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L RUSIJOS SUSIKIRTO

GINČAI KILO DĖL 
MISIJOS.

GRAIKIJA PRITARIA EU
ROPOS VALSTYBIŲ 

SĄJUNGAI.
Iš Atėnų pranešama, kad 

Graikija pritaria franeuzo 
Briando sumanymui kurti 
Europos valstybių sąjungą

Rado 200 Žmonių 
Kaulus.

ANGLIJA NEĮSILEIDŽIA 
AMERIKOS MERGI

NINKO.

jon siųsti, ir siusiąs ją nežiu- arba taip vadinamas “Jung-į 
(nnt ar tai Valstybės Depar- tines EuroposValstijas. Ber 
tamentui patinka, ar ne. - - . »

Iždo Departamentas nori I Kongresas nesenai pri- kion sąjungon butų priimta 
siųsti delegaciją j Sovietus, ėmė naują muitų Įstatymą, ir Turkija, nors nepriklauso 
o Valstybės Departamentas sako Lowman. Sulyg to Įsta- prie Europos valstybių. Ita- 

tam priešingas.
Prezidento Hooverio ka

binete kilo dideli nesutiki
mai dėl siuntimo misijos Į 
Rusiją. Iždo Departamentas 
paskelbė, jog šiomis dieno
mis jis siunčiąs oficialę A- 
merikos valdžios atstovybę 
bolševikų žemėn, kad ji iš
tirtų tenai kalinių darbą. 
_A Y5;!’ , rodys, kad tą miško medžia

gą bolševikai paskui gabena 
Amerikon, tai ši šalis priva
lo uždaryti rusų miškui du
ris.

Jeigu Valstybės Departa
mentas nenori siųsti Rusijon 
oficialės misijos, tai tegul

Graigija norėtų, kad to-'
- ■Z* •

Visi buvo nukankinti kuni
gų inkvizicijos laikais.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

miestelyje Cuenca rasta 
baisus reginys iš inkvizici
jos laikų. Toj vietoj, kur sto
vėjo sena šv. Klaros semina
rija, i

Anglijos valdžia Įsakė; 
uostų valdininkams neįsilei
sti amerikiečio Earlo Car- 
roll’o, kuris yra pagarsėjęs 
New Yorke savo teatrais su 
nuogomis merginomis. Keli 
metai atgal jis buvo areštuo
tas New Yorke už Įtaisymo 
Teresei Daugeliutei šampa-

FAŠISTŲ SĄMOKSLAS.
DANGAUS NĖRA, SAKol KONFISKUOTA DAUGY- 

KUNIGAS. Į BE GINKLŲ.
Anglijos karaliaus kape- j;e ruošėsi smurtu nuversti 

lionas, kun. Charles E. Ra- 
ven, sakydamas šv. Petro

BE GINKLŲ-

respublikos valdžią ir ap
skelbė monarchiją.j rija, po žeme rasta urvas, o'11.0 maudynės, iš kurios susi- katedroj pamokslą pareitą 

pac^ tame urve 200 žmonių grob-’rinkę vyrai gėrė, kuomet nedėldienį pareiškė, kad nė- Šiomis dienomis Vokieti- 
. __ Manoma, 1__ ___ ___ _ e VT -

kuriuos elo sumanymui pasisakė jau žmones buvo kunigŲ nukan-.dėsi. Dabar vėl Nev»
. ‘ kinti dar 16-tame Šimtmety,' policija, suėmė kelias jo ak-

--------------- kuomet Ispanijoj siautė ink- torkas, kurios nuogos išėjo 
NUSIŠOVĖ ŽYMUS AD- • • ••

VOKATAS.
Stroudsburg, Pa. — Perei

tą sąvaitę čia nusišovė žy
mus advokatas, Riger L. 
Bumett, kuris keli metai at
gal buvo Jungtinių Valstijų 
valstybės gynėjas.

Tymo, Amerikon negali būt lija taipgi reikalauja, 1 ___ __________
Įleisti iš svetimų valstybių Turkija butų priimta. Brian- jaj Manoma, kad visi tie musų lietuvaitė nuoga mau- 
jokie produktai, kuriuos do sumanymui pasisakė jau žrnnnč* buvo Vnnio-n nukan- dėsi. Dabar vėl Nevv Yorko 
gamina kaliniai. Tuo tarpu pritarianti ir Paliokija. 
gi yra žinių, kad Sovietų Ru
sijoj bolševikai naudoja ka
linius kaipo valstybės ver
gus visokiems darbams dirb
ti. Ypač daug kalinių dirbą 
Rusijos miškuose prie me
džio apdirbimo. Jeigu pasi-

stybės Departamento valdi
ninkai nustebo. Jie pareiš
kė, kad Rusijon negali va
žiuot jokia valdžios atstovy
bė, nes tai butų priešinga 
Valstybės Departamento nu
statytai politikai. Tarp Ame
rikos ir Rusijos nėra jokių 
diplomatinių santikių, todėl 
valdžia negali savo atstovų 
bolševikų žemėn siųsti.

Bet Iždo Departamento 
sekretoriaus padėjėjas Low- 
man sako, kad jis esąs pasi
ryžęs tokią delegaciją Rusi-

vizicija. ' į ant scenos šokti. Pats Car-
u- - i - i - i • roll išvažiavo dabar Euro- Valdininką sako jog kai todgl Anglija ir pasakė> 

kurie grobiai l-keletonai) kaj jį j0 nejsįĮeis jeigu jis 
rorlo, jog tie žmones mirė b dJ Jtena‘; gli ;J 
baisiose kančiose. Kai kurie. J _______ 
jų turi užveržtas virves ant'^i - 
kaklų ir kitų kūno dalių. Vie- Sprogimas Užmušė

I

j

Sovietų Atstovybė 
Kaune Įsipainiojo.

ra nei dangaus, nei pragaro, joj susekta didelis fašistų 
Žmonės, kurie pasakoja sa- sąmokslas prieš respubliką, 
vo vaikams apie dangaus Ir tai pasitaikė visai iš nety- 
karalystę, kur susėdę aniuo-' čių. Berlyne susikūlė auto- 
lai gieda giesmes, tokie mobilius su motorciklium ir 
žmonės skelbia pagonybę,j šitoj nelaimėj buvo užmušti 
sako šitas anglų kanaunin-|du asmenys, vienas vyras ir 
kas. Nėra nei dangaus, nei,viena moteris. Norėdama 
rojaus, nei pragaro, jis sako. į nustatyti jų asmenybę, poli- 

-------------- jcija pradėjo jieškoti jų kiše- 
j ir rado 

laiškų, iš kurių pasirodė, 
kad fašistų organizacija tu
ri didelius sandėlius ginklų 
ir jau į-uošiasi prie smurto. 
Ginklai buvo sudėti privati
niuose namuose. Policija 
tuojaus padarė eilę kratų ir 
rado daugybę šaujamų gin
klų, jų tarpe net kulkasvai- 
džių, bombų ir daug amuni
cijos. Viskas buvo tuojaus 
konfiskuota ir keliolika as
menų areštuota.

Pasirodė, kad užsimušęs 
vyras vadinosi Doerre, o žu
vusi su juo mergina buvo tū
la Elizabetha Hanke. Polici
ja sako sužinojusi, kad 
Doerre buvo slaptas fašistų 
oiganizacijos instruktorius; 
jis juos organizavo ir moki
no karo strategijos. Mergi
na buvusi policijos departa
mento tarnautoja ir teikda
vo fašistams visokių žinių iš 
čia. Doerre irgi buvęs poli
cijos narys. Todėl manoma, 
kad prie fašistų suokalbio 
priguli daug policijos valdi
ninkų ir armijos karininkų. 
Berlyne dabar laukiama, 
kad prasidės fašistų areštai 
kariumenėj.

----------------- vija prauejo jiesKOi
UŽAREŠTAVO $3,000,000 ™uose dokumentų

BANKININKO TURTO.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kad Manches- 
terio miestely užsidarė Mer- 
rimack River Savings Ban
kas, kuriame buvo sudėta 
daug ir lietuvių pinigų. Da
bar valstijos bankų komisio- 
nierius užareštavo privatinį 
to banko kasieriaus turtą, 
išviso $3,000,000, ir reika
laus, kad iš to turto butų at
lyginta nukentėjusiems žmo
nėms.

nos moteries kaulai buvo 
pririšti virvėmis prie uolos. 
Matyt, inkvizitoriai pririšo 
tą moterį dar gyvą prie tos 
uolos ir paliko ją taip urve, 
pakol ji besikankindama 
mirė.

i urvą yra nedidelis inėji- 
mas per viršų. Jokių langų 
nėra. Taigi sumesti tenai ne
laimingi žmonės negalėjo 
gauti nei oro. Prie inėjimo 
rasta veidrodis, Į kuri žiū
rint galima buvo matyt, kad 
žmonės tenai kankinosi.

Urvas, matyt, buvo kuni
gų vartojamas 'kaipo kalėji
mas, kur buvo grūdami visi 

_ _ . Romos popiežiui ir jo baž-
komunistų 16- nes 300,000 naujų narių, tai -ny čia i nepaklusnus žmonės. 

" ‘ - visgi nemažas žmonių bu- Ant to kalėjimo stovėjo se-
rvs. Bet jeigu atsiminsim, na šventos Klaros seminari- 
kad gyventojų skaičius A- ja, kur keli šimtai metų at- 
merikoje pereitais metais gal mokinosi kunigai. Šita 
pakilo daugiau kaip 1,000,- seminarija senai jau buvo 
000, o tikinčiųjų pribuvo apleista ir baigė griūti, bet 
tik 300,000, tai tuoj pama- šiomis dienomis buvo nutar- 
tysime, kad 700,000 žmonių ta ją pataisyti, ir betaisant 
pereitais metais nuėjo jau rasta po ja tas baisus skle- 
šalin nuo bažnyčių. Į pas su žmonių kaulais.

> Daugiausia nuostolių turi 
£7 katalikų bažnyčia, nes 1928 
1C1 metais jos išpažintojų skai- 
- čius paaugo 360,153, o 1929 

metais jau vos tik 77,307.
j, tai vra visai neturalus pirmininku kas reiškia, jog ,.(>jskin • Tikba iasi 

Stalinas patikėjo jo pnza- žmoniJ tam5umu Apšvietą 
dams remti komunistų par- mok'įlas kjl 
tijos centro komiteto politi- ‘
ką. Kaip žinia, Rykovas pri
klauso dešinių komunistų__________
frakcijai ir aštriai kritikavo NOR, $5 000 už KATINĄ_ 

dėl buvo manoma, kad jis' Lexmgton, ky. —- Sen- 
bus jau iššluotas iš komunis- eia aP','
tų partijos laukan; ištikru-dent1^ 
ju gi jis pasiliko . valdžios 
viršūnėse ir ant toliau.

tikinčiu jų okaicius
Eina Mažyn. -

New Yorke^. leidžiamas 
jis paaiškina, kaip kitaip “Christian Herald” padarė 
šios šalies vyriausybė galėtų metinę bažnyčių apžvalgą 
tuos dalykus sužinoti, sako ir atrado, kad tikinčiųjų 
Lowman. Noroms-neno- skaičius Amerikoje 

roms, delegaciją reikia siųs- kiai krinta.
ti. Ji busianti’ siunčiama ne visų tikybų bažnyčias ir pa- 
tiesiog iš Amerikos, bet iš rodo, kad 1928 metais tikin- 
Europos. čiujų skaičius paaugo 1,000,-
----------------------------------- 000, o pereitais metais prie

auglio buvo jau vos tik 
300,000.

Paviršium žiūrint gali iš
rodyt, kad ir tai nebloga.

i

i

smar-
Laikraštis ima

Pas jos sargą rasta 
komunistų archyvas.

Atėję Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad Kauno žvalgy
ba užuodė, jog iš Sovietų at
stovybės tenai yra platina
ma nelegalė komunistų lite
ratūra. Taigi 18 birželio 
žvalgyba padarė pas buvusi 
Sovietų atstovybės sargą 
Botyrių kratą ir rado pas ji 
didžiausi bolševikų literatū
ros arcchyvą. Konfiskuota 
apie 300 svarų visokių raštų. 
Areštuoti du asmens, Boty- 
rienė ir' Chaimas Notalevi- 
čius. Jie turėjo netikrus pa
sus.

Be to da žvalgyba sužino
jo, kad už Kauno, prie 7-tc 
forto, komunistai dažnai lai
ko slaptus susirinkimus. Vie
ną tokių susirinkimų žval
gyba užklupo ir suėmė: Če
paiti, GlezerĮ ir MilnerĮ. Jie 
buvo suimti kaip tik tuo lai
ku, kada Glezeris buvo at
nešęs Čepaičiui slaptą raštą 
iš sovietų Rusijos. Paaiškė
jo, kad tikra Čepaičio pa
vardė yra Šimkus. Jis da
bar buvo užėmęs suimtoje 
komunistų vado Vireliuno 
vietą.

Komunistą Kong
resas Pasibaigė.
Rusijos 1 

tasai kongresas Maskvoje 
jau pasibaigė. Prieš išsi- 
skirstvmą buvo išrinktas 
Politbiuras, Į kuri inėjo šie 
asmenys: Aleksiej Rykov, 
Klement Vorošilov, Michail 
Kalinin. Jan Radziutak, Jo- 
sif Stalin, Kubyšiow, Sergei 
Kirov, Molotov, Kaganovič 
ir Kossior.

Kaganovič, Kirov ir Kos
sior- yra nauji nariai, o visi 
kiti seni išrinkti.

Be to, Rykovas buvo iš
rinktas liaudies komisariato

I

todėl tikin
čiųjų skaičius turi eiti ma
žyn.

mo užtai, kad jis nušovė jos 
katiną, kuris naktimis rėk
davo ant tvoros ties jo lan
gu ir neduodavo jam užmig
ai. Ar ji gaus ką, da nežinia. 

nu-1 ---------------

LAIVAS UŽMUŠĖ 
BANGINĮ.

Nevv Yorkan atėjo garlai
vis “Samaria,” kurio pasa- 
žieriai susijaudinę pasako
ja, kaip jiems matant dide
lis banginis (vielioribas) su
simušė su jų laivu. Sako, 
banginis priplaukė prie lai
vo šono ir staiga nėrė po lai
vo apačia. Laivas buvo 
smarkiai sukrėstas ir tuojau 
ant vandens pasirodė krau
jas. Vanduo paraudo pei 
kokį šimtą pėdų aplink lai
vą. Pasažieriai mano, kad 
laivas banginį užmušė.

IR KAUNE BUS LAISVOS 
KAPINĖS.

Pereitame “Keleivio” 
mery rašėm, kad Telšiuo- DUMBLAS UŽNEŠĖ MIE- 
se kuriasi laisvos kapinės. STO GATVES IR NAMUS. 
Dabar teko sužinot, kad ir! Per Idaho ir Utah valsti- 
Kaune bus tokios kapinės.'jas pereitą sąvaitę perėjo 
Ir čia jas steigia ne privačiai kelios viena paskui kitos 
žmonės, bet miestas. “Lie-(baisios liūtys. Lietus taip py- 
tuvos Žinios” rašo: “Kauno;lesi, tartum debesiai butų 
miesto valdyba esanti nusi-jpraplyšę. Vanduo bėgda- 
rtačiusi netolimoj ateity mas nuo kalnų pridarė labai 
Kaune atidaryti kapus ir daug blėdies. Ūnion Pacific 
iems žmonėms, kurie gyvi gelžkelis vienoj vietoj tapo 

būdami buvo laisvi bet ko-i ’ 
kių tikybų, nepriklausė jo- pėdų storio 
kiai religijai. Vieta tiems ka- gio.' f 
nams dar nepaskirta, bet taipgi buvo užneštos dumb- 
Įieškoma. ŠĮ kulturingą'lu vietomis iki 12 pėdų sto- 
Kauno miesto valdybos žygį'rio. Skiepai visi pilni dumb- 
reikia tik sveikinti, ir laukti lo, o žemesnėse vietose ir 
kad tokie būtinai reikalin- namai palaidoti po dumblu, 
gi kapai juogreičiau butų Nuostoliai apskaitomi i $1,- 
itidaryti.” ’ 1000,000.

užneštas dumblo klodu 35
____» ir 300 pėdų il-
Salt Lake City gatvės

lo, o žemesnėse vietose ir

000,000.

Nužudytas Žmogžu
dys Gyvena.

Estijoj dabar svarstomas 
klausimas, kas daryti su ka
liniu. kuomet jis būna pa
smerktas miriop ir legaliai 
nužudytas, bet paskui atsi
gauna ir gyvena? Ar gali 
valstybė jį antru kartu žu
dyti, ar ne?

Estija yra nauja respubli
ka. Ji randasi prie Baltijos 
jūrių, tarp Latvijos ir Suo
mijos. i šiaurę nuo Lietuvos. 
Rašydami naujai valstybei 
Įstatymus, 
Įrašė, 
riop piktadarys gali pasi
rinkti sau vieną iš dviejų 
mirties priemonių: kartuves 
arba nuodus. Ir jie nurodė 
Įstatymuose, kiek reikia jam 
duoti nuodų, kad jis nuo jų 
mirtų.

Šiomis dienomis estų teis
mas pasmerkė miriop pagar
sėjusi rusą žmogžudį, Serge
jų Vasilenką, ir davė jam 
nuodus ar kartuves. Jisai 
pasirinko nuodus. Daktarai 
sutaisė jam nuodų ir jis juos 
išgėrė. Bet jis nuo jų nemirė. 
Jis sunkiai nuo jų apsirgo ir 
kankinosi kelias sąvaites, 

■ bet pasveiko ir vėl gyvena. 
Taigi Estų teisininkai dabar 
ir svarsto, ar galima jį antru 
kartu žudyti, kada syki Įsta
tymų reikalavimas jau išpil
dytas, ar ne?

estų teisininkai 
kad pasmerktas mi-

144 Angliakasius.
Vokietijoj, netoli Neuro- 

dės, pereitą sąvaitę Įvyko 
baisus sprogimas Wences- 
laus anglių kasykloj. Iš 193 
buvusių tenai darbininkų iš
sigelbėjo vos tik apie 50. Už
muštu esą 144. Kiti sunkiai V *-
sužeisti.

Sprogimo priežastis buvo 
anglies dujos, kurių dėl pra
stos ventiliacijos kasykloje 
buvo prisirinkę. Visi lavo
nai iš kasyklos da neišimti. 
Tie, katruos išėmė pereitą 
sąvaitę, jau palaidoti. Šer
menys buvo pereitą nedėl- 
dienį. Jose dalyvavo 20.000 
žmonių. Įvairių darbininkų 
organizacijų atstovai buvo 
suvažiavę automobiliais iš 
visų Vokietijos kraštų. Šer
menų procesijai einant grie
žė Suvienytų Angliakasių 
kapelija iš Silezijos.

Grabai su lavonais buvo 
sudėti ant troku ir pašarvuo- 
ti juodu audeklu. Ceremoni
jos pasibaigė Suv. Daini
ninkų Draugijos giedojimu, 
kuris buvo pertraukiamas 
giminių ir likusių našlaičių 
verksmais. Apie 50 žmonių 
apalpo.

PASKALAI APIE SUKI
LIMĄ ITALIJOJ.

Francuzijoj pereitą są
vaitę pasklydo žinios, kad 
Milane ir kituose Lombardi
jos miestuose prasidėjo su
kilimas prieš dabartinę Ita
lijos valdžią su karalium ir 
Mussoliniu priešaky. Sako
ma, kad karalius Emanuelis 
jau pareiškęs noro rezig
nuoti. Francuzų vyriausybė 
tečiaus netiki, kad tuose pa- 
skaluose butų kiek teisybės. 
Nors liaudis fašizmui prie
šinga, bet kol kas ji da netu
ri jėgų nuversti ji.

PROHIBICIJA KAŠTUO
JA $959,872,870.

Prohibicijos priešininkai 
pradėjo vilkti Į aikštę fak
tus, kurie parodo baisių nuo
stolių kraštui iš to kvailo Įs
tatymo. Pereitais metais pro
hibicijos Įstatymo vykina
mas kaštavęs šios šalies žmo
nėms net $859,872,870. Vien 
jūrių pakraščių sargybai pa
laikyti šiais metais kaštavo 
$15,000,000.

SUDEGĖ DU LAKŪNAI.
Elmira, N. Y. — Pereitą 

nedėldienį čia nukrito su or
laiviu du lakūnai. Orlaivis 
sudužo, užsidegė gazolinas 

Į ir abudu lakūnai sudegė.I

Nedarbas Visame 
Pasauly.

Pereitą sąvaitę Anglija 
paskelbė, kad ji turinti 
1,890,000 žmonių be darbo. 
Vokietija sako, kad jos be
darbių skaičius siekiąs 2,- 
636,000 žmonių.

Ne tiek šitie skaičiai yra 
liūdni tuo, kad jie tokie di
deli, kiek tuo, kad kas sykis 
eina vis didyn. Pavyzdžiui, 
Į vieną sąvaitę Anglijoj be
darbių priaugo 75,000. o nuo 
pereitų metų jų skaičius pa
šoko daugiau kaip 750,000. 
Vokietijoj per metus laiko 
bedarbių skaičius pakilo 
900,000.

Tuo pačiu laiku milionai 
darbininkų vaikščioja be 
darbo Amerikoj, Italijoj ir 
kitur. Vienoj tik Francuzi
joj darbai eina kiek geriau.

Bolševikai sako, kad vie
natinis nuo nedarbo vaistas 
yra bolševizmas. Todėl jie 
rengia bedarbių demonstra
cijas ir kviečia darbininkus 
rašytis prie komunistų parti
jos. Jiems taip daryti, žino
ma, liepia Maskva.

Bet bolševikai užtyli fak
tą, kad ir Rusijoj šiandien 
siaučia baisus nedarbas. 
Kiek tenai bedarbių yra, 
sunku tikrai pasakyti, bet 
manoma, kad jų bus Į 10,- 
000.000. Taigi pasirodo, 
kad nedarbo klausimą išriš
ti netaip jau lengva, kaip 
komunistų agitatoriai pasa
koja.

RADO NORSĖS KŪNĄ
UPĖJ.

Levviston, Me. — Čia nuo 
tilto nušoko upėn Miss Ire- 
ne. E. McKenney, 20 metų 
amžiaus norsė. Jos kūnas 
išgriebtas vėliaus. Ji buvo 
iš South Bostono Carney ka
talikų 
Sakoma, 
priežastis 
mas ir nepasisekimas išlai-Itis paliečia t 
kyt kvotimus. Ipiktadarius.

Voldemaras Tar
domas.

