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AMERIKA UŽDARO DURIS 
SOVIETU RUSUOS PREKĖMS

“Laivą krovė kaliniai ir 
politiniai belaisviai, kuriuos 
kas dieną prie laivo atvaro 

i sargai. Kraunamoji prie
plauka yra aptverta aukšta 

įspigliuotų vielų tvora, kad 
į niekas negalėtų pabėgti. Be
laisviai dirba 12 valandų į 
dieną.

“Kaliniai labai apiplyšę, 
ir atvežė iš Ar- matyt dar tomis pat drapa- 

changelsko 1,400 sieksnių ; nomis, kuriose jie buvo 
areštuoti. Jų rankos ir kojos 
apsuktos skarmalais. Mais
tui jiems duoda tik juodos 
duonos ir šilto vandens. Mo
terų prie laivo krovimo ne
simato, bet jos dirba prie 
iškrovimo pulpės iš vagonų, 
kuriais toji medžiaga atei
na į uostą.

“Trys alkani kaliniai bu
vo sugauti vagiant juodą 
duoną iš kito laivo. Jie tuo
jaus buvo sušaudyti be jo
kio teismo. Kraunamoji į 
tuos laivus medžio pulpė 
bus siunčiama į Jungtines 
Valstijas.”

Kaip sakėm, į Bostoną 
vienas laivas su ta medžia
ga jau atėjo. Į Portlandą 
jau atėjo ir iškrovė tris lai
vai, ir da apie 17 laivų ža
dėjo ateiti šiomis dienomis. 
Dabar gi jiems bus jau už
darytos durys.

Ne v/ Yorke susirinkę uni
jų atstovai pareikalavo, kad 
iš Rusijos butų uždraustas 
visas importas. Taigi Sovie
tų prekybai bus užduotas 
labai skaudus smūgis.

DARBININKŲ UNIJOS 
TAM PRITARIA.

Rusijos tavoraį esą gamina
mi belaisvių žmonių, todėl 

negali daryti laisviems 
Amerikos darbininkams 

konkurencijos.
Šiomis dienomis Bostono 

uostan atėjo švedų laivas 
“Harakles”

| SUKAPOJO KIRVIU 
MOTERį.

i Hartforde pereitą nedėl- 
Idienį buvo kirviu sukapota 
Mrs. Ida Diamon, 27 metų 
amžiaus moteris ir trijų vai
kų motina. Policija rado jos 
kūną išeinamojoj vietoj. 
Piktadarystė papildyta nak
ties laiku, kuomet visi vai
kai miegojo. Policija suėmė 
jos vyrą, nors jis ginasi nie
ko nežinąs. Jis parėjęs apie 
vidurnaktį namo ir radęs 
savo žmoną sukapotą. Poli
cija sužinojo, kad Diamon- 
dai nesutikdavo nuo pat ap- 
sivedimo.

Lietuviai Reikalan- Paryžiaus policija įuiciuviai ivciAaiau* ciičmč anapchkti

ja $60,000.
SUĖMĖ 60 ANARCHISTŲ

Paryžiaus priemiesty pe
reitą nedėldienį policija su-

medžio popierai daryti. Tą 
medžiagą Rusijoj buvo nu
pirkus Amerikos popieros 
kompanija, žinoma kaipo 
Intemational Paper Co. Lai
vas buvo įleistas prieplau- 
kon ir pradėjo jau atvežtą 
medžiagą krauti laukan, 
kaip iš Washingtono atėjo 
įsakymas sulaikyti iškrovi
mą.

Iždo departamentas pa
skelbė turįs faktų, kad šita 
medžiaga Rusijoj yra paga
minta belaisvių žmonių, to
dėl negali būt Amerikon 
įleista, nes ji čia darytų di
delę konkurenciją laisviems 
darbininkams. Rusijoj be
laisviai yra naudojami kaip 
paprasti vergai, dirba be jo
kio atlyginimo, todėl jų pa
gamintos prekės gali būt 
parduodamos už pusdykį.

Kad tai nėra joks prasi
manymas, bet tikras faktas, 
tai iždo departamentas pa
skelbė ir vieną laišką, kuris 
buvo nesenai gautas iš Ar
changelsko. Tarp kitako te
nai rašoma:

Kaltina žydą, kuris pardavė *aip vadinamos I>pa- 
jiems “džekės,” kuri juos "" -------- -

suparaližiavo.
“Hartford Times” prane

ša, kad trįs lietuviai iš 
North Granby, Conn., ap
skundė Windsoro žydą ap- 
tiekorių Burnšteiną, reika
laudami iš jo $60,000 atly
ginimo užtai, kad jis par
davė jiems taip vadinamos 
“džekės,” kurios išgėrę jie 
likos suparaližiuoti visam 
gyvenimui. Skundėjai yra, 
Ignas Vasiliauskas, jo žmo
na Elena Vasiliauskienė ir 
Franas Rankus (gal Rim
kus?).

1 Skundėjai sako, kad pe-

4 Banditai Mirė 
Elektros Kėdėj. 
Trentone, N. J., pereitą .. . -

sąvaitę buvo nužudyti elekt- 1 eit^ kovo ar balandžio me
ras kėdėj 4 jauni banditai, ?esJ Jie nusipirk° pas Burn- 
kurie 1928 metais nušovė 
jauną vaikiną Lee, kuris mė
gino ginti nuo jų geležkelio 
kompanijos pinigus veža
mus darbininkų algoms. Jie 
vadinosi: Victor Giampie- 
tro, Frank McBrine, Joseph 
Melanga ir Joseph Kado.

Nušautojo vaikino tėvas 
pasakė: “žinoma, šitų ban
ditų nužudymas negali man 
vaiką sugrąžinti. Nors man 
gaila jų tėvų, seserų ir bro
lių, bet jų pačių man negai
la. Jeigu jų tėvai ir motinos 
nebūtų jų leidę naktimis 
daužytis po gatves ir butų 
baudę už kiekvieną prasi
žengimą, tai į šitokią aferą 
jie nebūtų įsivėlę.”

Tveria “Juodą In- Italijoj Baisus Že-

Anglijos spauda daug ra
šo apie slaptą klerikalų susi
rinkimą Paryžiuje, kur da
lyvavo kardinolas Bourne, 
kardinolas Verdier, ir kiti 
popiežiaus agentai. Tame 
susirinkime buvę nutarta 
kurti “Bažnytinę Tautų Ly
gą,” kurion turi būt su
trauktos visos Romos kata
likų valdomos šalys. Tą ly
gą popiežius paskui ketina 
naudoti savo politikos tiks
lams. Anglijos laikraščiai 
daugiausia domisi tuo fak
tu, kad Prancūzijos spaudoj 
apie šitą klerikalų susirinki
mą nebuvo jokių žinių: yra 
spėjama, jog popiežiaus 
agentai yra papirkę francu- 
zų spaudą, kad nieko apie 
tai nerašytų.

mės Drebėjimas.
Vidurinėj Italijoj pereitą 

sąvaitę buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Žemė drebėjo 
kelias dienas ir pridarė bai
sių nuostolių. Žuvusių ir su
žeistų žmonių skaičius tik
rai da nėra žinomas, bet 
manoma, kad bus nemažiau 
kaip 4,000 užmuštų, apie 
5,000 sužeistų ir arti 1,000,- 
000 žmonių be pastogės. Iš 
85 miestų ir kaimų liko tik 
griuvėsiai. Negana to, pas
kui pakilo dar baisi audra, 
kuri Venecijos apielinkėj 
12 žmonių užmušė ir 100 
sužeidė. Pradėjus žemei 
drebėti, dievobaimingi žmo
nės ėmė rinktis į bažnyčias

Į ir melstis. Bet tuojaus ėmė 
griūti bažnyčios ir maldi- 

:ninkai žuvo jose kaip sląs- 
itose.

Sutrukus gazo rynoms 
; miestuose kilo dideli gais- 
įrai, o paskui užviešpatavo 
j tamsa ir šiurpas. Dabar ka
reiviai ir policija atkasinėja 
griuvėsius ir laidoja lavo
nus. Daugelyje vietų žuvo 
ištisos šeimynos, neliko nei 
vaikų, nei tėvų.

I
I

KYNUOSE UŽMUŠTA 
5,000 MAIŠTININKŲ.
New Yorke gauta žinių, 

kad Kynuose, palei Lun- 
ghai geležinkelį, maištinin
kai atakavo valdžios kariu- 
menę, kuri netik atrėmė tą 
ataką, bet išmušė maištinin
kus iš jų priešakinių apka
sų ir pati juos užėmė. Mušis 
tęsėsi kelias dienas ir maiš
tininkų krito 5,000.

nų Kalbos Sąjungos” susi
rinkimą, kur buvo išviso 60 
žmonių. Policija sako, kad 
šita sąjunga yra gryna anar
chistų organizacija ir prie 
jos priklausą daugiausia is
panų anarchistai.

ESĄS PAVOJINGAS VI
SUOMENĖS TVARKAI.

Be to da jis esąs ir nenorma
laus proto, nes pats norėjęs 
pasirašyti savo ištrėmimo 

aktą.
. Buvusis Lietuvos diktato
rius, Augustinas Voldema
ras, jau areštuotas ir ištrem
tas iš Kauno kaipo “pavo
jingas visuomenės tvarkai ir 
apsaugai žmogus.” Išgabe
no jį Kretingon, kur yra val
stybei priklausantis dvaras. 
Jis ištremtas tenai vieniems

Turku Karas Su metams ir kartu su juo išvy- 
~ ko jo franeuzė moteris. Kre

tingoj jis gyvens po priežiū
ra, kad nepabėgtų.

RUMUNIJOJ AREŠTUO
TI MINISTERIO ŠOVIMO 

SĄMOKSLININKAI.
Buvome jau rašę, kad Bu

karešte buvo peršautas Dr. 
! Angelescu, kuris ėjo vidaus 
reikalų ministerio pareigas. 
Dabar sąrišy su tuo atentatu 
tapo areštuoti 4 studentai.

šteiną kelias bonkutes im
biero esencijos (extract of 
ginger). Jie sakosi nemoką 
angliškai nei skaityt, nei ra
šyt ir nežinoję, kas ant tų 
bonkučių parašyta, bet 
Burnšteinas juos užtikri
nęs, kad tai geras gėrimas, 
nes turįs gero “kiko.” Jie jo 
atsigėrę ir buvę suparali- 
žiuoti. Taigi jų advokatai 
dabar kaltina žydelį prasi
žengimu prieš prohibicijos 
įstatymą, prieš gryno mais
to įstatymą ir prieš kito
kius įstatymus, ir reikalauja 
kiekvienam nukentėjusiam 
po $20,000 atlyginimo.

Paleido Kalinius,
danija naikins savo Prisidarė Bėdos.

KARO LAIVYNĄ.
Kaip žinia, socialistų pa

stangomis Danija yra nuta
rus panaikinti savo armiją 
ir laivyną, nes jų užlaiky
mas gyventojams brangiai 
lėšuoja, o atsilaikyti prieš 
stipresnių valstybių puoli
mą vistiek neatsilaikytų. 
Danija turėjo iš viso tik du 
karo laivu, “Heimdal” ir 
“Niels Juel,” ir dabar nuta
rė abudu parduoti arba pa
versti prekybos laivais.

NIEKAS NEATSIIMA 
DEGTINES.

New Yorko uostan garlai
vis iš Hamburgo atvežė 
daug spausdinamos popie
ros. Bet muitinės valdinin
kai surado, kad tos popie
ros vidury yra paslėpta už 
$90,000 degtinės. Iki šiol da

FORDO DIRBTUVĖS
STOVI UŽDARYTOS.
Fordas paleido savo dar

bininkus “atostogų” ir už
darė visas dirbtuves. Išpra- 
džių tos atostogos žadėjo 
tęstis tik dvi savaites, bet niekas neatėjo tos “popie- 
dabar da ilgiau pratęstos. ros” atsiimti.

ilgai svarstė, ką su Volde
maru daiyti: ar jį uždaryti į 
Vai nius, ar areštuoti už val
stybės išdavimą ir pasodin
ti kalėjiman. Galų gale ji 
nusprendė ištremti jį, nes 
priėjo prie įsitikinimo, kad 
jis yra nenormalaus proto, 
arba, kaip lenkai sako, turi 
“bziką” galvoj.

Jo proto nenormalumas 
yra išvedamas iš to, kad jis 
vis dar skaito save “teisėtu 
premjeru ir užsienio reikalų 
ministeriu,” ir kaipo toks, 
jis būtinai norėjo pats pasi
rašyti savo ištrėmimo proto
kolą.

Visi Voldemaro rakandai 
tapo užrakinti ir užantspau
duoti valstybės antspauda.

Tokių žinių iš Kauno pra- Voldemaras būtinai norėjo 
neša Associated Press. Ji da ir savo privatinę antspau- 
priduria, kad sykiu su Vol- Idą ant jų uždėti, 
demeru išvažiavo į Kretin-j Kartu su Voldemaro su- 
gą ir jo mažas augintinis, ■ ėmimu tapo uždarytas ir jo 
kuris pernai buvo sunkiai 
sužeistas, kada ant Volde- 
demaro gyvybės buvo pa
darytas pasikėsinimas.

Voldemaro ištrėmimą pa- 
. sii’ašė Kauno miesto komen-

visus juos išnaikino, dantas, pulk. Salevičius. Jis

Kurdais. i
Tarp turkų ir kurdų nuo 

senai jau eina karas. Kurdai 
yra nedidelė, bet labai ka
ringa tautelė. Ji gyvena 
daugiausia kalnuose apie 
Turkijos ir Persijos sieną. 
Pastaruoju laiku kurdų ka- 
riumenė įsikasė Ararato 
kalne ir iš tenai pradėjo da
ryti užpuolimus ant turkų.; 
Anądien turkai apsupo' 
1000 kurdų netoli Vano eže
ro ir ’ 
Bet kiti kurdai da pasiliko 
minėtame kalne. Turkai 
bombardavo juos iš orlaivių 
ir iš kanuolių, bet iki šiol ne
galėjo jų pozicijų sunaikin
ti. Taigi dabar turkai orga
nizavo specialę ekspedici
ją prieš kurdus. Ararato 
apielinkėj jie dabar naiki
na visus kaimus, kurie pa
dėdavo kurdams maistu ar 
kitokiu budu. Šimtai kaimų 
esą jau sulyginta su žeme ir, 
tuo budu kurdams atkirsta 
maistas. Apie 500 kurdų

!

Šiomis dienomis Georgi- 
jos valstijoj buvo toks atsi
tikimas. Antantes miesto 
majoras nutarė išvažiuoti 
atostogų ir savo vieton pa
skyrė miesto valdybos narį 
Couch’ą. Tas tuojau atida
rė kalėjimą ir paleido 268 
kalinius, visiems jiems do
vanodamas bausmę. Kadan
gi miesto statybos departa
mentas naudojo kalinius vi
sokiems statybos darbams, 

! tai jų paliuosavimas prida-
n * 'ręs miestui apie $50,000
Kr a 711110] liUSdUlBS nuostolių. Kiti valdininkai

J J pakėlė prieš tai triukšmą ir
reikalauja, kad Couch butų 

į “impyčytas,” tai yra atšauk- 
i tas iš miesto tarybos. Gi pa- 
liuosuoti jo kaliniai dabar 
areštuojami iš naujo, nes jis 
neturėjęs teisės juos paliiio- 
suoti.

Aukštas Valdi
ninkas.

Pereitą sąvaitę Brazilijos 
mieste Recife buvo nušau
tas Parahyba estados (val
stijos) prezidentas Jaoa 
Pessoa. Jį nušovė politinis 
jo oponentas Jaoa Dantas. 
Nušautasis prigulėjo žymių 
Brazilijos valdininkų šeimy
nai ir pereitais rinkimais 
buvo kandidatas į Brazili
jos respublikos vice-prezi-. 
dentus. * ,

RUMUNIJOJ LAUKIAMA 
KARO STOVIO. Į

Vėliausios „ žinios iš Ru
munijos sako, kad ministe- 
rių kabinetas turėjo nepa
prastą posėdį ir nutarė ap
skelbti karo stovį, jeigu 
bruzdėjimas prieš žydus ne
sustos. Bukarešto gatvėse ir 
gelžkelių stotyse esą plati
nami juodašimčių atsišau
kimai, kurstantys mušti žy
dus. Daugiausia veikianti 
šitoj kripty “Geležinė Gvar
dija,” jaunuolių organizaci
ja, kuri yra griežtai nusista
čius išvyti iš Rumunijos vi
sus žydus.

SUSTREIKAVO BALTI- 
MORĖS RUBSIUVIAI.
Pereitą sąvaitę Baltimo- 

rėj sustreikavo 3,000 mote
riškų drapanų siuvėjų. Uni
jos vadai stengiasi perorga
nizuoti Siuvėjų uniją.

16 KAIMŲ PO VAN
DENIU.

Nuo didelių lietų Indijoj 
patvino upės ir užliejo dide
lius plotus žemės Larkanos 
ir Čikarpuro apielinkėse. 16 
kaimų dabartiniu laiku esą 
po vandeniu.*

LEDAI UŽMUŠĖ DAUG 
GALVIJŲ.

Telegramos sako, 
Ukrainoje pereitą sąvaitę 
kritę tokie dideli ledai, kad 
lindę į žemę po 2 pėdas. 
Laukai esą visiškai sunai
kinti ir galvijų daug išmuš
ta.

kad

laikraštis “Tautos Kelias.”
Valdžios rateliuose kal

bama, kad Voldemaro ša
lininkai, kurie buvo susior
ganizavę Į “Geležinį Vilką” 
ir kurių skaičius siekiąs 20,- 
000, taip pat pasidarė pavo
jumi viešai tvarkai ir ramy
bei.

Voldemaras dabar yra 47 
metų amžiaus. Jis išbuvo 

į Lietuvos diktatorium nuo 
: 1926 iki 1929 metų. Jis pa- 
įdėjo nuversti Šleževičiaus- 
: Griniaus valdžią, o dabar ir

skamba taip:
“Remianties visuomenės 

apsaugos taisyklėmis, prof. 
Voldemaras yra ištremia
mas metams laiko į Kretin
gą, kaipo pavojingas vietos 
tvarkai ir apsaugai asmuo.”

Sakoma, kad vyriausybė. ------
su Juozu Tubeliu priešaky • pats nuverstas.

Baisi Tilto Katast- Žydų Panika Ru
munijoj.

Pereitą sąvaitę Vokieti-j Besarabijos mieste Urie- 
raitelių anądien nusileido jos mieste Koblenz žmonės,ve pereitą pėtnyčią buvo

rofa.

nuo kalno ir puolė turkų ka- apvaikščiojo Pareinės iš- 
riumenę, norėdami ją nuvy- liuosavimą. Didelės minios 
ti tolyn nuo Ararato kalno, suėj0 ant tilto, kuris eina 
bet turkų ugnis šitą ataką per Mozelės upę netoli jos 
atrėmė. Turkijos spauda sa- susiliejimo su Reinu, bet til- 
ko, kad kurdus kursto ir pa- tas neatlaikė didelio sunku- 
laiko J’ersija. ;mo ir ilužo. Vyrai, moterys

' . _ • 1____ _____ ____________ 1I • --- —nr— • *r vaikai sukrito vandenin ir
Laisvė Traukia- Paįdar? baisus 1?ginys- Į Gelbet juos buvo sunku, nes 

ma Atsakomybėn. nebuv°- pakankamai laivų, 
f. ir 37 asmenys žuvo, jų tarpe

Mums teko girdėti, kad 19 moterų ir merginų ir 4 
Lietuvos vyriausybė daro maži vaikai. Ir taip džiaugs- 
Washmgtone žingsnių pa- mo šventė pavirto didžiau- 
traukti čia teismo atsako-1 sju lindėsiu. Dėl šitos prie- 
mybėn Brooklyno komunis- žasties visoj Vokietijoj tapo 
tų “Laisvę” už kriminalį ' ' ....
šmeižimą Lietuvos valdi
ninkų. Pavyzdžiui, ji para
šė, kad gen. Merkys yra pa
vogęs tiek ir tiek pinigų iš 
Lietuvos valstybės iždo.

Ar Amerikos vyriausybė 
sutiks tokią bylą kelti, da 
tikrai nežinia. Jeigu įi nesu-1 - . , .__..
tiktų, tai pats gen. Merkys 
žada atvykti Amerikon ir 
imti komunistų organą na- 
gan.

ITALIJOJ SNIEGAS.
Negana to skurdo, kokį 

Italijoj pagimdė žemės dre
bėjimas, pereitą sąvaitę te
nai užėjo dar sniego pūga ir 
Trento apielinkėj daug pri
snigo. Paskui sniegas pra
dėjo tirpti ir pasidarė pot- 
vinis. Sniegas Italijoj yra 
didelė retenybė net ir žie
mos laiku, o jau liepos mė
nesy visai negirdėtas daly
kas.

atšauktas visos pasilinksmi
nimo pramogos.

nušautas žymus žydų veikė
jas, Solomon Landau. Urie- 
ve buvo bazaras ir tenai ru
munų profesorius Mache- 
don tą žydą nušovė aky- 
vaizdoje šimtų žmonių. Su
imtas * užmušėjas pasisakė, 
kad jis žydų nekenčiąs ir to
dėl jų vadą užmušęs. Urie- 
vo žydai labai nusigandę, 
nes mano, kad tai yra pra
džia organizuojamo prieš 
juos pogromo. Jau kelinta 
diena kaip mieste stovi už
darytos visos žydų krauvu- 
vės ir žydai gatvėse visai 
nepasirodo. Tuo pačiu laiku 
Galatzo mieste žydų kvar
tale kilo gaisras ir sunaiki
no daug namų ir krautuvių. 
Manoma, kad ugnis buvo 
padėta žydų priešų.
VOKIEČIŲPOLICMANAI 

NEŠIOS “GAZO” P1Š- 
TALIETUS.

Vokietijoj išrasta naujas 
pištalietas, kuris šauja “ga
zo kulipkomis.” Tos kulip- 

j kos sprogsta ir paskleidžia 
tokį gazą, kad žmogus ne
tenka žado, nors vėliaus at
sigauna sveikas. Tais pišta- 
lietais dabar bus apginkluo
ti visi Prūsijos policmanai.

NUMUŠĖ DARBININ
KAMS ALGAS.

National Cash Register 
kompanija paskelbė, kad ji 
numuša savo darbininkams 

110 nuošimčių algos. Kurie 
įgaudavo po $20 į sąvaitę, 
į dabar gaus tik po $18.

I

PRIĖMĖ 7,000 DARBI
NINKŲ.

Camden, N. J. — Victoro 
radio kompanija čia paskel
bė, kad ji priėmusi 7,000

laiku pradėsianti daryti po 
9,000 radio setų Į dieną. 
Apie rugpiučio pabaigą jos 
dirbtuvėj čia dirbsią 20,000 
darbininkų. v *

AFGANISTANE VĖL 
REVOLIUCIJA?

Londono “Daily Herald” 
gavo iš Pešavaro žinių, kad 
Afganistane jau pradėjo 
rūgti revoliucija prieš kara- 
rių Nadirą. Ją organizuoją 
šalininkai buvusio uzurpa
toriaus Basai Sakao, kuri 
Nadiras nesenai nuvertė 
nuo sosto ir pakorė.



