi iš 
sa šita Garretto 
baisiai žiopla 
Valdžia turėjo 
rankose per kelias 
įrodė jam visas jo suktybes.! 
paskui paleido jį kad pasi
slėptų. o dabar “jieško” ii \ 
niekur “neranda.” O pikta-' 
darys tuo tarpu, veikiausia, 
geria su “aukštais” žmonė
mis šampaną ir juokiasi 
skaitydamas, kaip jis yra 
“gaudomas” laikraščiuose.

BELGIJOJ STREIKUOJA 
20,000 ANGLIAKASIŲ.
Pereitą subatą Belgijoj 

sustreikavo 20.000 anglia
kasių. Jie reikalauja pakel
ti pensiją pasenusiems dar-' 
bininkams.

Jonas Lapinskis mokino 
Joną Šarki iš Brightono au- 

Ant

Jave i kitą automobilių ir 
vieną žmogų užmušė, o 4 su
žeidė.

Pereitą nedėldienį Per Bo- 
’ stoną perėjo labai smarki 
1 perkūnija. Žaibas uždegė j 
: keliolika namų ir sudaužė 
• porą bažnyčių. Buvo baisi 

liūtis.

PRANEŠIMAS.
Dvi didelės Firmos persikėlė i Nau

jų Vietų ir paaugo dviem firmom 
daugiau" Dabar yra keturios firmos 
ir J. Balandis. _ _ i

Nauja vieta randasi senoje Baltic 
Statės vietoje po num. 361 Broadway. 
Kviečiame visus atsilankyti į naujų 
vietų.

PIKNIKAS
Spot Pond’e

yks i
13 d., 1930; 10:00 vai.:

N. Gendrolius. 
V. B. Ambrose. 
A. J. Namaksy, 
T. P. Grevis.

Uždraudė policijai koliotis.
Naujas policijos komisio- 

nierius Hultma.n Įsakė poli-: 
ci.jai, kad turint reikalų su j 
piliečiais jai nevalia nei ko-' 
liotis. nei rėkauti, nei kito-1 
kiais budais žmonių jausmu 
užgaulioti. Policija, jis sako'

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

I

i DR. J. MARCUS
I IŠ MASKVOS IR KAUNO
■ Specialistas slapty ir kroniškų ligų 
Į moterų ir vyrų kraujo ir odos.
į Elektriką ir 606 gydoma
j jei reikalas.
J 261 Hanover St, Boston, Office 7
> Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437.
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėiiomis iki 4 vai. po pietų.
•

PER “FORDŽIULAJU”
UŽMUŠTA 178 ŽMONĖS.

Švenčiant 4 liepos šventę 
kuri reiškia nugalėjimą An
glijos karaliaus ir apskelbi 
mą šios šalies nepriklauso
mybės, priprasta daug šau 
dyt ir žaisti visokiomis ug
nimis. Iš to pasidaro daug 
nelaimingų atsitikimų. Ši- 
met per 4 liepos buvo už
mušta iš viso 178 žmonės 
Fajerverkai užmušė 12. < 

. automobiliai 81. Kiti žuvo 
vandeny, o da kiti orlaivit 
nelaimėse. Nevv Yorke fajer 
verkai buvo uždrausti, vis 
dėlto 275 žmonės tenai bu 
vo atgabenti i ligonines ap
sideginę visokiomis ugni
mis.

METRIKAITIENĖ MIRĖ.
. Worcester, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia staiga mir- 
čia mirė .Metrikaitienė, ži
nomos dainininkės Metri- 
kaitės motina. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių.

MIRĖ CONAN DOYLE.
Ši panedėlį Anglijoj mirė 

Sir Arthur Conan Doyle, pa
garsėjęs rašytojas apysakų 
apie detektivus. Jis buvo au
torius plačiai žinomų pasa
kų. kurios eidavo bendru 
“Sherlock Holmes” vardu. 
Jis buvo taipgi pagarsėjęs 
kaipo spiritualistas, nes ti
kėjo i dvasias.

SENOJI VALDŽIA BOLI 
VIJOJ AREŠTUOTA.

Pereitam “Keleivy” ra
šėm. kad Bolivijoj Įvyko re
voliucija. Dabar žinios sa
ko, kad senoji valdžia jau 
sugrusta Į kalėjimus. Tvar
kos daboja ginkluoti pilie
čiai.

MELLONAS NORI PASI
GLEMŽTI 75 BANKUS.
Laikraščiai praneša, kad 

ždo sekretorius Melionas 
r milionierius Hillman ta- 
iasi supirkti Pennsylvani- 

joj 75 bankus.

TeL Porter 3789

Dr. John Rėpsiąs
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

881

Vėliausi. geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kronišky ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG^ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

!

Į
Parsiduoda pigiai groscrių storiu-

norlėlinio TJpnns- i kas’ biznis išdirbtas per 7 metus. Ga- neoenoje, Liepos i lima pirkti ir su stuba_ (28)Iv; 
į July 
i ryte.

šiame piknike mes turėsi
me visokių žaislų, kurie su
sidės iš visokių sportų ir 
žaislų. Puikios dovanos bus 
'duotos už išlošimą visokiuo-} 
<e žaisluose kaip tai bėgi
muose ir lenktynėse.