Amerikoje senai jau bu
vo žinių, kad Kauno fašistai 
areštavę Voldemarą, kam 
jis kritikavo jų politiką per 
laikraščius. Lietuvos spau
da tuomet šitas žinias užgin
čijo. Bet dabar jau patvirti
na, kad fašistai Voldemarą 
“čiupinėja” ir uosto, ar ne- 
perdaug jis jiems priešin
gas. Kauniškė “Idiše štim- 
me” dabar praneša, kad pas 
Voldemarą buvo atsilankęs 
Kauno apygardos teismo 
prokuratūros atstovas ir tar
dęs ji, kodėl jis kritikavo 
per laikraščius dabartinę 
Smetonos politiką. Už tokią 
kritiką Voldemaras galis pa
tekti i teismą.

Voldemaras atsakęs, kad 
dabar laikraščiai yra cenzū
ruojami, ir jeigu cenzūra jo 
pareiškimus praleido, tai 
valdžia negali prie jo kabin
tis.

VOKIETIJA PADARĖ SU
TARTĮ SU AMERIKA.
Berlyno žiniomis, Vokie

tijos valdžia pasirašė sutar- 
davatkų ligoninės, itį su Jungtinių Valstijų val- 

kad savžudystės'džia dėl prasikaltėlių išda- 
buvo persidirbi- vimų. Manoma, kad sutar- 

tik kriminalinius
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ĮSPĖJA SLA. NARIUS NE- dybą^iš ištikimųjų SLA. na-; “Išdavikas,” “veidmai- 
,” “biaurybė,” "nacha- 

.c,” “avantiūristas.” “bjau
rus.” "ištikimas šunelis,” 

“padauža,” 
ir "negar-

LIETUVIŠKI FAŠISTAI 
ARGENTINOJE APSI- 

SKANDALIJO.
Iš Argentinos mums pri

siųsta pluoštas ispaniškų lai-' 
kraščių, kur plačiai rašoma; 
apie “baltosios vergijos” j 
bizni, kuri varęs žinomas te- , 
nai lietuvių “milionierius”i 
Jokūbaitis ir kiti fašistai.

Jokūbaitis buvo areštuo-! 
tas ir esąs kaltinamas par
davimu tūlos M. Pavilonie-į 
nes Į paleistuvybės namus.

Kada ponas Jokūbaitis 
tapo uždarytas policijoj už
grotų, tai ji gelbėti tuojaus į 
atbėgęs Lietuvos fašistinio 
konsulato sekretorius Si e-į 
ponaitis. Šitas asmuo mėgi-į 
nęs prikalbinti Pavilonienę.į 
kad ji neitų liudyt prieš Jo
kūbaiti, pardavusi ją Į balto
sios vergijos namus.

Kalbamas čia Jokūbaitis 
yra tas pats žmogus, kuris! 
tūlas laikas atgal buvo pa-j 
siūlęs Argentinos lietuvių! 
socialistų laikraščiui pinigi-’ 
nę paramą, o paskui mėgi-i 
no socialistus atstumti ir lai-' 
kraštį paversti savo Įrankiu. 
Šitam jo planui karštai pri-j 
taręs Lietuvos konsulas ii , 
kun. Panulionis.

Bet dabar išrodo, kad ši
tas planas ponui Jokūbai
čiui nepavyko, nes vėliausi? 
“Pietų Amerikos Naujienų”! 
numeris jau drožia jam kai-; 
Ii ir pirmam puslapy skelbia; 
šitokia rezoliucija:

KLAUSYT KOMUNISTU, rių. Tokios valdybos sąsta- nys. 
Kaip žinia, _komu-iis;ai g®** ^CenlraTskŽirt’ 
zs s;:

j dvoa. Nuėjusieji su komuni- “išnaudotojas „
„ stais nariai bus skaitomi'bingai išmestas iš komunis- 

liuosu nom išstojusiais iš tų partijos” (reiškia, kaip ką 
SLA. ir neteks visų savo tei- komunistai ir “garbingai” 

. išmeta iš savo partijos’.).
Rubsiuvių organas “Dar

bas” sako, kad šitie keiks
mažodžiai, tai “Laisvės” re
daktoriaus Mizaros “bele
tristika,” nes jis “beletris
tu” save skaito.

nori suskaidyt SLA.

no ji SLA. “centru” ir ragi
na kuopas, kad jos siųstų 
savo mokesčius i lą "cent
rą.”

SLA. Pildomoji Taryba 
28-tame "Tėvynės" numery 
Įspėja kuopas, kad jos bol
ševikų agitacijos neklausy
tų ir savo pinigų jiems ne
siųstų. nes bus suspenduotos 
ir po 6 mėnesiu 
iš SLA.

Pildomosios 
pėjimas skamba

“3. Visi SLA. 
nori ir ateity pas 
Susivienijimo na; 
mis SLA. konsiti 
narnomis jiems te 
dotis Susivienijim 
užsimokėti savo 

imą ir .- 
prie sai 

Parti.i -
IIC VS

Baisus Skandalas
Argentinoje

“Elta” paduoda šitokių 
smulkmenų apie slaptą ko- 

j munistu darbuotę Lietuvo
je:

"Kaip jau buvo pranešta, 
kriminalinė policija šiomis die
nomis likvidavo labai svarbias 
komunistu jėgas. Pas vieną su
laikytą komunistų politbiuro, 
vedėją Zigmą Šimkų rastas di
delis pakietas atgabentos iš 
kaimyninės valstybės slaptos 
korespondencijos. Taip pat pas 

jį rasta kompartijos apyskaita, 
iš kurios matyt, kad komparti
jos išlaidos Lietuvoj per pasku
tinius mėnesius siekia 11.500 li
tų. Didesnė lėšų dalis buvo ski
riama komunistų veikimui Lie
tuvoj palaikyti ir teko centro 
komitetui. Taigi. Lietuvos 
kompartijos iždas yra ne cent
ro komiteto žinioj. Iš apyskai
tos paaiškėjo, kad daugiausia 
pinigu išleista kompartijos ap
mokamiems darbininkams ir 
komunistinės literatūros gabe
nimui iš užsienių.

"Patekusio į policijos ran
kas slapto pašto įtalpą sudaro 
Angariečio rašybos instrukci
jos kompartijai dėl darbo tak
tikos.

"Taip pat yra įvairių patai
sų. pastabų dėl komunistų ak
cijos vedimo Lietuvoj."

Tose instrukcijose Anga- 
i rietis mokina savo tavoriš-

“Pietų Amerikos Lietuviu So-'čius Lietuvoje šitokios takti-įtraukti. bei dalis 
cialistų Sąjungos Taryba sa-’, * 
vo posėdyje, kuris įvyko birže-■ 
lio 8 d. 1930 m. (Partido Sočia-: 
lista secc. 3a.. Mentes de OcaĮ 
1683. Capital) sverstė J. Jaku-' 
baičio klausimą, kuris apgavy-- 
stės keliu pasigrobė Sąjungos 
organą ‘Pietų Amerikos Nau-’ 
jienos’ ir naudodamasis tuoj 
užvardinimu. provokuoja są-j 
jungos narius, skleidžia fašis-. 
tinę bei klerikalinę propagan-: 
dą. Tą visą turėdami omenyje. 
Taryba nutarė sekanti:

“1. Energiškiausiai protes
tuoti prieš toki J. Jokūbaičio j 
pasielgimą.

“2. Skelbti boikotą ‘Europa' 
Shipping Agency,” kurios J. -Jo-1 
kubaitis yra savininku.

“3. Kviesti Sąjungos narius 
ir visus darbininkus palaikyti 
ši boikotą.

“4. P. A. L. S. Sąjungos Ta
ryba prašo Partido Socialistą 
Centro Komiteto padėti šiame 
įvykyje su morale bei juridine 
pagalba.'

Gi paskutiniame to laik
raščio puslapy yra padėtas 
stambiomis raidėmis prane
šimas apie Jokūbaičio areš-| 
tą.

Taigi išrodo, kad tas po-! 
nas “P. A. Naujienų" jaui 
nebekontroliuoja, nes kitaipj 
laikraštis šitokių dalykų 
apie jĮ neskelbtų.

Mums smagu girdėti, kad 
susipratę Argentinos lietu
viai darbininkai taip ener
gingai kovoja prieš fašistų 
pasikėsinimą užgrobti jų 
laikrašti ir sunaikinti orga
nizaciją. Tečiaus norėtume 
Argentinos draugams pa
tarti, kad jų kova butų šva-J

I

KOMUNISTIŠKA “RELE- 
TRISTIKA;”

Štai kaip “Laisvė” kriti
kuoja buvusį savo tavoriš- 

fšbrauktos Jankauską:
4

i

Tarybos 
i tai'o:

A*

* une

yįso-
K i’’-

AR ŽINOTE, KAD -
Dabar yra priimta vadin-.rus prieš Įvairias rukštis ir

Argentinos valdžia turi to
kius apie jį rekordus, kad 
Argentinos pilietybės jis ne- 
kucmet negautų. Antras da
lykas, jis tai padarė dėl to, 
kad teisiant pz rufijanystę, 
ji neveža Ugninėn Žemėn, 
bet gali išsiųsti Lietuvon.

Dabar tie ponai — Jokū
baitis, šocikauskas, kunigas 
Janilionis ir konsulas Ma
čiulis — sudaro Buenos Ai
res lietuviškos visuomenės 
erzac-elitė. Kuomet sveiki
nasi. tai senas Jokūbaitis vis 
pliaukštelia šundaktarie- 
nės ranką: mat, abiejų žmo
nos žino “Zwi Migdai” ir ki- 

Ten kalbama, tokius gešeftus.
Argentinos lietuvių darbi- 

T pasipikti- 
šaikos darbais ir 

spauda griežtais protestais pasmer-

Lietuviškas “milijonie
rius” Argentinoje, Jokūbai
tis, pasirodė esąs mergų 
agentas. Jo bendradarbiai, 
Pranas Šocikauskas su žmo
na, o taipgi konsulas Mačiu
lis su sekretorium Steponai
čiu. buvo pašaukti policijon 
birželio 13 dieną. Kunigas 
gelbsti Jokūbaitį, nes pasta- 
rasai yra parapijos iždinin
kas ir geras katalikas.

Klerikalų-fašistų užgrieb
tos “Pietų Amerikos Naujie
nos” savo 27-tame numery 
parašė dideli Įžanginį straip
sni tokiu antgalvių: “Dide
lis pavojus gręsia — susiru- 
pinkim visi.” ’T'~“ 1K"
kad lietuvių tarpe esą mer- 
gų agentų, ir kad juos greit ninku visuomenė 
paskelbs. Bet tą pačią dieną no šios 
vietinė Argentinos : 
paskelbė vardus lietuviškų juos 
rufianų, kurių vadas ir fi- griebė darbininkų laikraštį 
nansuotojas yra Jonas Joku-, “Naujienas.” Žmonės subu- 
baitis, dviejų paleistuviškų rė pajiegas ir birželio 17 
kavinių dalininkas ir laivų dieną jau pasirodė “Pietų 
agentūros savininkas. Bir- Amerikos Naujienos” lei- 
želio 13 dieną policija su- džiamos pačios Pietų Ame- 
areštavo Jokūbaitį ir jo ben- - ’ • • ~ ‘
dradarbi Wutkevičių ukrai
nieti, už pardavimą Moni
kos Pavilonienės i paleistu
vybės namus. Jokūbaitis pa
kratė mašną, ir ant rytojaus 
tapo po kaucija paleistas. 
Šundaktaris Pranas Šoci
kauskas, kuris kelis metus 
čia vartojo Lietuvos žirgvai- 
kiu papuoštą blanką reko
mendacijoms pardavinėti ir 
vadinosi Lietuvos valdžios 
legatu, taip gi i šitą skandalą 
Įveltas.

Šaika iš Jokūbaičio, šun
daktario, Mačiulio ir kuni
go, užgrobė “Naujienas,” 
valstybiniai nusistačiusį lai
kraštį. bet jie nepaliečia ko
munistų “Rytojaus,” kuris 
yra anti-valstybinis... Šoci
kauskas baltosios vergijos 
operacijas veda per savo 
žmoną, kas policijoje tapo 
darodyta. Jokūbaitis su Šo- 
cikausku pakliuvo už par
davimą minėtos Pavilonie
nės ir dar kelių merginų. 
Gelbėjo Jokūbaitį jo advo-,

t i aukšto ūgio žmonėmis vi-turi savybę sutraukti dujas, 
-us tuos, kurie turi 175—200 ypač vandenili. Šiuo metalu 

elektros srovė gali eiti viena 
kryptim. Taniai žemėje pa
sitaiko labai retai ir nedide
liam kieky.

js tuos, kurie turi 175—200 
centimetrų (centimetras be-! 
veik lygus pusei colio). Tie. 
kurių ūgis prašoka 200 cen
timetrų, yra laikomi milži
nais. Iš tokių milžinų yra pa
garsėję šie: Anglijos kara
liaus Jokūbo I tarnas Passus, 
kuris siekė 234 centimetrus, 
paskiau eina vokietys Miu
leris, turėjęs 256 centimet
rus. Dar aukštesnis buvo 
Patrikas O’Brien, kurio auk
štis buvo 268 centimetrai. 
Didžiausias lig šiol žinomas 
žmogus milžinas buvo aust- 
rietis Vinkelmeieris, kuris 
24 metų amžiaus pasiekė 
273 centimetrų aukštumo. Iš 
moterų aukščiausioji buvo 
Marija Vedde, mirusi Pary- 

reikš prasižengimą prieš SI..A. žiuj 1885 metais. Jos Ūgis 
konstituciją ir prieš s. I.. A. buvo 265 centimetrai.
36-to Seimo nutarimu

I

Susivieni 
sidėjimo 
munistu 
sudaryto
Neužsimokė.iimas laiku nari
niu mokesčių į Centrą >ulyg; 
SLA. konstitucijos nurodymo, 
reiks neužsimokčjusių narių; 
suspendavimą ir po šešių mė
nesių neužsi mokėjimo išbrau
kimą iš Susivienijimo. Taip 
pat prisidėjimas kuipos ar jos. 
narių dalies prie sauvalingo1 
ir neteisėjo Komunistų Parti-i 
jos vadovybėje esančio centro!

Paukščių ženklinimas pa
deda nustatyti jų amžiaus il
gi. Paukščius ženklina už
dedant ant kojos lengvą 
aliuminijaus žiedeli su pa
žymėjimu. Taip antai, pa
ženklinus dar lizde esančią 
kregždę, ją rado negyvą po 
10 metų ir 11 mėnesių. Iš vi
sų mažų paukščių ilgiausią 
amžių, pasirodo, turi lakš
tingalos, kurios sulaukia net 
16 metų. Tuo budu. mažų 

; paukščių šeimynoj lakštin
gala yra tikras Matuzelis gy- 

įvenimo ilgumo atžvilgiu.

ž už tai, kad jie už-

Jei Maskvos agentams pa- Platina, 
sisektų kurią kuopą >uklai- auksas, yra 
dinti ir ją savo pusėn pa- 
...... ........... /.„..s nariu pasi
liktu SLA. konsitucijai ir

"Vesti agitaciją spaudoj ir, Seimo nutarimams ištikima, 
gyvu žodžiu, šiai agitacijai pa-jtai tokiems nariams 
naudoti ne vien nuošaliai ren- į Pildomoji Taryba pataria vadinasi "tantal. 
giamus masinius
bet ir Įvairių darbininkų susi-(
rinkimus,
reikalams.
prieš visų
surišti ją
prieš SSSR.
munistu šventės
voliucinėmis dienomis.
dinti
pav..
kąms.
viams
kur komunistų darbas neveda
mas. Knygelės turi būti su
krikščionių demokratų firma.
Jos dalinamos tamsiems mies
to ir kaimo darbininkams, fe-
derantams ir tt.”

Centro komiteto nariams 
griežtai draudžiama lanky
ti kuopų susirinkimus. Su

kos:
"Vesti agitaciją

šiai agitacijai pa-jtai tokiems nariams SLA.
i • * *

susirinkimus.' tuojaus sušaukti susirinki- Lalas 
j1 .

Saukiamus kitiems
Paaštrinti kovą 

tikybų bažnyčias ir 
su vedama akcija 

Kalėjimuose ko- 
pažymėti re- 

Spaus- 
ivairias knygeles, kaip 
‘Pasakojimai darbinin- 

'Pasakojimai karei- 
ir tt. Jas išplatinti ten,

■ kuopų nariais susieina tiktai...

I

ri ir nuosaki. Nereikia savo 
priešininkų pravardžiuoti ir 
niekinti. Reikia juos mušti 
aštriais, bet švariais argu
mentais. Pravardžiavimas 
nieko neįtikina, tik žemina 
pati pravardžiuoto ją.

rikos Lietuvių Socialistų Są
jungos. Dabar šitam laikraš
ty bus keliami viešumon vi
si šocikausko-Jokubaičio 
šaikos darbeliai ir provoka
cijos, kurioms jie buvo pa
naudoję Sąjungos vardą.

Skandale pasekmės.
Policija, advokatai ir ge- 

šefto kritimas sugadino ūpą 
Jokūbaičiui, jo šundakta
riui ir konsului su kunigu, 
kurie Jokūbaičio mašnos 
galybe save reklamavo. Jo
kūbaičiui ir šocikauskui 
žmonės drasko akis, kad su- 

•• ėmė žmonių pinigus, o Lie- 
tuvoje neišmokėjo ir laiva- 
įkorčių neišsiuntė. Jokūbai
tis jau neišmoka savo tar
nautojams algų. Paliuosavo 
iš darbo visus lietuvius: Čiu- 
čeli, Žideli. Stepaitį ir kitus. 
Pasiliko su lenkais, kunigu 
ir konsulo sekretorium Ste- 

‘ ponaičiu, kuris iš jo korido
riaus neišeina.

Dabar eina .didelė kova 
tarp šarlatanų šaikos iš vie- 

katai ir šundaktariai, bet tei- no5 pusės, ir socialistų Są- 
sėjas Rodriguez Ocampo vis- ‘jungos J r .jos rėmėjų iš kitos 
tiek iškėlė bylą. į 7“

Pilietę Julę Malevičiutę,sėj bu;
-Jokūbaitis taipgi buvo Įda
vęs paleistuvnamin. bet ji iš Į Redakcijos prierašas: — 
ten ištrukus atėjo pas ji ir Atskirame rašte Proletaras 
prie visų žmonių sviedė jam paduoda smulkesniu žinių 
akvsna 17 pezų, kuriuos apie tai, kaip pavijOnienė 
“uždirbdama” palydėjo sa- bnvo parduota i nedorybės 
vo dorą ir sveikatą. Konsu- namus. Apystovos tokios: 
las tų moterų skundų nepri- 'pavil()nienės VVras buvo su
ėmė: liepė ateit už metų. įžeistas prie darbo ir išėjo iš 

Konsulo sekretorius Br. proto. Jo reikalais rūpintis 
Steponaitis policijoje aiški- apsiėmė Jokūbaitis. Pavilo- 
nosi, kad jis su mergų par- nienė tuo tarpu atsidūrė i di- 

i avimais nieko bendro ne- džiausi vargą, net valgyt ne
turįs. Esą, tai Jokūbaičio turėjo. Jokūbaitis tada iš
verstas ir specialybė. Lydė- ?juntė PavilonĮ i provinciją, 
damas namo iš policijos Pa- 0 jo žmoną nusiuntė su Šoci- 
vilonienę konsulo raštinin- kausko ' * ---- --
kas baugino ją, kad neitų i 
teismą ir nejieškotų teisy
bės, nes, girdi, Jokūbaitis 
turi pinigų ir gali daryt ką 
tik nori.

Labai Įdomu pažymėti ir 
tai, kad -Jokūbaitis yra čia 
kunigo Janilionio organi
zuojamos katalikų parapi
jos iždininkas ir garbės na-1 
rys. Parapija tikrai gali tu-| 
rėt “pasisekimo,” kai tokie 
dorovės apaštalai ją organi
zuoja.
Kaip į visa tai žiuri lietuvių 

visuomenė?
Kaip tik ispaniški laikraš

čiai patalpino Jokūbaičio 
agentūros nelaimingų mo
terų paveikslus ir plačiau
sius aprašymus, tai senesni 
čia lietuviai visiškai nenu
sistebėjo: — žinome mes tą 
rufijaną, kuris iki tol tarp 
lietuvių nesirodė, kol nepa
kvipo jam lietuviški pezai, 
kalbėjo žmonės. Jis pasi
ėmė Lietuvos pilietybę, nes

Švedija randasi Skandi
navijos pusesaly. Žemės plo- 

i to atžvilgiu, ji yra 8 kartus 
■didesnė už nepriklausomą 
'Lietuvą. Gyventojų ji turi 

Technikos ir 6 milionus su viršum. Dau- 
reikatams yra giau kaip pusė krašto apau- 

kurisjgusi mišku. Bemokslių be- 
. .... Jų pinigai vadi-

yra brangesnis ir užį naši kronomis. Krona lygi 
daliną. Jis yra labai atspa- 27 Amerikos centams.

arba baltasis 
sunkiausiai su

tirpinamas, todėl ir labai 
brangus, brangesnis už auk- 
-ą. metalas, 
medicinos 
vartojamas metalas, 1

” šitas me-įveik nėra.

mą ir išsirinkti kuopos va!-,t

tikri agitatoriai, ku- 
Maskva moka tikrai 

algas, kitaip' 
vadinamas. I 

čia AngarietisJ 
Aleksa, kuris

tam 
riems 
buržuaziškas 
“sendvičiais

Alinimas 
tai Zigmas 
prieš karą daug rašinėdavo 
i Amerikos laikraščius ir pa
sirašydavo "Z. A.”

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
RYGOJE.

Rygoje pradėjo eiti revo
liucinės dvasios lietuvių lai
kraštis, “Darbininkų Bal
sas.’’ Mes gavom 2-ro jo nu
merio visą pluoštą. Turinys 
margas ir gyvas. Žada eiti 
du kartu i mėnesi. Kaina 
metams, . $1.00. Adresas 
toks: Riga, pasta kašte
No. 1209, Latvia.
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Maloni ir gabi, bet neturėjo draugu

I
: pusės. Laimės tie, keno pu- 

is teisybė ir vienybė!
Proletaras.

Jokūbaitis tada iš-

SKAUDUS KULTURNE- 
ŠIO LIKIMAS.

Taip “Tėvynė” vadina 
komp. Miko Petrausko tra
gediją. Paminėjusi iš “Ke
leivio” žinią, kad Mikas iš-j 
vyko Lietuvon nusiminęs, ji 
sako:

‘ Taip, nusiminęs. Ir nenuo-! 
stabu, kad gerb. Petrauskas iš
vyko Lietuvon nusiminęs. Juk 
jis Amerikoje praleido gra
žiausius savo gyvenimo metus, 
tą visą laiką sunkiai dirbda-i 
mas lietuvių tautos kultūrinį! 
darbą. Ir ką už tą visą laimė
jo? Dvasiniai ir fiziškai su
triuškintas apleido Ameri
ką..."