■ 2

D APŽVALGA
KAS GIMDO EMIGRA

CIJĄ.
Emigrantais mes vadina

me tuos žmones, kurie pali
kę savo gimtąjį kraštą išva
žiuoja i svetima šąli gyven- 
ti.

Kiekviena tauta turi emi
grantų. Lietuvių tautos, sa
koma. apie trečia dalis gy
vena emigracijoj: daugiau
sia Amerikoj.

Kas gi emigraciją pagim
do? Kas verčia žmones pa
likti savo tėru krašta ir dan
gintis Į svetimus kraštus?

Į šitus klausimus "Jauni
mas" atsako taip:

“žmonės Į svetimus kraštus 
važiuoja Įvairiausių priežasčių 
dėliai. Daugiausia emigruoja 
žmonių iš tų kraštų, kur maža 
vietos, nėra darbo, truksta 
duonos. Paskui, gali būt ir po
litinė emigracija. Pavyzdžiui, 
dabar keli milionai yra rusų 
emigrantų. Mat, šiandien bol
ševikų Rusijoj tokios politinio 
gyvenimo sąlygos, kad milio- 
nai žmonių negali sugyventi 
su esama politine santvarka ir 
turi eiti arba Į kalėjimus arba 
bėgti užsienin.

“Caro priespaudos laikais ir 
lietuvių veikėjai kentė ištrė
mimus, puvo kalėjimuose, o 
dalis, kurie spėjo, emigravo i 
užsienius. Vadinasi, politinių 
emigrantų esama tada kai ku
rioj valstybėj Įsigali arba des
potija (priespauda), arba di
deli kitaip manančių persekio
jimai.”

Politinių emigrantų rne> 
turime daug iš senu caro lai
kų. Nemažiau jų turim ir da
bar, esant Lietuvai nepri
klausoma valstybe. Lietuvos 
fašistų despotizmas tuksian
čius Lietuvos vaikų išsklai
dė po Braziliją. Argentiną. 
Kanadą, Vokietiją, Latviją 
ir kitus kraštus. “Jaunimas" 
apie tai neužsimena, nes už 
tai karo komendantai įkištų 
jo redaktorių į kalėjimą.

Priesnaudoj žmonės gy
vendami meta viską ir bėga 
iš savo krašto, arba, netekę 
kantrybės, griebiasi ginklo 
ir despotus žudo. Kaip lie
tuviai dabar gyvena fašistų 
diktatūroj, mes matom iš to 
paties laikraštėlio. Jis sako:

“Jei dabar butų galima lais
vai Amerikon važiuoti, tai dau
giau negu pusė Lietuvos pilie
čių, gal. jau butų Amerikon iš
važiavę.”

Mes visuomet sakėm, kad 
diktatūra yra didžiausia 
kraštui nelaimė.

tuvos piliečių, kurių tarpe 
didelis nuošimtis vra žvdu,* * te
protestonų ir kitokių. Su
prantama. kad visų piliečių 
pinigais remti 
bos mokyklas 
ga ir negražu.

1926 metais 
statyta demokratiškoji val
džia butų šį netaktą patai
sius. Bet kunigai su fašistais 
ją nuvertė. Tečiaus ir fašis
tų valdžia tikybinėm mo
kyklom pradėjo apkarpyti 
teikiamas sumas. Taip štai, 
klerikalų leidžiamas “Musų 
Laikraštis” aimanuoja, kad 
švietimo ministerija nukir
po moterų draugijos semi
narijai net 50 nuoš. duoda
mų sumų. Girdi:

"Lietuviu mcteru kultūros 
draugija visoje Lietuvoje ži
noma savo visam kraštui nau
dingomis mergaičių ūkio ruo
šos mokyklomis ir ji yra kata
likiška draugija. Jos mergai
čių seminarija Kaune yra vie
na pavyzdingiausių tos rūšies 
mokyklų ir einant konkordatu 
pripažinta Jo Exelencijos Kau^ 
no Arkivyskupo Metropolito 
konfesinė (tikybinė) mokykla 
ir kaip tokią turi valdžia ly
giai šelpti, kaip ir visas kitas 
mokyklas. Dėl tokio švietimo 
ministerijos žygio minėtos se
minarijos laikytojai ir mergai
čių tėvai Įteikė J. E. Resp. Pre
zidentui skundą.”

Bet jei šelpti katalikų ti
kybines mokyklas, tai reikia 
šelpti ir žydų, ir pravoslavų, 
ir protestonų, ir marijavitų, 
ir kitas. Tuomet valstybi
nėms mokykloms niekas ne
lieka. o Lietuva tampa įvai
rių zokoninkų šalim.

r*
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Naujoji Gelžkelio Stotis Clevelande

žmonių pa-

vienos tiky- 
vra neteisin-

I
I
I
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KELEIVIS

Šiomis dienomis Clevelando 
mieste buvo atidaryta nauja 
gelžkeliu stotis, kuri bus žino
ma vardu “Union Terminai.” Jos 
pastatymas kaštavo a«)ie $150,- 
000.000 ir joje tilps didelis vieš
butis. bankas, statybos birža ir 
daug kitokių biznio įstaigų.
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Fašistų Smurtas 
Suomijoj.

LIETUVIS STALINO 
PADĖJĖJAS.

‘‘Lietuvos Žinois" rašo:
“Paskutiniam kompartijos 

kongrese Maskvoj labai žymią 
rolę vaidina, kaip uolus Stalino 
rėmėjas ir visokių opozicionie
rių ėdikas. Vareikis. Jis yra 
lietuvių tautybės, kilęs iš Kau- 
nijos. daro didelę karjerą ir 
tur būt neužilgo susilauks dar 
aukštesnių paskyrimų.

"Dabar Vareikis yra Vcik’o 
(visos SSSR, centro vykdomo
jo komiteto) narys ir komuni
stų kongreso prezidiumo narys.

“Pirmiau būdavo provincijos 
Gubispolkonų pirmininku —Vi
tebske. Kaukaze (Baku). Ba
ku mieste ji praminė “Tram- 
vaikiui" už tai kad jam ten pir
mininkaujant pravesta tram
vajaus linija.”

Taigi išrodo, kad Vareikis 
yra d a stambesnė žuvis bol
ševikų prūde, negu Kapsu
kas ar Angarietis.

LATVIJOJ PRASIDĖJO 
ŠEIMYNŲ IRIMAS.

Krikščionybės pamatais 
paremta šeimyna Latviuose 
pradėjo jau griūti, štai ką 
praneša “Lietuvos Žinios”:

“Latvijoje kasmet persisky
rimų skaičius auga. Dabar 
kiekvieną sąvaitę vien tik Ry
gos apygardos teismas svarsto 
i savaitę apie 70 persiskyrimų 
bylų. Vyriausia persiskyrimo 
priežastis—vienos ar kitos pu

sės neištikimybė. Mažiau—nesu
sitvarkęs vedusių gyvenimas. 
Dažniausiai persiskyrimo by
las pradeda vyrai. Yra prašy
mų gauti persiskyrimą "dėl 
temperamentų skirtingumo” ir 
t.t."

Pas latvius, kaip ir pas ki
tas krikščionių tautas, mote
ris iki šiol buvo labai paže
minta. Vyras buvo šeimynos 
galva, o pati—niekas. Jis ga
lėjo ją ir mušti, o ji negalėjo 
net pasiskųsti. Ji kentėjo, nes 
ji silpnesnė.

Bet 20-tas amžius yra re
voliucijų amžius. Pareikala
vo ir moteris savo teisių. Ji 
jau iškovojo sau balsavimo 
teisę ir dabar pradėjo reika
lauti lygių teisių su vyru šei
mynoje. Išauklėti krikščio
niškoj dvasioj, vyrai nenori 
moterims perdaug laisvė: 
pripažinti, dėl to kila nesuti 
Rimai ir šeimynos griūva.

Ar Aukuojant, Kur Reikia?

vai buvo prievarta ištraukti 
iš traukinio ir nuvežti neži
noma kryptim.

Suomių laikraščiai rašo, 
kad paskutinėmis dienomis 
suomių buržuazinės parti
jos pradėjo remti lappujie- 
čių arba fašistų judėjimą. 
Helsinky kalbama, kad už- 

įsienių reikalų ministeris Pro- 
I cope palaikąs glaudžius ry

mą pakeisti 3 įstatymus: (I) i sius su Lappua judėjimo va
dais. Iš tam tikrų žymių ma
tyti, kad dauguma vy riausy
bės narių perėjo i lappujie- 
čių pusę.Tuo tarpu prieš lap- 
pujiečius pasisako tik darbi
ninkų partijos, būtent, so
cialdemokratai ir komunis
tai.

Suomijos vyriausybė 
rezignavo.

Vėlesnės žinios iš Suomi
jos praneša, kad vyriausybė 
pasitraukė. Atsidarius ant
ram parlamento posėdžiui, 
ministeris pirmininkas pa
sakė parlamente ilgą kalbą, 
kurioj gynė vyriausybės pa
teiktus tris įstatymų projek
tus, nukreiptus prieš komu-

Suomijos fašistų judėji
mas vadinasi Lappua vardu, 
o to judėjimo dalyviai— lap- 
pujiečiai. Jie susideda dau
giausia iš ūkininkų ir šiaip 
reakcinio elemento. Kol kas 
svarbiausis jų tikslas, tai ko
va prieš komunistus.

Paskutinėmis dienomis 
Suomijos vyriausybė buvo į- 
nešus parlamentan jpasiuly-

I

Amerikoje dabar siaučia nors daugumoj esam šios ša- 
bedarbė. Gyveni žmogus ir; lies piliečiai, domimės, rašo- 
dairaisi, ar suvesi galus su me ir svarstom Lietuvos poli- 
galais. Vienok, pažiurėjus 
plačiau į gyvenimą, matosi,' 
kad mes dar nesam taip jau 
blogoj padėty. Neblogiau
sia pavalgę, vidutiniškai 
apsirengę, daugumoj auto-į 
mobiliais važinėjame, na- ’ 
muose turim gerų rakandų.' 
To visai neturi Lietuvos 
darbo žmonės.

Jeigu paimsim lietuvių ka- 
, talikų ir bolševikų srioves, 
tai pamatysim, kad tie žmo- i kelio liaudies vadus. Šian- 
nės labai daug savo pinigų • dieną Lietuvos darbo masių 
išmeta ir visai nereikalin- j vadai sugrusti kaiėjimuosna. 
giems dalykams. Vieni užlai- ■ šimtai jų baigė savo gyveni
mo bažnyčias ir kunigų armi-' ar nužudymu, ar ‘ ligos 
ją, o kiti užlaiko ir šeria visą! pakirsti. Jų šeimynos, jų ma- 

’ourį dykaduonių agitatorių, žyčiai našlaičiai, šiandien su 
Ir vieni ir kiti jie daug au-į bado šmėkla grumiasi.

tinę padėti. Rodos, kas niu
rni darbo, kaip ten Lietuva 
tvarkosi? Bet ne: mumi rupi 
ir mes jiems darom gerus 
siūlymus.

Šiuo kartu, kaip žinoma, 
lietuvių liaudis velka dikta
tūros jungų. Liaudis be vadų 
— bejėgė. Ji viena nesugeba 
nusikratyti vergijos pančių. 
Todėl kiekviena despotija 
pirmoj eilėj prašalina sau iš

LIETUVOS KLERIKALAI 
AIMANUOJA.

Visi žinom, kad Lietuvos 
liaudis dar daug atsilikus 
nuo kitų tautų. Tai yra dėl 
to, kad ilgus amžius Lietu
va buvo pavergta svetimų
jų. Tapus Lietuvai nepri
klausoma valstybe, buvo 
sukrusta steigti kod augiau
sia mokyklų. Bet nuo 1919 
metų ligi 11126, Lietuvą val
dė klerikalai. Jie tai pristei
gė daugiausia tikybinių mo
kyklų, kur visas mokslas bu
vo tempiamas ant klerikališ- 
ko kurpalio. Žinoma, tokios 
mokyklos negalėjo ii- negali 
išauklėti žmoguje laisvo 
proto ir savistovybės. To
kios mokyklos išauklėjo 
klusnius, nusižeminusius ku
nigų pakalikus.

Būdami valdžioj klerika
lai persekiojo kitaip manan
čius mokytojus, terorizavo 
juos ir laisvesnes mokyklas 
uždarinėjo. Taip atsitiko su 
Mariampolės Reale gimna- j 
zija ir daugeliu kitų.

Savo tikybinėm mokyk
lom laikyti klerikalai pini-j*"'/.’.___ ž_______________
gų imdavo iš valdžios iždo. I Gyvenimas yra kaip trapi 
Valdžia gi tuos pinigus su- vaza; ją sudaužyti yra labai 
rinkdavo mokesčiais iš Lie- lengva. A. Assolant.

PATRIOTAI IŠDAUŽĖ 
LANGŲ UŽ 15,000 LITU

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Lietuvos patriotai Kau
ne buvo suruošę andai pat
riotišką demonstraciją prieš 
lenkus ir savo patriotizmą jie 
demonstravo daužymu len
kams langų.

Kauno laikraščiai prane
ša. kad šiomis dienomis te
nai turėjo būt tų “karžygių" 
byla taikos teisme, bet taikos 

I teisėjas turėjo persiųsti ją 
j apygar dos teismui, nes len
kai pareikalavo 15,000 litų 
atlygipimo už išdaužytus 
langus, o spręsti tokias su
mas, tai jau apygardos teis
mo kompetencija.

Apygardos teismas, žino
ma, turės pripažinti, kad už 
išdaužytus langus reikia už- 

į mokėti.
Tie patriotai dabar turėtų 

•pasiklausti savęs, kokia Lie- 
Į tuvai naudai iš jų patriotiz
mo?

ŠEŠKOMAS AR TRIPORIS
“Naujienos" sako, kad 

dabartinė Lietuvos valdžia 
susideda iš šeškomo. šeško- 
mas, tai šešių žmonių komi
tetas. Iš tiesų. Lietuvos “na- 
čalstvą” dabartiniu laiku 
kaip tik šeši asmenys ir su
daro. būtent: Smetonos ir 
Tūbelio pačios, Smetona ir 
Tūbelis, paskui Tamošaitis 
ir Mironas.

Bet šitą kombinaciją ga
lima padalyti da ir kitaip, j 
Smetonienė ir Tubelienė 
yra abidvi lenkės ir seserys- 
Chodakowskaitės; Smetonai 
ir Tūbelis vra abudu švoge- 
riai, o Tamošaitis ir Miro
nas yra abudu kunigai. Tai
gi gali pasakyti, kad Lietu
vą dabar valdo savotiška 
“traicė:” dvi lenkės seserys, 
du švogeriai ir du kunigai.

Lietuvos prekyba su Ą- 
merika prasidėjo 1920 me
tais. 1921 metais prekybos 
apyvarta buvo $50,000. 
1925 metais metinė preky
bos apyvarta siekė $2,000,- 
000. 1929 metais Lietuva
eksportavo Amerikon už 
$530,000 prekių, o pirko iš 
Amerikos už $1,630,000. 
Bendra apyvarta tais me
tais buvo $2,160,000. Taigi 
Lietuvos išvežimas Ameri
kon tris kartus mažesnis ne
gu Įvežimas.

T

valstybės apsaugos Įstatymą. 
(2) spaudos įstatymą ir (3) 
rinkimų įstatymą. Pasinau
dodami ta proga, lapppujie- 
čiai tuojau pareikalavo, kad 
Suomijoj butų panaikinta 
proporcionalė rinkimų siste
ma,o įvesta majoritarinė sis
tema, tokia kaip Amerikoje. 
Visi žino, kad Amerikoj rin
kimų tvar ka yra viena iš at- 
žagareiviškiausių. Mažesnės 
partijos čia visai negauna at
stovybės valdžioje. Taigi to
kios tvarkos nori ir Suomi jos 
fašistai. Negana to, jie reika
lauja, kad parlamento at
stovų skaičius butų sumažin
tas nuo 200 iki 150 ir kad 
rinkimuose galėtų dalyvauti 
tiktai tie piliečiai, kurie mo- nistų judėjimą. Po ministerio 
ka mokesčius. Tuo budu visi I 
bedarbiai ir šiaip biednuo- 
menė. kuri neturi iš ko ir už 
ką mokesčius mokėti, nuo 
rinkimų turi būt pašalinta.

Tai “patriotų” reikalavi
mas.

Bet da ne tame tų juoda
šimčių smurtas. Jų atstovas 
Kosola atvyko į Helsinkį 
(Helsingforsą) ir pradėjo 
grasinti parlamentui musso- 
linišku žygiu. Girdi, jeigu 
parlamentas jų reikalavi
mų neišpildvs, tai jis duo
siąs ženklą—ir tuojaus pra
sidėsiąs lappujiečių žygis 
ant Suomijos sostinės. Jis 
sako, kad su lappujiečiais 
stoją milionai finų ir jie be
matant gali užimti visą Hel
sinkį. kaip Mussolini anais 
metais su savo fašistais už
ėmė Romą.

Bet ir to d a ne gana. Suo
mijos parlamente yra 23 ko
munistai. Kada šiomis die
nomis susirinko nepaprasta 
parlamento sesija, tai komu-

i uatio snieKia grumiasi. Ot, 
kauja, tačiaus neprasčiau gy- j šičia ir kila prieš musų akis 
vena už tuos,, kurie niekur šventa pareiga padėt tiems 
nieko neduoda. Aukos, pasi- kalėjime rudyjantiems žfno- 
rodo, labai daug žmogaus nėms,padėttiems,kuriedę- 
nenuskriaudžia. Jeigu jis ne-j spotų išvyti iš savo šalies 
butų davęs dolerio-kito ku- j vargą vargsta: padėt žuvu- 
nigui ar komisarui, tai jis, siu kovotojų našlaičiams ir 
butų išleidęs tą pinigą kur! jų motinoms, 
kitur.

Taip lygiai pasakoja ir bu
vę rūkoriai. Sako, rakiau — 
pinigų neturėjau, dabar me
čiau — ir vistiek jokios žv- 
mės kišeniuj nematyt.

Ir teisybę sako. Butų žy
mė tik tuometį jei mes meta
mus į šalį centus užrakintu
me po raktu. Gale metų mes 

*■ pastebėtum šiokių-tokių su- 
taupų, kulias pirmiau išmes- 
davom į šalį. Vienok, prak
tikoj žmonės taip nesielgia.

Apie tai aš kalbu dėl to, 
kad noriu parodyti, jog mes 
galim geram tikslui paau
kuoti ir nejausim savo biud
žeto apsunkinimo.

Šį kartą aš noriu paliesti 
lietuvių vidurinę srovę ir 
socialistus. Šiandien mes ne- 

i statom bažnyčių, neužlaiko
me nei juodų, nei raudonų a- 
gitatorių. Šiandien mumi 
niekas nelenda į akis aukų 
prašydami. Bet ar mes dėl to 
turtingesni? Ne! Susilaiky
mas nuo aukavimo geram 
tikslui musų turtų nepakels.

Kam gi mes turim aukuo
ti? Kur gi tie gerieji tiks
lai? Taip, jų yra.

Vieni iš mus yra aktyvus 
socialistai, kiti jiems prita
riam. Mes visi linkim žmoni
jai laimės. Mes nedarome 
skirtumo tautų ir rasių tar
pe. Visi dori darbo žmonės 
yra musų broliai. Vienok, in
stinktyviai mes jaučiam dau
giau prisirišimo prie tų žmo
nių, prie tos tautos, iš kurios 
mes išėjom. Pirmoj eilėj mus 
domina musų tautos žinios, 
musų vientaučių gyvenimas. 
Nenuostabu todėl, kad mes,

Gal mes šelpiam juos? 
Pasakysiu, kad, beveik ne. 
“Keleivy” tilpo žinia, kur 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos sekretorė, adv. L. 
Purėnienė duoda apyskaitą 
politinių kalinių šelpimo. Iš 
jos mes sužinome, kad mes, 
amerikiečiai, tiems nelaimin
giems paaukavom vos $138.- 
49. Per šešis mėnesius mes 
tik tiek mažai davėm tokiam 
būtinam dalykui! Ištiesų, 
mums gėda. Gėda mums to
dėl, kad Lietuvos darbinin
kai per tą patį laiką sumetė 
net $600.76. Nejaugi pas 
mus taip atbuko jausmai, su
rambėjo širdys?

Taigi, socialistinė ir visa 
demokratinė srovė, atbuski- 
me! Pagalvokim ir įsivaiz
duokim tų tūkstančių darbo 
žmonių vadų likimą. Lai su
jaudina mus našlaičių aša
ros!

Buvau kalėjime aš pats ir 
todėl žinau, kokį dvasiai tei
kia peną sušelpimas kalėji
me. Nesvarbu tas maistas, 
kurį gauni nuo gerų žmonių: 
svarbu tas, kad matai, jog’ 
tave užjaučia, tave prisime
na.

Duokim sau žodį nuo šian
dien, kad išnaudosim kiek
vieną progą, aukausim patys, 
ir kitus raginsim aukaut Lie-' 
tuvos politiniams kaliniams, j 
Negalėdami patys tiesiogi
niai nusiųsti surinktų aukų, 
kreipkitės ar į “Keleivio”, ar, 
Į “Naujienų” redakcijas, o 
jos, manau, mielu noru pa
tarnaus, t. y. persiųs aukas 
ten, kur rerikia.

Giraitės Žentas.1

pirmininko kalbos Įvyko gy
vi debatai. Vyriausybės Įsta
tymų projektus griežtai kri
tikavo komunistai, socialde
mokratai ir švedai. Tik po 
trukšmingo pasikeitimo nuo
monėmis parlamentas nuta
rė perduoti vyriausybės pro
jektus atatinkamoms komi
sijoms. 10 vai. vakare parla
mentas balsavo socialdemo
kratų pasiūlytą nepasitikėji
mo formulę. Pasiūlymas bu
vo atmestas 112 balsų prieš 
69. Tuo budu parlamentas 
pareiškė vyriausybei pasiti
kėjimą, tačiau 11 vai. vakare 
ministeris pirmininkas Kalio 
atvyko pas respublikos pre
zidentą ir Įteikė jam atsista
tydinimo prašymą. Ministe
ris pirmininkas pareiškė, 
kad kabinetas nutarė atsi
statydinti, norėdamas tuo 
budu suteikti galimumą su
daryti dešiniąją vyriausybę 
“plačiais koalicijos pama
tais.”