Turėsime užkandžių ir vi
sokių gėrimų. Visi atvažiuo
kite ir turėsite daug malo
naus ir linksmo laiko.

405 E. Third st., So. Boston, Mass.

Su $1,500 galit nusipirkti 
2-šeimynų namą.

Namas nesenai pastatytas, su vi
sais modemiškais įtaisymais, visos 
grindį s ąžuolinės, garu šildomas, ne
ša geras rendas, visada užimtas ir 
stovi geriausioj South Bostono vietoj 
prie jūrių kranto, kur miestas deda 
milionus dolerių visokiems pagerini
mams ir kur praperčių vertė už kelių 
metu bus labai aukšta. Įnešt reikia 
tik ŠI,500, ir namas jūsų. Ant įneštų 
pinigų gausit apie 33 procentus pelno 
metams. Dėl pllatesnių žinių kreipki
tės “Keleivio” redakcijon.

i

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurascs 
* Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

l

/

ne tam pastatyta, kad varto- _ Kviečia Lietuvių M. Ziny- 
tų šlykščią kalbą ir keiks
mažodžius. Ji privalo būti!
<u žmonėmis švelni ir man-' 
dagi.

S. JENELIUNAS 
ir 

BROADVVAY GARAGE. I . .1 Y ra energingų vyrų ir ga
bių savo amate. J. Joneliu-; 
nas arba P. Bulkaitis tik pa-! 
matvs automobiliu ir ištolo! 
gali pasakyti, ar automobi
lių reikia taisyti ar ne. ir ko 
automobiliui trūksta. Jene- 
’iunas būdamas BROAD
VVAY GARAGE gaspado- 
•iu gražiai jį tvarko ir šva- 
•iai užlaiko. P. Bulkaitis, au
tomobilių'' ekspertas, dirba 
rliena iš dienos prie Broad- 
way Garage, nes gerai pa-j 
:aiso ir nebrangiai ima. To 
garažo savininkas, P. Bart
kevičius, pastatė gerus dar
bininkus, kad dirbtų vieni 
dieną, o kiti naktį, ir prižiu-1 
retų automobilius geroj 
tvarkoj. Tuoj įdėjo 38 nau-i 
jas elekktros lempas, kadi 
butų šviesu kai dieną: kad! 
geso, aliejaus ir kitų daiktui 
netruktų ir kad butų visi 
patenkinti. Tad mums links
ma pranešti visuomenei, kad 
Broadvray Garage yra lietu
vių rankose ir gerai jam se
kas.* Beje, tame garaže yra 
vietos dėl 115 automobilių. 
Pilnai bus vietos ir tamstos 
automobiliui. Nepamirškit' 
numerio: 541 East 
way, So. Boston.

čios Komitetas.

Dabar M tik » P® apaadoo

" T' į Pirmu
Kartu

Lietuviu
1

’ Kalboje
—

sa Pa-
veikslais

i !

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Sauce, 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vorų pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

Af31 BROADVVAY, SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.
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■būna patenkinti} 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina* 
visiems ir visur} 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS }
} Lietuvis Graborius *
► 162 Broadvray, So. Boston, Mass.}
} Residence: 313 W. 3-rd street. *
► Telefonas: So. Boston 0304-W. }
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EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita apticka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielcs 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.—

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
micra Biblijos 5%x8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlins. I^abai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šis Bibliją ir tė- 
m yda mas j paveikslėlius, (kurie per- 
stato kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimai Kristaus), užmirš vi
sus savo va r žus ir džiaugsis jogiai to
kia knigą įgijo, jam bvs trumpi žie
mos vakarai.

KAIXA TIK SLOO
Norinti gaut šią Bibliją.
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Dr. MedLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė., BOSTON, MASS.g5ZS252S2SB52SESH52SeSeS25&E52SZS 

V Telefonas: So. Boston 1058.

I BayViewMotor|
y Peter Trečiokas ir
į Jos Kapojimas
y GERIAUSI LIETUVIAI 
y MECHANIKAI.
E Taiso visokios automobilius b 
C, gerai patarnauja.
C] Agentūra Studebaker ir Erakine
“j Reikale kreipkitės ir ganai* 
m patenkintų patarnavimų.
Kl Pardavimo vieta:
j 549 E. BROADWAT

rįj Taisymo vieta:
g I HAMLIN ST,
pj kampas E. Eight at,
g SOUTH BOSTON. MASS.
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ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

i

pinigas

arba registmotame laiške adresu: 

“KELEIVIS”
255 Broadway,
So. Boston. Mass 'L_ £
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Da Metai Išmokėjimai

PLUNBING & HEATING
POWERS & MEHEGANS 

500 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boeton 4599--------------- Milton 6211

%

PASAULIO
ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos taatą istoriją (hunu, persą,kiną), apie atsi- 

* radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauĘ Ir kryžiaus karus, apie garsų kiną- 
mongolą karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai -ir 
čigonai.” i

Knygoje yra daug paveikslą, iemlapią, piešįnią. Išleido 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, . SOUTH BOSTON, MASS.