Amerikoje gyvendamas' 
jis netik rašė kompozicijas, 
bet organizavo chorus, mo
kino. kėlė dainą, leido mu
zikos kurinius.

Bedirbant visuomenės ta-, 
bui atėjo senatvė ir... badas.' 

Ištikro, tai yra skaudus Ii-Į 
k imas! »

iki patyrė paslaptį....
^IBUTĖ atvyko pa^IBUTĖ atvyko pas Laimą ta diena ka

da ši maloni lietuvai'ė tapo iš darbo at
leista -Ji labai mylėjo Laimą, su kuria 
drauste dirbo dirbtuvėje Pas šią nedrąsią 
ateivę buvo kas tokio malonaus ir patrau
kiančio, bet ji negalėjo pasidaryti draugų 
ir ve ji vėi tapo atleista iš darbo—ji nusi
minę. žibutė nusprendė pasakyti jai tiesą: 
žmonės nepakenčia to nuo prakaitavimo 
paeinančio dvokimo. Tuomet Žibutė pasa
kė jei apie Lifebuoy ir kaip nuolatinis jo 
naudojimas padaro prakaitavimą nesuuo- 
džiamu. Dabar Laimo- ilgesio dienos pra
ėjo. Ji turi galybes draugų. .Ji žino lengvą 
būda išvengti užgavimą.

Niekas Nėra tpsaugotu.
Prakaitavimo dvokimas yra tai blogumas 

kurį žmonės retai sumini, bet Niekas ne
praleidžia nepastebėję. Tečiau jei mes, ne- 
priimsim kokia apsaugą, bet kuris iš mus 
gali tapti nekenčiamu ir to nežinoti. Mu
sų odos skylutės nuolatos prašalina dvoki
mą darančias išmatas—daktarai tvirtina,

kad maž-daug apie kvortą kasdien. Mes 
greit priprantam prie nuolat esamo dvoki
mo ir ant savęs nepastebim. Bet kiti pa
stebi.

Tai dėl tos priežasties milionai griežtų 
vyrų ir moterų priėmė Lifebuoy. Su Life
buoy gaii jaustis saugiu. Jo baltos, didelės, 
gerai valančios, aptiseptiškos putos išvalo 
odos skylutes—visai pašalina prakaito dvo
kimą—atgaivina jus ir padaro nepapras
tai švariu.

Geria usis
Veido spalvai 

lūs daro. Jis eina tiesiog į šaltinį 
spalvos negerumų—į 
skylutes.

Jo švelnios, veiklios putos greit persisėda 
j patį negerumo šaltinį—pabalusiems vei
dams grąžina sveiką, radijuojantį gyvu
mą. Jo malonus, oxtra-švarus kvapsnis— 
dingstis beplaunant—parodo, kad Life
buoy valo. Priimk Lifebuoy šiandie.

I.FVER BrothersCo.. Camhridge. ADrr.

jus ir padaro nepapras-

odos spalvos muilas.
Lifebuoy tiesiog stebuk- 

i veido 
užsikimšusias odos

Lifebuoy -ss"
stops bodų odor

“rekomendacija” Į 
koki tai “viešbuti,” kuris bu
vęs paprastas nedorybės ur
vas. Tenai šita moteris buvo 
uždaryta ir naudojama ne
doriems tikslams, pakol' ga
vo progos pabėgti.

I
BOLŠEVIKŲ “SAVI

KRITIKA.’’
Senas Vincas “Kapsiškai- 

zanavykiškoj trejankoj” 
dažnai duoda vėjo savo to- 
variščiam.

Kokio išsilavinimo žmo
nės prie bolševikų dedasi? 
Į tai Senas Vincas atsako: 
“Pas mus ateina tik nuo 
maldaknvgės.” Toliau jis 
“pipirina” pačią “Laisvę,’’ 
kad ji netik dedanti netiku
sias žinias, bet ir antgalvių 
suredaguoti nemokanti. Kai
po pavyzdi jis nurodo tokį 
antgalvį: “Kauno gatvėj 
arklys su vežimu butų pri
gėręs.” Teisybę, Vincai, sa
kai ! Kaip gali vežimas pri
gerti, kad jis gerklės neturi.



Vienas iš tavoriščių pirkta

$713.43.

KITAS SKALBIMAS

las—Rinso. Jis duoda V .-
tokias putas, kokia aš

f

Grafantuota:

kuriose parodo kiek

Tai ne įien nauja skcl 
bynė. Tai naujas mui-

Mabel, šie marškiniai išrodo bal- 
tecai kaip kada nors. Puiki 

'avo nauja "skalbynė

da nežinau, šį popiet} 
aš eisiu pasižiūrėt.

Jas veikJio_

(Milionai vartoJa R.n

18 So- Bostono 
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PHILADELPHIA, PA.
Dėl niekų barasi.

Pas mus 
stambus kontraktoriai: 
monas Urbonas ir Jonas 
Dambrauskis. Jie budavojo* 
tautiškai parapijai svetainę 
Vytauto parke. Prieš staty-į 
darni svetainę, jie susišaukė 
visus tautiškos parapijjos 
karpenterius, kad padėtų 
suplanuoti kaip svetainę 
statyti. Sušoko visi ir svetai
nė tuojau tapo pastatyta; 
liko tik fliorai užkalti. Kon
traktoriai pareikalavo vinių. 
Parapijos komitetas parve- 
ze bačkutę vinių, bet be pagriežia. Jos tėvai, uolus

< I

16Nu. zy.

PHILADELPHIA, PA. ’ Automobilių renda ir įvai- 
Triukšminga* susirinkimą*. išmokėjimai - $552 80.

T. * . _ . , Spaustuves išlaidos.—$884.-
Liepos 2 dieną c-ia įvyko gg Nuošimčių už pagarsini- 

SLA. 10 kuopos susirinki-;ma išmokėta — $249.97. Ad-
mas. Musų bolševikai atėjo 
pasirengę išardyti kuopą. 
Aš jau 35 metai kaip prigu
liu prie SLA. ir tik pirmu 
kart pamačiau nekuriuos 
narius susirinkime. Šį kartą 
ir juos sumobilizavo bolše- 

T*— * tai.
štai-ką paporino: girdi, seni 
žmonės bijosi važiuoti auto
mobiliais, aeroplanais ir tt., 
bet progresas, girdi, viską 
verčia kojom į viršų. Taigi, 
jo manymu, ir SLA. privers
tas skilti. Girdi, progreso 
niekas nesulaikys. Bolševi
kų supratimu, jei jie už
grobs SLA. milijoną dole
rių, tai bus “progresas.” Bet 
mes, senieji nariai, mokėję 
mokesčius per 40 metų, prie 
tokio “progreso” neprilei- 
sim. Antras tavoriščiųs A. S. 
išsitraukė “Laisvę” ir ėmė 
skaityti, kad SLA. kasa 
esanti pavojuje, kad ji esan
ti “sukčių” advokatų ranko
se. Kuopos prezidentas ir 
nariai pradėjo “draugą” 
stabdyti, pareikšdami, kad 
korespondencijos ir laiškai 
skaityti priklauso sekreto
riui, o ne jam. Be to, jam 
buvo padalyta pastaba, kad 
SLA. yra valdžios kontro
liuojamas, kad valdžia tik
rina apyskaitas ir todėl ka
sai pavojaus negali būti. 
Vįenok bolševikų nuramdy- 

, ti nebuvo galimybės. Pa
baigęs “Laistę,” komisaras 
bandė skaityti kokią tai iš 
anksto prirengtą rezoliuci- atskaitų nuo įvairių kompa- 
ją. Prezidentas ir čia pareiš- nijų, kuriose parodo kiek 
kė, kad rezoliucijoms pa- yra šėrų parduota ir kiek tu- 
rengti renkama tam tikra'ri namie;
komisija, ir jis atskiriems.verta, kiek kitas turtas Ver
nai iams jokių rezoliucijų! tas, kiek ta voro turi ant ran- 
skaityti neleis. Bolševikai i kų, kiek pinigų turi banke ir 
pradėjo kelti triukšmą ir ne-i kiek turi visos skolos.

“Laisvei” to viso nereikia 
minėti. Žiopli darbininkai 
nesupras ir viskas bus gerai. 
Už 1928 ir 1929 metus musų 
draugystei neprisiuntė jo
kių atskaitų. Jus save vadi
nate pasaulio išgelbėtojais 
iš “Egipto nevalios” ir Įkū
rėjais darbininkiško rojaus 
bolševikų žemėje. Bet kada 
Dievas Adomą ir Jievą varė 
iš rojaus, tai juodu verkė ir 
gailėjos rojaus; o kad val- 

,džia deportuoja bolševikus neąpotizmą ne jus sutnuski- ; paįajminį rojų. tai jie 
r‘°L- . . j verkia kruvinom ašarom ir

Toliau. Jus renkate aukas‘jjggko geriausių advokatų, 
nuo biednų darbininkų, bei į į.afĮ pasiiikti po kapitalistų 
atskaitų neduodat. Atsime-, valdžia. Koki keisti gaivalai 
nam gerai Sacco ir \anzetti tie bolševikai!... 
bylą. Darbo žmonės sudėjo, — - — -
jumi virš milijono dolerių.!

ministracijos išlaidos iri 
stampos — $1102.25. Re
dakcijos išlaidos, knygų ir 
laikraščio bendradarbiams1 
—627.20. Expedicijos išlai
dos — $844.77. Išmokėta 
naujai mašinai — $738.00.

_> nauja mašina — 
$600.0tf. įvairios' smulkios 
išlaidos — $712.11. Išlaidos 
už spausdinimą darbininkų 
kalendoriaus
Agentams nuošimtis už rin
kimą prenumeratų — $2,- 
331.65. Viso labo pribuvo 
1927 metais $94,630.74. 
Viso labo išmokėta $93,- 
630.74. Tai lieka pelno 
$1.000.59.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
iš šalies pinigų pribuvo 1927 
metais. Aukų surinkta “Lais
vei” $1,006.80. Nuo koncer
tų ir kitų parengimų $1,433.- 
25. Šėių parduota už $1,- 
207.00. Sugrąžinta namo 
bendrovės paskola $1,100.- 
00. Gauta paskola $590.00. 
Nuošimčių bankų ir kitų Įs
taigų $185.63. Pašalinių pi
nigų gauta iš darbininkų 
$5,524.05. Atmokėta morgi- 
čių $1000.00. Šerai atmokė
ti — $140.00. Paskola atmo
kėta — $1200.00. Skola at
mokėta — $550.00. Viso at
mokėta — $2,890.00.

Čionai nėra visa atskaita, 
tik aš padaviau tuos skai
čius, kurie man juokingai 
atrodo. Aš gaunu desėtkais

I
liko nieko daugiau daryti,! 
kaip apleisti susirinkimą, ką' 
prezidentas ir didžiuma na-- 
rių padarė.

Mano pastabos.
“Tavoriščiai”!... kumščia 

žmonių neįtikinsit, šlykš
čiais savo darbais ne drau
gų ir pritarėjų, bet priešų 
įgysite. Jus sakote, kad esa
te galingi ir valdote plačią
ją Rusiją: bet girtis, mano 
manymu, nėra kuo. nes caro

jumi virš milijono dolerių. 
Kur tuos pinigus dėjote, tik 
jumi težinoma. Kur dėjote 
socialistų fondą? Kur dėjo
te Lietuvos baduolių aukas? 
Kur dėjote tas aukas, ką 
priubagavote per piknikus, 
balius, prakalbas ir kitus 
kermošius? Jus manot, kad 
žiopli darbininkai dės jums 
kapitalistiškus dolerius, o 
po kiek jus pasidalinsiu tai

Tat tu. Mrs. Bates, perki 
naują skalbynę. Pasakyk

—— a—
Taip, girdėjau, kad Rin
so labai geras... ir daug 

balčiau išskalbia. Pa
mėginsiu aš jį.

-
Vistiek kokią nepirktam, tik vartok 

Rinso. Jį užgiria geriausių 
skalbvnių išdirbėjai.

w

is-

vanoj ar skalbtuve
/

Af i/ionat vartoja jį 
ce&eriuose, skalbynėse ir indams.

Parinka
'as ma.

Gausia

MRS E. s.4XK

419 U' * ’• 4”n ■*-. So. Bosu,,

'n.

lers Co.,

kiek mašinerija

Aleksandras M. Jocis.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvis gavo $5,500 už su

žeidimą automobiliaus 
nelaimėj.

Edvardas Baradinskas iš 
Philadelphijos praneša 
mums gavęs $5,500 atlygi
nimo už tai, kad jis buvo 

ne jų biznis. Vienok atsimin- automobiliaus sužeistas. Jis 
kitę, kad darbininkai iš jus rašo: 
atskaitų pareikalaus ir toji 
karvutė" užtruks.

Čia turiu po ranka 1927 dėjo man laimėti $5,500. Aš 
metų atskaitą ir keletą skait- mažas būdamas nešiau ais- 
linių paduosiu. Klausykite: 
pirkta American Express 
money order už $6050.80; 
parduota American Express 
money order už $5783.49; 
kur yra $267.31, visai nepa- 
rodėte. Paimta pasiųsti Į 
Lietuvą $9640.80, o pasiųs
ta $9225.93. Kur yra $414.- nu. Ilgai turėjau gulėt, pa- 
87, neparodote. Prenumera- kol pasveikau. Praslinko jau 
tos už “Laisvę” gauta $29,- šeši metai ir dabar laimė- 
752.89. Darbininkams algos jau užtai $5,500. Tėvelis pa- 
išmokėta $32,196.53.* Išmo-dėjo pinigus į banką ant 
keta paštui už siuntimą ’ ” *
“Laisvės” $3,000.00. Laik
raščio juodylas — $161.00. 
Už peržiūrėjimą ir įrišimą 
knygų — $165.00. Namo 
įtaisymo išlaidos — $356.73.

i 
t

“Tariu širdingą ačiū savo 
tėveliui ir pamotei, kad pa-

skrymą iš štorelio. Kaip tik 
žengiau skersai gatvės, tuoj 
automobilis mane parmušė 
po ratais ir aš. kas toliau bu
vo, nežinau. Kada aš 
atsipeikėjau, aš jau buvau 
iigoninėj. Nebuvo prie ma
nęs nei aiskrymo, nei drapa-

WORCESTER, MASS. 
Piknikai.

Birželio 29 dieną S. J. 
Draugija turėjo pikniką ant 
Biliausko farmos. Tai buvo 
gražus išvažiavimas.. Turė
jo puikios lietuviškos muzi
kes, ir kas norėjo, tas šau
niai pasišoko.

Bet dabar Šv. L. Draugija 
nutarė suruošti dar puikes
nį pikniką ant tos pačios 
farmos. Piknikas bus 20 lie
pos. Sako, kad tenai bus vis
ko pilna, o ypač bus leidžia
mas gražus laimikis, kuris 
teks kam nors iš atvažiavu
sių. Kas norės važiuoti bu- 
sais, tegul ateina kaip 12:30 
prie Kamtono Parko. Bušai 
eis tiesiai Į Biliausko farmą^ 
kur bus piknikas.

Žmonės paprastai sako, 
kas “Keleivį” skaitys, tas 
nesigraudys; bet aš galiu 
pasakyti, kad kas į tą pikni
ką atsilankys, tas irgi nesi
graudys. Aržuolas.

s

mano vardo. Noriu taipgi 
viešai padėkoti ir advoka
tams Sporkinui ir Fleishe- 
riui, per kurių pasidarbavi
mą aš tą atlyginimą laimė
jau.” Ed. Baradinskas.

yra žinomas įvykis su p. De- 
veniu Waterbury. Tečiaus 

i tai dar nereiškia, kad SLA. 
' į nariai turėtų atiduoti savo 

pinigus maskviečių agen
tams. Dabartinė Centro Val- 
dvba turės atsakyti už bet v

kokį nuostolį, kokį ji bus 
padarius SLA. Tas buvo 
svarstoma kuopos susirinki
me ir išrinkta komisija iš 5 
narių, kad susitarius su ki
toms kuopoms pasiteirautų, 
kaip ten tikrai Centre viskas 
stovi.

Dar noriu pastebėt, kad 
mes savo SLA. 11 kuopoj la
bai mažai turime Maskvos 
parapijonų, vos tik pora, o 
musų kuopa nariais stovi 
gana gerai, turi suvirs ketu
ris šimtus narių.

SLA. 21 kp. narys.

f

WATERBURY, CONN.
Komunistų monelninkai 

nusiminė.
Liepos 4 d. Amerikos Ne

priklausomybės dienoje, 
musų komunistukai suren
gė išvažiavimą. Didžiau
sioms komunistiškoms rai
dėm plakatuose skelbė, kad 
tas išvažiavimas bus di- 
džiausis, garsiausis, revoliu- 
cijoniškiausis, etc. Tad ir aš 
sumaniau nukeliaut i tą “di
delį” išvažiavimą.

Išvažiavimas, kaip išva
žiavimas, nieko tokio. Žmo
nių būrelis gožinėja ir tiek. 
Bet kadangi komunistai be 
“blofo” niekados neapsiei
na, tad ir šiame jų išvažiavi
me blofino visomis jėgo
mis. Kad daugiau iškauli
nus iš vargšų darbininkų 
dolerių, parsikvietė savo 
staršą komisarą Mizarą. Tas 
burliokiško kraujo dzūkas, 
perėjęs Pruseikos ir Bimbos 
“akademiją,” turi tokias pat 
kiaulės akis, kaip ir jo “pro
fesoriai.” Kur tik pasimato 
būrelis žmonių, žiūrėk at- 
žėgliuoja komisaras ir pra
deda kalbėt bolševikiškus 
poterius ir kaulyt dolerių. 
Bizniui prastai einant, Miza- 
ra pradėjo savo spyčių. Pa
sigyrė, kad jie sukurė socia
listams ir fašistams pirtį Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seime, bet paskui už 
tai gavo lupti ir turėjo pa
bėgt iš seimo, nepaėmus 
S. L. A. į savo rankas. Bet 
dabar esanti gera proga 
sumušt “socialfašistus” ir 
pasiimt milioną dolerių, bet 
kad tą kovą laimėt, tai rei
kia labai daug pinigų ir pa
liepė aukaut kiek tik kas 
turi. Bet baigdamas savo 
prakalbą “garsusis” komisa
ras prasižioplino ir netyčio
mis pasakė: “Kad mažai jis 
turįs vilties būt “Tėvynės” 
redaktorium ir pasiimt mi
lioną dolerių.” Bet ir aukų 
tesurinko vos $13. Matomai 
darbininkai pradeda su
prasti, kad visokie Mizarai 
perdaug juos apgaudinėja.

Svečias.

aną metų savo priešui Fir- 
po: taip rėžė jam, kad Sto
ne atbulas lėkė i virves, vir
vė su visu kabliu iš stulpo iš
sitraukė ir Stone nukrito ant 
žemės aukštieninkas, susi
trenkė pečius ir negalėjo 
daugiau muštis.

Tokiu budu Vinča prie ei
lės savo laimėjimų pridėjo 
dar vieną, parodydamas sa
vo didelę spėką ir smarku
mą, iš ko lietuviai labai 
džiaugėsi.

Pirma kumštynių, buvo 
viena pora sunkaus svorio 
ristikų. Juozas Komaras 
ėmėsi su Antanu Ačium iš 
Chicagos. Jiems buvo duota 

j tik pusė valandos laiko, tai- 
_! gi jie išėjo lygiomis.

CLEVELAND, OHIO.
Juozas Vinča nugalėjo 

savo priešą.
Liepos 6 d. Clevelande 

buvo vienas iš labai retų 
nuotikių lietuvių gyvenime 
Amerikoje: tai pasirodymas 
Lietuvoš ir Pabaltijo bokso 
čampiono Juozo Vinčos. 
Jam čia buvo surengta kum
štynės su žinomu žydu, 
Rocky Stone, kuris seniau 
būdavo Šarkio kempėse 
trainin? partneriu.

Juozas Vinča svėrė 194 
svarus, o Rocky Stone 235, 
bet Vinča už jį aukštesnis ir 
jo rankos ilgesnės.

Nors kaip kurie rytinių, 
valstijų lietuviai turėjo pro-i 
gos matyti Vincą ir mušan
tis ir šiaip su juo susieiti, bet 
Clevelsinde buvo jo pirmas 
pasirodymas, taigi atvažia
vo automobiliai svečių iš ar
timesnių ir tolimų kolonijų 
iš Michigan, Pennsylvania 
ir pačios Ohio valstijos.

vlc*aieaj Kumštynės prasidėjo 5 va- 
' - ’ Peabodv\ lanfia po pietų Neuros dar- 

Lowellio ir Haverhillio liet. Reiery buvo Jack J. 
piliečių kliubai. Kviečiami. Gansonas, žinomas Ameii- 
abelnai visi lietuviai dalv-p°^Jietuviarns nstikas.

| Pirmame rounde Stone 
Įšoko ant Vinčos, norėjo ap
daužyti ir išgąsdinti, bet 
Vinča atsimušė ir šį roundą 
abu išėjo lygiomis.

Antrame rounde pradėjo 
Vinča rodyt savo smarku
mą, bet ir Stone neužsilei
do; jiedu smarkiai pliekėsi, 
tankiai susikibdami į glė
bius, ir tada Gansonas turė
jo nerskirti.

Trečiame rounde Vinča 
smarkiai sudrožė savo prie
šui ir tas suklupo. Norėda
mas susidrutinti ir atsi kvėp
ti, jis klūpojo iki refery at
skaitė 8, tada vėl šoko ir 
puolėsi ant Vinčos, bet šis 
keliais kirčiais atmušė jį.

Ketvirtame rounde Vin
ča dar daugiau parodė agre- 
sivumo ir pliekė savo opo
nentą tai į krutinę, tai į pil
vą, tai į sprandą, ir kaip ka
da į smakrą.

Pasimušus anie porą mi
nučių ketvirto roundo, Vin- *■ z • ča padarė savo .oponentui 
taip, kaip

LAWRENCE, MASS. .
Lietuvių Ukėsų Kliubas 

rengia pikniką 20 liepos, 
Tautiškame Parke, Meth-j 
uen, Mass. Piknikas prasi-i 
dės iš ryto, jame oficialiai 
dalyvaus Lynno,WATERBURY, CONN.

Iš didelio debesio nei lašo 
lietaus.