! Prezidentas rezignaciją 
nistų atvvko tiktai 15. Pasi- priėmė ir tuojaus pradėjo 
rodė, kad kitus parlamento tartis su reakcinėmis partijo- 
atstovus komunistus yra pa- dėl sudarymo naujo ka- 
grobę ir kažin kur nudėję bineto.
lappujiečiai. = Taigi vidujinė Suomijos

Socialdemokratai ir šve- politika staiga pakrypo de- 
dai atstovai pakėlė parla- šinėn. Ir Įdomus supuolimas 
mente protestą prieš toki la- —kaip Italijoj fašizmą pa- 
ppujiečių smurtą. Jie parei- gimdė komunistų pakeltas 
kalavo, kad valdžia ištirtų sumas, taip ir Suomijoj da- 
komunistų pagrobimo aplin- bar kilo reakcijos banga vien 
kvbes ir suimtų kaltininkus, tik dėl komunistų triukšma- 

Helsinky buvo išplatinti (
atsišaukimai, kuriuose slap-; --------------------------------—
tas komunistų komitetas ra- į Apie moterį blogai mano 
gina visus Helsinkio darbi- ir aštriai ją teisia tiktai tas, 
ninkus rengti demonstraci- kas yra daug ją piktam nau
jas. Policija ėmėsi priemo- dojęs. Hammerling.
nių, kad tos demonstracijos! ---------------
neįvyktų. j Karas yra toks šlykštus,

Liepos 2 naktį Lappua ša- nereikalingas ir kvailas bur- 
lininkai pastebėjo traukiny žuazijos išmislas, kad, man 
iš šiaurės Suomijos Į Helsin- rodos, žmonės turėtų būt 
kį vykstančius du seimo at- baudžiami vien už manymą 
stovus komunistus. Atsto- apie jį. P. E.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina $1.50.
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DETROIT, MICH. Meldažiaus svetainę, bet Ii- * 
Darbai, bolševikai ir kita. ! k» S?.in,e- šiaiP d.aktaras Jo-j 
Šiandien milijoninę darbi-inteligentiškas, laikosi į 

ninku minią neša du nelauk- nuošaliai nuo politikos ir' 
ti sūkuriai. Tai bedarbės su- djrba savo profesijoj, neno- į 
kuriai ir politikierių, grafte- 'ėdamas su nieku bartis ar 
nų sūkurys. Ar mes norim trobelių turėti. Bet maskvi- 
ar ne, šitie sūkuriai pagau-'niai spekuliantai neaplen- 
na mus ir neša ten kur jiems 
patinka. Todėl mes nepriva- ■ 
lom žiūrėti i gyvenimą nėr' 
pirštus, bet gvildenti ji ir' 
jieškoti išeities.

kia nei vieno rimto veikėjo 
nešmeižę.

F. Latvinskas.

Šįmet Detroitą bedarbė j 
palietė gal labiau negu ka-Į 
da nors. Visa automobilių 
pramonė sustabdyta. Darbi
ninkams mokesnis numušta 
10 nuoš. Kitur, kaip Buick ir 
Fisher kompanijose, nuka
pojo nuo 40 ligi 50 nuošim
čių. Chevrolet dirba tik 4 
dienas i sąvaitę. Fordas sto
vi nuo 11 ligi 28 liepos. Ku
rios šapos dirbo ką nors For
dui, tai dabar stovi ir laukia 
kol Fordas pradės dirbti. 
Prieš šitą sustojimą, Fordas 
paleido 10,000 darbininku, 
pradedant leberiu-šlaviku ir 
baigiant meehaniku-maši- 
nistu. Visiems apmokėjo, at
ėmė "bėdžius” ir klausimas 
ar priims kada nors ar ne. 
Pradedant liepos 28 dirbti, 
kalbama, kad dar trečdali 
darbininkų atleisią; tai bu
tų apie 40,000 naujų bedar
bių. Viso labo Detroite tuo
met butų apie 407,500 be
darbių.

Mieste maži biznierėliai 
bankrutuoja visose biznio 
šakose. Bėdavoja net ir 
šnapsiniai biznieriai. Girdi, 
iš Kanados parvežti gali, 
bet 50 centų už stikliuką 
nieks nenori mokėti. Bedar
bė visus lygiai ima už pakar
pos. Bedarbei ištikus, negir
dėt nei Bimbos, nei zigzag- 
uoto Pruseikos su kleckais. 
Mato, kad pinigų pas darbi- ‘ 
ninkus nėr, tai ką gi čia veik-; 
si? O pas mus dabar yra kas j 
veikti. Čia reikėtų organi-j 
zuoti žmones ir ruoštis ra-: 
miai, demokratiškai revoliu-Į 
ei jai arba perversmui. Ug
nis jau pakurta. Mat pas 
mus atšaukiama miesto val
džia. Liepos 22 dieną Įvyks 
balsavimas tuo reikalu. Jei
gu nubalsuos atšaukti da
bartinę valdžią, tai tuojaus 
Įvyks ir naujos valdžios rin
kimai. Nauja valdžia pakeis 
visus miesto valdininkus iš 
pagrindų. Ot dabar ir yra 
proga musų komunistėliam 
parodyti savo jėgas politi
kos lauke. Bet jų nėra. To
kiose kovose kur pinigų nė
ra, ten ir musų bolševikų 
nėra. Jie seilę ryja ant SLA. 
miliono dolerių ir dėl jo da
bar po teismus tąsosi. Jie kė
lė “revoliuciją” 6-tą kovo, 
kuomet jos niekam nereikė
jo ir niekam naudos neatne
šė, išskyrus juos pačius. 
Jiems tada reikėjo pasipini
gauti ir jie pinigavo. Čia gi 
reikia dirbti, tuo tarpu, už 
dyką. Taip ir norisi paklau
sti : kur gi jus dingot, bim
balai ir pruseikėliai? kurgi

SCRANTON, PA.
Skebas skobą užtaria. “Lai
svės” pašlovintieji. Be po- 

ltcmano nei žingsnio.
Kiek laiko tam atgal, bu

vo parašyta “Keleivy,” kad 
čia tūlas Klevinsko draugas 
skebauja. Tuomi labai Įsižei
dė Klevinskas ir per Brook- 
lyno mazgotę išliejo tiek pa
mazgų ant nekaltų žmonių 
kiek jo nepraustas šnipas su
gebėjo. Tas ne viskas. Kad 
atsilyginti, tai ir tavoriščius 
Klevinskas pradėjo skebau- 
ti, ir čia kaip tik tinka skebui 
skebą užtarti.

Šis negramotnas kaval- 
kas dirba anglių kasyklose, 
ir beabejo, priguli prie ang
liakasių unijos. Kadangi 
kartais darbas sumažėja, tai 
Klevinskas ima kontraktus 
ir cementinius šalygatvius 
deda, neprigulėdamas prie 
tokios unijos. Unijistai vaik
ščioja be darbo, o “Laisvės” 
gizelis iš jų darbą atima ske- 
baudamas; na ir kurgi čia 
nepykti, kad apie jo draugą 
buvo parašyta tiesa.

Klevinskui buvo padaly
ta pastaba kelis kartus, ka
da jisai mėgino nuodėmių 
jieškoti pas dorus žmones. 
Jeigu jis veidrodin pasižiū
rėtų, tai visokio kalibro žmo
nių tenais pamatytų, dau
giausia tai skebų.

“Laisvės” vietinėse žinio
se, pirm pikniko, su džiaugs
mu buvo pranešta, kad du 
draugai atvažiuoja net iš 
Scrantono; tai šie du virš- 
minėti skebai taip entuzias
tiškai buvo minimi. Et jau, 
gana, tik tokius draugus 
garbina “Laisvė,” kurie ske
bauja...

Pas tūlą Runą ant farmos 
kiekvieną šventadieni bol
ševikai turėdavo savo jo- 
markus. Kaip imdavo jie 
“spyčius” sakyti, tai net la
pai nuo medžių byra, o Lie
tuvos darbininkai jų balso 
vis negirdi. Nepraustbumis 
Klevinskas irgi mėgino la
vintis kalbėti, bet, kad ant 
nelaimės, jie negalėdavo be 
policijos apsieiti: šie turėda
vo vis tvarką padaryti. Kar
tais Klevinskienei su virta 
“ame” reikėdavo bėgti nuo 
policijos. Šįmet farmos savi
ninkas pastatė išlygas, kad 
jeigu policmanus nusisam- 
dysite, tai išrenduosiu far
mą, o kitais negalima.

Scrantonietis.

SEATTLE, WASH.
Piknikas.

Liepos 4 dieną čia lietu
viai turėjo pikniką. JĮ ren
gė Gedimino draugija sykiu 
su bolševikais, žmonių vi
sai piknike nebuvo. Priežas-

Jonikienė, kur Ramanaus
kai ir visos jūsų bizgelės? 
Jie visi užimti SLA. klapa- 
tais. Atrodo, kad ir pas mus 
turės Įvykti tas, kas Įvyko tis, tur būt, ir bus tame, kad 
Worcestery. Jau dabar na- Gedimino draugija susidėjo 
rių mokesniai laikomi kuo- ; su bolševikais. Reikia pa- 
poje ir Pild. Tarybai nesiun-| sakyt, kad pas mus bolševi- 
čiami. Kas gi butų jei dabar, kai neturi vardo ir niekas jų 
narys susirgtų ar mirtų?; nemyli.
Kas jam pašalpą mokėtų? į Pas mus daug bedarbių. 
Nors jo knygelėj ir pažymė- Nuo pirmos birželio miš- 
ta, kad mokestis gauta, vie-jkuose uždarė daug kiam- 
nok centras tų pinigų neturi;pių. Kurie ir gauna dirbti, 
ir pašalnų tokiems žmo-Į tai dirba už $3.30 Į dieną, 
nėms nemokėtų. ' Jeigu šeimyninis žmogus,

Dabar narių pinigai lai- tai ir išgyvenk, kad mand- 
komasi, rengiamasi dar dau
giau mitinguoti, erzinti na
rius ir nepatinkamus asme
nis šmeižti. Šiuo tarpu jie 
labai puola Dr. JonikaitĮ. 
Mat n-nas Jonikaitis buvo 
delegatu SLA. Seime, ir ten, 
neišėjo su puspročiais i

ras. Jurgio Sūnūs.

Surinktos žinios sako, kad 
kasmet apie 1600 Amerikos 
lietuvių aplanko seną tėvy
nę Lietuvą. Savo atsilanky
mu Lietuvoj jie palieka apie 
670 tūkstančių dolerių.

n

Taure Negalėjo Įsigyti 
Artimų Draugų Iki.,,

T"AURĖ stovėjo elevei-.erio duryse ir ne- 
pertoliausiai pamatė Rimą. Ji didžia

vosi savo praeities dienomis, kuomet Rimas 
buvo labai draugingas ir abudu kartu lan
kė mokyklą Lietuvoje, ją gimtiniam mies
telyje. Bet Rimas tiksliai nesiskubino eiti 
Į eleveitorį iki. jis prisipildė.

“Perpilnas, palauksiu sekančio”, pasakė 
Rimas. Bet Taurei atrodė, kad jam buvo 
dar erana vietos eleveitory, ir ji patėmijo 
kad jos buvęs draugas lyg- reiškia jai ne
prielankumą Rimas visados sutikdavo ją 
nors minutei, bet atrodė, kad jis ilgiau su 
ja pabūti vengia.

Pagalios ji patyrė stebėtiną dalyką. Per 
mėnesius—ga net metus—ji buvo atstu
mianti, bet ji to nežinojo... Dabar ji priėmė 
paprastą apsaugą nuo atstumiančio prakai
to dvokimo—tai Lifebuoy. Ji dabar turi 
daug draugu, ir smagu draugijoj gyvenimą. 
'Ji daugiau nekenčia ilgesio ir netekimo 
draugi} dėl prakaito dvokimo.

Mes nežiniom atstumiam.
Jei prakaito dvokimas butą taip jaučia

mas kaip danties skausmas, mes tuomet ži
notume kada mes kalti. Bet mes nesam 
pasergiami. Musų odos skylutės kasdien iš
leidžia net apie kvortą dvokimą darančių 
išmatų. Mes priprantam prie to visada e- 
sančio kvapo ir patys nepastebime. Bet su 
Lifebuov jus galit būt tikri.— kad nieko ne- 
užgausit. Odos skylutės tampa išvalytos— 
kiekvienas dvokimo likutis prašalintas jo 
minkštom, persėdančiom, antiseptinėm pu
tom. Kartu su milionais kitų, jūsų ūpas pa
kils nuo šio puikaus muilo nuo kurio pajunti 
taip šviežias—taip smagiai švarus.

Kokia gera veido spalva?
Negalima rasti geresnės dailumui gy

duolės kaip nuolatinis plovimasis su Life- 
buov Jo švelnios, įsėdančios putos—gražina 
pabalusiom veidam ir suvytusiai odai švie
žią. sveiką gyvumą Jo malonus ęxtra-šva 
rus kvapas dingstąs beplaunant—rodo, kad 
Lifebuov valo. Priimk Lifebuoy šiandie.

Lever Brothers Co., Cambridge. Mass.

Lifebuoy
stops bodų odor

WORCESTER, MASS. 
“Spešial prakalbos”.

Atsimetę nuo SLA. 57 
kuopos bolševikai, liepos 21 
surengė prakalbas. Vyriau
siu kalbėtoju čia buvo par- 
kviestas iš Brooklyno komu
nistų makliorius Mizara. A-, 
tidarius prakalbas, buvo per
statytas kalbėt vietinis J. 
Skliutas. Jis paaiškino, kad 
tas komitetas ir visa ta kuo
pa, ką Bernotą suorganiza
vo, yra “nelegališka fašis
tiška ir Gegužio šaika.” Ot, 
kas kita jų, maskvmių; čia 
viskas “legaiiška!”

Daugiausia spiaudė tą na
bagą Dėdvną. Jis, girdi, 
šioks, jis toks, jis niekam 
nevertas. Tai niekis, girdi, 
kad jis pririnko 500 narių 57 
kuopai, bet jis “no good” ir 
gana. Jis šmugelninkas, jis 
Gegužio šaikos ir dacol.

Šitas “pamokslininkas” 
karštai kalbėjo ir, man ro
dos, Įkvėpimo jo kalbai tei
kė tas milionas SLA. dole
rių. Gautų milioną, tektų 
gal ir jam šiek tiek.

Po jo perstatė kalbėti 
“draugą” Mizara. Išlindo 
žmogelis nusiminęs, kaip mi
sionierius grįžęs iš Kinijos. 
Sunku žvejoti mulkius taip 
Rymui, taip ir Maskvai. 
Kaip visi misionieriai, Mi
zara pradėjo savo kalbą 
siekdamas gilios senovės, a- 
pie 30 metų atgal. Girdi, 
kaip tuomet prieš pažan
giečius išėjo kunigai Kau
pas ir Milukas, taip dabar 
prieš mus, teisingus darbi
ninkų užtarėjus, eina Gegu
žis, Bagočius ir visa jų šai
ka. Dabar, girdi, šitie dar 
žiauriau daro, nes Chicagoj 
pasikvietė juodus guzikuo-

' riu: ar naujai persiorganiza
vus kuopa galės atimti ji, ar 
ne? Pirmininkas sako, kad 
be teismo jie čarterio ne
gaus. (Čarteris nieko ne-

; čius ir tie lazdomis mums 
nugaras tvojo. (Man labai 
gaila, kad Maskvos draugu
žius juodukai apkūlė. Varg- • 
šai, jie dėjo tiek pastangų, ■ —
kad su juodukais susidrau- \ reiškia, jei kuopa pinigų į S. 
gauti, o dabar nuo jų gavo i L. A. centrą nesiųs, ji vistiek 
lupti. Ar tai ne ironija?) i bus suspenduota ir išbrauk-

Toliau Mizara išsitras 
visą glėbi popieriulcKg 
mė skaityti kur S.L.ATd 
tas “sukištas”. “Laisy 
buvo rašyta, kad S.L-A. apie 
360 tūkstančių dolerių “: 
kišta”, o Mizara rado 
$20,000 “sukišta” kur 
Conn. valstijoj.

Toliau, kaip priguli 
siems kalbėtojams, Mizara 
ėmė kelti savo balsą ir jau 
gana garsiai rėkė: “Draugai 
ir draugės! Eikite su mumis, 
tai mes laimėsime teisme 
bylą ir atsiimsim nuo fašisto 
Gegužio ir jo šaikos visą 
centrą ir milioną dolerių. 
Jau tris kartus buvo teis
mas, bet dar vis neuždėtas 
indžiongšinas. Mes kovosim 
ligi galo, nežiūrint ar laimė
sim ar ne.”

Čia vienas iš eilinių bolše- 
vikėlių paklausė: “fašistų 
laikraščiai rašė, kad jus ga
vot iš Rusijos 2 milionu do
lerių. Ką jus tuomet dary
tumėt, jei dar vieną milioną 
gautumėt?” Į tai Mizara at
sakė: “Jei mes gautume iš 
Rusijos 2 milionu dolerių, 
tai mes nenorėtum šito milio
no” (suprask S.L.A. kasos). 
Kitas vėl paklausė: “Jeigu 
mes nesiųsime pinigų į cent
rą, tai iš kur gausime pašalpą 
ligoje ir pomirtines?” Miza
ra atsako: “Nugi, gausit pa
šalpą iš tų pinigų, kuriuos 
susidėsit kuopoje.” Trečias 
klausia, kaip bus su čarte-

su- 
tik 
tai

vi-

.muTrii aišku, kokiu 
^•^olševikai. Ne- 

dauguma narių 
raukti iš S.L.A., 

kad jų ilgus metus
mokėti pinigai žūva, bolševi
kai nusistatę “kovot” ligi ga
lo.

Jei nenorim nukentėti, tai 
visi kaip vienas laikykimės 
legalės Piki. Tavrbos.

Aržuolas.

rengia tą dieną pikniką ir' 
turės Lietuvos čempijoną 
kumštininką Vincą. Pikni
kas nukelta ligi 31 rugpiu- 
čio.

Biznierių Butas savo mė
nesinius susirinkimus laiko 
kas paskutinis ketvergas 
kožno mėnesio, Lietuvių Pi
liečių svetainėje, S. S. Ku
rie norėtų prisidėti, gali at
eiti apie 8-tą v. vakare mi- 
nėtoj svetainėj.

Dar vieno ko Pittsburgho 
lietuviams truksta, tai gero' 
daržo išvažiavimams vasa-j 
ros laiku. Man teko laimės! 
šią vasarą matyti Chicagos 
ir Clevelando lietuvių išva
žiavimų vietas. Atsiminus 
savasias, Pittsburgho, liūd
numas ima, kad mes vargin
gose vietose turim linksmin
tis. Pittsbuijghe yra gana 
bagotų draugijų, kliubų, tai
gi, ar nevertėtų pasitarti ir! 
pasirūpinti tuo reikalu ir 
Įsigyti lietuvių daržą? Pitts- 
burgiečiai, padarykim dar 
vieną žingsnį pirmyn, kad 
sekančio S.L.A. Seimo dele
gatus mes palinksmintum 
savo lietuviškam darže.

Juozas Virbickas.

Senovėje iš Amerikos 
daugiausiai išveždavo ta
bako, paskui žuvų, kviečių, 
ryžų, bangžuvių kaulų ir jų 
aliejaus, geležies, kailių, 
mėsos, gyvų arklių.

Šiais laikais daugiausia iš
vežama vatos, paskui įvai
rių mašinų, aliejaus, auto
mobilių, geležies ir plieno, 
kviečių Ir miltų, tabako, rie
šutų ir vaisių, išdirbtos va
tos.

Modemiškas Vedu
sių Gyvenimas.

Šiomis dienomis Francu
zijos mieste Ture buvo įdomi 
byla, kurioje figūravo senas 
vyras, jo jauna pati ir jos 
meilužis.

Istorija tokia.
Tūlas Bušo, 72 metų am

žiaus senis, apsivedė su sa
vo tarnaite Rošele, kuri tu
rėjo tik 30 metų amžiaus.

Suprantamas dalykas, se
nis negalėjo jaunos savo 
žmonos patenkinti, ir ji pra
dėjo jieškoti kitų vyrų.

Iš pradžių senis pakėlė 
triukšmą, bet pamatęs, kad 
tai nieko negelbės, sutiko lei
sti savo pačiai pasirinkti sau 
meilužį. Skirtis jis su ja ne
norėjo, nes labai mylėjo. Ir 
padarė net raštišką kontra- 

! ktą, kad leidžia savo žmo
nai turėti kitą vyrą. Ji tuoj 
susirado sau meilužį, taip 
pat vedusį vyrą, bet daug 
jaunesnį ir stipresnį už sa
vąjį.

Meilužio žmona iš karto 
protestavo prieš tai, bet kai 
pamatė kontraktą, tai nuri
mo.

Ir prasidėjo tikrai gražus 
ir laimingas visų šitų žmonių 
gyvenimas. Senis Bušo turė
jo gana pinigų, o jaunesni 
mylėjosi ir senio pinigais 
naudojosi. Bet Bušo moteris 
padarė klaidą. Ji pavogė iš 
savo seno vyro svarbų do
kumentą. Vyras tada supy
ko ir jauną savo žmoną per
šovė. Skandalas atsidūrė į 
teismą ir čia Bušo išpasako
jo visą savo modemiškojo 

j gyvenimo istoriją.

PITTSBURGH, PA. 
Lietuviai progresuoja.

Čia lig šiol truko Biznie
rių Buto (Chamber of Com- 
merce). Šiais metais ir tas 
susiorganizavo. Valdyba 
susideda iš šių ypatų: pirm. 
P. Pivarunas, pagelb. J. Ka
tilius, sekret. J. Vaišnoras, 
kasinink. K. Stavinskas; na
riai kom.: J. Grajauskas, 
S. Simanavičius ir F. Ged
rimas. Viso, biznierių ir vei
kėjų priklauso 37 nariai. 
Trys dalyvavo Lietuv. Eko
nominėj Konferencijoj New 
Yorke: P. Pivarunas, S. Si
manavičius ir A. Marčiulio
nis. Nutarta parsitraukti iš 
Lietuvos kilbasų, saldainių 
ir kitokių gardumynų, kaip 
tik bus su Lietuvos firmo
mis padaryta tam tikri susi
tarimai. Buvo nutarę jau 
pirmą pikniką turėt su lietu
viškais kilbasais, 10-tą rug- 
piučio, bet pasirodė, kad 
Sandaros kuopų sąryšis

MONTREAL, CANADA. 
Nedarbas.

Pas mus daugiausia skai
to “Keleivį”. Aš dar skai
tau “Tėvynę” ir “Sandarą”. 
Visuomeninis darbas tarp 
Kanados lietuvių važiuoja 
sunkokai. Maniau sutverti 
S.L.A. kuopą, bet kol kas 
taip ir tęsiasi. Susipažinau 
su Sirvydu, kuris dirba J. 

V. emigracijos įstaigoj. Nie
ko sau fašistėlis. Nepel
nai čia buvo atvažiavęs iš 
New Yorko Vasil. Jis, sako, 
dirba “Tėvynės” redakci
joj. Susipažinom, pasikal
bėjom ; pasirodo, labai sim
patiškas žmogus.

Taigi butų nieko sau 
Montreale gyventi, tik su 
darbais ne kaip. Bedarbė, 
kapitalizmo vergija, begalo 
gadina nervus ir taip blaš
komi velkam tą sunkią naš
tą. Besvajodamas kasdien, 
prisimenu Lietuvą, jos gra
žią gamtą. Nesmagu pasida
ro, kad nėra galimybės joje 
džiaugtis, vienok nevisi ir 

ten gyvenantieji gali gam
tos grožybėmis gėrėtis: 
dauguma vienminčių pūdo
ma kalėjimuose. Prisiminus 
tą padėtį darosi skaudu ir 
graudu. Bet... laikas naikina 
akmenis. Turėkim viltį, kad 
jis sunaikins ir diktatūrą 
Letuvoje, o tuomet liaudis 
vėl galės džiaugtis laisve 
kaip džiaugėsi 1919-1926 
metais. P. L.

MONTREAL, CANADA. 
Atsakymas p-nui Z.