Liepos 3 dieną įvyko su’______ _____ ____
nekantrumu laukiamas SLA.jvauti šiame gražiame pikni-Į 
11 kuopos mėnesinis susi-!’ 
rinkimas. Su nekantrumu 
buvo laukiamas todėl, kad, 
viena, nariai tikėjosi išgirsti: 
iš savo delegatų ką naujo 
SLA. Seimas nutarė, o ant
ra, tai komunistų isteriškas 
šauksmas, kad reikia skal
dyti kuopą. Tečiau iš to di
delio debesio nebuvo nei 
lašo lietaus. Nors komunis
tai per “Laisvę” ir žodžiu 
agitavo, kad nariai nemokė
tų savo narinių duoklių “so- 
cialfąšistams,” o siustų mas
kviečiams, jų “legališkam 
seimui,” bet to jų šauksmo 
nieks neklausė. Nariai užsi-' 
mokėjo savo duokles ir jo-; 
kios kalbos nei nebuvo apie 
maskviečių reikalavimą, Į 
kad pinigus siųsti jiems, ži-' 
noma, didžiuma kuopos na- .Fort iš 
rių nesutinka su dabartinės nesenai 
Pildančiosios Tarybos (iš- sauso tikėto.

ke. , Komisija.

; v

SUMUŠTAS POLITI
KIERIUS.

šitas politikieris. Franklin W.
New Jersey valstijos, 

“runijo” į senatą “ant 
bet buvo labai 

skiriant Gugį) blėdingu ei- skaudžiai sumuštas. Senatorium 
gimosi organizacijai me- buvo išrinktas republikonas 
tant neapgalvotai jos pini- Morrow. kuris stojo už prohibi- 
gus, kaip kad mums dabar rijos panaikinimą.

savo .oponentui 
padarė Dempsey

Jack Ganson.

susipvko du
Si-

JAUNA SMUIKININKĖ.

Aleksandra Knžanauskaitė, 
' turėdama vos 7 metus amžiaus, 
Ijau ima smuiko lekcijas ir gana 

vukiy Čia musų kontrakto; ..Kclcivio.. 9kaityt<,jai ir piatin. 
nūs Urbonas eme kvailinū;toiaj a meriu %
komitetą, kad jis negerų vi- Ha bire st Cambridge. 
nių parvežęs. Girdi reikia Mass sitom ikfl|av matyt 
as uonių colių ilgio, kvoterj ir ju namas 
colio storumo ir su didelėm 
galvom vinių. Girdi, jeigu, 
kuri lenta bekalant ir per
skils, tai galvutė laikys, o 
girdi, 8 colių vinis bus apa
čioj užlenkta ir jeigu betrep-- 
sint lenta ir atluš, tai vinis „ .. .... .- - ,
neišpuls. Antras kontrakto- nedėlioję 20 d.
rius ėmė kitaip aiškinti, ot ir Liepos, 1930, ant ūkės tarp 
gavosi lygiai kaip tą Babi- Nokomis ir Witt prie Ard 
!ionijos _ bokštą bestatant. Road. Važiuojant nuo No- 
Pasekmėj tų ginčų^ vienas j vakarus po kairės

Visi vietiniai ir apie- 
lietuviai kviečiami rapija paieis ir antrą Kone- — 

faktorių ir darbą sėkmingai atsilankyti, 
užbaigs. S. A. T. Pilotas.1

NOKOMIS, ILL.

PIKNIKAS!
SLA. 148 kp. rengia gra-

kontraktorius iš darbo
traukė. Aš manau, kad pa- Į. , _ 
-’apija paleis ir antrą kont- "n.

S. L. A. Komitetas.
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Sveikatos Kampelis, Lietuvos Inteligen- 
! ti jos Bankrotas.

Vienas “Lietuvos Žinių” LAIME
\

Vaikai, kurie sunkiai 
taria žodžius.

Dažnai pasitaiko, kad 
kokių trijų metų vaikai, ge
rai ir lengvai taria žodžius. 
Toliau jiems pradeda kalba 
sunkėti ir apie 13 metų am
žiaus jie jau labai sunkiai 
taria žodžius. Dažniausiai 
tai pareina nuo tam tikros 
apaugos, atsiradusios go-; 
mūrio gilumos skliaute, už į 
liežuvėlio, viršuje. Tada pa
prastai ir nosis esti nuolatos 
užgulta. Namie tą dalyką iš
gydyti negalima, bet kuo- 
greičiausiai reikia kreiptis 
pas nosies, gerklės ir ausų

■ ligų gydytojus.
Kodėl skauda po krutinę, 

pilvą ir pečius?
1 .Tokia liga žmonės dažnai 
skundžiasi. Tai dažniausiai 
pareina nuo to, kad musų 

‘skrandis blogai dirba. To
kiuose atvejuose patartina 
pamėginti 4 kartus per die
ną lengvus valgius valgyti ir 
tik po pusę tos porcijos, ku
rią paprastai suvalgydavai. 
Jei skrandis nepajėgia tiek 
dirbti, kaip pirmiau, tai rei

škia duoti jam mažiau dar-
—Sveikas tėve ! Į rimto negalvoji. Bet kuomet bo.

Ko taip be ūpo šiandien at-Į išsipagirioji, tėve, tai tavo jęvja 
rodai? 'vargai pasirodo da didesni. y

—Žinai, vaike, kad mar-Į —Yes, Maike, < 
katna ant širdies ir gana.

—Kodėl taip, tėve? 
skauda ką?

—Yes, Maike, skauda pil- taip niekas nemiela, 
vą! O antra, ir taip nesma
gu. Dagyvenau, Maike, to
kius čėsus, kad nei pats ne
sitikėjau jaunas būdamas.

—Blogas dalykas, tėve, 
kad pradedi jau sirguliuoti 
Nueik greitai pas daktarą, riuose augaluose yra gydo-! . .
nes kaip liga insiseni, tuo- mujų medžiagų, bet jas rei-ĮP1^^1 savo ekzistencija Jr 
met ir išgydyti sunkiau, ir kia mokėti iš augalo išimti 
pinigų daugiau kainuoja. ‘ ”........................ _ ’ ' * ’

—Et, Maike, kad tu vis at- medžiaga tinka. To padaryri 
bulai šneki. Vienas dalykas, Iti negali kaimo bobelės, o 
aš neturiu pinigų, žiūrėk:Įtik tam tikras mokslas, ku- 
ir kotas suplyšęs, ir šiušiai i ris vadinasi medicina. “Ste- 
prasti, o pinigų vos ant taba-’buklingos" vietos ir visoki 
kos sugraibau. Antrą vertus, Į atlaidai žmogaus pagydyti 
aš pas daktarus neičiau, kad'irgi negali. Labai dažnai to- 
ir pinigų turėčiau. Pasakyk Į kiese vietose ir sveiki žmo- 
tu man, Maike, kaip daktarinės pasigauna ligą.

—O, tai visi bedieviai 
taip sako, Maike: bet aš 
tam nevieriju ir gana. Na. ir 
pasakyk tu man, kaip šven
toj vietoj gali gauti ligą?

—Labai paprastai, tėve. 
Pavyzdžiui, visi nuėję baž
nyčion merkia pirštus i van
deni, o paskui žegnojasi ir 
bučiuoja kiyžių. Pamislyk 
tiktai: jeigu ateina žmogus 
kuris serga raupsais ar kita 
užkrečiama liga — kiek jis 
gali apkrėsti sveikų žmo
nių!

—-Tu. Maike, gerai sakai. 
Dabar ir aš atsimenu, kaip 
Lietuvoj už berną služinau. 
tai mano gaspadorius nu
ėjęs bažnyčion pabučiavo 
kryžių, o prieš jį tą kiyžių 
bučiavo toks benosis. Pas
kui, kad žinotum, ir mano 
gaspadoriui ėmė nosį skau
dėti. Net Karaliaučiun važi
nėjo gydytis ir be mažko no
sis nenukrito.

—Taigi matai, tėve. Atsi
mink ką tau pasakojau.

—Šiur, Maike, atsiminsiu 
ir kiliems išvirozvsiu, kad 
ir bažnyčioj gali ligą pasi 
gauti. Gud bai, Maike, ačiū

--Viso gero, tėve.

rių priemonių, visokių dir- bendradarbių rašo apie Lie- 
žų, bet geriausias būdas, tai tuvos inteligentiją Kaune, 
pasiduoti operacijai, kuri Ji? piešia ją taip: 
panrastai nėra sunki ir ne- Provincijoj “svarbiau- 
pavojinga gyvybei. isiais” inteligentais laikomi

Daugumas žmonių į šitą mokytojai ir įvairių kitų įs- 
Iigą nekreipia jokio dėmė- taigų valdininkai, o šiaip in- 
sio vien dėl to, kad jiems teligentais, visi kurie turi 
neskauda. Vienok, be opera- naują dviratį, lazdą, portfe- 
cijos pasilikti yra pavojin- lį ir kurie lošia proferansą, 
ga, gali išėjusių žarnų žmogus nelošiąs proferan- 
kilpa užsiveržti ir tada gali so, i inteligentų draugiją ne- 
nespėt pas daktaią nuva- patenka. Toks nepageidau- 
žiuoti. Įjamas.

Minkšti guzai po oda i Dauguma provincijos in- 
Sutukusiom moterim da-:‘e.IiSe"t'9,Y!s«us?v.'>, ,iu.oslai’ 

žnai atsiranda po oda skau- į! Paleidžia belošdami pro- 
<lamu minkštu, iki vištos'.ferans«> begntuokhaudani 
kiaušinio didumo, guzų. Tai n Pas paneles besivalkioda- 

’ •' . mi, o apie bet koki kulturinj
’ veikimą nebetenka kada ir 

pagalvoti — laiko nėra.
Jeigu mes kaltinam kai

miečius laikraščių neskai- 
tymu, tai vadinamus inteli
gentus turime visai apkaltin
ti. Kaune dabar įvairių 
laikraščių jau eina paken
čiamas skaičius, o dienraš
čių i valsčių pareina vos 5— 
10 egz., ir tai ne skambie
siems inteligentams, bet 
daugiausiai susipratusiems 
kaimo jaunuoliams. O juk, 
rodos, inteligentas be dien
raščio negalėtų gyventi.

Dauguma inteligentų pa
skendę vien savo asmeniš
kuos reikaluos ir dirba tik 
toki darbą, kuris jiems gerą 
pelną duoda. Nesimato inte
ligentų nei koperacijoj, nei 
organizacijose, nei kitur. 
Musų inteligentija dabar 
pergyvena dvasinio apsnū
dimo, dvasinio bankroto lai
kus.

Musų inteligentai santy
kiuose su kaimiečiais elgiasi 
be galo “poniškai” ir būna 
pasipūtę, kaip tetirvinai. Jie 
dėl savo didelio “ponišku
mo” ir unaro ne tik su kai
miečiais, bet daugumoje ir 
taip savęs nesugyvena. In
teligentų unaras varžosi 
tarp savęs, kaip samagonkė 
ir valstybinė ant gaspado- 
riaus stalo, kuriai pirma vie
ta priklauso.

Net ir mažuose mieste
liuose, kur inteligentinių jė
gų taip maža, inteligentiš
kas unaras nesutelpa, nega
li susitarti: jeigu vieni ką 
ruošia, tai kiti ardo ir at
virkščiai.

Seniau kaimiečiai į lietu
vius inteligentus žiurėjo kai
po Į savo draugus ir patarė
jus, o dabar žiuri kaipo į 
išnaudotojus, kuriems kai
miečių vargai, rūpesčiai yra

Įgali būt riebaliniai guzai.;

i

(hernia, robchik).
— tai žarnų išsiver- 
Šita liga gaunama 
pakėlus kokį nors

—Yes, Maike, čia tai pa-' _ Kyla
Įsakei teisybę. Pagiiom žmo- žimas.

Ar gus vaikščioji kaip musmi-sul}kiai
irių užvalgęs. Taip nesmagu, daiktą, arba ir nuo kitų prie- 

-- 1 - • • • ’ nors žasčių. Jai gydyti yra Įvainors žasčių. 
pasikark.

—Taigi matai, tėve. Bet 
grįžkim atgal. Tu turi labai 
klaidingą nuomonę apie j 
daktarus, žoleles ir “stebuk-j

• I I

Visi siekia laimės. Laimė mu ir energija į gyvenimą 
yra visų žmonių aukščiau- žiuri. Vertas pasigailėjimo 
sias idealas. Laimė, tai už- ir tikrai nelaimingas tas, ku- 
burtoji pilis, kurion kiekvie- riam vilties žvaigždė užgę- 
nas stengiasi įžengti. Lai- so.
mės siekia vargšas, nusku-'1 Daugeliui gyvenime lai

mės teikia meilė. Daugeliui 
p-vvenimas be meilės yra ne- 

- . įdomus, neprasmingas. Įsi-
buklės siekimas, mylėjęs žmogus Į realybę, 

x... . gyVenįmą žiuri visai kito
mis akimis. Jis jaučiasi la- 

! bai patenkintas gyvenime.

Kai kam jie praeina, jei ko
kias kelias dienas žmogus 
nieko nevalgo, tik apsieina 
vandeniu su citrina. Tada, 
taip tariant, žmogus patsai 
savo taukus suvalgo, svoris 
nukrinta ir tokių guzų dau
gelis pranyksta.' Bet toliau, 
kai ima valgyt, vėl jų atsi
randa.

Badavimas reikia vesti at
sargiai. Žiūrėk, ar širdis ne- 
rilpsta. Jei badaujant dary
tųsi akyse tamsu, svaigtų 
Talva, tai reikia badavus 
liautis. Geriausia bus, jei ta 
moteris nueis pas gydytoją 
ir pasiklaus, ar jai badavi
mas nepakenks. Gal- pir
miau reikalinga jai kraujas 
sustiprinti?

Sekant “Sveikatą.”

“INTERVIU” SU MIZARA
Spaudoj buvo rašyta, kad 

lingas” vietas. Tiesa, neku- bolševikų spauda.
’ i “Laisvė” ir “Vilnis." su<iru-

ir žinoti kokiai ligai kokia
I

tu man. Maike, kaip dakta-! 
rai gali Dievo galybę žinot 

. ir ligą išgydyt? Jei jau Die
vas užleidžia ant žmogaus 
kokią kvarabą, tai tik jis 
vienas ir išgydyt ją gali. Ot, 
jeigu butų žolių, tai šnapsu 
užpylęs žmogus ir pats galė
tum ligos kirminą numarint. 
Kad taip butų Lietuvoj, tai 
nebūtų jokio trobelio: išė
jai Į patvori. priskynei truk- 
žolių ar čartapalako, išgėrei 
gerą porciją, ir tuoj sveikas.

—Aš tam netikiu, tėve.
—Tu, Maike. nežinai to-j 

kių dalykų, užtai ir netiki. 
Bet aš tau sakau, kad tos 
žolės yra labai pamačlyvos, 
ba pats Dievas jas ant to pa
skyrė; o ką daktarai duoda 
visokių proškų ir pigulkų. 
tai tik, atsiprašant gerų žmo
nių, nusispiaut. Lietuvoj 
žmonės pas daktarus neina, 
o gyvena po šimtą metų. 
Jeigu kam žolės nepamači- 
ja. tai nuvažiuoja pas gera 
burtininką arba Į eudauna 
vietą — ir tuoj žmogus svei
kas kaip cibul|s. Jessa!

—Na, tėve, jau tu čia nu
kalbėjai kaip kokia davat
ka. Vyčių generolas turėtų 
žinoti nors kiek daugiau. 
Kad pinigų neturi, tai aš ma
tau. Bet tame esi kaltas pats 
kad iš jaunų dienų netaupei 
Ir dabar da mėtai juos be
reikalingai ant tabako, ant 
išsigėrimo ir kitų niekų.

—Nausa, Maike, tie daly 
kai tai nėra niekas, žinai, 
žmogų visoki klapatai var
gina. Kaip užsirūkai pypku
tę, o jei dar gauni išmest vie- 
ną-kitą burnelę, tai užmiršti 
vargus, atsimeni jaunas die- 

• nas ir tuoj geriau pasidaro.
—Aš tam tikiu, tėve, nes 

tais nuodais apsvaigini sau 
protą ir tuomet jau nieko

i

Mizara:— Galutinai at
sakyti negaliu. Chicagos 

Į “pažangiosios” kuopos pa- 
Įsiryžę pasilaikyti pinigus 

tedėl norėtų okupuoti SLA.,'kol dalykai nusišvies.
Reporteris:— Kaip greit 

biuletiną išleisit?
Mizara:— Kuoveikiau-. 

šiai. Jau ruošiu spaudai. Jis 
bus Įteiktas kiekvienam S. 
L. A. nariui.

Reporteris:— O kur raš
tinė bus?

Mizara:— Negaliu tikrai 
pasakyti. Ji turės būti New 
Yorke. J ieškoma butas. Cen
tro sekretorė praneš visiems 
SLA. nariams ir kuopoms.

Šitas bolševikų komedi
jas paskaitęs, aš prisimenu 
tas dienas, kuomet ant laz
dos jodamas maniau, kad 
ant gero žirgo joju. Rodos, 
nuaugę jau žmonės, bet žai
džia kaip vaikai lėlėmis: 
“čia tėvas, čia duktė, čia 
mama.” Juk aišku kaip die
na. kad “didžiumos” taryba Į svetimi. Dabar “inteligento” 
nei iždo, nei knygų, nei or-Į žodis kaimiečių lupose pa
gano nematys: vienok jie!virto keiksmažodžiu, 
žaidžia toliau ir iš nesusi-, Tokią nuomonę kaimiečių 
oratusių darbininkų vilioja tarpe “inteligentai” apie sa- 
pinigus.* Na, bet jie iš to(ye sudarė dėl to, kad jie at
gyvena. G. Ž.sitolino nuo liaudies.

ręs elgeta, ir visko pertekęs 
milijonierius. Visa žmoni
jos kultūros istorija yra lai
mingos I 
Laimė visų amžių didžiau
sias galvosūkis, sunkiausia 
problema.

Šiandien žmogus ’prigim- Tik gaila, kad tos įsimylėju- 
ties jėgas savo tikslams nau- sios iliuzijos neilgai trunka, 
doja. Jis skraido kaip pauk- Erotiškoji meilė paprastai 
štiš ir nardo kaip žuvis. Bet neamžinai tęsiasi, po ne ku- 
ar jis jaučiasi laimingu?...1 rio laiko ji gęsta. Erotiškoji 
Ne. Paklauskime, kuris iš meilė dažnai apvilia. Tikras 
musų laimingas? Nei vienas,' laimės šaltinis yra darbas, 
atsakyme. ; Dirbdamas malonų, mėgia-

Daugelis mano, kad lai- mą darbą, žmogus jausis pa
mes žemėje nėra, arba kad tenkintas. Tikrai yra laimė 
ji labai retas dalykas pašau- dirbti, kurti, siekti kilnių 
lyje. Tai tik trumpi, šviesus, idealu ir matyti savo darbo 
džiaugsmingi laimės mo- vaisius. Žinoma, "vyenime 
mentai, lyg žaibo zigzagai yra reikalinga tik apibrėžta 
—daugelis mano. Laimės laimė. Absoliute, visiška lai- 
supratimas yra labai ne vie- mė nėra naudinga. Jeigu 
nodas. Laimė yra subjekty- butų Įgyvendinta pasauly vi- 
viškas dalykas. Elgeta pa- siška laimė, tada sustotų pa
vydi turtuoliui laimės, o tur- žanga, sustotų kūryba. Nes 
tuolis pavydi kitam. Ne visi visos kūrybos pažangos ir 
žmonės tuose pačiuose daly- ■kultūros akstinas yra sieki- 
kuose mato laimę. Kas vie- mas, o siekimas yra skaus- 
nam laimė, kitam yra kan- mas. • Žmogus iš prigimties 
čia, kur vienam pragaras, yra linkęs svarstyti, kasdien 
ten kitam dangus. Laimės naujų žinių Įgyti, vis dau- 
siekimas “““ ’ " ’ ‘ -- -
dalykas.

Žmogaus gyvenimas nuo. 
lopšio ligi karsto yra laimės 
jieškojimas. Filosofai, i 
tojai, poetai, nuolat kalba! 
apie laimę ir laimės klausi-!

Žinoma, '^venime

visiems bendras giau patirti ir siekti aukštes- 
jnę kultūrą. A. K-nas.

.šv DIKTATORIŲ
SVAJONĖS, 

mą nagrinėja. Jie stengiasi į Atsimenu prieš vienus 
teoretiškai nustatyti laimės Lietuvos Seimo rinkimus, 
dėsnius ir juos gyvenime tai- laikraščiuose tilpo tokio tu
kinti. Politikai nori sukurti rinj0 karikatūra: ant sosto 
laimingą visuomenės būklę, A. Smetona su Sme-

Daugeliui gyvenimas at-,tonjene Ant jų galvų kara- 
rodo ašarų pakalne. X įsur pškos karūnos. Užpakaly jų, 
skurdas, vargas, visur aplin-:rankas išskėtęs laimina juos 
kui asaros, vaitojimai, alka- kun. j Tumas žemai> Au- 
nujų šauksmai. Todėl zemė-,gUStjnas Voldemaras ateivė
je jokios laimės rasti esą ne- fjęs buri ištikimųjų žmonių, 
galima. Žemiškosios laimes ^klaupęs ir nusilenkęs “Jo 
nesą. Jie pataria lengvai didenvbei.” Tai buvo apie 8 
žmogui sutikti su visais sios metai*atgal. Jau tada žmo
nės vargais, kaip likimo nės suprato tautininkų par- 
skirtais ir vien tikėtis amzi-tijos vado (jie myli 
naja, anapus grabo, laime. (tautos vado) troškimus, jie 
Bet mes tokiais receptais ne- buv0; valdyti “samostoja- /rniirnA nnoifi Ir T1 rdzin j ?? *

Laikinai ir dalinai musų 
“vado” idealas pasiektas.

kad davus “džiabo" savo! 
“kvalifikuotiem" žmonėm.

Po SLA. Seimo. “Lais
vė” virto netik bolševikų or
ganu, bet ir SLA. “organu." 
Kiekvienam jos num. vien 
apie SLA. ir kalbama. Mat 
gardus kąsnelis. Nors tas 
kąsnelis nepasiekiamas, bet 
matant ji seilė varva ir todėl 
nors svajonėmis pasidžiaug
ti smagu.

Parvykus Mizarai iš “sei
mo," “Laisvės” reporteris 
gavo pas jį interviu. Inter
viu davėjas pasirodo tik sva
jonėmis gyvena ir apie rea
lybę nieko nežino.

“Laisvės" reporteris klau
sia: “Ar tiesa, kad mus (su
prask bolševikų) byla prieš 
SLA. išmesta?"

Mizara:— “Melas. Musų 
advokatai pareiškė, kad jie 
uri dar papildyti bylą." Įdo

mu, kodėl jie “nepapildė" 
iš karto? Sukruto “papildy
ti” tik tuomet, kuomet pa
matė, kad teismas bylą iš
meta. Toliau.

Reporteris:— Kas bus jei 
indžienkšino negausim?

Mizara: — Mažmožis! 
Musų “didžiumos" seimas 
nutarė imtis kitokių “lega- 
liškų” žygių dėlei SLA tur
to (kabutės visur mano 
G. Ž.)

Reporteris:— Kokius žy
gius * “didžiumos” taryba 
mano daryti?

Mizara:— Negaliu to da
bar pasakyti. “Taryba” lai
ko posėdžius ir sugrįžus “se
kretorė" Jeskevičiutė pain- 
’ormuos.

Reporteris:— Kokia nuo- 
aika SLA. nariuose?

Mizara:— Kiekvienas pa
žangesnis ir šiek tiek protau
jantis narys labiausiai pasi
piktinęs fašistais ir visa jų 
klika.

Reporteris:— Ką daro 
musų kuopos?

Mizara: 
su Brooklyno 
kuopomis.

Reporteris:— O kaip su 
mokestimis?

f n

ŽAIBAS UŽMUŠĖ
2 VYRU.

Maine’o valstijoj pereita 
'•ąvaitę perkūnas nutrenkė 
2 vyru, vieną gulint lovoje 
□ kitą važiuojant ant šiene 
vežimo.

PO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
PASIRODĖ EPIDEMIJA.

Šiomis dienomis Indijoj 
buvo smarkus žemės drebė
jimas. Po to tenai pasirodė 
epidemija, kuri labai panėši 
i cholerą. Liga piinta ir 
žmonės miršta.

Nesusipažinau 
apielinkės

A V**- ---------©--------,-------- ---------------------------J

taryba!svetimi. Dabar “inteligento
It" •'i i *YI i Amu 1 iiy\Aaa

Militaristai Lavinami Nuo Mažens.

Pulkininko L. L. Deitricko 6 motu amžiaus vaikas jau 
raitas šoka per tvorą.

galime pasitikėti. Tokie pa
žadai daugelio nepatenki
na. Žadamoji amžinoji lai
mė yra neaiški. Mes nesu-
tinkame su amžinojo likimo Pasirodo, kad ne tik musų 
iš aukšto nustatytais dės- Antanas siekia vienvaldvs-
niais. Kiekvienas žmogus. ^es'
sau likimą kuria. Kiekvie-Į . Atsiranda ir daugiau to
nas žmogus yra savo likimo kiu vadų, kurie svajoja val- 
ir savo laimės kalvis. Mes dyti kraštą kol gyvas bus, o 
turime siekti žemiškosios jam mirus valdys tas, kurį 
laimės. Daugelis žmonių tik jis Įgalios, 
todėl nelaimingi, kad jų blo
ga medžiagiška būklė, kad jų selini rengiasi mirti, 
neužtikrintas rytojus. Alka-'savo mirčia 
nujų ašaros ir nuskriaustujų 
vargai, tai laimės kapai. 
Egoizmas kiekvieno 
gaus laimę griauna. Egois
tas žmogus niekad laimės 
nepatiria. Laimingesnis tas 
žmogus, kuris gyvena ki
tiems padėti, kitų gerovei 
siekti. Dažnai žmogus .jau
čiasi nelaimingas, kad jo 
svajonės, troškimai neišsi
pildė, arba, kad jį prislėgė 
sunki gyvenimo našta, ku
rios negali pakelti. Dažnai 
žmonės negali pakelti sun
kios gyvenimo naštos, kad 
jiems trūksta valios ir kant
rybės. Sunkioj gyvenimo va
landoj reikia prisiminti, kad 
tas viskas neamžinai tęsis. 
Reikia valios ir savim pasi
tikėjimo. Tokiuose momen
tuose niekad nereikia nusto
ti vilties. Viltis, tai gyveni
mo žvaigždė. Tikrai dar lai
mingais jaučiasi tie, ku
riems viltis neužgęso. Viltis 
tai didelė jėga, tai žibintas, 
kurs apšviečia žmogaus gy
venimo takus ir skatina 
žengti vis pirmyn ir pirmyn. 
Jei dar viltis šviečia, tai 
žmogus visada su pasitikęji-

žmo-

Italijos diktatorius Mus- 
Ar jis 

mirs, ar kas jį 
nudės — ne musų dalykas, 
įdomu tas, kad Mussolini 
jau sudaręs savo politini tes
tamentą, kuris, franeuzų lai
kraščio žiniomis, ėsąs toks:

Italų diktatorius nori pa
skirti savo Įpėdiniu nesenai 
ištekėjusios dukters vyrą. 
To pat laikraščio žiniomis, 
karalius išleis Įsakymą, ku
riuo Mussolini Įpėdinis bus 
fašistų partijos pirmininku 
ir užims ministerio pirmi
ninko vietą. Be to, karaliaus 
Įsakyme busiąs nutarimas, 
kad parlamentas neturėsiąs 
teisės nuversti ministerj pir
mininką, pareikšdamas jam 
nepasitikėjimą.

Ar dar neaišku ko dikta
toriai siekia? Nebereikalo ir 
Smetona važinėdamas po 
Lietuvą skelbia-: “Aš esu tik 
mažiukas tautos vadas, bet 
aš prirengsiu kelią dideliam 
tautos vadui.” Kokiam? Na
gi sunui, kuri dabar auklė
ja “tėvai” jėzuitai..

Man rodos, kad liaudies 
kantrybė kada nors truks ir 
diktatorių svajonės pasida
rys “stink.”
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ICLEVELANDE ATIDARY
TA MILŽINIŠKA STOTIS.

BOLŠEVIKAI TERORI- I 
ZUOJA SAVO DIPLO- I 

MATUS.

! ĮDOMYBĖS.

Retas kuris bolševikų at
stovas užsieniuose gauna 
ilgiau pabūti. Greit jie šau
kiami į Maskvą stoti prieš 
teismą. Bet retas iš diploma
tų šį įsakymą pildo. Jie nu
jaučia, kad grįžus jų laukia 
kalėjimas arba ir mirtis. Bir
želio pabaigoj Suomijos po
licija suėmė bolševikų pre
kybos atstovą Ersinkianą. 
Sovietai jį šaukė į Maskvą, 
bet šis atsisakė vykti. Tuo
met kitas bolševikų atsto
vas Suomijoj, Maiskis, pa
reikalavo Ersinkianą suimti. 
Bolševikai jį kaltina vekse
lių padirbimu, bet Suomi
jos policija per tardymą nu
statė, kad Ersinkianas vek
selių nepadirbinėjęs.

Šiomis dienomis Cleve- 
lande atidaryta milžiniška 
gelžkelių stotis, kuri bus ži
noma kaipo Union Termi
nais. Triobesys turi 52 aukš
tu ir jo,pastatymas ir įtaisy
mas kaštavo apie $220,000,- 
000. Stotį pastatė broliai 
Van Svveringenai, kurie iš 
menkų real estate biznierė- 
lių iškilo į didžiausius gelž
kelių magnatus.

VOKIEČIAI PERKA 
DAUG PLUNKSNŲ.
Komercijos departamen

tas Washingtone gavo ži
nių, kad pereitais metais 
Vokietija importavo iš už
sienių 10.830 tonų plunks-1 Anglijos kunigai atidaro “vienybes duris.” Plymouth’o miest;. Šitas ceremonijos reiškia sū
nų, už kurias ji užmokė-1 sįartinimą tarp Amerikos ir Anglijos. Tai, žinoma, vis ačiū socialinei MacDonaido valdžiai. Pa- 
jo $9,828,000. Vokietijoj Anglijos politiką vedė buržuaziniai patriotai, apie tokią vienybę negalėjo būti kalbos. Angli- 
vra mada daryti antklodes išl ja šnairavo į Ameriką, Amerika j Angliją, ir abidvi ginklavosi. Dabar kalbama apie ginklų pa- 
plunksnų, todėl vokiečiams naikinimą.
prisieina daug plunksnų 
pirktis svetur.

FAŠISTŲ-KOMUNISTŲ 
RIAUŠĖS VOKIETIJOJ.
Pereitą sąvaitę išeinant 

iš Pareinio franeuzų kariu- 
menei, Vokietijos fašistai 
pradėjo kelti triukšmą ir ro- - — - ------
dyt savo patriotizmą Berly- PORTO RICOS “ZUIKIUS” 
ne jie nuo pat ryto pradėjo, Portland. Me.- Šiomis. Amerikos komunistai
vaikščiot gatvėmis ir dai- dienomis čia atėjo iš PortcLofia rno^ti no v;sa šąli de- 
nuoti: “Vokietija, pabusk.” į Rico garlaivis, ant kurio L“3™“' PneTta diena 
Policija apšventino juos laz- imigracijos Agentai rado «‘ ' J* nužurJvti Sac‘- 
domis ir 40 jų areštavo. Kas- pasislėpusius 8 žmones, ku- 3° v y
sėly buvo areštuota 70 fa- rie norėjo slanta įsmukt I- 
šistų ir jų mitingas išvaiky-' Amerikon. Visus juos depor- 
tas. Neumiunstery fašistai tavo, 
susimušė su komunistais ir --------------  r
įvyko didelės riaušės, per ŽĄSYS IR DARBININKAI. I. 
kurias du žmonės buvo pa-' Kanados turčiai susiru j [ 
šauti. Annaburge buvo 
sužeisti.

ANT LAIVO SUGAVO 8
KOMUNISTAI PLANUO
JA SACCO-VANZETTI 

DIENĄ.
Ateinančio rugpiučio 22

KAIP NULĖKTI J MĖNULĮ

Kanados turčiai susiru- 
7 pino laukinėmis žąsimis, ku 

(rios neranda pakankama^ 
maisto Britanijos užlajoj 

, Todėl jie sudėjo pinigų, nu 
'pirko kornų ir pasamdė or 

komunistų x ^as komu?

torius Stalinas kalbėjo išti-'. Kanadoj yra tukstančia; 
sas 7 
savo 
mas savo

RUMUNIJOJ IŠDEGĖ
2 MIESTELIAI.

Pereitą sąvaitę Rumuni- 
I ’oj ugnis sunaikino Boršos 

’ r Gerlachovo miestelius.
Sudegė 260 namų, 4 bažny
čios ir 4 sinagogos. Apie 
1,000 žmonių liko be pasto
jęs.

Franeuzų mokslininkų ir ti neprilekiant iki mėnulio, 
išradėjų draugijos pirminin-j 
kas Eno Peretje padarė pra
nešimą apie kelionės į mė
nulį galimumus.

Pasak Eno Peretje, kelio
nė į mėnulį, kuri dar nese
nai buvo laikoma utopija 
(svajone), šiandien atro
danti kaipo netolimos atei
ties tikrovė. Artimoje atei
ty, be abejojimų, busią da
romi bandymai nulėkti į mė
nulį.

Vieninteliu įmanomu da
bartinės technikos sąlygo
mis aparatu lėkti į mėnulį 
galinti būti rakieta. Tik ra
kieta galinti turėti reikalin- 

kad nugalėtų že-

i

Kaip gi rakieta galėsianti 
apsisukti ervdėje neturėda
ma atramos taško? Eno Pe- 
retje sako, kad technikos at
žvilgiu tai galima.

Tokiu budu, rimtų kliūčių 
lėkti į mėnulį jau nesą.

IŠMINTINGI IŠSI
REIŠKIMAI.

BEŽDŽIONĖS ŠPOSAI 
PARYŽIUJE.

Šiomis dienomis Pary
žiaus gatvės praeiviai išgir
do nežmonišką riksmą vie- 

. no pensiono trečiajame auk-1 
šte. Šaukta pagalbos.

Gyvenusi pensione En-' 
non į-ytą atbudus pamatė sa- i 
vo lovoje didelę bezdžiori 
valgiusią muilo gabalą ir. 
uodega vaikiusią muses nuo: 
Ennon veido. Moters riks-- 
mas išgąsdino beždžionę.. 
Beždžionė iššoko pro langą.

Policininkai ir gaisrinin
kai pradėjo gaudyti bež
džionę, bet jiems nepavyko. 
Neužilgo vienas pilietis ra
do savo bute visišką chaosą 
Kėdės buvo apverstos, po
pieriai sudraskyti, lova iš
versta. Už stalo sėdėjo bež
džionė ir kramtė kilimą. Pa
mačiusi šeimininką, bež
džionė nutvėrė edekolonc 
bonką ir išnyko pro langą.

PERISKOPAS TRAU
KINIUOSE.

Anglų geležinkeliuose da
romi bandymai statyti trau
kiniuose periskopus, kad .ge
riau apsaugotų juos nuo ka
tastrofų. Periskopas stato
mas vagone dežuruojan- 
čiam konduktoriui, kuris iš 
savo kupė mato visus signa
lus ant kelio ir gali laiku su
stabdyti traukinį. Turint pe
riskopą konduktoriui nerei
kia kišti galvą pro langą, 
kad matytų bėgius.

...5
■

APSIV ĖDIMAI.
PAJIEŠKAU MOTERIES už pilm» 

ga<padmę ant ūkės, nesenesnes 50 
metu, be skirtumo pažiūrų, biedna ar 
V rtinga. Aš esu našlys, be vaikų, 50 
metų. Kuri mylėtų gyvent ant ūkės ir 
prie gražaus ežero. Prašau atsiliepti 
grei’ai. K. MATEVICIA

R. 1, Irons, Mich.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, mokanti 
amerikoniškai kalbėti, be skirtumo 
įsitikinimų, gero budo ir dailaus. su
dėjimo. Mylinti susipažinti su maĄim, 
meldžiu drąsiai ir tuojaus rašyti man 

‘rįir prisiųsti paveikslą.
.įrip J. B LINSON į

61 Ten Eyck st., Brooklyn, N. .’Y.1

PAJIEŠKOJIMAI

STALINAS KALBĖJO
7 VALANDAS.

Atsidarius komunistų Laiv.b *au nu“lu? I TRAGEDIJA ŠEIMYNOJ,
kongresui Maskvoje, dikta- žąsims išbarstytų. . I T
*—ctoiinas kaibėio išti-* Kanadoj yra tukstancia’l Terre Haute, Ind. — Čia gą greit}, 
— 7 valandas teisindamas bedarbių, kurie kenčia di-Įgyveno su vaikais Weslėy męs traukos jėgą ir tik rakie- 

politiką,’ o smerkda- dėsnį vargą negu laukiniai Oakley, 52 metų amžiaus toje gali tilpti ta degamoji 
___J-o onoAentus. Dele- paukščiai, bet jiems tie po- vyras. Jo pati guli ligoninėj, medžiaga, -kuri reikalinga 
gatų buvo apie 2,000, ir be-,nai komų neperka. K n,c ir

F'»Pajieškau gyvenimui draugės noer- 
! ginos arba našlės be vaikų, amžiaus 
į25 iki 3S metų, turi būt laisvu paipiu- 
-u: esu Amerikos pilietis. Gali atsi
saukt i ir iš Kanados. Meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą, ant pareikalavimo 
sugvąžins’U. Rašyk adresą (30) 

M. Bcx 37, Ina, III.

Pajieškau apsivedimui merg’nos 
^r našlės atvažiavusios iš Lietuvos 
ligi 35 metų serumo, esu 38 melų, ge- 
-ai atradau, nevartoju svaigalų nei 
‘abakos. amatninkas, Amerikos pi- 
'ietis. gali atsiliepti iš Canados. Pa
veikslus sugrąžinsiu. (32)

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

GREITAI NORIMA PARDUOT AR
BA IŠRANDAVOT. 85 akerių farmą, 
ant gero kelio, 1 mailė nuo miestuko, 
elektros šviesa ir telefonas. Daržai 
apsodinti. Planesnių žinių klauskite 

URŠUEfc ABROMOVICH Č30) 
Hopkinton Roall. *' (Upton, Mąss.

ANT PARDAVIMO7 
stabą, 14 ruimų, barnė, 

mašinos, 16 karvių, 2 arkliai, aąčių, 
vištų, žąsų,'balandžių, kiaulių, 90 bu
šelių bulvių," pasodintą daug IčoTnų, 
avižų, žiedo Platesnių jnnją, kreipki
tės pas savinink- - ~ *(29)

KRANK MIKELONIS
P. O. Bos 56, Plainsvitte, Pa.

FARMA
150 akrų,

vištų, žąsų,'balandžių, Kiaulių, 90 bu-

LIETUVIŠKAS VIEŠ
BUTIS.

Atlantic Citv, N. J.
Viešbutis vadinasi ELDORADO 

HOTEL. tik trečios durys nuo Broad- 
v'liko, arti visokių pasilinksminimų 
ir arti ^Steel Pier. (29).

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

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAIJuzė Babilytė, pajieškau dėdės Jo

no Ambrazaičio kilusio iš Rauktiškių 
kaimo, Jurbarko valsčiaus, Raseinių 
apskričio J North Ameriką išvažia
vo apie 25 metai. Prašau jo paties 
atsišaukti arba žinančių apie jį man 
pranešti. Antanas Avietynas, per
duot Juzefai Babilytei, San Martin 
56, Buenos Aires, Argentina.

Pajieškau Marijonos Mickovienės. 
Paeina iš Vaišvilo kaimo, Naumiesčio 
parapijos. Pirmiau gyveno Hartford. 
Conn. dabar nežinau kur. Kurie žino 
malonėkite duoti žinot ar lai pati 
atsišaukia. (.29) ’

Ona Vailaitukė-Sangailicnė
119 Florida st., Dorchester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Mart Nanar- 
tavičio-Nanart. Gyvena apie Provi- 
dence, R. I. Dirba prie malimo akme
nų.

Zuzana Būt kevičiutė- Dari s
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Juodgal viai, rud- 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDORAITI8
520 NVilsoa SU 

W ate r bary. Caaa

Žmogus turi tiesą galvot 
ir apie 
kuriuos 
gali.

Nėra 
keletą 
mėjimo 
kartą. Bart save už pirmąjį, 
o didžiuotis antruoju—lygu 
nuliui. B. Bielinski.

Ugdyk savo charakterį 
iki paskutinei dienai, kuri 
tavo bus kvotimai. Tiktai 
neatiaidi pastanga atneš tik
rus vaisius. Kada tavo gyve
nime svarbi valanda ateis, 
tavo charakteris, kurį tu 
mirtinomis pastangomis iš
auginai, išlaikys kvotimus ir 
atneš tau užtikrinančią per
galę. K. D.

Į jūres plaukia tik didelės 
upės, bet į nukrypimą nuo 
savo reikalų gali įpulti ir 
nežymus darbininkas. Sau
gokis.

Pasakvk, kas tavo drau- 
gas, o aš pasakysiu kas tu 
esi.

Partijos kelias panašus 
geležinkeliui. Ir čia, ir ten 
nukrypimai pavojingi.

tuos dalykus, apie 
kalbėt visiškai ne-

P. E.
■1 ■ - » 

nusižengimo mylėti 
kartų, ir nėr atsižy-

mylėti tik vieną
NAUJI KALENDORIAI

Klauskite Katalogo, iš Kario 
Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST. 

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

9 jos vieton jis turėjo pasi- kelionei į mėnulį ir atgal. 
Rakietos greitis turi siek-samdęs 25 metų amžiaus ki- Rakietos greitis turi siek

ią moterį. Jo vaikai miego- įj uj80 metrų per sekundę. 
--------------- . "Javo apačioje, o jis su ta -u greitumu lėkdama ra- 

uaua susuku. m yr<* sitv. Per šių metų penkis mė- moteriške.ant antro auks.o. kieta 'nugalėsianti
salėj tokių opozicininku, nesiūs Italijoje užregistruo Aną naktį šita moteriške nu-

- — j ta 447,380 gimimų, tuo tar-pove ji, paskui paleido šunį
reiškė Pu kai praeitais metais peizažam savo vaikui į galvą

veik visi jie iškalno parinkti 
Stalino šalininkai. Todėl jie 
karštai jam pritarė. Stalinas, 
tada sušuko: “Ar vra šitoii
K drkmusupontikaįZ ia' 447,^1)'giminių,''tuo tar-1 iovž ji, įaskui paleido šūvį 
sinriešind7” Tai iau reiškė Pu praeitais metais pei mažam savo vaikui į galvą X7 g^iniJaa 3!al« ui! ta laikome 455,116. ligi į ant galo pati nusišovė, 
viešpatavo kokia tai žiauri gimimai mažėja. Ir čia fa-Į Motyvas nežinomas.
• 1 * 1c * * |S1StamS neslseka-___  LENKAI MUŠA ŽYDUS.
Rykovls1 ir Tomskis turėjo, SOCIALISTAI INDIJOJE. Kovelio miestely lenkai 
atsiklaupti prieš bolševizmo! Indijoje susikūrė socialis- įtaisė žydų pogromą ir su- 
erštą ir prisipažinti, kad jie tų partija. Partija supranta žeidė daugiau kaip - zy- 
klvdę ir dabar gailisi dėl sa- ’socializmą kaipo visuome- dų.
vo klaidų. Toliaus jie to ne-'nės pertvarkymą naujais so- n“*IIVA
darysią. Tik tuo budu jie iš- cialistimais teisybes pagrin- JUODOJ JUROJ ŽUVO

IR ČIA FAŠISTAMS 
NESISEKA.

“Ar yra šitoj žemės

gelbėjo savo galvas. 16 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Juodoj 

Juroj sudužo nedidelis ru
munų laivas ir žuvo 16 žmo-

I AŠIGALI KELIAUS PO Iniu. ‘
i VANDENINIU LAIVU. * ----------------
i Žinomas šiaurės sričių ty- TDITIMDAC 71X110^ 
rinėtojas anglas Uilkins ža-l vu £1111 VU

’ da keliauti į šiaurės ašigalį 
povandeniniu laivu. Uilkin-

dais. Tuo tarpu Indijos so
cialistai stato nepriklauso
mybės reikalavimą.POPIEŽIUS PADARĖ 

DAUGIAU ŠVENTŲJŲ.
Šiomis dienomis popie

žius padarė da 8 šventuo-j 
sius. Ir šį kartą jis parinko 
juos iš šiaurės / " ,
kas yra pirmas toks atsitiki
mas* katalikų bažnyčios is
torijoj. Jie buvo atvykę čia , -
17-tame šimtmetv skiepyt Kenonę-

. C. x-1 I -------------------------------- ĮlVIUl RllVUU,
mdijonams popiežiaus tiky-, LAjMINQA VALSTYBĖ, buvo nupirkęs* iš grafo Tiš- 
bą ir md’jona! nulupo jiems( Norvegų karo meisteris kevičiaus dvaro už 6,000 li- 
kailius. pareiškė parlamente, kad. tų.