Tardamas tamstai ačiū už 
apibudinimą “Sūnų ir Duk
terų” pašalpinės dratjgijos, 
aš noriu paaiškinti savo ko
respondenciją. Pirmiausia 
turiu pasakyti, kad aš nie
kur “S. ir D.” draugijos ne
pavadinau komunistine. Mi
nimoj korespondencijoj sa
kom**, kad “Sunu ir Duktė- 
rų” draugija, berods, komu
nistinė.” Žodis “berods”

aiškiai rodo, kad aš netvir
tinu, o tik spėju. Spėti nėra 
joks su teisybe apsilenki- 
mas. Kiekvienas, manau, 
skaitytojas tą išsireiškimą 
teisingai suprato. Gaila, 
kad tamsta klaidingai aiš
kini.

Toliau, dėl biznierių tu
riu pasakyti, kad jie buvo 
paminėti tik kaipo mažai 
duodąs naudos draugijai e- 
lementas; ir, kad iš tokių 
buvimo draugijoj nieko ge
ro laukti negalima. Kad jie 
yra dalis priežasties drau
gijos susnudimo, tai ir pats 
pripažįsti. Tad kam ir čia 
kitaip suprasti? Aš manau, 
kad kiek tamsta kaltini fa
natikus, tai nemažiau kalti 
ir biznieriai. Fanatizmas, 
kaip ir liga, uoliam dakta
rui gydant gali būti panai
kintas. Tam atsiekti, reikia 
padėti daup* darbo ir turėti 
uolių darbuotojų.

Baigdamas džiaugiuosi, 
kad ir tamsta esi įsitikinęs, 
jog kraštutinės organizaci
jos Montrealo lietuviams y- 
ra pragaištingos.

Jackus Dvibarzdis.

'oooooooooooooooooooooooo
PASKUTINE

Ekskur • •

i Lietnvą
RUGPJŪČIO 16, 1930

Naujausiu laivu Stadendam
107 DOL. J KLAIPĖDĄ
Tuoj užsisakykite vietas ir 

klauskite informacijų. Darau 
visokius legališkus raštus. 
Įgaliojimus. Parduodu laiva
kortes iš Lietuvos į Ameriką 
ir į kitus kraštus. Mainau 
Lietuvos paskolos bonų kupo
nus. Parduodu laikraščius ir 
knygas. Užlaikau geriausių 
vyriškų drabužių krautuvę.

J. SEKYS,
226 Park SC-, Hartford. Conn

Tel. 6-1036
<009000000000000000000000^
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PIRMAS PASAULY
PARLAMENTAS.

’ buvo pasmaugti ir po to su- 
l, o vienas bakalavras 

Gerecuela sudegintas gyvas.
Nuteistoji Catalina de Or

tega, 20 metų, prašė budelį, 
kad neleistu jai ilgai kankin
tis.

Aukščiausias stulpas buvo 
skirtas daktarui Cazalla, ku
ris buvo liuteronų bendruo
menės galva. Karolis V-sis 
labai mylėjo Cazalla ir jis 
tikėjosi susilauksiąs pasigai
lėjimo. Bet jis buvo pa
smaugtas. Budelis užnėrė 
jam virvę ant kaklo ir pa
smaugė jį prie stulpo. Kai 
visi nuteistieji jau buvo ne
gyvi. jie buvo padėti ant 
laužo ir sudeginti.

Gerecuela nuteistas sude
ginti gyvas stovėdamas, prie kas. ----------------- , _ . . .
stulpo keikė inkviziciją. Ir lygios, beveik visos meks- deli, plačiais langais ir su 
Tuomet jis buvo nudurtas a- faltuotos. Gatvėse daug erd-| daugybe balkonų. Bendros 
lebarda. Bet jis mirė didvy- vumo, oro ir šviesos. Daug namų durys _
riškai: nestenėjo ir nešaukė yra sodų ir bulvarų. Be ilgų geležies ir stiklo.

STOCKHOLMAS.
Švedijos sostinė, Stock- judėjimo Stockholme ma- 

holmas, yra vienas gražės- žiau, kaip kuriam kitam to- 
niujų. Europos miestų, turi lygiam mieste. Lekia, saky- 
apie pusę miliono gyvento- sim automobilis tiek, . kad 
jų ir yra didžiausias Švedi- net oras ausyse švilpia ir 
jos miestas. Jis stovi prie staiga, netoli, skersai gat- 
siauros ir toli į kraštą įsi- .vę žingsniuoja flegmatišku 
braujančios Baltijos įlan- žingsniu švedas. Kur kitur 
kos, ties pat jos susiliejimu tokia promenada be abejo 
su Melaro ežeru. Miestas iš- blogai baigtųsi, bet Švedijoj 
sistatęs keliose didelėse sa-' ji nei praeivį baugina nei šo- 
lose ir dėl to labai žvilgsnį ferį jaudina. Tik tokias at- 
masina. Salos sujungtos di-, vėjais paaiškėja ko vertas 

j deliais tiltais. Miestas nors žmogui ramumas ir suma- 
' ir senas, bet visai modemiš- numas.

Gatvės tiesios, plačios! Mieste namai aukšti ir di-

sivienijo ir sukurė Althingą. 
I ai buvo nepaprastas įvykis, 
kadangi tai faktinai reiškė 
resDublikos įsteigimą. Ta de
mokratiška respublika įsten
gė pasilaikyt tris šimtmečius 
su viršum. Visuose kituose 
kraštuose buvo jaučiama 
dvasiškuos įtaka. Islandija 
išliko laisva nuo dvasiškių 
diktatūros — jos literatūrą 
sukurė beveik išimtinai svie- 
tiškiai.

Apie vidurį trylikto šimt
mečio prasidėjo nesutikimai 

ačiū Golfštromo šiltai šrovei, kivirčai, kurie pnvede prie 
to, kad 1262 m. Islandija 
prarado nepriklausomybę. 
Po to prasidėjo ilgi priespau
dos amžiai. Pasiliko tik gra
žus atsiminimai apie praeitį. 
Danai vis labiau ir labiau 
pradėjo varžyti Althingo 
veikimą. Ąnt galo, 1800 m. 
iis visiškai tapo panaikintas. 
Bet neilgam. Althing’as 1845 
m. ir vėl tapo atsteigtas. Nuo 

Į to laiko Islandijoj vis labiau 
ir labiau pradėjo pasireikšti 
tautinis judėjimas. Atsirado 
žmonių, kurie ėmė reikalau
ti nepriklausomybės. Ir jų 
darbai nenuėjo niekais. 
Gruodžio 1 d. 1918 m. Dani
ja suteikė Islandijai nepri- 

j klausomybę. Tačiau su Dani
ja ji ryšių galutinai nenu-

Šiemet sueina 1000 metų 
nuo Islandijos parlamento į- 
steigimo. Tai seniausias par
lamentas visame pasauly. 
Todėl jo paminėjimas turi 
didelės reikšmės. Iškilmės 
prasidėjo birželio 26. Dani
jos karalius atidarė trijų die
nų parljftnento sesijas mies
te Thingvellir, kur 930 m. su- 

; sirinko Islandijos vikingai ir 
■ paruošė demokratišką kons- 
! tituciją.

Islandija (Iceland) turėtų 
reikšti ledų žemę. Tuo tarpu.

kitąsyk buvo sušalusi Į ledo 
kamuolį, o tu dabar man 
sakai, kad ji visa degė kaip 
ugnis. Taigi pasakyk man, 
katras judviejų yra dides
nis melagis: jis ar tu?

—Ir jis teisybę sakė, tė
ve. ir aš nemeluoju. Moks
lininkai beveik visi sutinka, 
kad žemė yra atsiskirusi da
lis medžiagos nuo saulės. 
Saulė tebėra da ugnies sto
vyje. Atsiskirusi nuo jos 
musų žemė irgi per ilgus 
metus buvo ugnies kamuo
lys. Per milionus metų dalis 
jos karščio išsieikvojo į er
dvę. paviršius atvėso ir su
sidarė kieta pluta, ant ku
rios šiandien auga aug
menys ir mes gyvenam. Bet 
po ta pluta vietomis tebėra 
da įkaitusios medžiagos. 
Tą parodo ugnakalniai, per 
kuriuos tankiai veržiasi iš 
žemės gelmių kaista lava ir 
kartais būna žemės drebėji
mų. Taigi aš tau nemeluo
ju, tėve, kad musų planeta 
buvo kita syk ugnies stovy. 
Bet nemelavo ir tas studen
tas, kuris sakė, kad žemė 
buvo apšalusi ledais, nes 

jos paviršiuje ir sluogsniuo- 
se yra užsilikusių žymių, 
kurios liudija, kad apie 50 
tūkstančių metų atgal ištik- 
rųjų žemės kamuolys buvo 
apdengtas ledais. Tas lai
kotarpis yra žinomas kaipo 
Ledų Gadynė. Bet tai buvo 
tik ant žemės paviršiaus. 
Jos viduriuose ir tuomet tu 
rėjo but tas pats karštis, ku
ris randasi dabar.

— Tai tu, Maike, 
kad nuo to karščio 
žemės drebėjimai? 

I —Taip, tėve.
—O aš tau pasakysiu, 

j kad žemė dreba dėl to, kad 
j svietas perdaug jau ištvir- 
■ ko.

—Bet tu pats, tėve, paste
bėjai, kad ji dreba daugiau
sia Italijoj, kur gyvena die 

dideli vulkanai, būtent Ve-|vcbaimingiausi katalikai, c 
zuvijus ir Etna, todėl tenai bedieviškoj Rusijoj visai ne 
tankiausia ir dreba žemė.

—O kas tai do per vie
ni, Maike. tie vulkanai? Ar 
tai kokie burtininkai?

—Tai ne burtininkai, tė
ve. bet tokie kalnai, iš kurių 
tankiai veržiasi durnai ir 
ugnis.

—O kas tenai tą ugnį kū
rena. Maike?

—Jos niekas nekurena, 
tėve. Ji tebėra d a neužge
sus nuo tų laikų, kada visa 
musų žemė buvo ištisas ug
nies kamuolys.

—Man rodos, kad tu čia 
mane fulini, Maike. Aš sy
ki girdėjau viena studentą 
aiškinant, kad musų žemė

I

i
i

tai da
tų man I
Dievas

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labo lyto, tėve!
—Sei. vaike, aš vėl noriu 

tavęs paklausti vieno daik
to.

—Nagi?
—Gazietos rašo, kad Ita

lijoj buvo baisiai didelis že
mės drebėjimas. Tūkstan
čiai žmonių esą užmušta, o 
da daugiau sukoliečyta.

—Tas tiesa, tėve.
—Na, gerai, Maike, juk 

italionai vra katalikai, ar 
ne?

—Taip, katalikai.
—Ir šventas tėvas gyvena 

Italijoj, ar ne taip?
—Taip. tėve.
—Olrait, Maike, 

bar aš noriu, kad 
išvirozytum. kodėl
užleido tokią didelę plėgą 
ant katalikiško krašto, o ne 
ant Rusijos, kur valdžią tu
ri bedieviai?

—Jeigu žemės drebėji
mas prigulėtų nuo Dievo, 
tai gal taip ir butų kaip tu, 
tėve, nori—ji gal drebėtų 
Rusijoj, o ne Italijoj. Bet 
dalykas yra toks, kad Die
vas su tuo nieko bendra ne
turi. Ir prie to da tau rei
kia žinoti, tėve, kad žemės 
drebėjimas nėra keno nors 
priemonė ką nors nubausti 
ar atkeršyt, bet aklas ir be
tikslis gamtos jėgų susigru- 
mimas. Kaip aklai ir betik- 
slo trankosi perkūnija arba 
siaučia viesulas, taip aklai 
ir be tikslo dreba žemė.

—Ar nemeluoji?
—Kad aš nemeluoju, tė

ve, tai ir tu pats gali Įsiti
kinti. Tik atsimink, kad že
mė dreba netik tenai, kur 
stovi miestai ir kaimai, bet 
ir tokiose vietose, kur žmo
nių visai nėra. Ji dreba ty
ruose, po jūrėmis ir kitur. 
Bet .tankiausia ji dreba to
kiose vietose, kur yra dide
lių kalnų ir vulkanų. Itali
joj yra du visiems žinomi

sakai, 
paeina

dreba. Taigi šitas faktas 
nesutinka su tavo tvirtini 
mu. Be to, žemė dreba netik 
šiandien, bet ji drebėjo ir 
senovėj. Buvo laikas, kada 
ant jos nebuvo da jokio; 
gyvybės, o ji jau drebėjo ii 
tuomet.

—O iš kur tu ta žinai. 
Maike?

—Tą parodo kalnai, tė
ve. Kalnai susidarė per di
delius žemės drebėjimus, 
kada jos pluta smarkiai kil
nojosi ir lankstėsi.

—Na. gerai, Maike, 
pasikalbėsiu apie tai su 
kristijonu: pamatysiu, 
jis sakys.

at 
za- 
k?

žiemos ten nėra labai šaltos, 
o vasaros tiesiog ideališkos.

Gyventojų Islandija turi a- 
pie *100 tūkstančių, o jos so
stinėj Reykjavik gyvena 25.- 
000 žmonių—ketvirtadalis 
visų šalies gyventojų.

Geležinkelių Islandijoje 
nėra, bet Reykjavik miestas 
turi pakankamai automobi
lių ir palaiko susisiekimą o- 
ru. Neužilgo ruošiamasi Įve
sti tramvajus. Ryšius su ki
tais pasaulio kraštais palaiko 
pagalba laivų, kurie tvarkin
gai plaukioja. Islandiečiai 
turi ir nemažai radio priim
tuvų.

Užsienių prekyba siekia 
100 miliionų dolerių. Eks-| )n. 
portas prašoka importą be- traukė: ir dabar Danijos ka- 
veik penkiais milijonais do-j i 
lerių. Valstybės išlaidos yra 
labai mažos, kadangi ji ne
turi nei armijos, nei karo lai
vyno. Bet užtat ji tikrai gali 
pasididžiuoti savo mokyklo
mis ir naujai Įsteigtu univer
sitetu. Ištiesų nepaprastas 
4ab?kas, kad šimto tūkstan
čių tautelė turi savo univer
sitetą !

Nors Islandija pageidavo, 
kad atsilankytų i iškilmes 
daug svetimšalių, tačiau ji 
negalėjo juos aprūpinti bu
tais. Dauguma atsilankiusių 
turėjo ^’vent tuose laivuose, 
kuriais jie atplaukė.

Beveik 600 metų prieš 
Kolumbo keliohę Į Ameriką 
buvo sukurtas Islandijos Al
thing’as arba parlamentas. 
Jis turi dvejus rumus: že
mesniuosius keturiolika at
stovų: šeši jų yra žmonių 
renkami, o aštuonis paskiria 
žemesnieji rūmai.

Tuo laiku, kai į Angliją į- 
siveržė danai, o Vokietijoj. 
Francuzijoj ir Italijoj žvan
gėjo ginklai, islandiečiai su-

ralius yra skaitomas taip pat 
ir Islandijos karalium. Bet 
tai tik formališki ryšiai. Fak- 
tinai Islandija tvarkosi ne
priklausomai. Ji turi savo 
parlamentą Ir s-tivo įstaty
mus.

Svarbiausios iškilmės da
bar buvo Thingviller’e, kuris 
randasi apie 30 mylių nuo 
Revkjaviko. Mat. ten prieš 
1000 metų susirinko pirmas 
Althing’as arba parlamen
tas. Pirmas ne tik Islandijoj, 
bet ir visame pasauly.

Islandijos iškilmėse ofi
cialiai dalyvavo Anglija, Da
nija. Vokietija, Prancūzija, 
Belgija, Airija. Šveicarija, I- 

| talija, Čekoslovakija, Ispani- 
! ja, Portugalija, Norvegija, 
j Švedija ir Suomija. Jungti- 
I nės Valstybės ir Kanada pa- 
Į siuntė po du delegatu.

Vienas Įdomiausių dalykų 
iškilmėse buvo atvaizdavi
mas posėdžio senovės parla
mente. Tam darbui vado
vauti tapo paskirtas Haral- 
lur Gudmundsson, pasižy
mėjęs islandiečių aktorius.

INKVIZICIJA PRIEŠ 370 METŲ.
akivaizdoje, kad visuomet 
gins švenčiausią Inkvizici
ją’. Princas ir princesė pa
sakė: ‘Amen’ ir pasižadėjo 
visuomet ginti bažnyčios į- 
ranki — inkviziciją.

"Teisėjas Vergara kreipė
si Į nuteistuosius ir pradėjo 
skaityti toki sprendimą: 
Pirmas nuteistųjų yra dak
taras Augustinas de Cazalla, 
kunigas ir jo didybės Kara-

Liuterio pasekėjų mirtis
Madride.

Madrido archyvuose ras
iąs Įdomus XVI amžiaus do
kumentas, kuriame pasako
jama, kaip 1559 m. miestely 
Valolide Įvyko autodafė. 
Autodafė liudininkas taip 
rašo:

“Jau iš vakaro aikštėj bu
vo pastatyta ne mažiau kaip 
200 didelių ir tvirtų pape-,-----o— - ------v---------- .
Ižių žiūrovams, žiūrovų d i-1 liaus Karolio 5-jo pamoksli- 
delės minios jau iš pusiau- 
nakties perpildė aikštę. Ant

nininkas, eretikas ir Dievo 
prakeiktos Liuterio sektos 

namų stogų, languose, visur!pasekėjas. Tebūnie jis sude- 
buvo žmonės. Už geras vie- gintas ir tuo grąžintas klūk
tas mokėta dideli pinigai, ščionių tikybai ir katalikų 

“Princas Don—Carlos (14 Į bažnyčiai.
metų) ir princesė Donna—j “Antras nuteistasis: Fran- 
Juana atvyko grandų (aukš-jcesco Vivero, minėtojo dak- 
ų ponų), vyskupų ir didžio-jtaro Cazallosbrolis, eretikas 
jo inkvizitoriaus lydimi. Po- ir piktas nusižengėlis. Tre
mos buvo puikiuose, nors ir čias nusižengėlis—dona Be- 
gedulo tualetuose. Kai prin-jatrice de Vivero, Beata mi
sas ir princesė atsisėdo į neto daktaro Cazallos sesuo, 
>avo vietas, buvo atvesti a- piktoji eretike ir Liuterio 
nie nuteistieji. Vyskupas sektos šalininkė. Tebūnie ji 
Melchioras Kano pradėjo sudeginta po to, kai ji pa
rkaityti pamokslą, bet jo ne- darys atgailą.”
buvo girdėti dėl minios ke- Nuteistųjų sąraše buvo da 
liamo triukšmo. Po to atsis- apie 31 pavardė. 16 susilau- 
tojo Valenzo vyskupas. Pa- kė pasigailėjimo ir buvo nu
kėlęs auksini kryžių, vysku- teisti kalėti iki gyvos gal- 
pas garsiai tarė: ‘Princas ir vos, o 14 nuteisti mirti, 
princesė teprisiekia Dievo Iš 14 nuteistųjų mirti, 13

Daug namų durys dažniausiai iš 

iš skausmo. ” tankiašakių medžių eilių, j Publika gatvėse nėra taip
Šventosios inkvizicijos i- ‘gatves puošia gėlių klombai Įvairi ir nemarguoja rūbų 

sakymu buvo iškasti Gazai- ir žalumynai. Aiškiai maty-1 Įvairumu. Nesimato ten nei 
los "motinos kaulai ir sude-: kad tik miestas, bet ir didelės prabangos apsirėdy- 
ginti ant laužo už tai, kad ji 
pagimdžiusi tokį eretiką sū
nų.

Mergaitės ir Gėlės
Kada pražydę gėlės juokės 
Nuo karštų saulės spindulių, 
Aplink, mergelės pasipuošę, 
Beširdžiai skynė žiedus jų. 
Ir su vėjelio putimu 
Dainas linksmas tyliai nuniavo, 
Kad prisiskynę daug žiedų 
Papuoš su jais jos galvas savo... 
Bet nepraėjo nei dienos, 
Vainike vyto tie žiedai.
Ir jos be gailesčio, dejos, 
Į purvą metė juos šaltai.
Ir nei viena neatmena iš jų, 
Kad gėlės augo ir siūbavo. 
Kad skynė žiedus, vainiką pynė 
Ir vainiku jos puošė galvas savo.

A. Byrąs
Montreal.

miestavietė ne vieną kartą mo atžvilgiu, nei nuskurimo 
• yra savo veidą keitusi, kol žymių. Net ir moterys atro- 
Įgavo dabartinį pobūdį.1 do ne taip ištaigingai apsi- 
Greta aukštų namų ir pui- Į vilkusios, ir kas svarbiausia, 
kiai įtaisytų gatvių, riogso,reta veidą apsimiltavus ar- 
pirmykštė, r ’* " _ ‘ ” *• ’
pilkuodama stačiom grani
to sienom, kurių viršaus ne-' 
simato ir galvą užvertus.!
Miesto švara ir judėjimo 
tvarka visų pirma metasi* ki- 
tašaliui akysna. Judėjimas, 
eina kitoniškesne tvarka 
kaip musų krašte. Švedijoj 
einant ar važiuojant laiko
masi kairiosios pusės. Judė
jimas smarkiausias. Auto
mobiliai dūzgia, kiek tik ga
li ir kryžkelėse puikiai pra
silenkia be keno nors nuro
dymų. Judėjimą patys žmo
nės, be policijos pagalbos, 
tvarkosi. Stebėtina, kad ir 
nelaimingų atsitikimų dėl

MOTINOS AKYS.
Kada saulė tekėjo, aš pir

mą kartą iš amžino miego 
pabudau... Mano motina sa
kė, kad tai buvęs žavėtinas 
rytas.«/

Saulė, pilnoj savo skais
tybėj, meiliai ašarotą žemę 
bučiavo, pušų skarotas vir
šūnes glamonėjo ir žilas, su
simąsčiusias pilkalnių kak
tas švelniai glostinėjo. Pa
žvelgė mano motinos kam
barėlio langan ir mane, pir
mą kartą iš amžino miego 
pabudusią. vaivorykštės 
spalvomis mirgančiu vilties 
kaspinu apjuosė. Taip man 
motina sakė...

Kada saulė jau kiek kils
telėjo, ji pamatė mane pir
mą žingsnį žengiant. Ji ma
tė ir mano motinos atsargiai 
ištiestą glėbi, ji matė jos 

•žvilgsni • Į mane įbestą. Ji 
matė jos lupų šypseną...

Kad motinos žvilgsnio 
gelmes pasiekus, kad jos lu
pų šypseną suprasminus — 
reikia būti motina...

Kada mano gyvenimo 
saulė buvo pusryčiuose, ma
no akys dėmėjosi aplinkiniu 
horizontu: klausiaus pažįs
tamų ir visai man svetimų 
paukščių balsų, nesusivok
dama dar, kuris balsas ku
riam paukščiui priklauso ir 
tų balsų reikšmė buvo man 
visai neaiški: man rodėsi, 
kad jie visi chore ir pavie
niui, taip, kaip ir viskas ap
linkui sudaro tiktai vien 
harmoniją. Taip man tada 
atrodė, kada mano gyveni
mo saulė buvo pusryčiuose.

Tada mano motinos žvilg
snis lydėjo mane ilgu, švie
siu spinduliu, kaip paukščių 
takas ant dangaus. Lydėjo 
jis mane tylus, susikaupęs.

Mano žvilgsnis krito ant 
puikių kamelijų ir rausvų 
radastų. •

—Mama! — šuktelėjau 
džiūgaudama, — kokios ža
vėtinos gėlės!

neliesta gamta ba lupas nusidažius. Kal
bant apie žmones, tenka 
pastebėti, kad jie aukšto 
ūgio ir nestoruliai.