'atsižvelgiant į tai, jog nenu- --------------
matomas joks karas su Nor- Gyvenąs Berlyne Sovietų 
vegija, reikia sumažinti ka- Vokiečių aviacijos kompani- 
ro reikalams biudžetą iš 46 jos direktorius, iššauktas, 
milionų kronų iki 32 milio-Į Maskvon atsisakė važiuoti, 
nų.

--------------------- i- Vokietys Walter Fischer, 
so ekspedicija jau ruošiasi į kuris Kaune turi knygyną, 

dovanojo Lietuvos universi- 
-------------- I tetui 10,004) knvgu, kurias jis

VAIKAI BANDITAI NU
TEISTI KALĖJ1MAN.
Penki vaikai New Yorke 

tapo nuteisti 
iki f

i nuo 20 m.
25 metų kalėjimam 

Pereitą žiemą jie užpuolė 
cigarų krautuvę plėšimo 
tikslu ir nušovė juodveidį 
savininką. Vienas jų, Alfon
sas Miresi, yra buvęs Blair 
Akademijos studentas.

Heideberge mirė žymus 
NAUJAS GEOGRAFIŠ- Ivokiečių mokslininkas Adol- 

KAS VARDAS. fas von Hamack; Jam ėjo 79 
Pagerbdama mirusį šiau- metai.

rėš sričių tyrinėtoją, rusų--------------
mokslo akademija nutarė Maskvoje trūksta mėsos; 
Pranciškaus Juozapo žemę todėl manoma įvesti 15 
pavadinti Fridtjofo Nanse- “pasnyko” dienų į mėnesį, 
no vardu. --------------

trauką.
Nuo žemės iki mėnulio 

yra 384,000 kilometrų. Ra
kieta galėsianti perlėkti tą 
atstumą per 3 vai. 27 minu
tes, t. y. rytą galima bus nu
lėkti i mėnuli, išbūti mėnuly 
visą dieną ir grįžti atgal.

Žinoma, kelionė už žemėj 
skritulio ribų -negalinti ne
turėti pavojingų pasėkų 
žmogaus organizmui. Žmo
gaus organizmas nepripra
tęs prie tokio greičio ir lekio- 
jimams beorinėje erdvėje. 
Tečiau nieks ir nemanąs iš 
karto siųsti raketą į mėnulį. 
Lekiojimai busią daromi pa
laipsniui, vis aukščiau ir 
aukščiau. Musų organizmas 
taip pat palaipsniui prisitai
kinsiąs aplinkumai ir galų 
gale kelionė į mėnulį bu
sianti galima.

Nesunku lėkti į mėnulį, 
bet daug sunkiau nusileisti 
ant mėnulio, kad nesusidau- 
žvtų. Štai kodėl Žiul Verno 
projektas nesąs įvykdomas. 
Jei rakieta busianti paleista 
iš tam tikros patrankos, tai 
tą momentą, kai ji pasieks 
mėnulį, iš jos aparato ir 
žmonių jau nieko nebeliksią. 
Todėl reikalinga reguliuoti 
greitį. Pradžioje reikės grįž-

H

CHICAGOJ AREŠTUOTA
19 KOMUNISTŲ.

Pereitą subatą Chicagoje 
komunistai užsimanė su
ruošti “bedarbių demonstra
ciją.” Nors policija leidimo _____ „____ r_________,__ r_____ ____  r___ o
jiems nedavė, jie vistiek iš- kad Ispanija pilnai sutin-Į[55,240 gyventojų. Latvijoj

-------------- Šių metų gyventojų sura- 
1SPANIJA PRITARIA EU- žymas parodė, kad Latvijoj 

ROPOS SĄJUNGAI. yra 1,900,045 gyventojai.
Iš Paryžiaus pranešama,' Per penkis metus priaugo 
t -r___•• _ •!..-* ! r’P’ o j ri <________ *______ T -a__

sirikiavo eiti. Įvyko susirė- kanti su Briando planu dabar yra 25,885 lietuviai, 
mimas ir 19 komunistų buvo steigti “Suvienytas Europos Prieš penkis metus jų buvo 
areštuota, keliolika sužeista. Valstijas.” tik 23,192. >

Pajieškau .Jono Ermalio. Kilęs iš 
Telšių apskričio. Kas jį žino, arba jis 
pats, malones duot man apie jį žinią, 
už ką busiu labai dėkingas. Turiu 
svarbų reikalą. Girdėjau, kad jis gy
vena Chicago j. (30)

CHAS. KASLORE
Box 141, Great Neck, L. I. N. Y.

Banis Andrulevičius pajieškau se
sers dukters Malvinos Jurkoniu'ės, 
seniau ji gyveno Philadelphia, Pa. ’ 
Prašau atsišaukt arba kas apie ją ži
no malonės pranešti. * (30)

BANIS ANDRULEVIČIUS
55 Knights st.,

Redakcijos Atsakymai
A. Janusui. — Vynuogių 

diegų neužsimoka Lietuvon 
siųsti, nes pakol jie nueis, 
šaknys išdžius ir neprigis. 
Tai viena. Antra, Lietuvoje 
nertrumpa vasara vynuo
gėms. Jos nesnės nunokti. 
Žiemos šalčių tenai jos irgi 
neišlaikys. Vienu žodžiu,1 
Lietuvos klimatas vynuo
gėms netinka, dėlto jų tenai 
ir nėra.

KOKIU LAIVU IR LAIKU
ATKELIAVOTE Į AMERIKĄ?

Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką. 
Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo. Parduodam 
laivakortes ant visų linijų. Aprupinam keleivius iki laivo 
išplaukimo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, 
a’liekame įvairius valdžios darbus. Siunčiame pinigus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilgų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
Žinomas per 20 metą 179 East 3-rd Street.
tuo pačiu antrašu. , New York, N. Y.

*

Kecne, N. H.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Karmas, Ix>tus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikas kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
VORCESTER, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

1 > ■ n

t- '

VCv. —

f U,

Al

isy*

rX- • -

Senovės Lietuvių žinyčia

I

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audime apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį.” Adresuoki! sekančiai:

KELEIVIS, 253 Rroadoy, South Borto*, Mum.
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IR ELGETA TI RI ŠIRDĮ.

’y

ji kur velniai, tą pava-
HAMILTON, CANADA.

i

i

i 
! I

i
I

Xnrrą kartą jie užpuolė socialistus 31 nemanau gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti-

I

Humoristika

NAUJAS ISTORIJOS DOKU 
MENTAS.

Arba Įrodymas musu tautos ne
prieteliams. kad musu kalba 

yra seniausia. »
Noriu pranešti gerbiamai vi

suomenei, kad man visai iš ne
tyčių pavyko padaryti pašėlu
siai svarbus istoriškas atradi
mas. Kaip aklai vištai pasitaiko 
žemčiūgas rasti, taip man laimė 
pakišo po nosim dokumentą, ku
ris parodo, jog musu tauta yra 
seniausia ir kad kitą syk Vytau
to vaikų gyventa net pietų Ame
rikoje.

štai Įrodymai:
Argentinos miestuose visos 

gatvės vadinasi “Calle." Jeigu 
šitą žodi parašysime taip kaip 
reikalauja musų tautiškojj ra
šyba. tai išeis ne “Calle," bet pa
prasta kalė.

Kodėl gi gatvė turėtų vadin
tis kalė? Todėl, kad kaip tik gat
vėj pasirodo kalė, tai tuojaus 
paskui ją bėga visi šunes. Pasi
daro ruja.

Ir šitą mano etimologiją pa
tvirtina Brazilijos miestu gat
vės. kurios vadinasi jau ne “ka
lėmis.” bet stačiai “rujomis.” 
Tiesa, braziliečiai šitą žodi jau 
yra kiek iškraipę; jie rašo: 
“Rua.” Bet tai juk aiški lietu
viška “ruja.”

Išaiškinti tas labai lengva. 
Buvo laikas, kad visa pietų A- 
merika buvo lietuvių apgyventa. 
Tai buvo, žinoma, tada, kai mu
sų Didis Kunigaikštis Vytautas 
savo priešams galvas kirviu ka
pojo. Musų tauta tuomet buvo 
pastipusiai galinga. Musų bro
liai tada turėjo apgyvenę visą 
Braziliją, kuri gavo savo pava
dinimą nuo pirmutinio tenai ap
sigyvenusio musų tautiečio Bra
zio. Jis buvo, rodosi. “Vienybės” 
Brazio giminaitis. Kaip žinia, 
musų žmonės mėgsta šunis. Pas- 
portų šunims tais laikais dar 
nebuvo, ir jie lakstydavo gatvė
mis palaidi. O musų-bočiai, bū
davo. kaip tik pamato “šunų ve- 
seliją” ant stryto, tuoj ir šau
kia: "Ruja, ruja.’’
. Karingasis musų 

mirė (kiti sako, kad 
smaugtas), ir musų 
Brazilijoj išnyko. Bet 
ja” pasiliko iki šiai dienai. Por
tugalai ir šiandien gatves tenai 
vadina “rujomis.”

Šitą didžiai svarbų dokumen
tą maloniai pavedu didžiam mu
sų istorikui D-rui Račkui kaipo 
medžiagą busimai jo istorijai 
apie lietuvių tautą ir jos praeiti.

Galiūnų Galiukas.

DZŪKAS VOKIEČIŲ BAŽ
NYČIOJ.

Kartą dzūkas nuvedė jomar- 
kan verši parduoti, šitam mies- 

! telyj buvo ir vokiečių maldos 
, namai. Dzūkas veršį greit par
davė. užėjęs į traktierių išmetė 
porą burnelių ir išėjo miestelio 
pažiūrėti. Veršiui pakirsti jis 
turėjo gerą rapnyką (bizūną). 
Eidamas pro vokiečių maldoj 
namus.
žiūrėt 
Žiuri, 
altorių 
ktą i žemę atrėmęs, 
statęs, meldžiasi, 
panorėjo iškirsti šposas. Priėjo 
jis arčiau vokietuko, pasmagino 
rapnyką ir kirto per ištemptą 
sėdynę.

Pakilo lermas. Atbėgo zakris
tijonas. atbėgo kunigas; musų 
dzūkeli sugriebė už apykaklės 
ir tempia i policiją.

—Kam tu ji mušei? — klau
sia dvasiškis.

—Kaip gi aš jo nemušiu?—1 
teisinasi dzūkas. — Atėjau pa
simelsti. o 
vertęs orą 
toj...

—Gerai 
dar kartą — sako šventikas.

Taip dzūką ir paleido nenu 
baudę. G. ž-s.

pro vokiečių 
užsigeidė Įeit i vidų, pa- 
kaip ten atrodo. Eina, 
jaunas vokietukas prieš 
parpuolęs ant kelių, ka- 

sėdynę iš- 
Musų dzukui

tas paršas sėdynę iš
gadina šventoj vie

Praeivės.—štai, kitas elgeta 
Gerai, kad tokie žmonės bent! 
šeimynų neturi.

Elgeta.—Kaip tai neturi! Aš į 
turiu 4 pačias ir vaikų...

—Kad 
sari.

—Kas 
—Dar 

džiau.

yr? Ar šalti pagavai? 
blogiau, broli; apsive-

Mechaniška

l i 31

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
KNYGYNE

Piršlys Suvadinto jas, Vieno veiksnio 
Komedija Paraše Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

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

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

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Su&ižiedavimas Pagal Su-‘ 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas

Į dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c. 
Kunigų Celibatas. Išaiškinta 'fcunigų

I bspatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 

1 perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
į jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
; rįs, dukterįs ir mylimosios nepapuitų į 
į tokią kunigų globą. Parašė k u n. Geo.* 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino _ j 
Ferdinand de Samogitia................ 25c. į
Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin-Į 

geidi knygutė iš politiškai-ekono- j 
miško klausimo, kuri? turėtų kiekvie-į 
nas protaujantis darbininkas pęrskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28..........................   10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir

čia matote Įtaisą, kuri nesenai buvo įtaisyta Pasadenos mieste, Califomijoj, išmatoms nai
kinti. Ji paverčia visokias >iuks!es i pulpę, kurią paskui galima deginti kaip malkas. Vietiniai 
žmonės praminė ją "mechaniška kiaule," kuri apvalo miestą.

MONTREAL, CANADA. dešiniosios sriovių, nes jie’ 
skaldo jėgas, eina prie ap
kalbų. šmeižimų ir šalina 
nuo visuomeninio veikimo 
kitus.

Kraštutinumais einant

Reikia savystovumo.
Jackus Dvibarzdis, rašy

damas andai "Keleivy" 
apie montrealiečius ir jų kai 
kurias draugijas, vietomis negali būti progreso. Pro- 
prasilenkė su teisybe. jgresas visuomeniniam veiki-

Butų bene sveikiausias -ali ,buti pasiektas tik 
dalykas mums. lietuviams, 
išmokti tik žinomą tiesą pa-, 
duot į laikraščius, o apie da-, 
lykus, kuriuos reikia spėlio
ti. visai nerašyti.

Minėdamas Montrealo 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinę 
Draugiją, jis vadina ją ko- 
Įmunistine. Gal tai daro gerų 
į norų vedamas, bet toli nuo' 

"'i teisvbės. rt ; *
Teisybės dėliai turiu pa

reikšti, kad šiai draugijai 
j jokio partvviškumo negail
ima primesti, nes ji yra gry
bai bepartyvė ir jos konsti
tucija visai nevaržo narių’ 

i nusistatymų tikėjimo bei po- 
.'J Iltiniuos klausimuos. .Jos pa-;

riada, kada mes žiūrėsim sa- 
vystoviai Į gyvenimą ir jau- 
-im norą patys sukurt sau jį. 
Nėra abejonės, kad mes tą 
norą pajusim. Kol kas dar 
daugumoj neapsistoję vie
toj ir nepakankamai buvo 
laiko patirti visas čia prak
tikuojamas gudrybes.

Baigdamas kviečiu visus 
lietuvius stoti į Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Palaipinę Draugiją, nes tik 
čia galėsim laisvai lavintis 
ir savystoviai veikti savo la- 

■bui. Z.

Kai kas taip suamsi 
kad paprastą durą rankeną pa-į 
keičia amžinaja.

Vytautas 
buvo pa- 
tautiečiai 

žodis “ru-l

VIENAS SIMUKAS 
BRANGESNIS.

Vaikas parduoda mažus šu
niukus. Viena moteris prieina ir 
derasi:

—Kiek tu nori už juos?
—Už tuos visus po 50 centu, 

o už tą rudą 60.
—O kodėl tas rudas branges

nis? — teiraujasi moteris.
—Todėl, kad jis mano dešim

tuką prarijo — paaiškino val
as.

Girtam žmogui atrast! durys 
lygiai taip sunku kaip ir trez- 
vam atrasti žemės ašigalis.

ž-s.

KIEK .JI TURĖJO ŠIRDŽIŲ. j

Davatka atėjo Į šidlavos at
laidus ir klausia zakristijono: i

—Ogi šventos Cicilijos širdį 
čia ar turit?

—Tokios nėra — atsakė zak
ristijonas.

—Tai kodėl ? — stebisi davat-1 
prastesnėką. — čenstakavoj 

vieta, ir tai turi...

grindai daugiau matei ialio: 
pobūdžio. Taip duoda su- 

erikonėia. Prasti lrPat; draugijos var-| 
j das — rasalpme Draugija.

Šalia to, ji turi užsibrie- 
žusi skleisti apšvetą ir vie
nybės idėją. Politikos kiau- 

yisai neliečiami
nei susi-į;..N- - ‘‘1 plačiau. 

ren^k-^žinota,
i
Į

__ Anh<>nwrB-:«i

Budweiser
Barley-Malž Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTY 

NĖRA GERESNIO

IPabandyk Dykai
Gyduolės

Įsitikink, 
kad

EMOLA
GYDO

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KASI KENTĖT Kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parrisiųsk dovanai 
SampclĮ—paprastai apvyniotas ir 
užpcčėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Con Cambridge, Mass.

simai 
draugijos įstatuos, 
rinkimuose. Skleidimui 
švietos numatoma 
įvairias paskaitas ir steigti 
kultūrinio pobūdžio Įstai
gas. Draugija bepartyvė; o 
jos nariai partyvųs ar ne. tai 
jau kitas klausimas.

Taigi pravardžiuoti ją nė-; 
ra mažiausios prasmės, nesi 
komunistų vardas jai yra 
svetimas taip, kaip svetimas 
ir šventųjų vardas.

Jei jau būtinai norima 
primesti draugijai kokią po
litinę spalvą, tai reikėtų 
spręsti iš narių daugumos 
pažiūrą, šiuo atveju aš ne
kirsiu sakydamas, kad dau
gumą sudaro laisvų socia
listinių pažiūrų žmonės. Ko
munistus ir bažnyčios, šali
ninkus kartu suėmus galima 
suskaityti ant vienos rankos 
pirštų.

Dėl nepasižymėjimo veik
lumu, tai papeikimas tenka 
nevien tai draugijai, bet 
abelnai visiems montrealie- 
čiams lygiai.

Be to, Dvibarzdis duoda 
pipirų biznieriams. Tas ge
rai. Bet ir čia ne viskas tie
sa. Biznieriai nėra pagrindi
nė priežastis musų susnudi- 

montrealiečiai 
nuo kitų, tai

Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy* 
be labai gražią eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pust Popieros 
apdarais ....................................... $1.00
Audimo apdarais ...................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laiku. Parašė Lew
Wailace. 472 pusi.........................$2.00
Pajauta. — Lizdriko Duktė, arba Lie- 

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Eernatovricz’o.
468 pusi..................  $1-50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 420. 1915 m........................... $2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas uesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..».......................... $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys soics 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kita3 mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip • knygutes. Paraše D-ras G-mus. 
ir «?>inrantamai. kad kiekvienas Kama ........................ 15c.

Kaip Tapti Suvieųytų Valstijų Klin
čių? Aiškiai išguldyti pilietystėa 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................................................ 25c.

' Kaip Senovės Žmonės Persist*tydav« 
San Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 

, Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Ataira- 

; do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa, 
j 40 pusL .......................................... 10c.
I Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 

; kaip ji buvo apskelbta respublika, 
į Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 

parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
j ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
; čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
I parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
; ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni do-tumentai: Steigiamojo

; Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50
Eiles ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

;1 “Salomėją,” arba kaip buvę nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per-

į skai.yIi. 25c.
“O. S. S.” arba šBubinė Iškilmė. — 

’ Vieno akto farsas, labai juokingas 
! ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Džiau Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fones. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..........-..................... 25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

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

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.................................. 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

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

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

nių. 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 Transo? — 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, j 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. Mokslą* 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ........................................

KELEIVIS
253 Broadway, 

So. Boston, Mass.

lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarą, pas. barzda
skutį. pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.

: Michelscnas. Pusi. 95....................... 35c.

į Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia, 
j Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
• ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..

' 1909 m., pusi. 63.................................25c.
Tuomet Hamiltono ■ žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz- 

’ delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,

’ Kodėl Aš Netikiu į _Dievą? — Arba 
„p.. Tikėjui 
” 1 katalikas

Montrealan E. Kudirkos gi
minaičiams, bet bedarbės

I sumetimais anie atsisakė 
laidoti.
lietuviai, nors ir didelei be
darbei esant, nutarė rinkti (514 m^puri-lš. .’.

! aukas palaidojimui draugų.
Hamiknnp eurinkta • nėr Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras ndmilLOIie . LiliIlKia. pei ir laisvamanis privalo

draugus o. Gutauską, S. ją perskaityti. 64 pusi.....................20c.
Rudkuną ir K. Milaševičių, AlkohoB8 ir Kūdikiai — Arba kaip 
$82.10. Amerikos Lietuviu atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

S-mo Hamiltono kuopa $M.;£‘
Toronte per A. M iki, Sūnų turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa-

10c.
_ -1 Byia Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai uz-

• , . ; niai. kokių priemonių katalikai dasi-vietos laikraštyje. Į ko;of sa socialistais.
Dvg. P. Vilnonis per ang- paveikslai*. 61 pusi...........

lų kleboną išsistorojo veltui 
žemę kapuose ir taip 17 d.' 
birželio tapo padaidoti už-! 
muštieji draugai. Gulint pas; 
giaborių nuimti paveikslai' 
ir pasiųsti tėvams Lietuvon J 

i Nuo palaidojimo liko $35. j
Apie žuvusius Edv. Kudirką įjž tuos pinigus buvo užsa-į 

1 * : kytas paminklas, bet kapų
komisija neleido statyti: 
girdi, norint statyti pamink
lą, reikia užsimokėti už že
mę. Tuomet paminklas tapo! 
atsakytas ir likusieji pinigai 
grąžinti draugystėm su są
lyga paimti juos įvykus ne
laimingam atsitikimui. Vie
tos lietuviai ir užmuštųjų 
draugai reiškia gilią padė
ką visiems aukavusiems ir 
palyd ėjusiems į kapus: ypač 
ačiū tiems draugams, kurie 
pasidarbavo aukų rinkime 
ir palaidojime. Ilsėkitės 
draugai šios šalies žemelėje.

V. T.

ir Juozą Žvynį.
"Keleivio” 25 nr. buvo 

i aduota skaudi žinia, kad 8 
birželio, ant kelio Hamilton- 
Toronto, rasta užmušti du 

'lietuviai:’ Edv.- Kudirka ir 
i antras nežinomas.

.t -Į .

Dabar apie užmušimą ir 
palaidojimą paaiškinsiu 

Iš užmuštųjų pasų 
kad pirmas, kaip 

jau mums žinoma, yra Ed
vardas Kudirka, 28 metų, iš 
Lietuvos paeina Vilkaviškio 
apskričio, 
Ambrazų kaimo. 
Juozas 
Utenos 
valse..

Pilviškių valse.
Antras,

Žvynys, 22 metų, 
apskr., Skiemonių 
Varnupių kaimo.

Abudu atvyko Kanadon 
1428 metais. Abudu važia
vo iš Montrealo į Hamiltoną, 
ir ant kelio rasti 7 vai. rytą, 
vienas nuo antro gulėję per 
72 pėdas. P

Imu, užmušimas Kyko tarp trukumu. O ! T _  T- t-

mo. Kad 
esam atsilikę 
priežastį aš matau fanati
kuose, tiek kairiosios, tiek

PRANEŠIMAS “KANA
DOS LIETUVIO” SKAI

TYTOJAMS.
Šiuomi pranešame, kad 

“Kanados Lietuvis” laikinai 
Daktaro nustaty- sustoja ėjęs dėl technišku 

; ‘ ____ I... ,4. “K. L.” taip greit
3-4 vai. ryto. J. Žvynys, dar pradės eiti, kaip greit bus 

prašalintos tos kliūtys.
Atsiprašome gerb. “K. L.” 

skaitytojų už pertraukimą 
siuntinėti laikraštėlį. Steng
simės kaip galint greičiau, 
kad “K. L.” vėl galėtų jus 
lankyti. “Kanados Lietuvio” 
Leidėjai.

rastas gyvas, bet be žado ir 
nuvežus ligoninėn už pen
kių minučių mirė. E. Kudir
kai sudaužyta galva ir su
laužytos kojos; J. Žvyniui 
sužeisti pečiai ir yra dėmės 
ant veido. Užmušimo vietoj 
rasta automobiliaus prieša
kinės lempos stiklai. Spėja
ma, kad užmušė smarkiai 
važiavęs automobilius. E. 
Kudirkos kišeniai išversti ir 
pinigų nerasta nei pas vieną. 
Dr. Hopper nuomone, jis ėjo ^į^lKuji 
rankas laikydamas kišeniuo- no per metų 
se, o sudavus automobiliu 
smarkiai traukdamas ran
kas išvertė kišenius. Lavo
nai išgulėjo ligoninėj kelias- 
d ienas. Miestas laukė gal 
kas palaidos. Duota žinia

ĮSTABUS REZULTATAS
’ “Fort Stockton, Texas. — Aš gė
riau

| TRINERIO KARTŲ VYNĄ
Rezultatai buvo 

imas mane vargi- 
i metus, bet šis vaistas 
mane nuo tų triubelių. 

Miguel Tarias.”
Dabar, kuomet atėjo vasara, tai 

Trinerio Kartus Vynas, yra geriau
sias nuo nevirškinimo, sukietėjimo ir 
panašių bėdų. Jis akstiną virškinimą 
rr pašalina sistemą nuo nuodų. Dak
tarai jj rekomenduoja. Imk jo regu- 
leriai! Visose aptiekose.

$82.10. Amerikos Lietuviu atsiliepia tėvų vartojimas alkoholi. 
S-mo Hamiltono kuopaJSlO'.

ir Dukterų d-ja $25. Per V. 
Treigį nuo šv. Jono d-jos ir j -
iš pašalinių draugų $12.10 < ___ „__ ,
viso — $129.20, Visu auka- , puolė socialistus si 
vusių pavardes nemanau rodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
minėti, nes užimtų perdaug ^i.te2pti^eį^J^rt^įaHkarr<^i-i

... 25c

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
talizmas. Kama ..........  25c.

Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su • paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ............................................
Drūtuose audeklo apdaruose . — toc.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- .. 
da. Kairia ............................s.......... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius utiotikras, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass , 1913, pusi. 80....................... 25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, 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. Vanderveldc, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................. 10c.

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.
Žeme ir Žmogus. Labai Įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogjs gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
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 ak-orių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Lithuanian Sdf-Instniction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelera, 

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



No. 29. Liepos 16 d., 1930. KECEl V 13 — 7 *

Į 1AS GIRDĖTI LIETUVOJE
ji (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Nori Būt Pasaulio Gražuole
-----v

r '

DR. MONTVILIENĖ AREŠ
TUOTA IR PATALPINTA 

TELŠIŲ KALĖJIME.
Teko patirti, kad Telšiuo

se, DMontvilienės privati
nėje ligoninėje mirė po 
aborto Paulikaitė Stasė. Įta
riam?. kad abortą padariusi 
Dr. A Montvilienė.

Tuj reikalu vedama tar
dymas, o Dr. Montvilienė 
laikoma Telšių kalėjime.

APiPLĖŠĖ KAČERGINĖS MOTORCIKLŲ KA1A3 
VASAROTOJUS.

Du ginkluoti vyrai Kačer
ginės miške užpuolė vasaro- damas Napoleono gatve vie- 
toją Narbutienę, iš kurios, nas pilietis su panele užkliu- 
pasivertę ant žemės, atėmė vo už stulpelio. Motorciklas 

ir atsimušęs į kitą 
stulpelį sudaužė motorą. Pa
nelė laimingai nusviesta 
griovin, motorciklistas nu
gabentas ligoninėn.

Birželio 22 d. vienas mo- , 
torciklistas netoli Napoleo- 

Į no kalno atsimušė su motor- 
j eikliu į akmenį, bet susitvar- 
Lkes nuvažiavo.
i _________________________

■ BEŽAIZDAMA PRIGĖRĖ.
’ Patrakienų kaime, Pakuo- 
jnio valsčiaus, Kalaškos 2 
.metų duktė bežaizdama Įk- 
t rito balon ir prigėrė.

Miss Beatriče Lee iš Salt Lake City, Utah, važiuoja Brazili
jon, kur bus renkama “Miss Universe,” tai yra, gražiausia pa- i 
šauly mergina. Kuri mergina tą titulą laimės, tai bus duota į

iII

TROFOS.
Birželio 21 d. bevažiuo-Logiškas Susisiekimas

Amerika-Lietuva
__ PER __

KLAIPĖDA ' rusiško aukso branzalietą' atšoko
200 litų vertės. Piktadariai

• dar nesugauti.

SUDEGĖ ALSĖDŽIŲ 
MIESTELIS.

Birželio 21 d. sudegė Al-, 
sėdžių miestelis. Gaisro prie- ' 
žastis labai keista, būtent 
Alsėdžių ugniagesiai nusi
pirko naują gesinamąją ma-i 
šiną ir pradėjo mėginti ar. 
gerai jų mašina veikia. Be-' 
mėginant nuo kibirkšties už- | 

įsidegė patalpa, kur buvo 
' mašina, o vėliau ugnis išsi- ■ 
plėtė labai plačiai. Esant 
kaitrai ir vėjeliui — ugnies 
niekas sulaikyti negalėjo. į 
Likę tik keli maži namukai.;

Daug žmonių liko be pa
stogės ir elgetomis. Nuosto
liai dar neapskaičiuoti.

į

KARVĖ APVERTĖ 
AUTOBUSĄ.

Iš Rokiškio stoties ėjęs 
miest din autobusas, susidū
rė su karve ir nuvirto grio
vin. iš 12 važiavusių kelei
vių sužeista 7, kurių tarpe 4 
pulke kapelmeisteris Do
markas ir kareivis Ruminas 
(pirmam nulaužta ranka, 
antram — koja), kiti leng
viau.

Skandinavu 
Amerikos Linija

Tai natūralus ryšys tarp abie
jų Respublikų Lietuvos ir Ame
rikos su jos dailiais ir populia
riais laivais. Nes yra parankiau
sia ir patogiausia Linija Lietu
viams Keleiviams—

Skandinavu Amerikos
Linija

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

Laivą Išplaukimai Iš New 
Yorko:

Rugp. 2 “Oscar II” 
Rugp. 9 “Frederik VIII” 
Rugp. 23 “United Statės”

PEŠTYNĖS.
Mikališkių vai*., Mariam- 

polės apskr., Barių kaime 
kilo jaunimo peštynės. Lai
ke peštynių sunkiai sužalo
tas Laukaitis Ad. 20 metų 
amžiaus. Gydytojas konsta
tavo, kad Laukaičio sudau
žyta galva ir dėl to gresia 
pavojus gyvybei. Kaltinin
kai Bcraus*kas, Bate ir kiti 
suimti.

KLAIPĖDOS JOMARKAS.
Pavakary, kai žmonės nuo 

darbo tampa laisvi ir persi
rengę i jomarką traukia, 
prasideda čia didysis šios

BYLA DĖL BATŲ DĖVĖ
TŲ 30 METŲ.

Linkuva. Šiaulių apskr.,1 
Pudžiunų kaimo ūkininkas 
Juozas Baltikis mirdamas 
paliko savo broliui Kazimie-' 
rui senus batus, kuriuos bu-! 
vo avėjęs 25 metus. ;

Šis avėjo dar 5 metus ir $10,000 dovanų ir tikėtas apvažiucti visą pasaulį, 
mirdamas paliko savo su-1--------------------------------------------------------

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

Scandinavian 
American Line

27 Whitehall St. New York.N.Y.
130 N. LaSalie St., Chicago, III 

248 Washington St., 
Boston, Mass.

mirdamas paliko
nui Adolfui. | SENSACINGA KRATA

iudsiin^” Tie kuJ .J>astarasis .!«. P®1' PAS KAUNO KOMU-sąvai.es juaejimas. įie, ku kėtojas nunese juos į Lmku- NISTUS
i Smarki" ’vos miestei> vienam batsiu-! Kaunas. Birželio 18 d., 

nų’ np rlinn^r^nS’ viui ir papasakojo kriminalinė policija pas bu-
Diena"tik ūkininkai ir BaSuv“"^ manydama atstovybės sap
niai, vakare tai jau kas kita.'

Turgaus aikštė apstatyta bus galima brangiai parduo- susekė bolševiku partijos 
visokiais balaganais, pala- ti kokiam nors muziejui, tuos archyvą. Sukonfiskuota 156 
pinėmis, karuselėmis, v -• - - - -
kurių palikta gatvikė, kuri negrąžino. _________ 7... ..... ........
kimšte prikimšta žmonėmis, Šis iškėlė bylą teisme, bet teris su suklastuotu Botyrie- 
pamažu juda. Viena gatvės batsiuvys užsigynė ir sakėsi nės vardu, pasu ir Notalevi- 
puse nueina, antra pareina, tokių batų visai nepaėmęs Chaimas.
y 9 • • t • __  _ •v j___•______

Be to, kriminalinei polici-

IS

tarp batus nuslėpė ir savininkui kgr. Įvairios literatūros. Su
kuri negrąžino. 1 ryšy su šia krata, suimta mo-

Ši eisena ir sudaro vieną iš taisyti. į ge kriminalinei polici-
svarbiausių pramogų tiems,’ Liudininkų nebuvo ir dėl-';aį pavyko išaiškinti, kad 
kurie pinigų neturi. P x - - - -
žu judindamiesi, jie žiuri Į jo. 
pro šalį praeinančius, kas, 
graži s, kam Įgnybti, kam 
konfeti apiberti. Jomarką 
sąvaitėj daug kas tampa lei
stina, kas šiaip draudžiama. 
Jei s mpatišką egzempliorių 
sutinki, tai gali truputėli įg
nybti ar pakutuliuoti, kas 
privers ji pagalvoti; kad 
“gnybėjas” nori su tavim su
sidraugauti. Tai yra viena iš 
geriausių priemonių pažin
tims. . _ __ ___ r,_

Pakraščiais šios gatvės vakarų Europos miestams. b?j idomus
stovi lyg špaleriai konfeti Mieste gyvena daugiausia' įas vėliau,
pardavėjai su pilnais mai- vokiečiai (sprendžiant iš jų __
šais -‘prekių’ — po 30 centų vokiškos kalbos). Miesto sa- KUNIGĄ NUBAUDĖ KA-
už maišiuką. vivaldybės turtai (ne atski- lėjimU už ŠMEIŽTUS.

ru asrnenų) sieTčia L00 nidi- . Šiaulių apygardos teis- 
jonų litų. Iki šiol rftieštą. vai- mas nagrinėjo buvusio “Že- 
dė vyriausias burmistras maičių Prieteliaus” atsako- 
Grabovv su komunistais, mojo redaktoriaus kun. Da- 
Miesto rankose yra dide- gni0 2 šmeižto bylas. 
Rausia krašte kredito Įstam Kun. Dagili Telšių taikos 
ga, miesto bankas, kuris ga-,teisėjas buvo nubaudęs 14 
Ii kontroliuoti apie du treč- dienu arešto už tai, kad pa
kilu visų piniginių operaci- rašė/jog d-ras Mikulskis ga
jų Klaipėdos krašte. Į gp dolerių kyšį už miru-

Gegužės 19 dieną, Klai-;sios Juozo Každailio žmo- 
l o Plungės

bliką užeiti Į palapinę, kur išrinko 6 atstovus Į miesto mėnesiais kalėjimo už tai, 
jie daugiau Įdomybių pada- seimelį. Du darbininku ii'.kad parašė, .jog Juozas Kaž- 
rysią. i keturis kitų profesijų, jų dailis savo žmoną nužudęs.

AŠTUNTAS MĖNUO 
PATVORYJE.

Tauragė. Tauragės d v.

VARNIŲ KONCENTRA
CIJOJ.

Šiuo metu Varnių kon-

EKSPRESINE KELIONĖ į EUROPA
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

ST. LOl’IS, MILMALKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
209 Tremont Street----------------------------------------- Boston

centrą valdo vyskupas Gai- centracijos stovykloj tebe-
galaitis. " laikoma 83 žmonės, jų tar-

Įeidamas Į dvarą, jis rado'jPe 23 socialdemokratai su 
trobesiuose apsigyvenusiasbuvusiu Seimo nariu Marke- 
kelias bobeles. Uiu priešaky.

Jegamasčiui Gaigalaičiui 1
tas, matyt. I

galaitis.

Pama- to savininkas bylą prąlaimė-iprįe 7 forto Įvyksta-visiškai! 
' konspiratvviniai komunistų 
susirinkimai. Per tokį susi-; 
rinkimą suimti Čepaitis (vė- 

1 išaiškino, kadi 
pavardė Šimkus),; 

s ir Milneris. Paaiš- 
kad Čepaitis-Šimkus; 

yra suimtojo komunistų par-

KLAIPĖDĄ.
Klaipėda — vienintelis nau policija 

Lietuvos uostas, vienintelis -;e tikra 
išėjimas i jurą. Kitaip ta- Glezeri 
riant, Klaipėda tai Lietuvos kėio • 
“langas.” ' ’ -

Klaipėda — ____
Lietuvoj miestas su moder- Komunistai "suimti tuo 
niskais įtaisymais. < 
tramvajus (gatvekaris), yra vė Šimkui slaptą ’ paštą iš 
vandentiekis (kanalizacija)'vjenos kaimyninės valstv- 
ir abelnaivisu kuo prilygsta bės. Slapto pašto turinys la- 

ir bus paskelb-

vienintelis tijos vado Vireliuno įpėdi

Čia yra laiku, kada Glezeris perda-

už maišiuką.
Abipus jomarko gatvės 

eina įvairiausios palapinės, 
balaganai, kioskai ir karu
selės. Ant vienos palapinės 
prieangio stovi dvi kaip sto- 
vylos, šydais apsisupusios 
moteiys, kurios pagal trečio
sios aiškinimus, parodysian
čios gracingus, modemiškus 
šokius — už 1 litą. Prie ki
tos palapinės stovi raudoni _ 
velniai, darydami štukas ir pėdos krašte įvyko savival-'n09 neškrodimą. o Plungės 
save girdami: jie kviečia pu-dybių rinkimai. Lietuviai;taikos teisėjo nubaustas 2 
bliką užeiti į palapinę, kur išrinko 6 atstovus į miesto mėnesiais kalėjimo už tai, 
jie daugiau įdomybių pada-seimelį. Du darbininku ir .kad parašė, .jog Juozas Kaž- 
rvsia. (keturis kitų profesijų, jų dailis savo žmoną nužudęs.
‘ Didžiausia šių metų jo- tarpe du namų savininku, j Apygardos teismas 

.............. Seniau šitam seimely buvorSprendimu patvirtino.
abu

marko sensacija, tai figūros 
8-nių karuselė, kurį pirmą 
kartą i Klaipėdos jomarkus 
atgabenta tapo iš Hambur
go. Puikų vakarą, kai užsi-

tik 3 lietuviai. Iš viso seime
lis turi 40 atstovų ir tokiu 
budu 6 lietuvių atstovai čia 
nieko nuveikti negalės; jie’

INŽINIERIUS DOBKEVI
ČIUS IR KITI NUBAUSTI.

Birželio vidury, Kaune,X V* A J XVI v CAliCAl Cv, A « . . ■ . 7 V I V Avi. Vt-A N y -IkCllVIlV,

dega šimtai elektros lempu- turės prisidėti prie kitos gru-,kariumenės teismas sprendė 
y- __ x____ xx noc ir tai huiin cuoiVifHido _ i* j* la__ • • xpės ir tai butų sveikiausia- - - - - - - —

i
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centralinių dirbtuvių inž. 
Dobkevičiaus ir kitų bylą. 
Ši byla tęsėsi per 10 dienų ir 
teismas visus kaltinamuo
sius nubaudė taip: inž. Dob
kevičių pašalimo iš tarny
bos, reikalų vedėją kapito
ną Lazorevičių nubaudė 8 
mėnesius tvirtovės kalėji
mo, karo valdininką Gabri- 
lavičių — pustrečių metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 

į išmestas iš kariumenės, dar- 
jbininką Jasevičių — 8 mė-

čiu, gražu yra žiūrėt kaip ant . 
aukštų stiebų užkeltų bėgių prisidėti prie vokiečių so- 
ima raitytis vagonėliai su cialdemokratų. S.
žmonėmis, tai aukštyn, tai —------------
žemyn, kairėn, dešinėn ir po Į APMUŠĘS POLICININKĄ 
2 minučių tokio važiavimo' PABĖGO,
atsiduria vėl ant žemės. Va-1 Birželio 20 d., Šančių sar- 
karo metu ši karuselė suima gobinis policininkas Žemai- 
apie 700 litų Į valandą. Tai- (tis gatvėj sulaikė nepažista- 
gi per jomarką keletą milio-'mą asmenį ir vedės jį nuova- 
nų litų išplaukia be naudos don. Bevedant nepažįstama-( 
iš Lietuvos. 'sis kirto policininkui lazda'

Toks tai Klaipėdos jo-ir pabėgo, 
markas. Žmonių judėjimas,’ —
siūlytojų rėkimas, triubiji- ‘TĖVYNĖS GYNĖJAI.” ; nesiūs kalėjimo, 
mas, karuselių muzika,1 Birželio 22 d. Viliampo-j Be to, valdžiai priteista iš 
triukšmas, iliuminacijos taip lėj šauliai surengė gegužinę visų bendrai 37,848 litai ir 
patraukia triukšmo išsi- ir Įsigėrę pradėjo su pilie-'83 centai. Iš tos sumos inž. 
ilgusi žmogų, kad jis užsi- Čiais muštis. Per muštynes Dobkevičius turės sumokėti 
miršta save ir atrodo laimin- nukentėjo šauliai. Policija-32,688 litus 33 centus: liku- 
gas ir patenkintas. tuo reikalu veda kvotą. įsius sumokės kiti.

Be to, valdžiai priteista iš

Gegužės 31 iš Varnių kon- 
v~”Iabai~nepatiko. centracijos stovyklos palei

dau pernai metais moteriškę sti: buvęs Joniškio viršaičio 
Otiliją Nejienę su penkiais (padėjėjas (Šiaulių apskri- 
mažais vaikais išmetė i gat- ties tarybos narys) Brėju- 
vę- "

Moteriškė, 
kur dingti, apsigyveno žydo l 
patvoryje, pašiūrėj, kurioj: koncentracijos stovyklos pa- 
šiandien jau aštuntą mėnesi j leistas paskutinis ten buvęs 
kenčia didžiausi vargą, nors‘valstietis liaudininkas Sei- 
kambarys, iš kurio buvo iš-; liūs. Varniuose daugiau ^at
varyta, ir dabar tebestovi 
tuščias.

Girdėti, kad p. Gaigalai
tis dabar rengiasi išmesti 
patvorį dar vieną neturtin-į 
gą moteriškę —Aleksandrą 
Jasaitienę. Ją jau kelis kar
tus raginęs išsinešdinti.

KAUNO PARODOJE.
Parodoj, šalia pavyzdin

go molinio tvarto, buvo pa
statytas ir šiaudiniams tvar

tams statyti pavyzdys. Prie 
i jo buvo parašas, kad nede- 
i gamas. Apstoję kaimiečiai 
pradėjo ginčus, ar tokie 
tvartai gali sudegti ar nega
li. Kad galutinai išmėgintų, 
vienas, tą pavyzdingą, nebi
jantį ugnies tvarto pavyzdį 
padegė. Šiaudinės sienos 

! tuojau pradėjo degti. Kiti 
ėrnė degantį tvarto pavyzdį 
kepurėmis blaškyti, kad už
gestų, o dar kiti iš šulinio 
kepurėmis nešė vandenį. 
Tečiau padegtas tvartas vis 
degė. Tada visi subruzdo, 
pribuvo policija, pašaukti, kvaitulius, suteikia poilsingą, at-, 
gaisrininkai, kurie degančią sdiesusiems kūnams, 
sieną užgesino. Kaimiečiai] 
pilni didelio nepasitikėjimo 
išsiskirstė.
TURĖDAMAS NUOMARĮ 

PELKĖJE PRIGĖRĖ.
Birželio 16 d. Valnickas 

Vincas, 18 m. amžiaus, gy
venąs Rimėnų kaime, Dau
gų valsčiaus, vesdamas kar
vę Į Pavartų kaimą, Nedzin
gės valsčiuj, pakely užėjo Į 
pelkę ir turėdamas nuoma
rio ligą, pelkėje apmirė ir 
prigėrė.

SVEČIO KIŠENES 
IŠKRAUSTĖ.

Jonas Raštinis iš Mažei
kių atvažiavęs parodon atsi
tiktinai apsinakvojo pas M. 
Medrevičių. Raštiniai nak
ties metu iš kišenės ištrau
kė 280 litų.

prigėrFčemento
DUOBĖJ.

Šančiuose “Ringu vos” 
dirbtuvių cemento duobėj 
prigėrė 8 metų berniukas 
Br. Strazdas.

I

nas, Čaponas (iš Utenos) ir 
neturėdama viena žydė (iš Raseinių).

Gegužės 22 d- iš Varnių

I

-i
± •
** i

stiečių liaudininkų nebeli
ko.

SUŽEIDĖ MOKYTOJĄ.
Telšių pradžios mokyklų 

atsargos mokytojas Pikžir- 
nis Jonas, vykdamas tarny
bos reikalais į Žarėnus dvi
račiu, kelyje parpuolė ir iš
simušė dešinę ranką. Jis nu
gabentas j Telšių ligoninę.

Dėl Inkstų ar
Pūslės Įdegimo:

Tūkstančiai žmonių, kurie kentė; 
nuo silpnų inkstų ar pūslės, kas vertė) 
juož tankiai keltis naktimis, paėmė; 
Nusra-Tone ir susilaukė greitos pa- ( 
gelbos. Šis puikus preparatas pašali-• 
na. iš inkstų įdegančias medžiagas ir, 
sutvarko ir sustiprina juos taip, kad 
jie dirba kaip kad turėtų dirbti Tik, 
kelių dienų bandymas įtikins jus, kad 
Nuga-Tone sustabdys inkstu ar pus-i 
les įdegimą ir leis jums miegoti per, 
visą naktį, nereikalaujant daugiau, 
keltis. ;

Nuga-Tone greitai pagerina abelną 
sveikata, kadangi jis sutvarko ir su
stiprina nervus, muskulus ir organus.' 
Jis priduoda jums geresnį apetitą, 
nugali virškinimo pakrikimus, stirnų-, 
liuoja neveiklias kepenis, pašalina! 
gasus ar išpūtimą viduriuose ar pilve. ’ 
nugali konstipaciją, galvos skaudčji-j

i gaivinantį miegą ir prideda svarumą 
suliesusiems kūnams.