Stockholmas, kaip senas 
miestas, turi daug įvairių 
Įžymenybių. Nekalbant apie 
mokslo ir meno Įstaigas, pa
žymėtina 15 aukštų danga- 
raižis.

Amerikos mieste imant 
tokio aukštumo namai ne 
kažin kas, bet Europoj aukš
čiausi namai. Pačiame na
mų viršuje ir ant stogo įreng
tas restoranas, iš kur matosi 
puikus miesto vaizdas i vi
sas puses. Tokiuose namuo
se ir bendrai žemesniuose, 
žmones kelia elektros keltu
vais (elevateriu).
Antra dėmesio verta Stock- 

holmo Įžymenybė, tai Skan- 
ca arba muziejus atvirame 
ore. Užima jis gana dideli 
žemės plotą, kur surinkta 
visa ne tik Švedijos, bet ir 
visos Skandinavijos gyvoji 
gamta (flora ir fauna). Žvė- 

, rim ir paukščiam sudarytos

—Taip — atsakė motina,
—bet vienos jų be kvapo, o 
kitos turi daug skaudžių 
dyglių.

Neliesk jų: juo gležnesnė 
tavo rankelė, juo gilesnė ga- gyyenti sąlygas, kurios ata- 
li būti žaizda.

| Motinos paklausiau, 
kartą dyglių išvengiau.

Bet mano motinos akių Švedijos vietų ištisos seno-

tinka naturales. Tai gana 
g. įdomus ir didelis muziejus. 
-! Be žvėrių ir paukščių, mu- 

ziejun atvežta iš įvairiųI
gelmėse sumirgėjo nerimas- vinės švedų sodybos ir net 
čio ugnelė, kurią, kad pašte- miestelis su bažnyčia. Šalies 
betų ir suprastų — reikia bu- kultūros augimui tai yra
ti motina.

Bet, kada mano tiesos'
saulė žibėjo priešpiečiuose,' butą mažų, kumščio didumo 
pamačiau ant mano gyveni-1 langeliais. Stogai dengta 
mo tako radastą nepapras- beržinėm tošim, o kad vėjas

puikiausias palyginimo vaiz- 
das. Senovės švedų trobų

IS.

tos spalvos, formos ir kva- jų nenupūstų, prislėgtos išti- 
po! sais rąstais, kurie skersai

Taip bent tada man atro- stogą vienas prie kito tan- 
dė. I kiai nukloti.Matyt,kad tada

Aistringai prispaudžiau 'Švedijoj daugiau miškų bu- 
jį prie savo krutinės ir dan- Į *a kaiP . dabar, kad tošim 
giško džiaugsmo pagauta' gyvento įai stogus galėdavo 
nei just nepajutau, kaip Į apsidengti.
smailus erškėtis įstrigo ma-' . JOK1<, SyveHapJU namų 
no krūtinėn, iš kurios ėmė V1('us labai panėši senovi- 
lašnoti šilti rubino lašai... jnėms lietuviškoms dumi-

TT 'nems pirkioms. Švedijoj to-
Kas to momento mano kius “rumus” tik tam muzie- 

motinos akių zvilksmo api- juj jr tegalima rasti, 
budinimui tinkamą žodį 
ras?!...

Tą gali rasti tiktai moti-' sižymi "tuo, kad patarnauja 
na. J merginos, apsirikusios tau-

Kai jau rožės nubiro, Įvai- t-iniais švedų rūbais ir kiek- 
riaplunksnių paukščių bal
sai pagriso ir mano saulė va
karų linkui nukrypo, mano 
motinos akių žvilgsnis buvo 
jau labai toli... Taip toli, 
kaip tos, tamsiame danguje 
žibančios žvaigždės, o rasit 
—dar toliau...

Ir tų akių gelmės ne man, 
ne kam kitam ir nei jai pa
čiai nebebuvo pasiekiamos...

Jos jau buvo grįžusios te- 
nai, iš kur kadaise, jos sau- muzjejus nepaprastai 
lei tekant buvo atėjusios. įdomus, nes lankytojui duo-

Grįžo tenai, kad jau nie- da aiškų Švedų istorijos, 
kados nebepasirodytų čia. geografijos ir etnografijos 

vaizdą gyvu pavyzdžiu
“T.”

kados nebepasirodytų čia.
Lietuvė.

“L. Ž ”

Skancoj yra restoranas ir 
vaisių pardavyklos. Jos pa

viena vis kitos provincijos. 
Rūbų skirtumo esama ne
mažo. Muziejui vieta pa
rinkta tokia, kad ji pavir
šiaus Įvairumo atžvilgiu vi
są kraštą vaizduoja. Ten 
yra kalnai, miškai, ežerai, 
dirbami laukai ir visa kita, 
kas duoda aiškų krašto geo
grafijos ir etnografijos vaiz
dą. Vasarą kas vakaras 
Skancoj būna tautiškos pra
mogos su dainom ir šokiais.

įdomus, nes lankytojui duo-

t

v tf i;
i
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VISOKIOS ŽINIOS
OPOZICIJA KOMUNISTŲ 

PARTIJOJ AUGA IR 
AKTYVĖJA.

“Pravda” praneša, kad o- 
pozicija pradeda viešai ro
dytis darbininkų ir studentų 
susirinkimuose. Taip Mask
vos metulurgijos institute 
vienas studentas “puolęs 
partijos liniją”. Jis pareiš
kęs, kad tarp jo ir pažiųrų 
partijos esą skirtumų.

Jis manąs, kad pirm negu 
sukurti socialistinę revoliuci
ją visame pasauly, reikia lik
viduoti “uodegas” prie mai
sto krautuvių Maskvoj. Stu
dentas nematąs jokios atei
ties Sovietų valstybei ir jokių 
tolesnio darbo perspektyvų, 

ppinice tarp 2000 bedarbių f Dešinioji opozicija pasi- 
minios ir policijos įvykęs reiškus fabrike “Libknecht”. 
kruvinas susiremimas. Is Cia „pozicijos kalbėtoju bu- 
minios pasipylę r <

KRUVINOS BEDARBIŲ 
DEMONSTRACIJOS 
LENKŲ SILEZIJOJ.

“Berliner Tageblatt” pra-

Apie Garsųjį 
Voldemarą.

“Diena” paduoda kiek w _ .. .
platesnių žinių apie prof. nesa> kad lenkų Silezijoj, 
Voldemaro dalyvavimą tau- vyriausybei atėmus iš Seimo 
tininkų konferencijoj. i”’"" ~ ““

Atvykęs į konferenciją 
Voldemaras kalbėjo puspen- 
ktos valandos (biskį mažiau 
kaip Stalinas!) ir nuodug
niai nagrinėjo jo asmenį ir 
jo santykius su tautininkais 
liečiančius klausimus ir apie 
savo pasikalbėjimus spau
doj, dėl kurių, kaip žinoma, 
buvo jam iškelta byla. I

Prof. Voldemaro kalbos revo\TeriuXvSi Trv”nol?1 vęs net pat^ “->ačeikos” 
pertraukoi paprašė žodžio rexolve!ia šūviai. Trys poli- retorius. Jis taip pat pasakęs, peitrauKOj pdpidbe zouzio Cininkai sunkiai sužeisti. Isikfld npgntinka« ei nantiins senelis ausnnmkas genero-j aplinkiniu namų ™d nesutinkąs, supai.ijos
las Bulota. Jis karštoj kalboj mi nniJa-kvietė konferencijos dalv-1 'Xb ku d ik įais an tl partija negalinti užtikrin-
vius baigti tarpusavius nesu- nobeinFnklnv •^'vento->ams reguliarių
įpratimus kurie ardo darba Į)U^antiymi’ policininkam* maisto produktų tiekimą, siprauniub, Hune aiuu uaruą kej Jr atklgę pnes Juog r 't . .
ir naikina ligsiolmius pasise- vaikug «žįd r-r— —
kimus. Prof. Voldemaras ne- 1 — . Ų . ..— I — » » .X, ^3 rrt .-» . T I _ _
Lx,XX&»2>»T WX x.xw ** v. v... i

ir tik ginąs savo nusistaty-Į 
mą. Vis dėlto tokio žmogaus 
negalima esą pamiršti ir rei
kia šalims susitaikinti.

Po Bulotos kalbos tęsė 
savo kalbą Voldemaras. Jam 
pabaigus prabilo vienas iš 
provincijos delegatų. Jis 
kreipėsi į prof. Voldemarą, 
kaipo jaunesnį, kviesdamas 
jį paduoti ranką kanaunin
kui Mironui susitaikymo žen
klai). Prof. Voldemaras tai 
padarė ir tvirtai paspaudė 
Mirono ranką. Konferenci
jos dalyviai tai matydami 
sukėlė ovacijų.

Konferencijai pasibaigus, 
dauguma įgavo įspūdžio, 
kad tuo rankų paspaudimu 
nesutarimai, tarp oficiozi- 
nės tautininkų partijos gru
pės ir opozicinio Voldemaro 
nusistatymo likviduoti. Dar 
daugiau, pradėta kalbėti, 
kad galimas jo bendradar
biavimas su vyriausybe. Ta
čiau prof. Voldemaras tą 
gandą atšaukė. Pasikalbėji
me su “Volksblatt” kores
pondentu jis pareiškė, kad 
jis dabartinį padėjimą nelai
ko pasikeitusiu nė po sekma
dienio įvykių tautininkų su
važiavime, nes jis, sako, sa
vo žmones gerai pažįstąs.

i visas priemones kovoti su 
nedarbu, daugelyje vietų 
prasidėję neramumai ir be
darbių mi’fos išėjusias Į 
gatvę. Trečiadienį, liepos 2 
d., vietose, kur yra daugiau 
fabrikų, įvykusios didelės 
demonstracijos. Rodzin-Šo-

Partija negalinti užtikrin-

Šiai Knygai Pakelt Reikia Keturių Vyro l PAJ1EŠK0J1MA1

čia matot knygą, kuri sveria 200 svarų. Joje randasi surašy
ti vardai tų amerikiečių, kurie aukavo pinigų pastatymui Teat
rų Knygyno Londone. Knyga buvo padaryta Amerikoje ir do
vanota tam knygynui.

i
i1
■no. „_________ , _ _ ... .

kaime. Suvalkų rėdyboje. Biski šlu
bas. Paskiausiu laiku gyveno Illinois 
valstijoj. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukti, arba kurie žino apie 
jį malones pranešti.

Mrs. Mary Matzek,
11230 Vernon Hy., E. Detroit, Mich.

Jicš" au švotrerio Antano Krikščiu- 
Jis gini-,-s Lietuvoje, Igliaukos

i Pajieškau kaimynų: Adolfo, Pjušo, 
Petro ir Adomo Kazakevičių, Dauk
šių kaimo ir parapijos, apie 25 Metai 
gyveno Mahanoy City. Pa., dabar? gir
dėjau gyvena minkštųjų anglių fepie- 
linkėję Taipgi pajieškau Kazio ĮYuk- 
IIVUV, ĮIMTŲ <1 .Vl«Xll«tlKiy V-IŲ/,

! fa. Daukšų rarap., Padovinio kaimo, 
i Prašau atsišaukt, arba kurie “apie

. . x-1-x - ;kitę, muškite, žmogžudžiai!mokąs gerbt! kito nuomones Taj už kad mus* j ir 
tiLr n-innc cjova niidcrotv- I , 7 . £ ** ,broliai kentėjo kovodami uz 

Lenkiją! Tegyvuoja revo
liucija, tegyvuoja Seimas!”

Apie 30 policininkų raiti 
pasileidę ant minios ir ėmę 
kardais kapoti aplinkui. 
Kardais sužeista 15 demon
strantų. Arkliai kojomis su
mindžioję vieną 74 metų se
nuką. Tačiau minia nesis- 
kirsčiusi ir toliau be palio
vos šaukusi: “Šalin valdžia, 
šalin diktatūra! Tegyvuoja 
revoliucija!”

Minią pavykę išsklaidyti 
tik po to, kai iš Kattovicų ir 
Michlovicų atvykę į pagal
bą policijos rezervai.

Žinia apie kruvinus susi
rėmimus žaibo greitumu ap
lėkusi viso krašto darbinin
kus ir sukėlusi didelį suju
dimą. Darbininkų siuogs- 
niuose jaučiamas įtemptas 
revoliucinis ūpas.

KIEK KAŠTAVO REINO 
SRIČIŲ OKUPACIJA

1 “8 Uhr Abendblatt” pa-
Dniepropetrovsko vienam skelbė Reino krašto okupa- 

posėdy vimo išlaidų sąmatą. Laik
raščio žiniomis, nuo karo pa
liaubų paskelbimo iki 1930 
m. birželio 30 d. Reino kra
što okupavimas kaštavo 6,- 
446 milijonų markių. Į šią 
sumą neįskaitytos Vokietijos 
išlaidos okupuotų sričių kul- 
turiniems tikslams, kuriems 
išleista apie 100 milijonų 

_, Laikraštis pastebi, 
kad Santarvės valstybės iš
leido daugiau Reino krašto 

KĄ REIKIA ŽINOTI EMI- okupacijos reikalams, negu 
GRUOJANTIEMS I BRA- visas prancūzų sumokėtas

L . 
darbininkai pasakę, kad 
“piatiletka” nepagerinusi jų 
būklės. Darbininkai badau
ją. Partija nesiskaitanti su 
darbininkais; ji išspaudžian
ti iš darbininko ką galinti, o 
jam už tai nieko neduodanti. 
Partija pavertusi kaimiečius 
elgetomis.

Panašiai kalba ir kitų vie- markių, 
tų darbininkai.

ŽILI JĄ. i atlyginimas Vokietijai
Sa Paulo mieste yra “Dai- 1871 metų karą.

lės, meno ir amatų mokvk-___ _ _______
la”, kurioje emigrantai gali UJ*-XJESULĄ jAPONI- 
nramnlfi įvairiu amatu JOJ ŽU\ O 408 ŽMONĖS.

lės, meno ir amatų mokyk-

daž- 
toli. 

klau-

ATĖJO MADA MEDŽIUO
SE TUPĖT.

Amerikiečiai mėgsta pa
sižymėti rekordais. Bėgimo 
lenktynės, šokių kontestai ir 
kitokie ištvermės bandy
mai jau visiems yra žinomi. 
Vėliausį rekordą padarė 
Chicagoje du broliai lakū
nai, kurie išbuvo apie 3 są- 
vaites ore. Bet ne visiems to
kie pasižymėjimai prieina
mi. Todėl vaikėzai ir mer
giščios dabar pradėjo me
džiuose tupėti. Įlipa medin 
ir tupi pakol pavargsta. Bo
stono priemiesty. Roxbury 
—dabar tupi 14 metų am-jkyti darbininkam, kurie die-

KAIP BITĖS RANDA 
KELIĄ.

Bitės rinkti medaus 
nai nuskrenda labai 
Mokslininkus domina
simas, kokiu budu jos randa 
atgal kelią.

Šis klausimas daug tyrinė
ta ir nustatyta, kad tam tar
nauja jų akys.

Nesenai prof. Volias pa
darė naujus tyrinėjimus, ku
rie parociė, kad bitėms la
bai svarbi yra kryptis, kurią 
jos nustato pagal saulę, spin
dulių kritimą.

Bitė, grįždama į avilį, ima 
kryptį diametriškai priešin
gą tai, kuria atlėkė.

Be to, prof. Voli nustatė, 
kad keliui surasti bitėms la
bai padeda ūseliai, kurie ei
na kampų matuotojų parei
gas. Žinoma yra, kad bitė 
lėkdama sukaliojasi. Pasisu
kimų diduma ir nustatą use- 
l_.:_ “ " 
labai sunkiai randa avilį. .

Tokiu budu šie tyrimai pa-1 lietaus ir perkūnijų. Bet 
pildo tai, kas anksčiau buvojamu savininkui nepatiko, 
nustatyta, nes buvo manoma, | kad didžiausi būriai vaikų 
kad bitė randa kelią pagal į- .pradėjo rinktis į kiemą pasi- 
vairius pakelės daiktus. Da- žiūrėti, kaip “noksta” nau- 
bar jau išaiškinta, kad bitės'jas Amerikos “didvyris.” 
kelrodis yra saulė, kurios, Savininkas pasiskundė po- 
spinduliai nurodo jos kelio lici jai, kau jis neturi ramy- 
kriptį.

AMERIKIEČIAM UŽ 
AUKAS.

Nesenai rašėm “Keleivy
je", kad LSS. VĮ Rajono pa
stangomis surinkta ir išsiųsta 
politiniams kaliniams Lietu
voje $146.88.

i Dabar "Keleivio” redak
torius gavo pranešimą, kad
tie pinigai jau gauti tenai. ! 
Drg. St. Kairys rašo: ..... »- -r- .•-------------- —

nelio, 25 metai gyveno Mahanoy fity, 
“Gerbiamas Drauge!
“Jūsų mano vardu atsius- juos zino:-IKcT«sipTiRimš 

tą Federal National Banko 121 e. Mon^ st 
čekį sumai $146,88 (šimtą 
keturiasdešimts šešius dole-, vju naijnv, k

•nūs 88 centų) kartu su jūsų šeinių apskr. 
laišku iš 1930 m. birželio 21 J" 

’ dienos esu gavęs ir čekį rea
lizavau Kaune, Koperacijos 

; Banke, gaudamas už jį 1467
■ lt. 33 centus. Ši suma einant
■ aukotojų paskirimu, bus per- 
‘ duota politinių kalinių šelpi- 
! mo komitetui, kaip tik sugrįž 
, iš atostogų nariai ir bus su
naudota kaliniams šelpti, ku
rie sėdi kalėjimuose ir kon
centracijos stovykloje Var
niuose už priklausimą Lietu-

Kaip yra žinoma, bolševi- j vos Socialdemokratų Parti- 
kų valdininkų pabėgimų e- jai. Tuo tarpu gautoji suma 
pidemija pasiekė pagaliau yra įnešta einamon L. S. D. 
ir komunistų tvirtovę, poli- Partijos Centro Komiteto su
tinę policiją. Šiomis dieno- skaiton Koperacijos Banke, 
mis “atsisveikino” su savo Politinių kalinių šelpimo Ko- 
valdovais garsus čekistas mitetas savo tarpu pakvituos 
Agabekovas, savo laiku va- Tamstą, kaip tik jam bus pi- 
ręs destruktyvišką darbą nigai perduoti. 
Rytuose. ,

Dabar atsivertėlis papa
sakojo franeuzų spaudos at
stovams savo pabėgimo 
priežastis.

Agabekovas buvęs bolše
vikų žvalgybos prezidentu 
Turkijoje, Grakijoje, Sirijo
je ir t.t.

Agabekovas ilgai ištiki
mai ėjęs užsienio čekisto 
pareigas, bet galų gale pa
matęs, kad tarnaująs darbi
ninkų mulkintojams ir pa
laikąs jų vergiją. Todėl nu
taręs bėgti iš Rusijos ir pra
dėti kovą su savo buvusiais 
valdovais.

Agabekovas pasakoja, 
kad kiekvienoje valstybėje 
vra Sovietu GPU, kuri atlie- 
ka šnipinėjimo darbą, seka 
įvairias organizacijas ir as
menis ir reikalui esant juos 
likviduoja įvairiais budais. 
Užsienių GPU agentai seką 
visus priešbolševikiškai nu
sistačiusius asmenis tiek Ru
sijos emigrantus, tiek sveti
mų valstybių piliečius ir darą 
visokias provokacijas, kad 
juos sukompromituotų arba 
apšmeižtų.

GPU (tos trys raidės reiš
kia bolševikišką slaptą poli- ( 
tinę policiją—šnipus) už
laikymui užsieny skiriamos 
didelės sumos. Ji deda pa
stangų visur organizuoti 
riaušes ypač tose valstybėse, 
kurios laikomos labiausiai 
priešingomis Sovietams.

Pasak Agabekovo riaušės 
prieš anglus Indijoje sukur
stytos komunistų. Jie tik pa
sinaudojo indusų nepasi
tenkinimu, kad priduoti jam 
sukilimo pobūdį.

Agabekovas sako, kad 
komunistai dėsią pastangų 
jį nužudyti. Jie taip papras
tai daro su išdavikais.

Pačiam Agabekovui buvo 
pavesta nužudyti Biesedov- 
skį (Biesedovskio šiurpus 
pasakojmai apie bolševikus 
tilpo ir “Keleivy”). Tokį į- 
sakymą davęs jam GPU už
sienių skyriaus viršininkas 
Trilisser.

Atsisakyti buvę negali
ma, nes už atsisakymą gre
sia mirtis.

Tačiau komunistų parti
jos biuras tam tikrais sume
timais atmainė GPU įsaky
mą ir nutarė neliesti Biese
dovskio, nes jo mirtis iš
šauktų neregėtų skandalų 
užsieny.

Vėlesnės žinios sako, kari 
GPU pabėgusi iš Sovietų 
Rusijos čekistą Agabekovą 
nuteisė mirti.

Ką Pasakoja Atsi- 
vertelis Bolševikų 

Čekistas.

pramokti įvairių amatų, 
skulptūros, paišybos, braižy
bos, portugalų kalbos ir t.t. 
Užsiėmimai vakarais. Mo
kyklon priimami tiktai vyrai, 
be tikybos ir tautos skirtu
mo. Mokslo cenzo nereikia 
turėti. Stojantieji mokyklon 
neskirstomi grupėmis pa
gal jų išsilavinimą.

Stojant reikia užpildyti 
tam tikrą lapelį ir nurodyti 
kokio amato norima išmokti. 
Mokyklos administracija lai
ku praneša priimtas ar nepri
imtas mokyklon tam tikras tauto Didžiojo metais stei- 
asmuo. Už mokslą mokėti giamas Vytauto Didžiojo or- 
nereikia. Reikia tik turėti sa- denas. Ordenas projektuo- 
vo įrankius. Šaltkalviams ir jamas 5 laipsnių, be to bus 
mechanikams įrankiai duo- be laipsnio, V. D. ordenas su 
darni mokykloje. Mokslo va- grandine, kuriuo bus apdo- 
landos—7—9 vai. vakare, vanojami asmens ypatingai

Mokyklos kursą galima iš- nusipelnę Lietuvai. Ordeno 
eiti per 1 metus. projektas jau yra priimtas.

Baigusiems mokyklą duo
dami liudymai ir rekomen
dacijos darbą gauti.

Mokyklą labai patogu lan-

Šiomis dienomis Japoni
joj ir Korėjoj siautė baisioj 
audros su perkūnijomis. Lie
tus ir ledai išnaikino di
džiausius laukų plotus. Ant 
vienos tik Kijušijų salos 
nuostoliai apskaitomi Į $50,- 
000,000. Per šitą baisų vie
sulą žuvo 408 žmonės.

Į

LIETUVOS FAŠISTAI 
DAR VIENĄ “CETLIKĄ” 

UŽSIKABINS.
Ryšy su jubiliejiniais Vy-

SNIEGO PŪGOSE PIETŲ 
AMERIKOJ ŽUVO 4 

ŽMONĖS.
Kuomet šiaurės Amerikoj

žiaus mergaitė Catherine( na užimti darbu. Jie gali va- žmones miršta nuo nepake- 
MacAlear. high schoolės karus sunaudoti specialių Iiamu karščiu, tai pietų A- 

Cili respublikoj 
keturi asmenys, pereitą są
vaitę žuvo sniego pūgose. 
Pietų Amerikoje dabartiniu 
laiku yra žiema. .

mokinė. Ji įlipo medin savo žinių įsigyti ir tuo pagerinti menkoj, 
kieme ir pareiškė, kad tupės savo gyvenimo sąlygas.
tenai dvi sąvaiti. Jos dėdė) 
ištempė apačioje tinklą iš 
virvių, kad užmigus ji kar
tais nenukristų žemėn ir ne
užsimuštų. Valgyt ir gert jai 
paduoda per virvę. Aną
dien užėjo smarkus lietus su 
žaibais ir perkūnijomis, bet 
mergaitė nenulipo.

Cheisea, Mass. tą patį no- jonus tomų. Didžiausia bib- 
rėjo padaryt 14 metų am- lioteka pasauly yra Nacio

nalinė Biblioteka Paryžiuje, 
kuri turi 4,500,000 knygų, 
paskiau eina dvi Leningrado 
bibliotekos po 4,000,000 
knygų. Kongreso biblioteka 
Washingtone — 3,600,000, 
Maskvos viešoji biblioteka 
— 3,500,000, Londono Bri
tų muziejaus biblioteka—3,- 
200,000, Prūsijos valstybinė 
biblioteka “ "‘J
Miuncheno biblioteka —1- 
600,000 tomų.

DIDŽIAUSIOS BIBLIO
TEKOS.

Visam pasauly yra 26 bib-' 
liotekos, kurios turi daugiau 
kaip po vieną milijoną tomų, 
vadinasi, yra tikros milijo
nierės. Iš jų tik devynios tu- 

' ri daugiau kaip po du mili-

Sakoma, kad dar 145 me
tais prieš Kolumbo atradi
mą Amerikos, čia jau buvę 
atvažiavę skandinavai, kir
tę medžius ir manę juos ga
benti per jūres.

(31)

McAdoo, Pa.

Kvie- 
Ra- 
Ke- 

arba 
(31)

Pajieškau Juozapo Karpio, 
čių kaimo, Šimkaičių valsčiaus, 

. Pirmiau gyveno 
nosha, Wis. Prašau atsisaukt 
kurie jį žino, malones pranešti. 

ANTANAS LATVIS
73 Ardeer Sųuare, 

. Stevenston, Scotland. •

Pajieškau dviejų tikrų dėdžių Mika- 
liunų, Petro ir Juozo, paeina jš Pa
nevėžio apsk., Subačiaus val:^.,,Ra- 
kuter.ų kaimo. Daugiau kaip 20 metų 
Amerikoje. Mieli dčdytes, prašau atsi
šaukti. arba žinanti kur jie gyvena, 
malonės pranešti. _ (32)

Marijona Mikaliunaitė
940—14t-h avė, W. Calgary, Altą, 

Canada

APSIV ĖDIMAI-• - - i
Pajieškau apsivedimui doros lietu

vaitės. nesenesnės 30 metų. Norinti 
susipažint arčiau, prašau rašyt Į laiš
kų, ir su pirmu laiško butų geistina, 
kad ir paveikslų prisiųstų. Atsaky
mų duosiu J. A. K. (31)
1614 E. 2-nd st., Bethlehem, Pa.

žiaųs vaikėzas Rosario. Ji
sai įlipo į medį savo kieme 

ifai/UŠelius nukirpus," bitė'ir ištupėjo tenai dvi paras, 
(nežiūrint didžiausių karščių,_ _ _

bės per tuos lankytojus, ir 
policija tą vaiką iš medžio 

PRIGĖRĖ KUN. CIBELIS. 'iškrapštė.
I Laikraščiai rašo, kad vie
nas vaikėzas Brocktone tupi 
ant stiebo užsilipęs.

Iš Lietuvos atėjo žinių, 
kad Palangoje prigėrė Nevv 
Yorko lietuvių kunigas Ci- 
belis. Jis buvo nuvažiavęs 
Lietuvon su “Vytauto eks
kursija”, kuri išvyko iš Nevv 
Yorko 24 gegužės.

2,2 milijonų,

Cachlotui. — Tos knygos 
mes nesanie skaitę. Kodėl ji 
Anglijoj yra leidžiama, o 
Kanadoj draudžiama, tai 
klausimas savaimi supran
tamas — todėl, kad Angli
joj yra didesnė spaudos lais
vė, negu Kanadoj. Lietuvių 
kalbon visų svetimų raštų 
negalima nei išversti, nei iš
leisti, nes rinkos jiems nėra.

UŽMUŠĖ 100 JŪRIŲ J. Kaspučiui. — T. Nar- 
PLĖŠIKŲ. butas yra nemaža parašęs

Iš Kinijos pranešama, kad apie Lietuvą, bet lietuviškai 
_ _ New Kantono valdžios kareiviai nemokėjo. Jis rašė lenkiš- 

Jersey valstijoj apie 30 vai- užmušė 100^ piratų, kurie kai ir lenku jį reikia skaity- 
plėšdavo ant jūrių laivus, ti, nors kai kurie musų pat

sų piratais krito notai ir norėtų jį pasisavin- 
taipgi 17 kareivių. ti.

kėzų medžiuose tupi.
Kas ilgiau ištupės, tam di- Mūšyje 

desnė “garbė.”

I “L.S.D. Partijos Centro 
Komiteto vardu tariu širdin
gą ačių visiems tiems, kurie 
pinigus suaukojo arba prisi
dėjo prie aukų rinkimo. Mu
sų nepaprastai sunkiose są
lygose, kai kalėjimuose sėdi 
šimtai socialdemokratų arba 

• jiems prijaučiančių, kai ten 
ka nuolat šelpti jų suvargu
sias šeimas, draugų Ameri
kiečių auka yra didelė pagal
ba kalinių vargui galimai 
mažinti. Dar kartą širdingai 
dėkuoju. Jums, Drauge, 
siunčiu geriausių linkėjimų.

L.S.D. Partijos Centro 
Komiteto pirmininkas,

S. Kairys,
Kaunas,
1930 m. Liepos 14 d.

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

JOHN BUROKAS

Pajješkau gyvenimui draugės nuo 
25 iki 40 metų amžiaus; aš esu vaiki
nas 38 metų, svaigalų nevartoju ir 
nerūkau. Merginos, kurios norės ar
čiau susipažint, prašau parašyt laiš
ką ir prjsiųsti paveikslą; pareikala
vus paveikslą sugrąžinsiu. (31) 

V. C.
3608 So. Halsted st., Chicago, 111.

/

Pajieškau merginos arba našles 
tarp 30 ir 40 metų, apsivedimui; aš 
esu vaikinas. 37 metų. Susipažinimui, 
su pirmu laišku prašau prisiųsti pa
veikslo, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
J. Warnikas % L'nion Drug Co. (32) 

Bingham Canyon, Utah.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našles atvažiavusios iš Lietuvos 
ligi 35 metų senumo, esu 38 metų, ge
rai atrodau, nevartoju svaigalų nei 
tabakos, amatninkas, Amerikos pi
lietis, gali atsiliepti iš Canados. Pa
veikslus sugrąžinsiu. (32)

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

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos ar našlės, ne jaunesnės 35 metų, 
ne senesnės 50 metų; pageidaujama, 
kad butų laisvų pažiurrų ir nevarto
tų svaiginančių gėrimų. Aš esu naš
lys, laisvas, blaivus, nerūkau ir turiu 
pradžiai gyvenimo biskj pinigų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslų. Rimtus laiškus atsakysiu. (32 

Chas Strauss
P. O. Box 414, Thomas, W. Va.

FARMA—300 AKERIŲ.
Senas palikimas, 60 galvų gyvulių, 

arkliai, vištos, pieninyčia, traktorius, 
įrankiai, derlius, $740 mėnesy jeigu, 
už $13.500. Parsiduoda lengvom išly
gom) Rašykite: Mr. Douglas, Ęox 164, 
Merkimer. N. Y. (31)

I
NAUJI KALENDORIAI

Klauskite Katalogo, n Kario 
Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJU8 
863 FOURTH ST. 

S. BOSTON, MASS., U.SJL
164 Washington Street, 
VORCESTER. MASS.
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Bolivijos

Humoristika

TIKRI PATARIMAI.
Jeigu nori, kad daiktas butų 

gerai padarytas, tai pasidaryk 
jį pats. Bet jeigu nori plaukus 
nusikirpti, tai nueik pas bar- 
berį, nes pats sugadinsi.
• Jei norit ilgai gyvent, tai 
prieš pusryčius visada išgerkit 
stiklą karšto vandens, sakyda
vo vienas daktaras.

Mano kaimynas kas rytas 
karštą vandenį gėrė ir senai jau 
mirė.

KAD JAU MELUOT, TAI 
MELUOT.

— Tamsta šiandien pasivėli
nai.

— Taigi, ponuli, kad lyta, tai 
lyta, o kelias slidus, slidus!., ė- 
jau. ėjau... žingsni pirmyn, o du 
atgal.

—Negali būti! Tokiu budu 
butum sugrįžęs namo!

— Taigi, kad aš ėjau atbulas.

NIEKO PANAŠAUS
Teisėjas:— Kaip tamsta drį

sai mušti tą žmogų per veidą ?
Kaltinamasis: — Pirmiausia, 

aš jo visai nemušiau; antrą, jis 
pirmas pradėjo muštis; trečią, 
visai ne per veidą, bet per spran
dą sudaviau.

Kas girdėjo apie toki fotogra
fą. kuris sakytų: "Paveikslas iš
ėjo biauriai, bet aš čia nekaltas, 
kad tamstos snukis toks krei- 

^vas?” 
t ✓ -K J '

MEKO Nėra BE PRIE
ŽASTIES.

ieriu Paimtas Miestas

ŠTUKORIŲ BALSAI.
(Visi štukoriai ir juokdariai kel
kit savo balsą! Aš pirmas savo 

kakarinę atidarau).
Gerai, gerai. Galiūnų Galiuke, 

kad Įrodei pereitame ‘‘Keleivio*’ 
įumeryj musų tautos nepriete- 
iams. j c g musų kalba yra se
niausia. Daugiau tokių moksli- 
tinkų mums reikia; daugiau to
kių dokumentų! Visas pasaulis 
turėtų žinot, kad iš musų kalbos 
visos kitos kalbos kilę, nes Ado
mas ir Ieva rojuj lietuviškai kal
bėję. ir kai statant Babelio bok
štą dievas visas kalbas sumaišęs, 
jis iš susimylęjimo paliko vieną 
lietuvių tarmę, gryną—žemaičių. 
Ta tarmė—ką aš sakau tarmė— 
ta kalba davė pradžią kapsams, 
dzūkams ir zanavykams, kai jie 
nutolo nuo savo tėvų. Visą šitą, 
nenorėdamas atsilikti nuo tavęs 
širdies duosnume. aš atiduodu 
sunaudot Dr. Račkui. p. Prons- 
kui. p. Jankauskui, ir kitiems ge
riems musų tautos istorikams ir 
fililologams. kurie stengiasi pra
lenkti viens kitą autoritetingu
mu.

Yes. Galiuke, tikrai esi didelės 
širdies vyras, kad padovanojai 
visą savo išradimą Dr. Račkui. 
Dabar atpigs duona Lietuvoj, 
dėlto, kad žinom, jog senų seno
vėj musų bočiai gyvenę Argenti
noj. Tai labai svarbus Išradimas, 
ir patarčiau nedovanoti Dr. Rač- 
kui ar kitam, bet imk pats tą 
dokumentą, prisisek art krutinės 
ir su švyturiu vienoj rankoj >r 
kardu kitoj, eik kaip kryžeivis į 
pasaulį ir skelbk savo išradimą. 
Nepasitenkink, kaip Pronskus, 
Jankauskas, ar Račkus, skleist 
lietuvių tarpe vien įrodymą auk
štos lietuvių kilmės, senumą jų 
kalbos ir buvimą visose pasaulio 
dalyse: bet eik kaip tie senovės 
pranašai ir pranešk visam pasau
liui. kad ir tamsiausias butų ap
šviestas. Jos. J. Raymond.

PASTABA VIETOJ

va?/
į, . v v

Kaimynė: Aš negaliu supras
ti. kodėl mano vyras taip ilgai 
nepasveiksta ir neišeina iš ligo
ninės?

Kaimynas: Nes tamsta ne
matei tos norsės. kuri naktimis 
jį prižiūri...

»

šis paveikslėlis parodo La Pa z miestą, kurį šiomis dienomis paėmė sukilę prieš valdžią žmo
nės. čia buvo smarkus mušis.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. ' J

Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug

gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Sme’storius. 221 pusL Popieros

$1.00 
$1.50

■ Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 
25- Kristaus laikų. Parašė Lew

I Wallaee. 472 pusk.........................$2.00
Ptjauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- 

. Istorišku 
------------ --- Eernatovricz’o.
468 pusi..............................................$1J4
Moteris ir Socializmas. Paraše August

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

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatanėiais Įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs ši* 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ................................. $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

— Dėlto, kač norisi, atsakys koka

be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia rieoalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

Parašė D-ras G-mus.
15c,

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilivtystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..........................................  28e.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 

I Iksas. Antra knygutės dalis yra: “ii- 
į virkščias Mokslas arba Kaip Atsira- 
j 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 
i spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
Į kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 1 Sielos Balsai. —
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- L_ ‘ ‘ ‘ ____ _ _ _

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 j gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai. g-— 5- D

k

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

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- ‘ 
terš. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina

“Jaunystės Karštis.” Vienave&smė 
koinedija-farsas. Paraše K. S. _Kar- 

povičius. ir ‘ _
tarties. N. V Koneckiu dialogas, verta 
Špvžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m..........19c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmes ir jų 
' doriškas nupuolimas. Šią knygą turetų 
i perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir. 
j jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-1 
; rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
; tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
’ Totcnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
i Ferdinand de Samogitia. ..............25c.

i Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekotio-

’ nas protaujantis darbininkas perskai- nemokšą. Bet delko gi norisi? Delko

ja-farsas arase K. b- tuva XIV metašimtvje.
ir feasiziedavmas Pagal Sa-iromalisas M_ Be,Qat

SEPTYNIŲ TAUTU PARODĖLĖ. Truputį Apie Žuvis
__  Į *

Sirijiečiai turi išstatę visą 
komplektą (setą) baldų.

Bostono 300 metų sukak-Į
| tuvių proga, Simfonijos sa
Į Įėję suruošta septynių tautų čia yra stalas, kelios keclės
i noi-ru-ia titciac rw. Įy <ofa. Visi baldai padaiy-

Bostono gyvento- ti iš mažų šmočiukų medžio 
kuomi tos tautos yra su perlo pamarginimais. AG 

’ > civilizacijos, rodo labai gražiai, nors kas- 
naudojimui jie! 

nėra patogus. Šis darbas turi 
gražiai imti daug laiko ir kantrybės

Ji.— Pavasaris, tai meilės lai
kas, ar ne?

Jis:— Taip, bet meilė ir kituo
se sezonuose neblogas dalykas.

BIZNIS PAGERĖS.
Pirmas žydas: Ui. biznis yra 

raten. Aš negale niekas parduot.
Antras žydas: Nu. pakrik tru

pučiukas. Mes suorganizosem 
fajermanų kompaniję...

KOKS SUTVĖRIMAS LINKS
MIAUSIAS?

JI ŽINO

__Aš žinau, kad mano vyras 
man ištikimas.

ė- Kaip gi tu gali tai žinoti ? 
— Jis man pats sakė.

i miško klausimo, kuria turėtų kiekvie-Į
I 1—
1 kytUpigafk Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28......................................... 10c.

; Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
! Rankios reikalingiausių žodžių ir

— Kaip tu misti, Petrai, kuris 
sutvėrimas yra linksmiausis pa
sauly ?

— žinoma, kad blusa.
— Kodėl ?
— Dėl to. kad .ji visuomet šo-

KAS YRA MATĘSTOK J 
ŽMOGŲ—

Kas yra matęs tokią skrybė
lių pardavėją, kuri sakytų savo
kostumerkai: “šitos skrybėlės 
tamsta nepirk, nes ji tamstai 

• netinka?”

pasikalbėjimu. knyjra sutaisyta knygutes. 
• lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas. Kaina .. 
. gali greitai išmokt kalbėt angliškai.,
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie-

’ Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jješ-
1 kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin-

| ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
I Michelsonas. PusL 95....................... 35c.

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

■ ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
i šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..
I 1909 m , pusi. 63...............................  25c.
, Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

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

1914 m., pusi. 23..................................10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

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

Alkoholis ir Kndikiai —
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio

Yra žinoma, kad žuvys 
priklauso pačiu seniausių gy
vių rųšių žemėj. Tačiau žu
vys kažkodėl lig šiol yra lai
komos beveik pačiais nepro- 
tingiausiais padarais. O tuo 
tarpu visai be pagrindo. Tei
sybė, žuvų smegenys yra la
bai maži, palyginus su ben
dru jų kūno svoriu, taip, kad 
šiuo atžvilgiu tarp visų gy
vių užima paskutinę vietą. 
Tačiau kai kurie žuvų jaus
mai yra palyginti daug to
bulesni negu kitų gyvų su
tvėrimų. Sakysim, žuvų akis 
turi sunkesnių uždavinių 
kaip žmogaus akis, nes ji tu
ri žiūrėti pro vandens ir oro 
sritis. Jei žuvis gali vk-nu 
išsekimu iš vandens pagauti 
skraidančią ties paviršium tur£tų perskaityti šitą knygutę.

t

paroda. Parodos tikslas, pa
rodyti 
jams, 
prisidėję prie 
Trumpai perbėgsiu visu tau- dieniniam 
tu pavilionus.

Rusu pavilionėlis
Įrengtas. Daug eksponatu, ko. matyt, pas sirijiečius ne
smulkių drožinių iš medžio, trūksta. 
Rusai garsus savo “kustar- 
noje promyšlennost.” Tą 
puikiausiai atvaizduoja ir ši 
parodėlė. Eksponatų aiškin
tojos tautiniuose kostiu
muose.

Armėnų parodėlė pasižy
mi savo rūšies divonais (ki
limais). Čia pat. ant sienos 
užsikabinusi metmenis (pa
našiai kaip lietuvės juostas 
ausdavo), armenka vikriai 
audžia divoną. Eksponatų 
aiškintoja, mergelė, užsivil- 
Įkus tautinį chalatą, kuris vi
saip auksu išsiuvinėtas, il
gas, ligi žemei ir panašus i 
musų kunigų bažnytini rū
bą.

Lenkai užima du kartu 
tiek vietos, kaip kitos tautos. 
Vienam jų skyriuj veik vie
ni dailės kuriniai, 
dailininkų paveikslai, 

i pastebėti, kad jie turi 
gerų paveikslų.

Kitoj parodos daly 
audiniai, mezginiai ir 
Parodoje, kaip ir visur, len
kai plačiai demonstruoja sa
vo patriotizmą, čia ištemp
ia didžiausia vėliava su bal-! 
idaja višta, čia sukinėjasi net; 
kelios mergelės tautiniuose 
kostiumuose.

Lietuvių paviljonas taipgi 
gražiai Įrengtas ir gana tur
tingas eksponatais. Sienos 
nuklotos gražiais divonais. 
išmargintos juostomis, rank
šluosčiais ir k. Stalai gra
žiai užtaisyti. Ant vieno jų 
[didžiausis puodas rūtų ža
liuoja, šalimai Keistučio ii 
Birutės biusteliai. Pryšaki- 
nėj sienoj kabo keli geri pa
veikslai Šileikio ir p-lės 
Agotos Staroliutės.

Ant šito stalo išstatyta ii 
Lietuvos “Birutės" saldai
nių pavyzdžiai. Gal tai ii ’ 
gera reklama kaip kam, bet 
lankytojai jais nesidomi ii i 
praeina lyg nepastebėję. Iš-Į 
tikro, maisto produktams j 
prie dailės kuriniu ne vieta.

Ant kito stalo guli musų 
kompozitorių dainos, peri- 
jodinės spaudos pavyzdžiai, 
vieną-kitą knygą su gražiais 
viršeliais, linų pluoštas, ran
kų darbo kaklaraikščiai ir 
gintaro dirbiniai. Čia yra ir 
neapdirbto gintaro, todėl 
lankytojai labai Įdomiai 
klausosi, kuomet jiems aiš
kinama, kad iš šito, štai, 
prastai atrodančio gabalo 
gaunama gražus gintaro 
šniūrelis ar kas kita. Ma
čiau įdomaujasi žmonės iri 
linų pluoštu. Ir nestebėtina,! 
juk daugelis jo nėra matęs,! 
o žino tik lininį audeklą.

J —

įvairiu
‘ Reik

gana

einas 
kita.!

į
i

1

Ukrainiečiai gana vaiz
džiai parodo savo liaudies 
darbelius. Ukrainiečiai gal 
geriausi išsiuvinėtojai Įvai
rių gėlių ant drobės. Vyrų 
marškinių krutinės, ranko
vės ir apykaklės išsiuvinėtos 
Įvairiom spalvoms. Jie net 
savo namus, paveikslus puo
šia išsiuvinėtom drobėm ir 
nevartoja nei gyvų, nei dirb
tinių gėlių.

švedai pasirodo pramoni- 
i pinkais ir biznieriais. Jie 
pasitenkina išstatymu Įvai
rių diagramų ir statistikos 
lentelių. Čia parodytas ir 
vienas, kitas jų išradimas.

Paroda prasidėjo 14 lie
pos ir pasibaigė 23 liepos. 
Tam tikra teisėjų komisija 
sprendė jos vertę. Armė
nams pripažino 3 punktus, 
lenkams-2 punktu, ukrainie
čiams 1, o lietuviams ir ru
sams nieko. G. Ž-tas.

fi

Ko jus tikitės 
jus gausite viską

Anhcaser-BnsA 

Budrceiser 
Barley-Malt Syruj^

ŠVIESUS AR TAMSUS
TURTINGAS SUDĖTY 

NĖRA GERESNIO

i

I 
i 
I

ir kaip šalis yra padalyta’ f apskri- 
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai j eras Tai yra vienatine knyga, kun 
tarčių perskaityti šitą knygutę. Pa- parcdo,, kaip gimė Lietuvos Respubli- 

i plaštakę, tai čia jau vra di- ■ gsi daktaru Hoiitzerį sutaisė Ba* 
dėlė tobulybė, nes šviesos!...........................” I

i spindulys vandeny smarkiau katalikai už-
; persilaužia ir tuo budu iš puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
į vandens žiūrint plaštakė at- i
rodo kitoj Vietoj, negu ji 1S sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
tikruju vra. Taip pat nau-1ko1ki’» Priemoni;,^?1,kašudas1' 
jausiais tyrinėjimais įrodyta,; paveiksiais. 6i pusi............................. 25c

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

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

Lieuvių šeimvnų 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. ............................................. 2-c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c. 
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei r.ori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, nusL 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. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24. ..•••••••••••• 19c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis 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 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 25c.

LMhuanian Sęlf-Tnstruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelcrs, 

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

kad žuvys turi klausą, kuo į 
pirmiau buvo abejojama. 
Žuvys puikiai girdi skambu
ti vandeny. Kas nuostabiau
sia, tai žuvų uoslė yra nepa
prastai aštri, kas yra tiesiog 
beveik nesuprantama, ka
dangi mes esam Įpratę ma
nyti, kad kvapai skleidžiasi 
tik dujų pavidalu. Žuvis su
uodžia vandeny. Tuo budu 
žuvis kvapą pajaučia ištirpu
si vandeny. Dabar manoma, 
kad žuvys ieškosi sau mais
to uoslės padedamos. Iš ryk
lių (sharks) gyvenimo yra 
žinoma, kad iš dviejų esamų 
vandeny žmonių—baltojo ir 
negro—rykliai visada pasi
renka negrą, kadangi negrai 
rykliams skaniau kvepia. 
Skonį žuvys gali patirti ir 
savo oda. Jei skaniu daiktu 
paliesti žuvies? odą, tai žu
vis tuojau atsisuka. Šias žu
vų ypatybes galima tik tuo 
paaiškinti, kad vanduo, pa
lyginti su oru, yra daug kar
tu geresnė tirpinamoji me
džiaga. Iš ypatingų žuvų jau
smų, tik vienoms joms Įgim
tų, tenka paminėti vandens 
spaudimo jausmą. Tas jaus
mas yra tikras žuvų apsau
gos jausmas, nes juo iš tolo 
žuvys patiria priešo artėji
mą. Šiuo jausmu žuvys va
duojasi ir meilės laiku. Žu
vys yra labai pavydžios ir 
Įsimylėję patinai pešasi tarp 
savęs, kaip briedžiai, kai 
kada net vienas kitą užmuš
dami. Iš to matyt, kad ir žu
vys, nežiūrint savo nebylu
mo, gyvena savotišką sudė
tingą gyvenimą.

!

i

Konstipacijos Pavojai
Gera sveikata daugiausia priklau

so nuo tinkamo vidurių valimosi 
kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad jei 
jus kenčiate nuo konstipacijos, yra 
prisirinkusių ligas gimdančių atma
tų, kurios užnuodys visą sistema, 
pagimdys netekimą apetito, virškini
mo pakrikimus, galvos skaudėjimą, 
vėmimą, kvaitulius, neskanumą gerk
lei, gasus ar išpūtimą vidurių ar pil
vo, inkstų ar pūslės įdegimą, nerviš
kumą, praradimą miego, tą jautimąsi 
pavargusiu, nusikamavusiu, stoka 
spėkų ar energijos ir abelną organų ir 
funkcijų silpnumą.

Nuga-Tone greitai išvalo kūną nuo 
visų ligas gimdančių nešvarumų. Jis 
suderina ir sustiprina nervus, mus- Į 
kulns ir organus, suteikia jums gerą of America derybas dėl į- 
apetitą, nugali konstipaciją ir virš- . . ._  _ ....kinimo pakrikimus, pašalina inkstų Steigimo 1 adlO SUSISieKimO 
ar pūslės Įdegimą, suteikia poilsingą, tarp Kinijos 1T Amerikos, 
.atgaivinantį miegą ir priduoda svei- '___________
kų raumenų suliesusiam kunui. i « • • • i - ,, . .. Suomiįoi prapuolė moks-Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi- ... . e m- ,,
sų vaistų pardavėjų. .Jeigu jūsų par- llTlinKaS pi’Ol. 1 lgei’Stedt. 
davėjas neturėtų jų stake, paprašy- Manoma, kad ekskursijos 
kit jį užsakyti jų de! jus iš savo ... .. . _ _ •’
džiaberio. laiku jis prigėrė.

Kinijos Nankino valdžia 
veda su Radio Corporation

ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
10c. svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
Socialis-, 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...........11.60
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

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

šv. Jonui galva. Drama vienam# 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. • 25c,
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingaa 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. 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 aiaizrą, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš 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. Aleksa. 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. Ir.gersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................... 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, pekią; apie giltinę, marą, cho
lerų; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50 
Ar Buto Visuotinas Tvanas? — Kaip

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

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Kuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VILKAI PAPIOVĖ KU
MELIUKĄ.

Jačiunų kaime, Šėtos val
sčiuj, vilkai papiovė kume
liuką. Toj apylinkėj dabar 
esą privisę daug vilkų.

PAKANKAMAI 
LIETAUS.

Obeliai, Rokiškio apskr. 
Iki birželio 29 d. lietaus pas 
mus buvo tiek, kiek reikėjo. 
Kada žemė išdžiūdavo, iš 
nakties vėl palydavo. Žmo
nės “pranašavo” sau deriin-j 
gus metus, nes vasarojus ir 
žemkenčiai atrodo labai ge
ri. Bet jau birželio 30 d.

SUDEGĖ “ŠVYTURIO” 
BENDROVĖS KNYGŲ 

SANDĖLIS.
Kžunas. Liepos 4 d. va

kare ilgas sirenos signalas 
pranašė kauniečiams apie 
gaisrą. Sprendžiant iš pa
švaistės, buvo matyti, jog 
gaisras bus didelis. Taip ir 
buvo. Degė sandėliai ir mal
kinės 4 namų Daukanto ir 
Kęstučio gatvių kertėje. De
gė smarkiai, tiršti durnai nuo 
knygų ir anglių bei durpių 
neleido ilgai išbūti kieme be 
kaukių. Deja, musų gaisri
ninkai turi jų visai mažai.

Brand-majoras Maksimo- 
vas atvyko Į gaiši ą su 2 mie
sto savivaldybės komando
mis ir 2 savanorių koman
domis (arti 90 žm.). Daug 
padėjo kariai. Jiems vado
vavo inspektorius majoras 
Ružc.ncovas. Iš viso darba-igias kraštas visoje Lietuvo- 
vosi 7 kariškos ugniagesių je. žmonės apiplyšę, ap- 
komandos (virš 250 žmo- driskę, su batais mažai ką 
nių). Buvo atvykusi ir gele-'pamatysi, bet tik vyžos ir 
žinkelių ugniagesių koman- baltos kelnės. Iš Perlojos da- 
da. į bar nėra nei vieno studento,

Nežiūrint labai nepalan-, ar moksleivio. Ir jei taip jų 
kių gaisro gesinimo sąlygų,įvadai ves, negreit susilauks, 
ugniagesių pastangomis ir Vienu žodžiu kraštas civili- 
narsumu pavyko gan gi-eit zacijos “nesugadintas.” 
numušti liepsną ir lokali- Ąr negeriau butų, »kad 
SOttk?^ienaVlUrahS- P?'^iečiai,taiP k,ukli.ai Pž' nes, stikliukai ir buteliai. 
K° tik Kitą dieną, o gaiuti įdirbt^ centą kultunngiau Kilus skandalui, buvo pa- 
ralv’^dtrradmSV?WiSUraUdOty- VŽ- l?5 P’"’^"8. šaukta policija, kuri “patri- 
valymas ir vadinamas bla gahma (paminklas, sako, jotus« sulaikė ir, sustačius 
pinimas ) c ai ęsesi e ia» kainavęs 18,000 lt.!) buvo į protokolą, nusivarė i nuova- 

, , ’ pastatyti puikiausia pra- • da
bendrovės džios mokykla. Perlojiečiai! _________

knygynas labai nukentėjo, butų pasidžiaugę tuo. Jų į KAMUOJA ŽMONES. 
Daug knygų sudege visos h-(vaikai butų kvėpavę grynu Rokiškis šio valsčiaus vi- 
sa eilė laidu, neturėsime iš ^įau, kad’ jie butu įsteigi1 Pį1^' 
ne'ena^atSDSiuto^“^' P1^!?11^ .ubagams- kurį« jau pradedama statyti įim- 
nesenai atspausdintos. Vii-,Dzukijoj tiek daug yra. Ir;*' •<. t
niaus golgotos.” Gaisras pa- daUg dau? butu gero pada-1 J P^-totę tun ki auti
darė milžiniškų nuostoliu ,-^Dabfr tfe murai JSvės 1’9 pljlų Negalmtiej. vežti 
tioV covininVsims • * • , rIHU1 dl tuiT nuo kiekvienos pastotesŽ ir riži J°kl°S naU<1°S mUI"S ! sumokėti 3 litus. Beveik visi
tiek ir Visai skaitančiai M- .ouos. ląrmnkpin nps Armnnvsran-
suomenei ir moksleivijai. Be( Be peri0jos dabar tik ką dasi arti 30 kilom. Tuo tar
to gei okai nukentejo dr. R. pastatytas ir Rihškių kaime pu plytų dirbtuvių yra ir 

± paminklas. Tenjrgi nesisi- prie pat Rokiškio.

I IŠ VALTIES IŠVIRTO 
IR PRIGĖRĖ.

Obelių ežere plaukiojo

IŠ DZŪKŲ PADANGĖS.
Šįmet, Vytauto Didžiojo 

metais, labai Įėjo į madą 
Įvairiausi paminklai, baž
nyčios ir panašiai. Nuo to 
neatsilieka ir dzūkai. Dzū
kai pilnu tempu stato baž- 

'nyčias ir paminklus. Štai, 
Į Perlojos parapija pastatė šį- 
imęt milžinišką bažnyčią ir 
žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklą. Bažnyčios pa
statymui visa Perlojos para
pija, sako, sudėjo nuo vala
ko po 400 litų, o paminklas, 
esą, pastatytas iš visuome
nės aukų.

Kas nėra buvęs Perlojoj 
iir bendrai kas nepažįsta šio Į 
krašto, pasakytų, kad gerai! 

i daro. Bet kas perlojiečius 
i pažįsta, tas apgailestauja 
Į tekį žmonių nesusipratimą. 
Perloja yra gal neturtingiau
sias kraštas visoje Lietuvo-

. Žmonės apiplyšę, ap-

Ar negeriau butų, » kad

Trečioji kelionė.
Teismui pasibaigus, vie- 

! ną naktį gavau dar Mariam- 
polėj nergulėti. Turiu pažy- 

veik visa dieną lijo ir jei dar' “?£ j““1'’tai buv0 ne Politi- 
ilgiau taip bus, beabeio tas ne-by'a- 
jau neigiamai atsilieps, y- 
pač dabar, 
šieno didelė dalis nupjauta*. 
Ūkininkai sako: “kol ne
pjausi šieno bei dobilų, visa
da bus daugiau pagados, bet 
vos suskambini dalgiu pie
voje, žiūrėk “Dievas ir ba
rasi” aukštai (perkūnija).

I --------------
LIETUVOS PATRIJOTŲ’ 

i , s DARBAI.
Kaune, liepos 4, vienoj i 

selterio parduotuvėj užėjo' 
trys jauni vyrai ir paprašė? 
atsigerti. Pardavėja prakal-i 
bėjo rusiškai. Tuomet neži-j 
nomi asmenys pareiškė, kad i 
jei nekalbėsią lietuviškai, tai 
jie išeisią ir nemokėsią. Par
davėja, kuri, matyt, lietuvi
škai nemokėjo, nusistebėjo, 
kai tie ponai, gavę pripil
tus stiklus rengėsi išeiti. 
Tuomet pardavėja vėl rusi
škai juos kalbino. Į tai jauni 
vyrai atsakė indų daužymu. 
Sudaužyta du dideli stikli
niai indai su siropu, stikli-

Lietuvos Fašistų Vergijoj
= J. KRUKONIS. ======= 
pakliuvus. Vienok, tie keli Į tai, žmogžudžiai ir kitoki 
mėnesiai belaisvės ir vai- žmonijos atmatos. Jų kal- 
kiojimo, taip užgrudino ku- bos ir dainuškos bjaurios.

ko tik kitų dieną,

dienas.
“Švyturio”

daug baldų. Be reikalo mu- pratfmo auka. Ten irgi kai-- 
sų žmonės nesą dūktus iš nav0 tūkstančiais.
mūrinių namų. 1 urtas buv o Bendrai Dzūkijoj dabar 
aptraustas. . jaučiama didelis paviršuti-1

V ienas pilietis smarkiai nįškumas,•Iri
TaaaLzantaa'n. "mm rinmn hnvn tuščios garbės valtimi vienas 9 metų ber-
nukentejo nuo ctumų, buvo jįeškojimas. I gyvenimą gi- niukas bet valtis apsivertė užtroškęs. Be to sužeisti vyr. įau „ežiurimk Turėtų dŽt- - ■ * apslverte'
Įeit. Strikas, vireilos Stanai- ^: po įruDuti susiprasti, 
tis ir Bracas ir vienas avia- ( " _____
cijos kareivis. | L.Z7UVG3 iiASTTGJ-’

Į gaisrą atvyko kovai su 'NUoTIKIAf TIES* ADMI- 
gaisrais referentas Siemas-j NISTRACIJOS LINIJA, 
ka, komendantas Talevicius,! . < • .
pulk. Griganavičius, polici-! P^loją. Tr^cstfron^iin- 
jos vadas ir kiti Viršininkai. |kal Venclova, Raila ir Cvm- 

_ _______ _ . ks, kūne keliauja aplink 
ičcivacf PFR PAMATA'Lietuv^ važiuodami motor- ISSIKASE PER KAMAIĄ cik]iu j perloją p&gal

. _ ' demarkliniją miške užsisu-
Naktį iš Grinkiškio polici-. kime susidūrė su prieš va

jos daboklės išsikasė peri zįavusiu prekių automobi- 
pamatą ir pabėgo areštuo- jju 
tas Žoromskis, kilęs iš V o- j Laike katastrofos dau-

vals.

! Ryto metą atėjo policinin- 
kada dobilai ir! kąr, atžingsniavom j stotį ir 

as pradėjau trecią kry
žiaus” kelionę, per Lietuvos 
kalėjimus Į Varnius.

Pasiekėm Kauną.
Trečiu kartu einu Vytau

to prospektu kaip belaisvis. 
Vėl kemša mu> i tas pačias 
Kauno policijos landynes. 
Čia išbunu visą dieną. Va
kare, kaip ir aną kartą, išri
kiuoja visus, uždeda pan
čius ir varo Į stotį, o iš ten 
geležinkeliu važiuojam Į 

į Šiaulius.
: Prie manęs prirakintas 
i koks tai žmogžudys, išžu
dęs visą šeimyną. Jis \reža- 
mas į Kėdainius, todėl pu
siaukelėj man nuėmė pan
čius, ir, kadangi nebuvo man 
peros prie ko prirakinti, tai 
paliko laisvą.-

Apie vidurnaktį mes at
vykom į Šiaulius. Vėl ta pati 
landynė, spiegiančios gele
žinės durys ir valkatų kom- 

' panija.
Prie menkos šviesos aš 

dar kartą peržiurėjau per
siunčiamųjų politinių kali
nių “testamentus,” tarp ku
rių radau ir savo vinim 
išbrėžtą raštą; ir... nuovar
gio kankinamas, prisiglau
džiau prie girtų valkatų ant 
narų.

Varniuose patys tvarkė- 
mės, todėl gyvenom švariai. 
Bet einant per policijos lan
dynes, švarumo neužlaikysi. 
Vienur ir kitur apnyko lie
tuviški gyvūnėliai, “utos,” ir 
dabar už kalnieriaus kelia 
puotą, geria mano kraują ir 
nei ačiū nepasako.

Ryte atėjo keli policinin
kai, išsipagiriojusius “pilie
čius” išleido laisvėn, o man 
pareiškė, kad varysią Šiau
lių sunkiuiu darbų kalėji
mam “Kuo vaduojantis jus 
mane kišit Į kalėjimą?” pa
klausiau aš. Policija atsakė, 

i kad čia jie ilgai laikyti ne- 
į gali, nes nieks maisto čia ne- 
! duoda. Varyti mane vieną į ; Teisino ” 4- 44^

ir berniukas prigėrė.
I MIRĖ PO ABORTO.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ I Kaune po dirbtinio abor- i Telšius “neapsimoka,” ir jie 
to Raudonojo Kryžiaus Ii-į palauks (ir mane priverčia 
genulėje mirė Ona Mikele-i palaukti), kol susidarys į 

— i • X T a. X Ma. — „ a.nė, 25 metų amžiaus.

lotkonų kaimo, Baisiogalos gjausiai nukentėjo Cvirka.
. Automobilio ir motor- 

Žoromskis buvo Įtaria- cik]i0 padangų plyšimas 
mas arklius vogęs ir dėlto a- -sukėlė smarkius trenksmo 
reštuotas. Dabar policija jo guvius. Tas davė progos įsi- 
jieško. | kišti lenkų pasienio sargy-

—----------  i bai, kuri suėmė Railą ir nu-
MOTORCIKLAS ŠUVA- ! gabeno i savo pusę. Lenkų 

ŽINĖJO ŽMOGŲ. į paimtas ir sugadintas motor- 
Prie Kamajų, Jurkėnas ciklas.

važiuodamas motorcikliu Venclova ir Cvirka pabė- 
užvažiavo ant Tūbos ir go ir pranešė apie įvyki mu- 
smaikiai ji sužeidė. Įsų Perlojos policijai, ..

Tūba paguldytas Rokiš-J”’*~ 
kio ligoninėn.

IR LIETUVA KULTU- 
RĖJA.

Kauno miesto valdyba 
pakvietė “Vilniaus” garlai
vio kapitoną Staneiką, kuris, 
moko valtininkus kaip rei
kia ieškot skenduolių.

Dabar valtininkai mau
dyklėse turės specialius in
karus, kuruos paskendimo

kuri 
daro pastangų grąžint Rai
lą.

ną ir sielą, kad dabar jau Karcery jaučiasi geriau ne- ** _• i „ . x r* i _ •■»••• •»
Jie visi čia 

- laikinai sugrusti iš kitų ka-

DAUG VAGIŲ.
Vendžiogalos valsčiuje, 

Kšenčevičiaus. pavogė arklį 
300 litų vertės; Goreivai ku
melę 200 lt. vertės, Vilkevi- 
čiui pavalkus ir Liaudans- 
kiui vežimą 335 lt. vertės.

negązdina niekas. Viskas, gu milionierius paauksuo- 
rodos, paprasta, taip, ro 
dos, ir reikia ir tik klausi sa
vęs, kaip ir Įdomaudamas, merų ir vieni jų važiuoja 
ką dar patirsi. j teisman, nežiūrint kad ne-

Kalėjimo raštinėj daug J^u airi 12—15 metų, 
guzikuotų ponų. Vienas jų ^/ti perkenami Į kitus kalė- 
škrėtė mane, surašė ka tu-. Jimus- 
riu, visą “turtą” įdėjo i spin-j Štai, vienas su kandalais 
•ą ir užrakino. Mane pada-iant kojų. Nuo kojų rinkių! 
vė žemesniam “činovnin- eina retežiai į viršų ir antį 
kui” ir pasakė: “Į karceri.” pilvo apsijuosęs tam tikrą! 
Iš raštinės į kalėjimą reikia j diržą prie kurio ir retežiai 
dar per vieną geležini “bro- prijungti. Jis bėgti, ar grei- 
mą” pereiti. Kalėjimo “ru-|tai eiti, negali. Kuomet ei- 
mai” baisus. Namas 5 aukš-.na, tai retežiai, viens i kitą 

T .angii vietoj storos gele- idaužydamies, čiarška, barš
tinės štangos matosi. Aplin- Į ka ir tas skambėjimas būna 
kui ramus aukšta siena, ant! toli girdėti. Tokios “muzi- 
kurios, per kokį 30 žingsnių kos” per dvi sąyaiti aš pnsi- 
ziens nuo kito, bokšteliai ir j 
bokšteliai. Insižiurėjęs pa
mačiau, kad tuose bokšte
liuose trypinėja ginkluoti 
kalėjimo sargai.

—Kokią jus teisę 
kišti mane į karceri? 
klausiau aš palydovo, 
aš tik internuotas, persiun
čiamas, o karceru baudžia 
tik kalinius už kokius nors, 

i nusižengimus. Palydovas pa- 
■ aiškino, kad, girdi, kalėji-; 
• mas taip pilnas prigrūstas, j 

kad jie neturi kur geriau 
persiunčiamųjų padėti. Be
šnekučiuodami priėjom visą' 
eilę durų. “Čia yra karcerai” ! 
—paaiškino kalėjimo sar- i 
gas. Sutikęs koridory sargą,, 
šis liepė instumti ir mane,; 
rodos, Į num. 6. Sugirgždėjo 
ilgi raktai ir durys prasida
rė tiek, kiek man,’ net susi- 
spaudžiusiam, reikia pra
lysti. Pirmu kart gyvenime, 
atsidūriau sunkiųjų darbų i 
arba katorgos kalėjime ir į 
dar karcery. Kokia garbė'...!

Užsidarius paskui mane^ 
durims, pradėjau žvalgytis. 
Paluby vienas mažas lange
lis. Kambarys dviejų žings- į 
nių pločio ir 4 žingsnių ii- Į 
gio. Kampe grynų lentų ka- Į 
tafelis vienam žmogui gu- j 
lėti. Karcery randu 12 žino- : 
nių. Jie visi susėdę ant šaltų i 
cemento grindų, lyg turkai, !

i !
ii
1 I I 
i

tuo.se rūmuose.
i

ŠIMTAI NAUJŲ
KOSTUMERIŲ __

“Bryar., Te . — Daug kentėjau nuo 
gesų viduriuose, bet
TRINERIO KARTUS VYNAS
man palenevino. Ta šaunu vidurių 
tonikų aš rekomenduosiu kiekvienam. 
Mrs. Francis Ntdhalek.”

Tokios rekomendacijos reiškia šim
tus naujų kostumerių Trineno Vynui 
kas mėnuo. Tas vaistas užlaiko vidu
rius tvarkoje, pašalina nevirškinimų 
ir neramų miegą. Daktarai jį reko
menduoja. Visose aptiekose.

turit 
pa
juk

klausiau užtektinai. Rete
žių barškėjimas nutildavo 
tik į vakarą. Dieną, kaliniai 
leidžiami po 15 minučių pa
sivaikščioti ore ir jie su re
težiais vaikščiodami šitą 
“muziką” darydavo.

(Bus daugiau)

Pabandyk Dykai

REMOLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT Kad mo»- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sarapelį—paprastai apvyniotas ir 
užpecėtytas. Rašykit Henry Thayar 
& Co- Cambridge, Mana-

f

DARBAS, KURJ 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. Bielinj, doc. J. Brazį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį, doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapnį, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. VL 
Lašą, d-rę Lašienę, d r. Lazersoną, prof. P. Ix?oną, J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railą, P. Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. Šlapelį, VI. Švilpą, J. Šimkų, P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaitį, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai įdomus ir turtingas. Šit tik pasklaidy
tom kad ir 1929 metų nekuriuos 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 gąmtos-wedį^nos—“SoęiąJiias lytiea. ener
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save'atrado,” “Hipnozė,”, '
džionių kalba,” “Nusiautos galvos atprivūrimaš,” “KristMauMniiji 
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, Francuzijos. Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių, Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų. Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

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

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lų kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų 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, sklandys, 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 ni 
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos i________
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” žurnalui. Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuaaia. 
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
—rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruokit “Kultūrą.**

cemento grindų, lyg turkai, 
pasakas pasakojasi. Oras kai 
■išeinamojoj vietoj.

Apsipažinęs su gyvento
jais, susiradau liuosą kam
pelį ant žemės, susiriečiau 
kojas ir ant jų atsisėdau. 
“Publikoj’’ visi kriminalis-

Varnius ganėtinas būrys. 
Aš ėmiau prašyt, kad mane 
paliktų Čia, aš pats pirksiuos 

A. Panemunės maudyklė-Į maistą—aiškinau jiems, bet 
se prigėrė Albinas Stasiuko-policija neklausė mano kal- 
nis, 10 metų amžiaus. Sken-, bos ir atėjęs palydovas tuo- 
duolis išgriebtas. i jau išgabeno į sunkiųjų dar

ybų kalėjimą.
Dvi savaitės karcery.

i Kalėjimas nuo policijos 
nepertoliausia. Dešimt mi
nučių ėję, prisiartinom prie 
aukštos muro sienos ir gele
žinių vartų. Sienų viršus aš
triais, grūstais stiklais ir aš
triom vinim padengtas. Tai 
tam, kad gyvenantieji čia 
žmonės negalėtų sveiki per
kopti per šitą nelaisvės sie
ną.

j Policininkas patraukė 
.rankeną, kur tai suskambė- 
i jo varpelis ir sunkus vartai 
• lėtai atsidarė. Per šituos var
tus, žinau, nevienas išžengė 

| gyvas ir daugiau pasaulio 
nematė, šiurpas krečia čia

PRIGĖRĖ.
W«.

Į

STREIKUOJA “SPINDU
LIO” SPAUSTUVĖS DAR

BININKAI. •
“Spindulio” spaustuvės 

l padieniai raidžių rinkėjai 
neseniai Įteikė spaustuvės 
administracijai raštą, reika
laudami,kad juos priverstų j 
nuolatinių darbininkų, su 

A«u uo, _____ | atatinkamu atlyginimu, ka-
vifetoj mes Į vandenį. Be to,' tegoriją. Bet “Spindulio” 
miesto valdyba Karmelitų administracija su tuo reika- 
maudyklių nuomininkui įsa-davimu nesutiko. Dėl to 11 
kė, kad baigtų statyti pavil-' darbininkų atsisakė dirbti, 
joną ir tuojau Įrengtų skai- reikalaudami geresnių sąly- 
tyklą, karuselę ir tenisui gų. Kol kas administracija 
aikštelę. su darbininkais nesitaria.

Logiškas Susisiekimas
Amerika-Lietuva

— PER —

KLAIPĖDĄ
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralus ryšys tarp abie

jų Respubliką Lietuves ir Ame
rikos su jos dailiais ir populia
riais laivais. Nes yra parankiau
sia ir patogiausia Linija Lietu
viams Keleiviams—

Skandinavų Amerikos 
Linija

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

Laivų Išplaukimai Iš New 
York*:

Rngp- 9 “Frederik VIII”
Ragp. 23 “Umted Statės”

Rugp. 30 “Hdlin Olav”

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

Scandinavian 
American Line

27 VVhitehall St New York.N.Y.
130 N. I,aSalle St., Chicago, III 

248 Washington St., 
Boston, Mass.

i

i

Greitas Laivą Patarnavimas j Esropą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS 

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaite, prieinamos kainos

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

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

Hamburg-American Line
209 Trcmont Street — — — —-------------------------Boston

S BIEMS AUT VAItDEHYMO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ 
jrreičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD 
65 Statė Street, 

Boston,

Tie-

i

Žo gerės
iu* me-
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Įvairios Žinios
Socialistų piUniį^ payyko . 

geraL
Nors oras pereitą nedėl- 

(.1 111 buvo apsiniaukęs ir 
valandėlė galima buvo 

. ketis lietaus, Į socialistu 
pikniką North Eastone vis 
velto suvažiavo netoli 100 
ciutomobilių.

Diena praėjo labai sma-! 
uiai. jpač. piknikas pasida
rė gyvas i pavakarį, kada 
prasidėjo visokie žaidimai 

lenktynės.
Pypkoriy lenktynėse ge

riausia pasižymėjo Urg. 
\ lėk na iš South Bostono, už 
ką jis gavo tikro franeuziš- 
ko "briar” pypkę.

Moterims buvo bolės mė
tymo kontestas. Toliausia 
numetė S. Lipkevičienė, už' 
ką jai buvo duotas gražus 
ice tea sėt.”
Berniukams buvo bėgimo i 

enktynės. Greičiausiu pasi-: • 
*S A A VA i ZYC-f * r-. 1  ,

h 

Į 
Į

■

Per tris šimtmečius Ame
rikos eksportai taip augo: 
1730 metais parduota už 
$7.000.000: 1830 m. už S71.- 
671,000: 1930 m. už •<>.- 
157,000,000.

Žydų žemėj. Palosimo . 
uždėta ant Įvežamų kviečių 
ir seminolos 50 nuošimčių 
muito, kad apsaugojus 
ūkininkus nuo svetini’ - 
kurencijos.

Miunchene vokiečių 
ei ja susekė komunistų 
mokslą demoralizuoti a 
ją ir nuversti dabartinę 
džią. Rasti visi sąmoksli
ninkų adresai.

Lietuva Amerikai per me- 
Čiai apskaito,“kad Xe’w Yoi--;tus laiko pardavė: i 
ke dabartiniu laiku yra 1,- n^s masės uz >
835.000 žydų. 800,000 italų rių odų ir kailių uz 
ir 280,000 vokiečių. ‘ . . ....1...........

SUGAVO MANCHESTE- $10,000: 
RiO MAJORĄ 00°-

Manchester, N. H. — Pe-J Turkijoj pasirodė nežino- 
reitą sąvaitę čia buvo areš-.ma liga, kuri apsireiškia di- 

miesto dėlių karščiu pas ligoni, 
jau

Kcw Yorke 6,958,-
792 Gyventojai.

Vėliausiomis cenzo žinio
mis, New Yorke yra beveik 
7 milionai gyventojų. Imant 
atskiromis miesto dalimis, 

paskelbė mokėsianti po 4 su New Yorko gyventojai skir- 
(1 centą) už kožną kroko- stosi šiaip:

Brooklyne ......
Manhattane .... 
Bronxe ...........
Queense ......
Gyventojų tautybės cen

zas neparodo, bet laikraš-

Afrikoj Naikina 
Krokodilius.

Kongo upėj (Afrikoj) 
priviso labai daug krokodi- 
lių, todėl belgų valdžia te
nai pradėjo juos naikinti. Ji

MERGINA
j

Reikalinga prie ofiso dar
bo. Turi mokėt nors kiek 
lietuvių kalbą ir vartoti 
“Type\vriteri.” Atsisaukt Į 
“Keleivio” ofisą, 253 Broad 
\vay.

>ct v
1 - w KO!

&

diliaus kiaušini, ir dabar 
juodveidžiai kas savaitę at
neša po 100 ir daugiau kiau
šinių. Krokodiliaus kiauši
niai yra tokio didumo kaip 
kurkęs, bet juos labai sunku 
surasti, nes krokodiliai sle
pia juos smėlyje ir vande
nyje, kur i 60 dienų iš jų iš- 
siperi maži krokodiliukai. 
Rankiot tuos kiaušinius la
bai pavojinga, nes krokodi
liai užpuola, tečiau vietos 
juodveidžiai sako, kad už 
1 centą verta ir numirti.

2,596,154
1,856.439
1,266.734
1.082.212

657: neapdirbto medž 
. $18,690: valytų 

saldainiu
zarr

L4.Z

pas
Smyrnos mieste susirgo

tuotas buvusis šio 
majoras Spaulding, kuris 
buvo jieškomas jau nuo tri- 15,000 žmonių, 
jų metų. Jis yra kaltinamas: 
išeikvojimu svetimų pinigų.' 
Policija sugavo ji ant kapi
nių. kur jis buvo atvykęs 
prie mirusios savo žmonos 
kapo.

BRAZILIJOS POLICIJA 
UŽDARĖ LIETUVIU 

ORGANIZACIJĄ.
Brazilijoje buvo isikurusi 

lietuvių organizacija vardu 
“Susivienijimas lietuvių Bra
zilijoje”, kuri leido savo or
ganą “Garsą”. Paskutiniuoju 
laiku “Garsas” pakliuvo Į 
bolševikuojančių rankas. Ne
senai Brazilijos policija a- 
reštavo “Susivienijimo lietu
vių Brazilijoje” visą eilę ak-; , - .....
tinguju valdybos nariu: areš- sargybos xaiveliai pereitą gatvėkarių streiką i 
tavo “Garso” redaktorių ir savaitę pastebėjo žinomą dusi darbdavių naudai, 
konfiskavo visą organizaci- butlegerių laivą “Mar-
jos ir redakcijos turtą: 
chyvą, susirašinėjimą.

Čekoslovakijos sostinėje 
Pragoj atsidarė tarptautinis 
kriminologų kongresas. A- 
pie 200 delegatų pribuvo iš 
Amerikos.

Meksikos darbininkai pla
nuoja 24 valandų protesto 
streiką prieš taikos tarpinin- 

Ne\v Bedfordo pakrašty; kystės tarybą, kuri paskutini 
s laiveliai pereita gatvėkariu streiką išspren- 

’’ redaktorių ir sąvaitę pastebėjo

APŠAUDĖ BUTLEGERIŲ 
LAIVĄ.

ar- 
rai-

ge” ir pradėjo ji vytis. Besi
vydami ėmė šaudyt ir du as-

Netoli East Bridgeporto, 
Mass., automobilius perva
žiavo farmerio Clyde’o šunį. 
Farmerys pasiėmė karabiną 
ir šovė i automobilių 5 kar
tus, bet nepataikė. Vėliau 
jis buvo areštuotas.
PASIRANDAVOJA 4 KAMBARIAI. 
Art Grimes Street, gasai, elektriką, 
toiletai už $3.50 į savaitę. Klauskite 
ant antrų lubų 322 Dorchester street.

PARSIDUODA NAMAS
3 familijų, 15 ruimų, 2 karų gara- 
džius, daug žemes; ier.dų itieša $120 
i menesį. Kaina $12.000 be agento, 
parduosiu pigiau. Jnešt reikia $3000.

74 Truxton St, Dorc’aester. Mass.

Du Metai Išmokėjimui

PLUMB1NG & HEATING
POWERS & MEHEGANS

500 Broadway, So. Boston.
! Tel. So. Boston 4599----------------Milton 6211
bffleeceeeceeeceeeaaeeeeecefflccc^saeocaosccffleeeeoa
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Į LIETUVIŠKA 
Į BUČERNE 
t
J parduodame pigiausia kaina, 
t sos visuomet šviežios.
I Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop Suey—3 svarai ..
J Pagardinimui Chop Suey,
I tokit China Bov Soy Sauce
• už banką.
• Lietuviški skilandžiai .. 
{ švieži sūriai nuo farmų.
• Visokį tavorų pas mus g
J pigiai ir gerų.
•
4 
« 
I 
I

« 
I į t i 
♦ i 

Užlaikome geriausių tavora ir* 
...................... Mė-{ 

. « 
die-} 
25c. t 
var- •

ų Telefonas: So. Boston 1058. H

ĮĮ BayViewMotorą
Peter Trečiokas ir $

Jos Kapočunas a
GERIAUSI LIETUVIAI I 

MECHANIKAI. K
Taiso visokius automobilio* bK 
gerai patarnauja. Lq

Agentūra Studebaker ir Erskineto 
Reikale kreipkitės ir Kausi*:] 

patenkintų patarnavimų.
Pardavimo vieta: M

519 E. BROADWAY JO
Taisyme vieta: E

1 HAMLIN ST, g
kampas E. Eirht st, g

SOUTH BOSTON. MASS. E

ruS

TURI BŪT GREITAI PARDUOTAS
Namas. 3 šeimynų, su visais įtaisy

mais, goriausioj tvarkoje; parsiduoda 
pigiai. Klaust pirmos lubos 155 N st, 
So. Boston. Mass. (32)

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET • 

331 BROADM AY, SO. BOSTON.;
Telefonas: So. Boston 0551. !

rėdė V. Aniestukas. Jam bu
vo duotas užtai naujas kiše
ninis laikrodėlis.

Mergaitėms buvo suruoš
tas baliunų pūtimo kontes- 
tas. Kiekvienai kontestan- 
tei duodamas guminis baliu- 
nas ir ji privalo jj pusti, pa
kol jis sprogs. Pirmiausia 
sprogęs gauna dovaną, čia 
pasidaro labai daug juoko ir 
Įtempimo, nes rankomis ba
lium) laikyt nevalia, reikia 
išlaikyt ji lupose. Mergaitės 
pučia, pučia ir jau rodos 
alitmas tuojaus sprogs, bet 

staiga tik pakšt ir išlėkė iš 
lupų. Visas oras išeina ir 
mergaitė turi pradėti darbą 
iš naujo. Dovaną šitame 
konteste laimėjo Estara Ka
zakevičiūtė, kuri gavo gra
žų Brovnie aparatą 
, rafijoms imti.

Žmonės žaidė iki 
prpadėjo temti.

i
*

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gera darba. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Valandos: nuo -2 iki 1 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMF.R STREET, 

LAMRENCE, MASS.

and F1LLING STAT1ON 
Studebaker Karų 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.

VTKTOR VAITAITI8
415 Oid Colony Avė,

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

J

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

ii A.L.KAPOCIUS
i ' i LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 v*k.
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną.
Ofita; “Keleivio” name.
Broad^ay, tarpe C ir D SL,

SO. BOSTON. MASS.

I I

Dcrchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER, MASS.
Tek Columbia 3240.

| DR. J. MARGUS 
i 
I t
II
III
j 261 Hanover St, Boston. Office 7 
»Tel.: Richmond 0*>58, Gar. 5437.
J Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
j Nedėliomis iki 4 vai. po pietų., 
S ___________

Kanados valdžia susekė, 
kad paskutinėmis dienomis 
iš Jungtinių Valstijų i Kana- 

> keliu 
labai daug kornų alkoholio. 
Tenai iš jo daroma pigi deg
tinė ir paskui šmugeiiuoja- 
ma atgal Į Jungtines Valsti
jas.

Hamburge pereitą savai
tę išdegė Vulkano laivų, sta- 
tvmo dirbtuvės.

i
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desirt.t. Toki griežtą “S. L. meniu ant butlegerių laivo - - ,
2.“ ik._____ r_ sužeidė. Tada laivas susto- l^zdna^mugelio
licija padarė turėdama da- Jo-^argai degtinės jame ne- 
vinių, kad kalbamos organi
zacijos veikimas yra šiai ša
liai žalingas, ir vietos san
tvarkai nepageidaujamas.

“I 7 ”

B.” oficialų likvidavimą po-
rado, todėl dabar keliamas 
triukšmas, kad jie bereikalo 
šaudę.

Meksikos valdžia leido ge
nerolui Garzai grižti namo 
be bausmės. Per paskutini 

. klerikalų sukilimą G erza ėjo 
■su maištininkais prieš val
džią-, bet kada maištas buvo kad visus vyrus, kurie pame- 

; nuslopintas, jisai pabėgo Į ta savo moteris, reikia so- 
| Jungtines Valstijas. dinti kalėjimam
i~ ~ ■—

Majoras Curley

i

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
TURI APIE 123,000,000 

GYVENTOJŲ.
Paskutinis gyventojų sura

šąs da nėra galutinai suves
tas, bet Washingtone sako
ma, kad suvedus visas skait
lines, gyventojų skaičius bus 
arti 123,000,000. Tai reik
štų 17,000.000 daugiau, ne
gu buvo 10 metų atgal.

štai keliatas valstijų, ku
rių gyventojai jau galutinai . 
suskaitei i:
New York....... 12,609,555
Illinois ...............  7,630.283
Ohio ................... 6,629,373
California...........  5,642,282
Michigan ............ 4,818,371
Massachusetts .... 4,364,972 
Missouri ........... 3,619,176
Wisconsin...........  3,000,888
W. Virginia .......  1,728,510
Maryland ........... 1,625,279
Connecticut .......  1,602.813
Florida ............... 1,486,635
Tvlaine ...................  799.662
Rhode Island ........ 687,002
New Hampshire .... 463,746 
Vermont............... 359,092

Visose valstijose gyvento
jų skaičius per paskutini de
šimtmeti paaugo, išskyrus 
vieną tik Montaną, kur jis 
sumažėjo apie 3 nuošimčiais. 
Paaugo daugiausia Califor
nia, net arti 65 procentų.

foto-

visai

VISŲ ŽINIAI
L'ž visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tų Patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
•‘Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir. už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveiksiu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

| Iš MASKVOS IR KAUNO
{ Specialistas slaptų ir Ironiškų ligų 

moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
Elektriką ir 6o6 gydoma 

jei reikalas.

Apdegė ir mirė lietuvių 
vaikas.

Pereitą subatą Brightone 
apdegė Bagdonų 7 metų 
vaikutis Pranciškus. Nelai
mė Įvyko taip: motina tru- 
sėsi virtuvėj ir matė kaip 
vaikas ėmė degtukų, bet jai 
užklausus, ką jis daro, jis 
atsakė, kad ten padėjęs ko
ki tai “tinksą.” Su degtu- 
<ais vaikas išbėgęs ir ėmęs 

įkurti kieme popierius. Čia 
užsidegė jo drabužėliai, jis 

• ėmė spiegti ir kol pagalba 
uribuvo, vaikutis smarkiai 
apdegė. Nuvežus ligoninėn, 
vaikas po 8 valandų mirė.

ši nelaimė turėtų būt pa- 
i moka visiems tėvams, kad 
degtukai nuo vaikų turi būt 
slepiami ir žaisti jais vai
kams negalima duoti. G.

I

pasakė,
i

Vietinės Žinios
Policija suardė kiniečių 

namus.
Ant Tylor streeto policija 

padarė pas kiniečius kratą, 
jieškodama opiumo ir kito
kių svaiginamų vaistų. Įsi
laužę Į skiepą su kirviais ir 
kūjais, policmanai sutrupi
no 7 duris. Sako, duris dau
žyti, tai labai smagus spor
tas, dėl to daugiausia jas ir 
daužo, nors galima butų at
rakinti ir be daužymo. Sa
ko, radę 10,000 gramų opiu
mo ir 15 pypkių opiumui rū
kyti. Buvo areštuoti 9 kinie
čiai. Tuos namus policija sa
kosi dabojusi jau senai ir 
nužiūrėjusi, kad skiepe ki
niečiai tenai susirenka opiu
mą rūkyti. Rūkydami opiu
mą jie apsvaigsta taip kaip 
nuo degtinės. Iš to j> ir 
gauna visą smagumą. Bet 
opiumas yra Įstatymais už
draustas . kaip pavojingas 
sveikatai ir protui svaigalas, 
dėl to policija ir gaudo jo 
vartotojus bei pardavėjus. 
Jis yra Įvežamas Amerikon 
šmugelio keliais.

IMDAVO PO $50 UŽ VAI
KU PAMETIMĄ.

Kanados policija susekė 
Montrealo mieste vieną ka
talikę, kuri už $50 paliuosuo- 
davo tėvus nuo vaikų. Jeigu 
tėvai nenorėdavo savo vaikų 
auklėti, tai šita šventa mote
ris paimdavo iš jų vaiką, iš
veždavo automobilium kur 
nors Į kitą miestą ir tenai 
palikdavo ji kur tarpduryje. 
Už šitą “patarnavimą” ji im
davo po $50 nuo vaiko.

Moteris, kuri užsiimdavo 
šituo “bizniu”, vadinasi Mrs. 
H. Doridan ir yra privatinė 
katalikų ligoninės prie St. 
Denis st. perdetinė. Policija 
sakosi turinti Įrodymus, kad tokiems tikslams. Šiomis 
šita biznierka yra pametusi dienomis šeši žmonės Bos- 
šitokiu bud u 33 vaikus.

Vaizbos Buto Susirinkimas.
Liepos 24 d. South Bosto

ne Įvyko Lietuvių Vaizbos 
Buto susirinkimas, kuri vedė 
buto pirmininkas Dr. A. I, 
Kapočius. Iki metinio susi
rinkimo, laikinai sekreto
rium išrinktas Jonas S. Mėš- 
lis.

Nutarta 18 d. rugpiučio 
sušaukti narių susirinkimą ir 
pradėti veikti sulig Lietuvių 
Ekonominės Konferencijos 
pageidavimais. I susirinkimą 
bus pakviestas Dr. Puskuni
gis, Lietuvių Ekonominio 
Centro pirmininkas, kad pa
aiškintų nariams naujas dar
bų kryptis, kurias nurodė 
Lietuvių Ekonominė Konfe
rencija.

Taipgi nutarta surengti 
Maynarde 1 d. rugsėjo (La- 
bor Day) išvažiavimą. I iš
važiavimą nutarta pakviesti 
Lietuvos GeneralĮ Konsulą 
Povilą ŽadeikĮ.

KELEIVIŲ ŽINIAI
: atvažiavai iš kitur ir reikalau- 

k.r’ibario. užeikit pas mus. Aš už- 
kau Koteli su švariais kambariais 

■uflyne. Kaina žemesne negu pas 
aučius. Kambariai išsiduoda 

■ <l:enos ar ar: savaites. Paranku 
visų gelžkelių ir gatvėkarių. Sa- 

: ?:as geras žmogus, tikras iietu- 
ų draugas. Reikale užeikit, o 
maloniai priimti ir gausile 

ia nakvynę už žemų kaimą. Pasi
ritę adresą: (-)

J'z ENDICOTT STREET. kampas 
ver ir Salėm Sts., BOSTON, 

mass.
L. H. Donielson. Savininkas.

an

v

■j:

R. J. VASIL
4,

II<1 409 BROADMAY, ROOM
SO. BOSTON. M ASS.

Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNlšIUS, KRAU- 

TUVES ir tt.
\ Apdrebiu gvvanti ir sveikatą. 
£ PADARAU VISOKIUS DOKU- 
y MENTUS kaip čia. taip ir l.ie- 
S tuvoje, greitai ir atsakančiai.
£ Norint gero patarnavimo, kreip- 
v' kitėa, R. J. VASIL
S 409 Broadwav. So. Boston, Maa* X 
§ ?

Is
i

pi-Nemeluokit išsiimdami 
lietiškas popieras.

Paskutinėmis dienomis 
valdžios agentai pradėjo 
vajų prieš tuos ateivius, ku
rie išsiimdami pilietiškas 
popieras paduoda neteisin
gus faktus arba, išsiėmę pi
lietiškas popieras skolina 
jas nepiliečiams, kad padė
jus jiems gauti darbą ar ki- 

; tikslams. Šiomis

Niekas neatsiima Razmskio 
lavono.

Miesto ligoninėj dabar 
randasi keliątas lavonų, ku
rių niekas neatsiima. Tarp 
tų yra ir tūlo Jurgio Razins- 
kio lavonas. Razinskis bu
vęs našlys ir gyvenęs South 
Bostone po numeriu 203 
Athens st.

Pigiai parsiduoda rakandai.
Parliorio, valgomojo ir 

miegamojo kambarių ra
kandai parsiduoda labai 
prieinama kaina. Paklaust 

tone buvo užtai areštuoti, i “Keleivio” ofise.*

f
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ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

Šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybėa, Kriltą, 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 karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” i

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

Kaina .... |2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Kam Pamokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti. \ isi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEX TRUCKING
583 Dudley St., Roxbury
Tel. Garrison 8843.

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

Lietinis OptonietnstM

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokiu 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 nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresą.

D. C A EIT
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadkvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranc* 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadu ay, So. Boston, Mass.

!
1

LAIDOJIMUS J; 
kuriuos paveda^ 
mano prižiurėji-<J 
mui, visuomet Ji
būna patenkint:^’ 
ir sutaupina go-<> 
rokai pinigų. J ■ 

Mano kaina 
visiems ir visur g 
vienoda. <,

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
Lietuvis Graborius J,

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

; Telefonas: So. Boston 0304-W. < f

i
t

i
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Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nekėliomis ir šventadieniai* 

r.uo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

8bi

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, da^ 

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

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA iTIEATRE BLDG, 

ROGM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena J

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas A pliek orius 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. APTIĘKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 .SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Bark Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.
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