Nėra surasta geresnio preperato 
seniems ir pabėgusiems, ar suteiki
mui spėkos ir jėgos tiems, kurie jau-! 
čiasi seni ir suvargę. Nuga-Tone yra; 
pardavinėjamas visų vaistų pardavė-! 
jų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl, 
jus iš savo džiaberio.

| I
I 
ig DIENOS ANT VAMDEMYNO

PER ČHERBOURG— 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir į 
LIETUVĄ 

greičiausiais garlaiviais 
BREMEN

IR
EUROPA

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,” 

Boston,

k
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DARBAS, KURI VERTA PAREMTI
(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) Lietuvoj 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 
Laša, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. Leoną, J. Laužiką, J. Pa
leckį. amerikietį K. V. Račkauską, Br. Raila, 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 metu 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 kosminės fizikos žinios,” “Tarp- 
planetinės 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 lyties enet* 
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save atrado,” “Hipnozė,” “B^.^ 
džionių kalba,” “Nuplautos galvos atgaivinimas,” “Keisti laukH^U; 
žmonių papročiai,” “Žmonių giminės pagerinimas.* “Pavasaris,” “Apie 
gydymą su hipnozės pagelba,” “Psichologija ir jos raida,” “Žmonės ir 
žvaigždės,” “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
mine 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.

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir jrali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butu neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatinį 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 jį išplėsti, būtinai turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Be 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 niąko geres
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos Raina 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. Užsiprenumeruokit “Kultūrą.”

s%25c4%2585vai.es


8 keleivis No. 29. Liepos 16 d., 1930.
Apiplėšč J. Bražuką.
Liepos 2 dieną. Jono Bra- 

žuko, gyvenančio ant I st. 
62 num., vagys iškraustė 
namus. Savininko žmona 
tuo tarpu buvo išvykus pas 
savo tėvus į Maine valstiją: 
pats Bražukas su švogerka 
dirbo dirbtuvėje.

Susitarusių vagių 
su viršui gyvenusios 
pagalba, atėjo per 

_ _ _ išmušė virtuvės langą ir
daugiau kaip 100 laipsnių, alaus. Iš viso tenai buvo 64 Į vidų. Iš vidaus visas 
Daugiausia nukentėjo St. pilnos bačkos ir 128 pusbač- galima buvo atidaryti. 
Louiso miestas ir visa Mis-:kės. žinia apietai pasklido "" 
souri valstija. Karštis tenai 
buvo pakilęs iki 103 laips
nių. Montanos valstijoj, Mi
lės City apielinkėj. buvo net 
108 laipsniai karščio. Ne- 
mielaširdingai saulė kepi
no ir Illinojaus valstiją, bet 
pats Chicagos miestas jau
tėsi pakenčiamai, nes jį gai
vino vėsus vėjelis nuo milži
niško Michigano ežero.

Per kelias karščio dienas 
tenai žuvo 87 žmonės. Iš to 
skaičiaus 29 buvo užmušti 
tiesiog saulės spinduliais, o 
likusieji prigėrė besimaudy- 
dami.

v

Įvairios Žinios.
I Netikėta Alaus 

Puota.
Saulė Užmušė

87 Žmones.
Pereitą sąvaitę vakarinė-: Camden, N. J. — Pereitą 

se valstijose buvo nepaken-' savaitę prohibicijos agentai 
čiami karščiai. Per kelias čia susekė ant Pennsylvani- 
dienas iš eilės karštis siekė jos gelžkelio stoties vagoną

I

KAUNAS PASKENDO 
DULKĖSE.

Sausrai prasidėjus Kau
nas paskendo dulkėse. Kilus 
vėjui Laisvės alėja tampa 
kai kokia Sachara. Per dul
kių debesis jau beveik ne
galima nieko matyti. 0 kas 
darosi burnoje, ausyse, no 
syje, plaučiuose!

Kiek visokių ligų mikro
bų kasdien Įeina su dulkė
mis Į musų rachitiškų vaikų 
organizmą.

šaika. 
airišės 
piazus, 

įėjo 
duris
Grei- 
Citv 

daik- 
Paimta radio, 
3 siutai, geras 

blankietai ir tt. 
Vienu žodžiu, liko tik gry- 

gono, ir juokavo. Bet diena nas fomičis.
buvo labai karšta ir kažin Visą šitą plėšimą pasie
tas iš minios padarė Įneši- bėjo iš kitos pusės gatvės 
mą atmušti porą bačkų gyvenanti lietuvė, bet ii Re
alaus. Įnešimas buvo parem- maniusi, kad tai yra piėši- 
tas didele balsų didžiuma ir mas ir nieko niekam nesa- 
vyrai tuojaus ėmėsi už bač- kiusi. Taksi draiveri ji paži- 
kų. Prohibicijos agentai bu- nusi ir kuomet sugrįžęs Bra
vo nustumti Į šalį. Bačkos Žukas ėmė aimanuoti, kad jį 
pradėjo sprogti viena pas- apiplėšė, ta moteris nuvedė 
kui kitos. Žmonės gėrė alų ir parodė tą draiveri. Tuo- 
ir nešė ji namo. Moterys rin- jaus jis buvo nugabentas į 
kosi su viedrais ir puodais, policiją. Čia prispirtas išda- 
ir kiekviena stengėsi gauti vė ir kitus du vagius. Radio 
gražiai putojančio gėrimo, nuvežę" ir pardavę už S12 
Atsirado tuojaus visokių ve- net Charlesto\vne. Policija 
žimų ir ratukų ir žmonės radio pargabeno atgal. Ki- 
oradėjo vežtis namo čielas tus visus daiktus rado pan- 
bačkas. Pakol pribuvo poli 
cija, jau nebuvo nei pusė: 
alaus.

po visą East Camdeną ir 
tuojaus susirinko keli tūks
tančiai žmonių. Iš pradžių 
jie tik žiurėjo, kaip prohibi
cininkai rita bačkas iš va-

tu laiku atvažiavo 
Point taxi ir prasidėjo 
tų krovimas.
$200 vertės: 
overkoti:

PIKNIKAS
m NEDĖLIOJĘ,

2 7 LIEPOS-JULY 1930
Cambridge aus ir So. Be stono Lietuviai Socialistai 
rengia labai gražų pikniką su išlaimėjimais, ant 

JAMES McANN FARMOS 
NORTH EASTON, MASS.

PRASIDĖS 11 VAL. RYTO.
_ _ , 1>us Muzikos, Dainų ir Visokių Žaislų.

trrims, V yra ras. Mergaitėms ir Vaikams bus visolu** Lenkty- 
r.č> ir Kontestai. I ž pasižymėjimą bus duodamos geros dovanos.

8o< alistų piknikai būna visuomet gražus ir malonus, bet šitas ža- 
1 būt įdomiausis.' Malonėkite visi atsilankyti.
KAIP NIV AŽUOT: Aūtomomiliais reikta važiuot į Stoughtoną, 
tenai nuo skxėro paimt Tauntono kelią ir važiuoti juo ties'ai apie 
mylias, pakol privažiuosit kapines po dešinės. Palei tas kapines, 

jų nepravažiavus, eina nedidel s kelias i dešinę. Reikta pasukt j tą 
keltą ir važuoti iki jo galo, o tenai vėl Į dešine. Toliau kelias bus pa- 

žer.klintas rodyklėmts iki pikniko.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

: Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-» 

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAWKENCE, MASS.

; 409 BROADWAY. ROOM 4. <
SO. BOSTON. MASS. ;

! Parduodu: NAMUS, FARMAS. 
KRAUTUVES.

; Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNlšlUS, KRAU

TUVES irtu
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatų. 

. PADARAU VISOKIUS DOKU- 
; MENTUS kaip čia, taip ir lūe- 1 
, tuvoje, greitai ir atsakančiai. < 
} Norint gero patarnavimo, kreip- ! 
. kilęs. R. J. VAS1L g
! 409 Broadway, So. Boston, Maaa X

Apgavo kunigą. Į Bagočių vaikutis sveiksta. .
Laikraščiai rašo, kad vie- — — - - - -

nas Bostono dūšių ganyto- su

PAKKWAY AUTO SERVICE
and F1LL1NG STATION 

Studebaker Kary Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ava,

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

Lietuvis Optometnstas

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir aniblyopiškose~"(aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broad* ay, So. Boston, Mas*.

60 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
TRAMVAJUM.

Argentinoj pereitą sąvai
tę buvo toks atsitikimas: bė
gant gatvėkariui iš Bueno 
Aires miesto Į Avallanedą 
ant Riancho upės Įlūžo til 
tas ir tramvajus nukrito si 
žmonėmis vandenin. Žinios 
sako, kad nemažiau kaip 6t 
žmonių šitoj nelaimėj žuvo.

UŽMUŠĖ POLICIJOS 
KOMISARĄ.

Barcelonoj (Ispanijoj) 
pereitą sąvaitę buvo užmuš
tas policijos komisaras Bar- 
tolome Florit. Jis buvo šofe
rių baliuje ir išėjęs iš tenai 

Ūžgatvėn buvo nušautas, 
mušėjai pasislėpė.

PERKŪNAS SUDAUŽĖ 
KATALIKU BAŽNYČIĄ.

Southbridge, Me. — Pe
reitą sąvaitę perkūnas čia 
-utrupino Romos katalikų 
“panelės švenčiausios’’ baž
nyčią.

v

Vietinės Žinios
NELAIMĖ ANT JŪRIŲ.

Laiveliui apvirtus prigėrė
5 vyrai ir mergina.

Iš Scituoate miestelio pe
reitą nedėldienį išplaukė 
laiveliu pasivažinėti ant jū
rių 6 jauni vyrai ir viena 
mergina. Nuplaukus jiems 
keliatą mylių nuo krašto, 
staiga pakilo smarkus vėjas 
ir jų laivą apvertė. Visi jie 
sukrito vandenin, peršlapo, 
bet mokėdami gerai plaukti, 
išplaukė Į viršų ir sulipo ant 
laivo dugno. Išpradžių jiems 
tai išrodė juokai, bet kada 
pradėjo temti ir jokio laivo 
aplinkui nesimatė, padėtis 
pasidarė rimtesnė. Atėjo 
naktis, pradėjo pusti šaltas 
vėjas, o ant slidaus laivo 
dugno išsilaikyti buvo labai 
sunku, ir netekę jėgų jau
nuoliai pradėjo vienas pas
kui kitą smukti nuo laivo į 
vandeni ir eiti jūrių dugnan. 
Ilgiausia išsilaikė Baden 
Garceau ir 19 metų amžiaus 
mergina, Betty Munsell. Pa
galios ir ji nuslydo nuo lai
vo ir nuėjo vandenin. Gar
ceau nėrė paskui ją ir ištrau
kė ją vėl ant laivo. Jis išlai
kė ją prie savęs iki pat ryto, 
pakol juos pastebėjo ir pa
ėmė žvejų laivas. Bet mergi
na buvo jau nebegyva. Tai
gi iš 7 žmonių išliko gyvas 
tiktai vienas Garceau. nese
nai baigęs Harvardo Uni
versitetą jaunuolis.

Išvažiavus adv. Bagočiui 
— — _—, šeimyną atostogoms,
jas, prisilupęs iš tamsių žmo-: Pittsburghe apsirgo jų ma
nių pinigų ir norėdamas da žas sūnelis. Liga buvo gana 
daugiau pralobti, prisipirko'- 1 ' • - ■ .
už 835,000 visokių Šerų. Bet: 
apie šėl us jo nedaug žitona. 
šelmiai brokeriai Įkišo jam 
beverčių popierų ir visi $35,- 
C00 žuvo. Apgautas kunigas 
kreipėsi Į prokurorą, bet sa
vo pinigų turbut jau negaus.' 
Kunigo 
slepia.

D-ras

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR I’ERMO- 
DELI (JOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W AL U LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

i D R. J. MARCUS
Į IŠ MASKVOS IR KAUNO
J Specialistas slaptų ir kroniškų ligų
Į moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

Į 261 Hanover St., Boston, Office 7
• Tel.: Richmond Qt>68, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Į Nedėliomis iki 4 vaL po pietų. 
■ .

sunki iy vienu tarpu jau iš
rodė, kad vaikutis gali mirt; 
bet ši antradieni gauta iš jų 
telegrama, kad jis jau pasi- 

i taisė ir greit gal visai pa- 
i sveiks.

I
f

šapėse.
Dabar tie paukštukai sėdi 

kalėjime ir laukia teismo. 
Visi vagiliai yra airišiai. X.

Lietuvių paroda ir 
koncertas.

Bostone 300 metų sukak
tuvių proga, lietuviai prade
da savo apvaikščiojimą lie
pos 14 dieną. Tą dieną Sym
phony Salėj atidaryta lietu
vių liaudies dirbinių paroda. 
Čia išstatyta įvairių audinių, 
mezginių, dirbinių iš me
džio, o taip pat dailininkų 
Šileikio, Šimonio. Staroliu- 
tės ir kitų, dailės kuriniai.

Paroda tęsis ligi 23 liepos. 
Ją galima ' kasdien lankyti 
be jokio užmokesnio.

Liepos 21 dieną toj pa
čioj vietoj Įvyks lietuvių 
koncertas. Bilietai į koncer
tą 25 centai. Tą dieną dai
nuos ir latviai. Lietuvių kon- 

ponia O. 
Kubilienė. R. Juška. Tataro- 
niutė, “Gabijos” ir "Aušre
lės*’ chorai. Programa pa
rinkta labai Įvairi. Lietu
viams reikėtų gražiai pasi
rodyti ir atlankyti ne tik pa- 
todą, bet ir koncerte daly
vauti. Reporteris.

• certe dalyvauja:
,------------------------

Lietuvių vakaras tarptau
tinėj parodoj.

Šįmet Bostonas švenčia 
savo 300 metų sukaktuves 
Ta proga per visą vasarą 
yra ruošiamos visokios pra
mogos. Norėta pritraukti 
prie to ir lietuvių organiza
cijas. bet kol kas jos nepri
sidėjo. Ateinančią sąvaitę 
Symphony Hall’ėj bus paro
da. kur kožnos tautos atei
viams bus paskirtas vaka
ras, kad parodytų kuo jie 
yra prisidėję prie žmonijos 
civilizacijos ir kultūros. 
Lietuviams ir latviams yra 
paskirtas ateinančio pane- 
dėlio vakaras, 21 liepos. Ka
dangi musų organizacijos 
prie to nėra prisidėjusios, 
tai tuo reikalu rūpinasi at
skiri asmenys. Kas nori pa
žiūrėt, kaip lietuvių vardas 
tenai bus tų atskirų asmenų 
reprezentuotas, lai ateinan
ti panedėlį nuvyks Į Sym
phony Hali. Įžanga 50 ir 25 
centai. Programo pradžia 
kaip 8:15 vai. vakare.
Socialistai rengia pikniką.

Socialistai šįmet pikniko 
d a neturėjo. Jie rengė vieną 
birželio mėnesy, bet per lie
tų jis negalėjo Įvykti. Taigi 
pereitą sąvaitę susirinko 
Cambridge’aus ir South Bo
stono draugai ir nutarė su
ruošti išvažiavimą 27 liepos. 
Vieta yra paimta North Eas- 
tone, ant McAnn farmos, 
tarp Stoughtono ir Taunto- 
no. Bus visokių žaislų ir 
lenktynių ir geriau pasižy
mėjusiems bus duodamos 
dovanos.

i

vardą laikraščiai

Kapočius grįžta 
šią sąvaitę.

šią sąvaitę jau žada su
grįžti iš atostogų d-ras Ka
počius. Jis bus turbut apie 
k et vergą ar pėtnyčią. Taip 
<ako gauta nuo jo telegra
ma.

Socialistų konvencija no
minavo (Irgi Alfredą B. Le- 
v'są kadidatu Į Massachu- 
.-. tts gubernatorius ateinan
tiems rinkimams.

PARSIDUODA MAŽA GROSERNĖ 
IR ĮVAIRENYBĖS. Kambariai pri
jungti. Gera proga vyrui ir moteriai 
arba dviem moterims turėt valgyk- j 
lą. Harvardo budinkai dabar statomi,' 
dirba daug darbininkų. Liga, priežas
tis pardavimo.

30 Grant st., Cambridge. Mass. 
Telephone: • University 1192. į

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

Namas nesenai pastatytas, su vi
sais moderniškais Įtaisymais, visos ( 
grindis ąžuolinės, garu šildomas, ne-' 
ša geras rendas, visada užimtas ir' 
stovi geriausioj South Bos-ono vietoj 
prie jūrių kranto, kur miestas deda Į 
milionus dolerių visokiems pagerini-1 
mams ir kur praperčių vertė už kelių' 
metų bus labai aukšta. Jnešt reikia' 
tik 81,500, ir namas jūsų. Ant įneštų! 
pinigų gausit apie 3-3 procentus pelno ■ 
metams. Dėl pllatesnių žinių kreipki
tės “Keleivio” redakcijon. (-)

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. la
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT 
DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadwav, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

100

Į 
f 
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TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

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

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

CAMBRIDGE, MASS.

ssi

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

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

Dr. K1LL0RY
60 SCOLL AY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLI>G, 

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

PRANEŠIMAS.
Dvi didelės Firmos persikėlė į Nau- 

j Vietą ir paaugo dviem firmom 
■ Jaučiau. Dabar yra keturios firmos 
■r J. Balandis.

Nauja vieta randasi senoje Baltic 
S-ates vietoje po num. 361 Broadway. 
Kviečiame visus atsilankyti Į naują

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

vietą.

Radio garsiakalbiai gali 
rėkti kiek nori.

Bostono miesto Tarybom 
buvo Įneštas sumanymas už
drausti radio mėgėjams gar
siai operuoti savo imtuvu- 
po 11 valandos vakaro. Pe
reitą seredą tuo klausimu! 
buvo viešos diskusijos mies
to Tarybos rūme. Tarp 11 
vakaro ir 7 valandos rytui 
neprivalo būt jokio triukš
mo, sakė Įnešimas. Bet tam 
pasirodė daug priešininkų. 
Visų pirma užprotestavo 
prieš tai radio pardavėjai. 
Mes gyvenam triukšmų am-l 
žiuje, todėl triukšmo nega
lima išvengti, jie aiškino.' 
Jeigu uždrausti radio mėgė
jams operuoti garsiai radio 
garsiakalbius, tai reikėtų 
uždrausti ir pieno vežimam.- 
belstis nakties laiku po gat
ves, ir taip pat reikėtų už
drausti bažnyčioms skam
binti varpais, kurie ardo 
ramybę daugiau negu kas 
kita. Bet daugiausia tam su
manymui priešinosi politi
kieriai. Jeigu jus uždrausite 
po 11 valandos garsiai per 
radio kalbėti, tai kaip mes 
galėsime varyti rinkimų agi
taciją. jie sakė. Ir Įnešimas 
nupuolė. Vadinasi, jūsų ra
dio gali rėkti, kiek tik jums 
patinka, ir Į kalėjimą niekas 
jus už tai nepasodins. Vis
kas, kas gali atsitikti, tai kai- 

Bostono prieplaukoj aną mynai gali jums langus iš-' 
jeigu neduosite' 

ko nuo laivo į jūres ir dingo, jiems užmigti.

Dienos laiku pereitą pėt- 
nyčią Charlestovvne bandi
tai užpuolė žydą Leviną, ku
ris buvo atsivežęs $7,000 sa
vo darbininkų algoms, ir at
ėmę iš jo tuos pinigus pabė- dien nežinomas vyras nušo- daužyti, 
go automobiliuje.

SOUTH END
Hardware Co.

Kam Permokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti. Visi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESES, TRUCK1NG
583 Dudley St.. Roxbury
Tel. Garrison 8843.

7 BOSTON St.. SO. BOSTON
Tel. So. Boston 4414-W.

i

GARDEN HOSE:
Tikras barme
nas — geros 
rūšies. Storo 

robo 12 iki 20 
pėdu ilgiuose, 
su nuterkomis 
6c. pėdai.

Sehco Roof Coating:
Kožnam kiauram stogui—Asbesto 
ir asfalto mišinys

75c. gal.—83.25 už 5 gal.
Dl PONT INTERIOR 

GLOSS PAINT: 
Jvory, Tan, Buff, Blue, Gray, 

š-. iesiai žalias ir baltas, Gal. $2.98 
Flat White Paint ...........S 1.29 gal.

White Enamel .................. L"-» “
Tk terior Finish Varnish 1.19 ’ 
Materproaf Floor Varnish 1.39 
Mieste pristatom dykai Galit at- 

’ yra vietos
Priimam užsakymus laiš- 

ir telefonu. Išpildom greitai.
Tel: Hancock 6105—^6106

South End 
HardwareCo.
1095 Washington Street, 

Boston, Mass.
Prie Dovcr St. Elevatcd Stoties

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią 
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
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STR AND CASH MARKET

331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Telefonas: So. Boston 0551.

tavora ir 
Mė-

die- 
25c.
var- 
15c.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranc* 
Justice of the Peac*

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

LAIDOJIMUS.} 
kuriuos paveda} 
mano prižiurčji-. 
mui, visuomet* 
būna patenkinti} 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina* 
visiems ir visur} 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS } 
Lietuvis Graborius *

162 Broadway, So. Boston, Mass.} 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. }

h

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, M ASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

važiuot automobiiium,
S t
k;

g52SHSES25252S2S25B5tl525č5a2SZSeS 
į Telefonas: So. Boston 1058. K 

| Bay View Motor | 
Peter Trečiokas Ir įj į Jos Kapočunas jj

GERIAUSI LIETUVIAI 5 
s MECHANIKAI.
C, Taiso visokius automobilio* h K 
B gerai patarnauja. C
Gt Agentūra Studebaker ir Erakine įn 
jį Reikale kreipkite* ir gausit jį
įį] patenkintą patarnavimą.
rO Pardavimo vieta:
jį 549 E. BROADVAT
rU Taisymo vieta: 
M J HAMLIN ST,
t kampas E. Eight st,

SOUTH BOSTON, MASS.
rįS2SaSZ5Z5?525a5aS?525Z52Sa5252Sas.

t t

šį Du Metai Išmokėjimui ■ 

| FLUHBING & HEATING 
į POW£RS & MEHEGANS 
įį 500 Broadway, So. Boston.
< Tel. So. Boston 4599—------------ Milton 6211
^CGGOOOOOOGOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOGOOOOOOOG^

Dr. Med.Leo 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.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių ' kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karos, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” i

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASfL


