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LIETUVA IR LENKIJA TURĖS
TAIKOS KONFERENCU

Walsh Pranašauja 
Revoliuciją 

Kuboje.
TARSIS RUBEŽIŲ KLAU

SIMU.
Abidvi puses privertė prie 

to Tautų Lygos Taryba 
Ženevoje.

Telegramos iš Ženevos 
sako, kad Tautų Lygos Ta
ryba pakvietė Lietuvą ir 
Lenkiją tuojaus pradėti tai
kos derybas ir susitaikyt 
savo rubežių klausimu, taip 
kad ginčas tarp tų dviejų 
valstybių butų galutinai už
baigtas ir pastovus santikiai 
nustatyti.

Lenkijos ir Lietuvos at
stovai Ženevoje sutiko šitą 
pasiūlymą priimti ir dabar 
tik lieka abiem šalim susi
tarti kur ir kada tokias de
rybas pradėti.

Lietuviai norėjo, kad gin
čijamų rubežių klausimui iš
rišti butų paskirta specialė 
komisija, bet Tautų Lygos 
Taryba šitokį planą atmetė, 
pareikšdama, kad geriausia 
tokį klausimą galima išrišti 
tiesioginėse abiejų intere
suotų šalių derybose.

Lenkai tokių derybų, rei
kalavo jau pereitą rugpjū
čio mėnesį, tik lietuviai bu
vo joms priešingi. Dabar jie 
nusileido. Taigi pasirodo, 
kad Tautų Lyga sprendžia 
taip, kaip lenkai nori. Todėl 
jau iš kalno galima pasaky
ti, kad šitose derybose lietu
viai nieko nelaimės.

MOTHER JONĖS 
MIRŠTA.

Mother Jonės, pagarsėju
si Amerikoje kovotoja už 
angliakasių teises, sunkiai 
serga ir sakosi jaučianti, 
kad jos dienos "jau suskaity
tos. Valgyt ji jau nieko ne
begali ; daktarai palaiko jos 
gyvybę tiktai jos širdį sti
muliuodami.

Indijoj Liejasi 
Kraujas.

Pereitą sąvaitę Bombė-

JANKIAI BĖGA NUO 
REVOLIUCIJOS.

Peruvijos darbininkai 
pradėjo kelti protestus prieš 
CeiTO Pasco vario korpora
ciją, kuri priklauso Wall 
Streeto kapitalistams ir kon- 

Įtroliuoja beveik visas ka
syklas Peruvijos respubli
koj. Po revoliucijos šitos 
kompanijos bosai ėmė varyt 
iš darbo visus darbininkus, 
kurie viešai pasisako už 
naują revoliucinę valdžią. 
Taigi darbininkai kreipėsi 
Į valdžią prašydami, kad ji 
tuos reakcininkus suvaldy
tų. Šitas darbininkų žings- .. .. .
nis taip nugąsdino Ameri- huena, kokia dabar nušla- 
kos kapitalistus, kad dabar|VAe kelis diktatorius pietų

I esąsPrezidentas Machado 
baisus tironas.

Senatorius Walsh iš 
sachusetts buvo nuvykęs 
Kubon ir sugrįžęs dabar 
Washingtonan reikalauja, 
kad šios šalies valdžia įsi
kištų į tos salos politiką ir 
pravestų tenai laisvus val
džios rinkimus. Kitaip Ku
boje kilsianti tokia pat revo-

Mas-

IŠSPROGDINO DARBI
NINKO NAMĄ.

Chicagos gatvėkarių kom
panijos darbininkas Valen
tino gavo nuo raketerių laiš
ką reikalaujanti užmokėt 
$5,000 vyrui, kuris prieisiąs 
prie jo ir paprašysiąs degtu
ko. Valentino perdavė šitą 
laišką policijai, ir nakties 
laiku po jo namais sprogo 
bomba, pridarydama daug 
nuostolių.

Išmesta Iš Teismo.

138 VOKIEČIŲ MECHA
NIKAI IŠVAŽIAVO 

RUSIJON.
Šiomis dienomis iš Vokie

tijos išvažiavo Rusijon su 
visomis šeimynomis 138 
mechanikai, kuriems Mask
va užtikrino dideles algas ir 
gerą gyvenimą. Bet jie turė
jo pristatyt paliudymą, kad 
yra atsižadėję tikybinių bur
tų ir nepriklauso jokiai reli
gijai-

Rusijoj Sušaudyta 
8 Žmonės.

Be to da 438 pasmerkti ka
lėj iman, kam neima popie

rinių rublių.
Rusijos žmonės pradėjo 

bijotis, kad bolševikų val
džia gali sugriut ir kad jų 
popieriniai rubliai tada pa
siliks be vertės, kaip pasili
ko be vertės caro, o paskui 
Kerenskio rubliai. Todėl jie 
popierinių pinigų nenori im
ti, gi auksinius ir sidabri
nius slepia. Bolševikai žmo
nes užtai areštuoja ir bau
džia kaipo “kontrevoliucio- 
nierius.” Iš Maskvos prane
šama, kad Leningrade ir

jaus mieste, Indijoj, buvo'Balt^d>J°J Pere?to .^vaitę 
valdininku rinkimai. Indi- ^šaudyta uz tai 8 žmones, 
jos nacionalistai, kurie boi-Juo Pacra Ialku kltofe K»sl- 
kotuoja valdžią, susirinko "etose uz panašius nu- 
apie mieto rotužę. kad ^altimus^ 438 ^asm-;- 
žmonės negalėtų prieiti sa- r'”"" 7777^" 
vo balsų paduot. Daugiau- nuo 10 metų.
žmonės negalėtų prieiti sa-

i "nu- 
asmenys 

buvo pasmerkti Į kalėjimus

šia piketuose dalyvavo mo- ApipL£5Ė LINCOLNO 
teru. Policija pradėjo valyt; KARSTA,
balsuotojams kelią; kadan-Į gpringfieId; ni. _ čia ta- 
gi pikietai nesiskirste, tai * jpfetas ’ balto marmu- 
m'Sti ESlonKi? treffi ™ ^kopogas, kuriame nuo 
mušt! lazdomis ir trempti lg74 iRi lg76 m t 
arkliais. Tuo budu buvo su- - - * & - -
žeista 250 žmonių prie Bom
bėjaus rotužės. Negana to, 
400 žmonių buvo areštuota, 
jų tarpe 382 moteris. Visi 
buvo uždaryti kalėjimam 
Moterys ant rytojaus buvo 
paleistos, o vyrai palikti.

Rinkimų daviniai parodė,' 
kad boikotas visgi veikė,' 
nes Bombėjaus distrikte yra 
60,000 registruotų balsuoto
jų, o rinkimuose balsavo vos 
tik 1473 asmenys.

nušautojo prezidento Lin- 
colno kūnas. Šiomis dieno
mis buvo taisomas jo kapas 
ir karstas buvo iškeltas ant 
pievos. Nežinia kas ji išardė 
ir marmurą pavogė.

PRASIDĖJO ŽYDŲ 
NAUJI METAI.

Šį panedėlį prasidėjo žy
dų šventė Roš Chašanach, 
arba nauji metai. Pagal žy
dų kalendorių, dabar suka
ko 5691 metai, kaip Jehova 
sutvėrė Adomą ir Jievą. 
Taigi žydai ilgiau čia gyve
na, negu krikščionys, kurie 
nuo savo atsiradimo priskai
to vos 1930 metų.

KOBURGO MIESTAS NE-

KINIJOJ KOMUNISTAI 
PLĖŠIA KAIMUS.

žinios iš.Šanchajaus sako, 
kad Hupeh provincijoj gin
kluoti komunistų būriai plė
šia kaimus ir miestelius. Ku
rie kaimai pasipriešina, tuos ĮSILEIDO PREZIDENTO 
jie sudegina. , HINDENBURGO.

-------------- Koburgo miesto tarybon 
VISI VIRŠ 15 METŲ HED- buvo ineštas sumanymas pa- 
ŽAZE PRIVALO VESTI.

Telegrama iš Jeruzalės 
sako, kad mažutėj Hedžazo 
karalystėj valdžia dabar 
svarsto įstatymą, kuris rei
kalauja, kad visi vyrai suka
kę 15 metų amžiaus vestų 
pačias. ____________

visi jankiai pradėjo bėgti iš 
tos apielinkės.

MASKVOS AGITATO
RIUS GAVO LUPT 

VOKIETIJOJ.
Maskva buvo nusiuntus 

Vokietijon keliata agitato
rių prieš rinkimus. Visi jie 
vokiečiai, arba žydai gerai 
varto ją vokiečių kalbą. Da
bar Bad Elster miestely fa
šistai pasigavo vieną tokių 
agitatorių ir taip jam davė į 
kailį, kad reikėjo ligoninėn 
vežti. Jis vadinasi Max 
Hoelz.

NEŽINO KĄ DARYT SU 
KALĖJIMU.

Anglijos miestely North- 
alertone jau nuo 1916 metų 
stovi tuščias kalėjimas ir 
vietos vyriausybė nežino, ką 
su juo daryti. Dabar paduo
ta įdėsimas perdirbti ji j gy
venamąjį namą.

Tai taip yra demokratinė
se šalyse. 0 šventoj musų 
Lietuvoj nespėja kalėjimų 
statyt.

VIETOMIS SAUSRA 
PERTRAUKTA.

Valdžios žiniomis, kai ku
riose valstijose Amerikoje 
paskutinėmis dienomis pusė
tinai palijo ir laukai jau at-

kviesti į svečius prezidentą 
Hindenburgą. Bet miesto 
tarybą valdo Bavarijos fa
šistai ir jie nubalsavo, kad 
Hindenburgas jų mieste nė
ra pageidaujamas svečias. 
Ir Vokietijos prezidentas 
Koburgan neatvažiavo.

Amerikoje.
Kuboje padėtis esanti pa

sibaisėtina. Bėdai oė ir žmo
nių skurdas neapsakomi. 
Negana to, žmonės neturi 
jokių teisių. Nėra laisvo par
lamento, nėra laisvų rinki
mų, i .....
suktybės ir vagystės, žmo
gaus gyvybė nieko nereiškia

FAŠISTAI TRIUKŠ
MAUJA.

Paskutiniuose rinkimuo
se pusėtinai pakilę, Vokieti
jos fašistai dabar pasidarė 
daug drąsesni. Jie mano, 
kad Vokietija dabar turi pri
gulėti jiems vieniems, o ki
toms partijoms neturi būt 
vietos. Todėl pereitą sąvai
tę Berlyne jie užpuolė ko
munistų susirinkimą ir išvai-

URUGVAJUS SUSIPYKO 
SU PERU.

Peruvijoj nesenai kilo re
voliucija. Diktatorius Le- 
guia tapo nuverstas ir daug 
jo sėbrų pabėgo Urugvajum 
Laikinoji Peruvijos vyriau- 
sybė pareikalavo, kad Urug
vajaus pabėgėlius išduotų, 
nes tokia esanti tarp tų dvie
jų šalių padaryta sutartis, 
bet Urugvajus šito reikala
vimo nepaiso. Todėl Peru- 
vija labai įsižeidus ir grąsi- 
na nutrauksianti santikius 
su Urugvajum.

BIMB1N1AI TURI APMO
KĖTI LĖŠAS.

valdžioje didžiausios J“. £ Per šitą sumišimą po-
lic-ija areštavo 28 žmones. 

Ulmo mieste gauja fašis-
ir teismuose nėra prisaikin- užpuolė socialdemokratų 
tujų suolo. Prezidentas Ma- susinnkimą. Bet čia uzpuo- 
chado, kuri pastatė Wall hkams nepasisekė Jie gavo 
Streeto bankininkai, yra di- gerokai į kailj ir 13 jų buvo 
džiausis despotas. Ilgai ši- suzelsta- to tarpe ir užpuoli- 
tokios paaeties žmonės ne
galės pakęsti. Jie turės su
kilti, sako p. Walsh. O kadai 
kils revoliucija, tai galės nu-' 
kentėti ir Amerikos kapita- j 
listų interesai. Taigi, kad Ii Bostono,
• • i . ~ > Trr i •  

;mo vadas Dreher.

MOTINA IR DUKTĖ 
UŽTROŠKO GAZU.

Hinghamo miestely, neto- 
~ , savo nedidelia-

jie nenukentėtų, p. Walsh ir me vasarnamy buvo rasta 
ragina savo valdžią daryti 
Kuboj intervenciją.

virtuvėje gazu užtroškus! 
Mrs. Ida De Mond, 45 metų 
amžiaus moteris, ir jos 12 
metų amžiaus mergaitė Mar
ta. Motina buvo apsirėdžiu
si, o mergaitė naktiniuose 

Apžiurėjus 
Wisconsino valstijos sena- namą nustatyta, kad visų 
torius Robert M. La Follette Pirma motina paguldė savo 
su savo sekretore p-le Wil- mergaitę lovon ant antrų lu- 
son.

ŠEN. LA FOLLETTE AP
SIVEDĖ SU SAVO 

SEKRETORE.
Pereitą sąvaitę apsivedė marškiniuose.

i

bu, o paskui nulipo žemyn į 
virtuvę ir atsisukus gazą už
troško. Nesulaukdama savo 
motinos, mergaitė vėliaus 

nuo
KONTRABANDA.

New York. — Pereitą są- . . ..
vaitę čia penki muitinės vai- nuapo žemyn n
dininkai persirengę darbi-fU-^ sukniubo.

kų drapanomis,!
Europa” sulaikė

sigavo. Nuo sausros kenčia!ninkų-krovikų drapanomis, 
dar šios vietos: Illinojaus ant laivo “Europa” sulaikė 
šiaurė, dalis Wisconsino, di- kontrabandininką, pas kurį 
džiuma Michigano ir dideli rado už $20,000 kokaino ir 
plotai Ohio valstijoj. morfijaus.

SOVIETŲ AGENTAI SUGAUTI 
KVIEČIŲ RINKĄ GRIAUJANT.

Rusijos bolševikai įsivėlė 
i naują skandalą. Jų agentai 
Amerikoje tapo sugauti 
kviečių rinką griaujant. 
Kad numušus kviečių kai
nas, rusų tekstilės sindika
tas Chicagoje į 4 dienas par
davė per 3 brokerius 7,500,- 
000 bušelių kviečių. Ir tai 
buvo taip vadinamas “short” 
pardavimas, kurį spekulian
tai vartoja kainoms mušti. 
Jie parduoda prekes, kurių 
visai neturi, bet parduoda 
tuo išrokavimu. kad kai
noms nukritus galės nupirk
ti tas pačias prekes daug pi
giau ir pristatyt jas pirkėjui.

Taip daroma netik su 
kviečiais, bet ir su Šerais ant 
Wall Streeto. Toks biznis 
yra legalus ir jis kas diena 
praktikuojamas, bet juo už
siima paprastai tiktai speku
liantai. Niekas iki šiol negir
dėjo, kad tokia spekuliacija 
užsiimtų svetimos valstybės, 
vpač bolševikų Rusija, kuri 
namie spekuliantus baudžia 
mirtimi. Bet Rusijos tikslas, 
parduodant čia kviečius, yra

Kanada Kelia 
Muitus.

Kanados valdžia laikinai 
pakėlė muitus ant įvežamų 
produktų, kad apsaugojus 
nuo svetimos konkurenci
jos savo šalies pramonę. Bet 
ne visų valstybių prekėms 
muitai vienodi. Anglijos 
produktai įleidžiami visai 
lengvai. Kitoms draugiš
koms valstybėms muitas 
truputį pakeltas. Aukščiau
sia muitas pakeltas Jungti
nių Valstijų prekėms. Jeigu 
šios šalies farmerys norės

aiškus: ji nori sudemorali- 
zuoti rinką. Rinkos demora
lizacija labai atsiliepia į ša
lies pramonę ir didina be
darbę. Maskva, matyt, kaip 
tik to ir siekia, nes kada 
žmonės nedirba, tai jos a- 
gentai gali lengviau komu
nizmo propagandą skleisti.

Maskvos agentas Belitz- 
ky prispirtas prie sienos jau 
prisipažino Amerikos val
džios atstovams, kad jis par
davęs Chicagoj 5,000,000 
bušelių kviečių, kurių jis 
niekuomet negalės iš Rusi
jos čionai parsitraukti ir pir
kėjams pristatyti, nes Rusi
jos kviečiams čia uždarytos 
durys. Vadinasi, jis turės 
pirkti atgal tuos pačius kvie- 

Ičius, kuriuos pardavė. Jeigu 
taip, tai kokiam tikslui rei
kėjo juos parduot? Ogi tam, tame Kanados muitų tarife 
kad numušus kainą, kad su- ' 
demoralizavus rinką.

Taigi gali būt, kad už to
kį sabotažą dabar visi bol
ševikų agentai bus paprašy
ti kraustytis iš kur jie atke
liavę.i

Baltimorės Kalėji
me Riaušės.

Marylando valstijos kalė
jime Baltimorėj anądien ki
lo riaušės. Kaliniai puolė 
vieną sargą, atėmė iš jo re
volverį ir leidosi bėgti. Prie 
kalėjimo vartų kiti sargai 
pastojo jiems kelią ir pradė
jo šaudyt. Kai kurie kali
niai šaudymo nusigando ir 
pakėlę aukštyn rankas pasi
davė, bet penki užsidarė 
skalbyklon ir turėdami su 
savim revolverį, pradėjo at- 
sišaudyt. Kova ėjo apie pus
valandį. Pagalios skalbyk
lon buvo įmesta keliatas ga- 
zinių bombų ir užsidarę te
nai kaliniai buvo suimti. Ši
toj kovoj buvo peršautas 
vienas kalinys ir vienas sar
gas.

Kada kalėjimo sienose pa
sigirdo šaudymas, apie ka
lėjimą prisirinko tiek žmo
nių, kad kalėjimą saugot 
buvo pašaukta 500 policma- 
nų- _______  ,

ANGLIJOJ 2,100,000 
BEDARBIŲ.

Londono žiniomis, Angli
joj dabartiniu laiku yra ne
mažiau kaip 2,100,000 žmo
nių be darbo. Ir nesimato jo
kių ženklų, kad padėtis eitų 
geryn.

NUŠOVĖ BANDITĄ.
New Yorko policija per

šovė vieną iš trijų plėšikų, 
kurie buvo įsilaužę kailių 
krautuvėn ir pavogę $15,- 
000 vertės kailių.

JURGI MOZURAiTĮ 
IŠTIKO NELAIMĖ.

Worcester, Mass. — Pe
reitą nedėldienį J. Mozurai- 
tis su savo šeimyna ir keliais

Advokatams taipgi nemaža 
pinigų reikės. Gal prisieis iš 

naujo aukas rinkti.
Bolševikų byla prieš SLA. 

pasibaigė labai negarbin
gai. Jie norėjo gauti milioną 
dolerių, o gavo špygą. Ne
gana to, jie turės da ir teis
mo lėšas apmokėti.

Jų skundas buvo išmestas 
iš teismo pereitą ketvergą, 
18 rugsėjo. “Naujienos” ra
šo:

“Ši byla pasižymėjo tuo, 
kad skundikai neįstengė net 
pagaminti tokį skundą, kurį 
teismas butų sutikęs nagri
nėti. Kiek kartų jų advoka
tai atėjo su skundu Į teismą, 
tiek kartų teisėjas jiems pa
reiškė, kad jų skundas “no 
good,” ne sulyg įstatymų 
parašytas, ir jie turėjo jį lo
pyti ir taisyti. Pagaliau, po 
trijų mėnesių lopymo, kada 
jie buvo pašaukti į teismą ir 
užklausti ką jie mano to
liau daiyti, tai jie pareiškė, 
kad jie nori visai ištraukti 
bylą.”

Todėl teisėjas jų skundą 
išmetė ir nusprendė, kad 
bolševikai turi užmokėti vi
sas teismo lėšas. Be to da 
Bimbos parapijonys turės 
apmokėti ir savo advoka
tams.

Šitokios liūdnos pabaigos 
komunistai nesitikėjo. Jiems 
rodėsi, kad jie galės čia gę- 
rai pasipinigauti. Jeigu jau 
viso miliono dolerių iš Susi
vienijimo jie ir nesitikėjo 
gauti, tai visgi manė šiokią- 
tokią dalį gausią. Be to, jie 
tikėjosi da ir aukų nemaža 
surinkti priešfašistiniam 
frontui gint. Dabar gi tų au
kų gal neužteks nei teismo 
lėšoms apmokėti.

Taigi galimas esąs daik
tas, kad komunistai mėgins 
da vieną bylą kelti, kad ga
lėtų daugiau aukų gauti. Nes 
be aukų jų lyderiai gali ba
du numirti.

Bet Chicagoje bylos at
naujinti jie jau nebegali. 
Taigi, jeigu pasipinigavimo 
tikslais jie nutars da vieną 
bylą kelti, tai jie kels ją vei
kiausia arba Pennsylvani- 
joj, arba New Yorko valsti
joj-

įvežti Kanadon svarą svies-; kitais draugais važiavo sa- 
to, tai jis turės užmokėti Ka-'vo automobiliu i “Aušrelės”- 
nados valdžiai 14 centų mui-,“Gabijos” pikniką Mavnar- to. p-- ’—- ’—- — 
30 centų muito, < 
kvietinių miltų—$1.35 mui
to. Taip pat pakelti muitai 
automobiliams, audeklams, 
odoms, mėsai ir kitokiems 
produktams.

Bažnyčios Šulas Pa
vogė Našlaičių 

Pinigus.
Richmondo mieste, Vir

ginijos valstijoj, tapo areš
tuotas stambus bažnyčios 
šulas ir doros komiteto na
rys Jonės. Jis taip pat veik
lus prohibicininkas. Jį kal
tina pavogimu $38,000 naš
laičių prieglaudos pinigų.

Bušeliui kviečių uždėta de. Viso vežime buvo 7 ypa- 
V- .7 > ^2 tos. Porą mylių už Marlboro

važiuotojas J. Norkaitis 
prarado kontrolę ir per ak
meninę tvorą nėrė stačiai į 
griovį. Ant laimės, visi va
žiavusieji liko sveiki, tiktai 
b- Mozuraitienei nepavojin
gai sumušė galvą ir nugran- 
dė koją. Mašina taipgi liko 
sveika, tik puolant per ak
menis sutruko į šmotelius 
“battery.” Važiuotojai išsi- 

draildžiamas prekių įveži- kėlė savo mašiną iš grio- 
mas iš tų kraštų, kurie ne- vio, gavo naują baterę ir nu- mainerių unijos 9-to subdist- 
prisidėję prie Versalės su- važiavo į pikniką, čia žmo- rikto prezidento Foxo byla, 
tarties. Tas taikoma ypač nes pasitikę sveikino juos kurioje jis buvo kaltinamas 
Sovietų Rusijai, kuri savo kaipo prisikėlusius iš numi- pasiglemžimu $11.000 uni- 
pigiais produktais gali už- rusių. į jos pinigų. Teismas rado jį
versti Kanados rinką. . « • Korespondentas, kaltu.

KANADA UŽDRAUS 
PREKIŲ ĮVEŽIMĄ IŠ 

RUSIJOS.
Ottavva. — Naujai paruoš-

UNIJOS VADAS PASI
GLEMŽĖ $11,000.

Benton. III. — Pereitą są
vaitę čia pasibaigė buvusio
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0 APŽVALGA 0
LIETUVOS JAUNIMAS.

Sakoma, kad jaunimas, 
ai tautos ateitis. Aišku kaip 
diena, kad mes mirsim ir 
>avo vietas užleisim jauna
jai kartai. Svarbu todėl, kad 
jaunimas tinkamai butų iš- 
mklėtas, paruoštas gyveni
mu. Todėl mes matom, kad 
Lietuvoj kiekviena politinė 
partija stengiasi iš jaunimo 
susikurti “jauną partijėlę.”

Taip, krikščionys demo- 
kratai susiorganizavo “pa- 

l vasarininkus,” "ateitinin
kus/’ "vaidelytes:” valstie
čiai liaudininkai susiorgani
zavo “Jaunimo Sąjungą:” 
socialdemokratai,—“žiežir
bą.” ir, pagalios, išplaukusi 
i viršų tautininkų partija su- 
nrganizavo “Jaunąją Lietu
vą,” pasikinkė šaulius, 'vil
kus” ir tt.

Žinodami partijų progra
mą, mes žinom ir kur eina 
vienos ar kitos organizaci
jos jaunimas.

. Šį kartą mums rupi pa
eina jaunieji

LIETUVIŠKI MONAR- 1 
CHISTAI.

“Naujienos” pagamino la-1 
bai gerą straipsnį apie lietu- Į 
viškus monarchistus. Jos pa-Į 
stebi, kad—

“Lietuvos tautininkų vai-1 
džia sugalvojo rengti dideles I 
iškilmes kunigaikščio Vytauto! 
500 metų mirties sukaktuvėms! 
pažymėti daugiausia tuo tiks-1 
lu, kad prie tos progos butų! 
galima paskleisti monarchiz- Į 
mo propagandą liaudyje. j 

“Lietuvos tautininkai yra I 
monarchistai. Jie yra priešai! 
žmonių valdžios ir nori, kadi 
žmones valdytų ‘Dievo patep-| 
tas’ karalius. Net ir po to. kai! 
Lietuva jau buvo pasiskelbusi I 
nepriklausoma demokratinė I 
respublika (1918 m. vasario 161 
dieną), tautininkai ir klerika-1 
lai jieškojo karaliaus Lietuvai! 
ir darė sutartis su nusibankru-| 
tavusiu vokiečių princu V ra-1 
chu, kuri jie norėjo pasodinti į I 
Lietuvos sostą, duodami jam I 
‘Mindaugio II’ vardą." I

Revoliucija Vokietijoj vi
sus “Dievo pateptinius” iš-1 
vaikė ir musų "patriotai”! 
pasiliko be karaliaus. Dabar 
jie vėl pradeda skiepti min
tį. kad tauta gali būt “lai-Į 
minga” tik tada, kai ją vesi 
už nosies koks nors “vadas.” 
Tuo tikslu jie ir tempia iš 
grabo 500 metų atgal mirusį 
Vytautą. Žiūrėkit, sako, ko-•7 <C 7 I

kia prie jo buvo galinga 
Lietuva! !

Bet Vytautas yra labai ne
tikęs argumentas, sako 
“Naujienos,” nes— i

“Viena, ta galybė, kurią ku
nigaikštis Vytautas suteikė 
Lietuvai, atnešė jai be galo 
daug nelaimių. Ta galybė buvo 
pasiekta amžinais karais, ku
rie suardė Lietuvą ekonomiš
kai ir kone pražudė tautiškai. 
Prieš Vytauto laikus Lietuvos 
valstiečiai buvo laisvi. Lietu
vos valstybė buvo nepriklauso
ma. Vytautui viešpataujant, 
žemaičiai pateko vokiečių kry
žiuočiams, o kita Lietuvos da-! 
lis atsidūrė po Lenkijos letena. 
Da ir prieš pat savo mirti. 
1430 metais. Vytautas, norė
damas gauti lenkų sutikimą 
vainikuotis karalium, savo pa
rašu patvirtino, kad Lietuva 
turi būt amžinais ryšiais su
jungta su Lenkija ir turi pri
imti Lenkijos tvarką administ
racijoje ir bažnyčiose. Pakliu
vus Lietuvai i vokiečių kry
žiuočių ir lenkų bajorų nagus, 
laisvi Lietuvos valstiečiai tapo 
paversti baudžiauninkais.

“Argi tai dabar, sukakus 
500 metų po tų liūdnų Įvykių, 
reikia ‘jubiliejų' švęsti?

“Antras dalykas, ar gali Lie-Įminklas.
tuvai pagelbėti, jeigu ji svajosi Pačios “Lietuvos Žinios” 
apie išplėtimą savo rubežių Į nekartą rašė, kad UŽUOt pa- 
Tiuo juros iki juros,' kaip kadĮminklus stačius, geriau butų 
svajojo (ir buvo beveik tą tik-jtuos pinigus panaudoti elge- 
slą pasiekęs) kunig. Vytautas ? I ty n U ir kitų prieglaudų Sta- 
Šitokioms svajonėms šiandien [tymui.
nėra jokio pagrindo. Iš visų 
pusių Lietuvai skersai 
stovi milžiniški priešai: 
ja. Vokietija, Lenkija... 
tai. kad Lietuva galėtų juos!jaunimui nepakeliui, 
nušluoti, nėra nei kalbos. Prie-j 
šingai, yra didelio pavojaus, 
kad tie priešai vieną gražią die-1 
ną pačią Lietuvą gali užpulti iri 
sudraskyti." i
Ir jeigu Lietuva butų ka-1 

da užpulta, tai joks “tautos Į 
vadas” jos neapgins, sako! 
“Naujienos.” Apginti ją ga-l 
Ii tiktai žmonės, kaip savoj 
laiku jie apgynė ją nuo ber
montininkų ir bolševikų. Į 
Bet žmonės guldo savo gal-! 
vas už savo kraštą tiktai ta-1 
da, kada jie žino, jog jie pa-1 
tys yra to krašto šeiminiu-1 
kai. Taigi, jei norima, kadi 
Lietuva butų stipri, tai rei-| 
kia įvesti tokią tvarką, kur 
kraštą valdytų ne karalius ar Į 
koks kitas “tautos vadas,”, 
bet patys žmonės.

Ardo Greituosius Karo Laivus
KELEIVIS Ru gsėjo 24, 1930.

Seattle uoste dabar yra ardomi du buvusieji kitą syk greičiausi Amerikos karo laivai, skrai
duolis "Huron" ir skraiduolis "Charleston.” Vieno jau nuardytas visas viršus, o kitas stovi 
šalia dar vielas. Juos griauia dėl to. kad jie išėjo iš "mados” ir nebeatsako šių dienų karo tech
nikai. *

Visa Lietuvos istorija, tai 
kova su kryžeiviais.

Mažai apsišvietę musų 
kunigužiai šūkauja: “Valio 
už Vytautą! Jis išgelbėjo 
musų tautą: jis įvedė Lietu
voje krikščionybę!”

Ištikrujų gi krikščionybė 
buvo didžiausia lietuvių tau
tai nelaimė. Ir nemanykit, 
kad taip sako paprasti “be
dieviai.” krikščionybės prie
šininkai. Ne: taip tvirtina 
visai bešališki kritikai, isto
rijos žinovai, žmonės visai 
ne mųsų tautos. Štai, pasi- 
klausykit, ką rašo savo kny
goje apie Lietuvą danų ra- 

Age Meyer Bene-

rios buvo susidėjusios da prieš 
krikščionybės erą. Nemaža tie
sos galima rasti ir lietuvių ko
vose su kryžiaus vyčiais. Vo
kiečių vyčiai buvo tiesiog nu
stebinti ir šėlo iš piktumo, kad 
lietuviai taip narsiai gynėsi ir 
nesidavė pavergti.

Tiesa, lietuviai 
meldžiai. garbino 
žmones aukodavo,

šytojas
dictsen:

žiūrėti, kur 
liaudininkai.

“Lietuvos 
štai ką:

"Rugpiučio
nimo s-gos Diržių—Bardiškių 
skyrius atidarė Bardiškiuose 
pastatytą Vytautui Didžiajam 
pagerbti paminklą.

"Paminklą atidaryti buvo 
pakviesta žinomas visuomenės 
veikėjas vyr. Tribunolo vice- 
pirmininkas p. Čepas, kuris 
atidarydamas pasakė gražią 

I kalbą, kurioje išaiškino prie- 
Į žastis ir darbus Vytauto D., už 

ką jam šiandien visa Lietuva 
atiduoda atatinkamą pagarhą. 
Po atidarymo. vietos jaunimie- 
tis žatorskis savo kalboje nu
piešė visus skyriaus darbus ir 
užsimojimus, nuo pat jo Įsikū
rimo iki šių dienų. Vėliau ėjo 
sveikinimai."

Toliau korespondentas 
pyksta, kad už tokius “kar
žygiškus” darbus jų nesvei
kino centro ir rajono valdy
bos. Ir tai vadinasi pažan
gusis jaunimas, kuriam

! “...valdžia po 17 gruodžio 
I perversmo veikimą labai truk- 
I do. pa v.: nuo 1927 m. nebuvo 
I duotas leidimas sušaukti susi

rinkimo, nors prašymų buvo 
I duota keliolika, bet nežiūrint i 

tai skyrius turi savo dideli 
knygynėli, radio priimtuvą ir 

| mano už kelių metų Įsigyti sa- 
I vo namus."
Į Jaunimo namus, kultūros 
Įžydinį, mano įsigyti tik pę 
I kelių metų, o šįmet “pažan- 
Igusis” jaunimas mėto pini
gus tokiems nereikalingiems 

[dalykams, kaip Vytauto pa-

Žinios” rašo

17 d. Liet. Jau-

DĖL ATENTATO PRIEŠ 
RUSTEIKĄ BUSIĄS KAL

TAS VOLDEMARAS.
Lietuvos klerikalų lei

džiamas “Musų Laikraštis” 
paduoda kai kurių smulk
menų iš prokuroro Kalvai
čio pranešimo apie buvusį 
jasikėsinimą nužudyti žval
gybos viršininką Rusteiką. 
Tą pasikėsinimą ruošę Vol
demaro “vilkai." kurių Lie
tuvoje esą da keli tūkstan
čiai, ir Voldemaras, kaipo 
jų dvasios vadas ir Įkvėpė- i 
as. busiąs kaltas kartu su 

jais.
“Musų Laikraštis" 

koja taip:
“P. Kalvaitis, užklaustas 

kas ši pasikėsinimą yra suren
gęs. atsakė, kad tai bus ‘Gele
žinio Vilko' organizacijos dar-1 
bas. ši organizacija, kaipo Vol
demaro šalininkai, dabar vei-l 
kia slaptai ir tų ‘vilkų' dar esą! 
Lietuvoje keli tūkstančiai.

“P. Kalvaitis pareiškė, kad Į 
suimtųjų yra 20. kurių kaltu-, 
mas šioje byloje yra jau tikrai j 
nustatytas ir jie traukiami tei-į 
smo atsakomybėn. Į ši sąmok-; 
slą yra įmaišytų šaulių, stu-j 
dentų ir kitų. Tarp jų yra Ma-i 
čiuika. Gineitis, buv. Voldema
ro adjutantas Virbickas, P. Po
žėla, K. Šileika, inž. Steikunas. j 
Gedminas ir kiti. Spėjama, kad 
šioje byloje bus kaltas ir Vol
demaras. Jis taip pat kartu bus į 
teismo tardomas."

negelbės. Gyvendami tarp 
apsišvietusių žmonių, kata
likai irgi šviečiasi. O apsi
švietę žmonės bažnyčion 
neina. Jiems sarmata lan
kyt tokią vietą, kur kalba
ma apie raguotą velnią, 
skambinami varpai, smilki- 
nami dūmai ir kitokie bur
tai daromi. Juk tai necivili
zuotų žmonių apeigos.

POPIEŽIAUS GENERO
LAI APSISKANDALIJO.

Popiežiaus kardinolai ir 
į kitokie dvariškiai įsivėlė į 
iskandališką finansinį šmu- 

pasa-igeli Italijoj, štai ką apie tai 
i sako žinia iš Romos:
J
-

Kaltinamiems dėl šito są
mokslo gręsia mirties baus
mė. Mes bijomės. kad Broo- 
klyno “Vienybės” redakto
rius negautų širdies ligos ši
tą žinią perskaitęs. Juk Vol
demarą jis skaito prie di
džiausių Lietuvos “didvy
rių.” Ir kaip gi dabar išro
dyt, jeigu tokį “didvyrį” 
tautiška žvalgyba pakars?...

Liaudininkai turėtų savo 
kėlioj auklėtinius pamokyti, kac 
Rusi- buvusių monarchų ir despo- 
Apie tų garbinimas pažangiam

“SANDARA” APIE “VIE
NYBĖS” FANATIZMĄ.
“Sandara” rašo:
“ ‘Vienybės’ redaktorius nu

siskundžia. kad. girdi, ‘Sanda
ra' ir ‘Naujienos’ didelėmis 
raidėmis pažymėjo apie nuver- 

' timą Peru diktatoriaus. Labai 
I gaila, kad mes užgavome ‘V.’ 
. redaktoriaus jautrią širdį. Mat 

mes nemanėm. kad jis taip bu- 
| tų Įsimylėjęs Į diktatūras. Bet 
| kas-žin kokiomis raidėmis pa

žymėtų jis apie griuvimą So
vietų Rusijos diktatūros?

, "Fanatizmo ligos apsireiški
mas. yra blogas ženklas.”

Taip, fašistiškas fanatiz
mas "Vienybėje” reiškiasi 
labai stipriai.

ŽMONĖS SARMATIJAS 
EIT BAŽNYČION.

Jau patys kunigai pripa-i 
žįsta, kad jų parapijonys 
sarmatijas vaikščiot bažny
čion. Davatkų “Drauge”' 
randam net patarimų, kaip 
tokius prie bažnyčios privi
lioti. Ten skaitome:

“Tokiems galima patart, kad 
gali nueit ar nuvažiuot Į kitos 
apielinkės bažnyčią, kur žmo
nės ir kunigai nepažysta, arba 
gali nueit i kitataučių katalikų 
bažnyčias, kol apsipras eit Į 
bažnyčią ir gaus drąsos pasi
rodyt viešai savo apielinkėje.

“Taipgi gerai butų išspaus- 
dint tokius lapelius-kvieslius į 
bažnyčią ir kaip kada nusiųsti 
neinantiems. Klebonai galėtų 
paskelbt bažnyčiose ypatingus 
pakvietimus neinantiems ateit 
i bažnyčią, kurios katalikai pa
sitaikius progai praneštų 
tiems neinantiems. Tr da kito
kių būdų galima rast, kad pa-| 
veikt i neinančius Į bažnyčią 
katalikus, kad jie pradėtų nu
eit.”

Bet šitie patarimai nieko

“Visų pirma skandalas iški
lo su nesenai įsteigta Praevi- 
dentia epdraudos kompanija, 
kurios generalinis vedėjas 
Marcelio Migone, praloto Mi- 
gone brolis, tapo pašauktas 
tieson dėl padarytu neteisėtu
mų su kampanijos pinigais. 
Kiti i bylą įvelti viršininkai 
yra: du papos Pijaus XI gimi
naičiai. būtent. Franco Ratti ir 
Eduardo Ugolini Persichetti, 
ir Romos kardinolo vikaro bro
lėnas Serafino Pompili. advo
katas ir kompanijos patarėjas.

“Sako, kad papa Pijus esąs 
labai susikrimtęs dėl Praevi- 
dentia kompanijos skandalo.

"Antras skandalas iškilo di
delėj F'ondi Rustici žemės pir
kimo kompanijoj, kuri prieš 
dvejetą metų prarijo kitą pa
našią kompaniją, vadinamą 
Bonifiche Pontine. Francesco 
Anselmi. kompanijos vedėjas, 
su savo sėbru Gino Clerica. esą 
pasiglemžę $350.000 Fondi 
Rustici pinigų. Anselmi tapo 
suimtas ir laikomas iki teismo 
kalėjime, o Clerici kažkur pra
nyko.”

Taigi pasirodo, kad ne 
vien tik lietuviški “dūšių ga- 

i nytojai” moka šmugelio 
I amatą.

KURPIAU, ŽIŪRĖK 
SAVO KURPALIO!...

Lvgiai šitokiu tonu kun. 
J. K. Miliauskas “Garse” 
duoda atsakymą “Darbinin
ko” rašytojui, kuris drįso jį, 
“LRKSA. dvasios vadą,” 
paklausti, kaip stovi katali- 

jkų Susivienijime “dvasiniai 
: reikalai.”

Šitokią atvogą kun. Mi
liauskas vadina tiesiog “pro
vokacija” ir sako:

“Tame matau musų kritiko 
bereikalingą susirūpinimą. Rei
kia žinoti, kad musų vadai pil
nai jau žino visos organizaci
jos pulsą ir jiems kur kas dau- 
giaus apeina ir rupi organiza
cijos taip moraiis, kaip mate- 
rialis stovis, kaip kitiems dėl 
to. kad jie neša atsakomybę 
prieš Dievą ir prieš tautą.”

Kitaip sakant: “Jukš, par
še ! Savo nosies prieš dvasiš
ką asabą nekelk!” Tai tikra 
artimo meilė ir krikščioniš
ka dvasia...

“MOTERYSTĖS SAKRA
MENTAS” IR “LAIS

VOJI MEILĖ.”
Norėdami atbaidyti žmo

nes nuo socializmo, kunigai 
į visuomet baugina juos “lai- 
jsvosios meilės” baubu. Jie 
Įsako, kad socialistai nepri
pažįstą bažnytinio šliubo, o 
be šliubo negalį būti šeimy
nos: be šliubo galinti būt 
tiktai “laisvoji meilė.” Jei
gu įvyktų socializmas, sako 
musų “dūšių ganytojai,” tai 
šeimyna tuo jaus iširtų, šian
dien vyras paimtų vieną mo
terį, lytoj kitą, poni trečią, 
ir taip toliau.

Ginčytis dėl šitos kunigų 
pasakos mes čia nemanome, 
nes jau nesykį ji buvo sumu
šta. Bet neprošalį bus paste
bėti, kaip puikiai “laisvoji 
meilė” plečiasi šventoj Lie
tuvoj, kur gyvuoja bažnyti
nis šliubas.

Štai ką apie tai rašo Lie
tuvos kunigų “Rytas:”

“Pas mus jau per dažni atsi
tikimai, kad vyras vienu laiku 
gyvena su dviem žmonom, ar
ba moteris su dviem vyrais. 
Tokių reiškinių yra jau ir kai
me. nežiūrint tuo atžvilgiu toli 
pralenkusiu musų miestų. O 
kasgi nežino tų ‘legalių persi
skyrimų.’ pakeičiant tikybą...

“Juk tai yra vieša paleistu
vystė. kurios negali pateisinti 
nei dorovė, nei visuomenė, nei 
valstybė.”

Žmonės apsiveda su vi
sais bažnyčios palaimini
mais ir sakramentais, bet jų 
gyvenimas vistiek yra “vie
ša paleistuvystė." Ir taip sa
ko pačių kunigų organas.

Tas kaip tik patvirtina 
socialistų aiškinimą, kad 
bažnytinis šliubas nėra ir 
negali būt šeimynos pagrin
das. Jus galit duoti šeimy
nai šliubą kas vakarą, bet 
jeigu vyras su moteriške ne
sutinka, tai meilės tarp jų 
vistiek nebus, šeimynos lai
mei reikalingos yra tam tik
ros sąlygos, kurių jokie “sa
kramentai” negali pava
duoti.

Ar Žinote, Kad—
Artistas Juozas Babravi

čius su savo jauna žmona 18 
spalių dieną išplauks jau 
Lietuvon.

Brazilijoj pradėjo eiti du 
lietuvių laikraščiai, sąvaiti- 
nis “Lietuvių Aidas” ir žur
nalėlis “Jaunųjų Žiedas.” 
Abudu eina iš vienos vietos 
ir kvepia fašizmo dvasia. 
Smetoną jie vadina “dakta
ru.”

Chicagietis Juozas Kri- 
paitis dovanojo Lietuvos 
Universitetui 10 tomų visuo
tinosios istorijos, “The Sto
ry of the Greatest Nations, 
by E. S. Ellis.”

Pianistas M. Yozavitas 
Chicagoje tapo pakviestas 
vesti “Birutės” chorą.

(Ištrauka)
DALIS V. 

prieš krikščionybę.

buvo stab- 
ugni, net 

ką daryda
vo ir daugelis kitų Europos 
tautų, bet gamtos atskirti nuu 
kitų tautų, lietuviai buvo ra
mus, darbštus žmonės ir netu
rėjo palinkimo prie karų ir di
delių žygių. Jų turtingas gin
taru pajūris, pilnos žvėrių gi
rios ir derlingi paupių kloniai 
išpradžių pradėjo vilioti pirk
lius. o paskui tuos atėjo plėši
kai ir užkariautojai.
Taip apie krikščionybės 

nuopelnus lietuvių liaudžiai 
kalba Age Meyer Benedict- 
sen. Jo knyga šituo klausi
mu buvo parašyta apie 42 
metai atgal ir danų kalboj 
užvadinta: "Tautos Atbu
dimas." Danų kalboj ji bu
vo atspausdinta 1895 me
tais, gi 1918 metais buvo 
išversta ir išleista anglų kal
ba Kopenhagoje. Iš anglų 
vertimo mes ir šitą ištrauką 
imam.

Kova
Lietuvių liaudies istoriją ga

lima prilyginti prie tos pagar
sėjusios Tycho Brahe’s žvaigž
dės. kuri per amžius nematyta, 
staiga .pasirodė padangėse, 
ėmė kas kartas vis daugiau ir 
daugiau šviesti, paskui vėl už
geso. nepalikdama po savęs jo
kios žymės. Lietuvos istorija 
pasibaigė tenai, kur kitų tautų 
istorija prasidėjo... Įvesta Lie
tuvoje krikščionybė buvo jai 
tas rūbas, kuris smaugte 
smaugė kiekvieną jos pastan
gą. kiekvieną žingsnį pirmyn. 
Krikščionybės laimėjimas bu
vo liaudžiai daugiau negu ne
laimė. r^s jis reiškė jos kriti
mą. galima sakyti net sunaiki
nimą ligi tūlo laipsnio.

Lietuvių kova prieš krikš
čionybę tęsėsi ištisus tris šimt
mečius. ir liaudis, pirma suski
lusi ir pakrikusi, šitoj kovoj 
prieš išorini priešą g, Ve 
taip susivienijo, kad pasiekė 
didelės galybės ir garbės, nors 
tai neilgai tvėrė, nes vėliau 
buvo pavergta. Visa lietuvių 
liaudies istorija, tai kova prieš 
krikščionybę.

Vieną tų laikų pavyzdi gali
ma buvo matyti tuomet Vil
niuje. Lietuvos sostinėje. Nuo 
pat Vilniaus įkūrimo iki jo 
puolimo, kas metai būdavo 
Įmūrijamas žinyčioje akmuo 
tų metų atminčiai; jeigu me
tai būdavo nelaimingi, tai ak
muo būdavo daromas kryžiaus 
pavidalo, nes krikščionybės už
plūdimas reiškė nelaimę.

Šituo likimu lietuviai tuo
met dalijosi ir su dviem kitom 
nelaimingom tautom, būtent 
latviais ir estais, kuriems krik
ščionybę skelbė vokiečių vy
čiai. šita kietakumščių miny- 
kų gauja po krikščionybės prie
danga eidavo tiktai svetimote
riauti. “Krikštyti” tuomet 
reikšdavo vergti ir žudyti.

Apie senovės lietuvių gyve
nimą ir istoriją žinių galima 
rasti vien tik vokiečių vyčių 
užrašuose ir tose liekanose, 
kurių galima rasti žemėje. Ne
sunku suprasti, kaip priešas, 
kuris nuolatos troško lietuvius 
sutriuškinti, aprašė juos savo 
raštuose. Pagal vokiečius mi- 
nykus. lietuviai turėjo būt ar
šesni sutvėrimai, negu lauki
niai žvėrys Vokietijos miškuo
se. Bet po valiai pradėta atras
ti senovės Lietuvoje padarytų 
daiktų liekanų. Pavasarį, kada kė lietuviai su lietuvaitėmis, 
vanduo išplauja susigulėjusius o 14 porų su svetimtaučiais, 
žemės sluogsnius. pradėta at
rasti ornamentų, ginklų ir ki
tokių įrankių tokio gero darbo,! tymas, kad kiekviena mer- 
kad žmonės, kurie juos darė.'gaitė prieš ištekėjimą priva- 
negalėjo būt kanibalai. Paga-:lo mokėti jau virti valgius, 
lios, kalbų tyrinėjimas parodė.! 
kad daug žodžių iš lietuvių

VISKO PO BISKĮ
Galvažudžiai, kurių už 

žudymą žmonių niekas ne
baudžia, sugalvojo savo a- 
matui daug pabūklų. Tik 
pažiūrėkit: šautuvas, elekt
ra, kartuvės, nuodingos du
jos. nuodai ir tt.

Šiomis dienomis Estijos 
legalus galvažudžiai susirū
pino naujomis žudymo prie
monėmis, nes aną kaitą nu
nuodytas Sergiejus Vasika- 
ko atgijo ir gyvena.

Ištrėmus Voldemarą iš 
Kauno, ponia Voldemarie- 
nė pirmiausia pasiskundė 
bolševikų atstovybei Kaune. 
Reiškia, tarp juodų ir rau
donų diktatorių yra broliški 
santikiai.

Kam tuomet “Vienybei”1 
su “Laisve” peštis?

Talmudas (žydų švent- 
knygė) sako, kad kada No
jus sodino vynuogės krūmą, 
gudrus šėtonas paliejo jį 
avies, liūto, bezozionies ir 
kiaulės kraujo mišiniu. Dėl 
to dabar pasigėrę žmonės 
pasidaro panašus į tuos gy
vulius.

TRUMPOS ŽINIOS
Per paskutinius 4 metus 

Brazilijon įvažiavo 405,622 
ateiviai. Tautų atžvilgiu jie 
dalijasi šitaip: portugalų 
142,788: japonų 45,308; ita
lų 35,245; ispanų 26,963; 
lietuvių 24.251; vokiečių 
21,131; lenkų 21,112; ru
munų 18,850; sirijonų 11,- 
255; jugoslavų 6,947.

I

Vienoje Amerikos lietu
vių parapijoje per 8 mėne
sius šįmet susituokė 33 po
ros, iš kurių 19 porų susituo-

Norvegijoj yra toks įsta-

Liepos pabaigoj, Lietu- 
kalbcs turi pasiskolinusios net vos fašistinė valdžia parda- 
senos civilizuotos tautos. Pa- vė miško už du milionu litų, 
vyzdžiui, daug lietuviškų žo
džių randama netik vakarų, 
bet ir rytų suomių kalbose. Tie ta 85,500 tonų durpių, 
žodžiai turėjo patekti pas suo
mius ne vėliau, kaip 2.000 me
tų atgal.

Bet iškalbingiausia 
garbę gina jų pačių dainos, ku- laikyti ir išmaudyti.

Pemai Lietuvoj pagamin-

Meksikoj įvedė priversti
ną maudymąsi. Įsakyta kiek- 

lietuvių vieną nešvariai atrodantį su-
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N. S. PITTSBURGH, PA. Jvus ji nuo Kriuklių turto,! WATERBURY, CONN. 
Kriuklio vaikas paliuosuo- ! kaipo nelegaliai vedusį Kunigai, fašistai ir Vytaut

j Kriuklienę. Čirvinską buvo 
i manoma traukti atsakomy- 
jbėn už daugpatystę, bet jis,

Jau esu rašęs, kad 11 me- matydamas kad gali būti 
tų vaikas, Walteris Kriuklis, blogai, prisipažino, kad bu- 
yra kaltinamas už pardavi
mą nuodingo munšaino, ku
riuo nusinuodijo žmogus. 
Walteris Kriuklis už tai bu
vo laikomas Juvenile korto 
priežiūroje nuo 19 rugpiu
čio iki 3 rugsėjo.

Rugsėjo 3 d. Walteris 
Kriuklis buvo paliuosuotas 
ir atiduotas jo sesers Mari
jonos Kriuklytės priežiūrai, 
o visas Kriuklių turtas per
vesta Pennsylvania Trust 
Co. Banko globai. Dabar 
bankas duos po kiek ten pi
nigų kas mėnesį užlaikymui 
nepilnamečių vaikų. Vaikus 
prižiūrės vyriausia sesuo 
Marijona Kriuklytė, 21 me
tų amžiaus da tik apie trys 
mėnesiai kaip iš Lietuvos at
vykus.

Kaip jau esu minėjęs, 
Kriuklio 3 vaikai ir 1 mer
gaitė yra likę našlaičiais ir 
buvo patėvio S. Čirvinsko 
globoje. Vaikų tėvas, Ado
mas Kriuklis, jau virš metų 
kaip yra miręs, o motina, 
Ona Kriuklienė, gegužės 27 
dieną apsivedė su S. Čir- 
vinsku ir trečioje dienoje po 
vestuvių nusižudė. S. Čir
vinskas liko ne tik prižiūrė
toju vaikų, ale ir Kriuklių 
turto. Kriuklių palikimas 
siekia $13,000.00.

S. Čirvinskas nors tik tris 
dienas tegyveno su Kriuk- 
liene, bet pagal Pennsylva- 
nijos įstatymus paveldėjo 
trečią dalį Kriuklių turto 
(Kriuklis mirdamas nepali
ko jokių palikimo popierų). 
Čirvinskas su Kriuklių vai
kais laikė štoriuką ir parda
vinėjo munšainą iki 19 rug
piučio, kuomet nuo jo nusi-, -
nuodijo žmogus ir čia prasi--Por^ automobinų. 
dėjo Čirvinsko 1 
Čirvinskas buvo apkaltintas 
ne tik už munšainą, ale naš
laičių kortas pradėjo rūpin
tis ir Kriuklių vaikų turtu.

North Side buvo visokių 
šnektų’: vieni kalbėjo, kad 
Čirvinskas pirm apsivedimo 
su Kriukliene buvo divor
suotas ir turi palikęs moterį 
su vaikais Chicagoj; kiti sa
kė, kad Čirvinskas neturi 
nei divorso, o tik taip pali
kęs moterį ir vaikus: pats 
Čirvinskas neprisipažino nei 
prie moteries, nei prie di
vorso ir sakėsi, kad pirmas 
jo apsi ved imas buvo su 
Kriukliene. Tos pasakos pa
siekė našlaičių kortą ir jis 
pasiuntė žmogų į Chicagą, 
pažiūrėti ar Čirvinskas turi 
moterį su vaikais, ar turi di- 
vorsą. čirvinskas vesdamas 
Kriuklienę Pittsburghe pri
siekė, kad jis tik pirmą kar
tą veda ir nėra divorsuotas.

žmogus nurodytu adresu, be kaitąs kapitalizmas,
jokio vargo atrado ir antrą kalti ir patys žmones, kad v. • i ° • ____  . kanitah^tiiQ įsrpnkn

tas, bet patėvis S. Čirvins- 
kas papuolė į trobelį.

vo vedęs ir pristatė divorso 
popieras nuo pirmosios pa
čios. Pagal divorso popieras, 
Čirvinskas yra divorsuotas 
su pirmąją žmona, Julijona 
Morkaite, Indianos valsti
joj, Lake County korte, 1919 
metais.

Reiškia, Čičinskas kalti
nimo už daugpatystę išven
gė, tik nežinia kaip bus su 
kreiva prisiega, ką imda
mas laisnius buvo prisiekęs.

Reporteris.

NEW BRITAIN, CONN.
Kaip čia lietuviai gyvena.
Labai retai matytis “Ke

leivyje” žinelių is New Bri- 
taino. Rodos, kad čia lietu
vių visai mažai ir jie nieko 
neveikia.

Bet čia lietuvių priskaito- 
ma apie 4,000 šeimynų ir 
apie keli šimtai pavienių. 
Čia yra kelios draugijos bei 
kuopos. Senesnės jų prade
da išnykti. Senesni draugai 
miršta, o jaunesni nesirašo. 
Komunistų yra apie pusė tu
zino, bet niekas jų nepaiso.

SLA. 34 kuopa.
Per kelioliką metų 34 kuo

pos iždininku buvo J. Mika
lauskas, sandarietis ir stam
bus biznierius. Už tai jam 
žmonės pasitikėjo ir vis jis 
būdavo išrinktas. Mat jis tu
rėjo 2 nuosavu namu, vieną 
mūrinį 6 familijų. Apačioj 
to namo turėjo įsitaisęs val
gyklą ir barbernę. Turėjo 
gesolino stotį ir porą štore- 
lių. Tik už tą vietą randos 
gaudavo per mėnesį su vir
šum du šimtu dolerių. Be vi
so ko, musų Jonas turėjo ir 

. Vieną 
trobeliai. j šventadienį, didelį ir vieną 
■ * • mažesnį, šiokiom dienom. Ir 

iš to didelio turėjimo, šian
dien musų Jonas nevertas 
! nei penkių centų.

Žmonės šneka visaip. Vie
ni sako, kad Mikalauskas 

! nunešęs žmonių pinigų apie 
$20.000. Sako, tuos pinigus 
buvo susižyčijęs iš darbinin
kų lietuvių. Be to, jis, sako, 

į ir SLA. 34 kp. nusinešė apie 
*$178, o 4-to apskričio suvir
tum $1,000.

Darbai.
Šiuom tarpu New Britaine 

dirba tik po 3-4 dienas į są
vaitę ir tik po 8 valandas į 
dieną. Mokestis numuša po 
$2.00 į dieną. Taigi ir dir
bant jau negalima pragy
venti.
100 šeimynų.
bėdavoja, n j**- |,vvui1 
pinigų ir ketina pakelt tak
sas, bet šįmet ir taip žmonės 
nesumokėjo vieno miliono 
taksų.

Miestas sušelpė apie
Miesto ponai 

kad ir jie neturi

Kunigai, fašistai ir Vytautas
Rugsėjo 1 d. kunigas Va

iantiejus su tūlų biznierių- 
fašistų pagalba, surengė, 
taip vadinamą, “Vytauto pri
ėmimą į šventųjų tarpą.” Iš 
ryto, Vaiantiejus suvarė vi
sas savo bv.riutes į bažnyčią 
ir atlaikęs už Vytauto dusią 
mišias, apšaukė jį šventuo
ju. Po pietų nusiuntė visus 
parapi jonus, vyčius ir davat
kas į miesto svetainę, Har- 
mory. Ėjo kaip avių kaimi
nė, buriu. Vyčių generolai 
kunigai paskui važiavo au
tomobiliuose susėdę.

Reikia pasakyti, kad Va- 
lantiejaus parapijonų dide
lė mažuma dalyvavo tose iš
kilmėse. Visą tą armiją su
darė suvaryti iš kitų miestų 
kunigų tamsios davatkos. 
Čia jų buvo iš Hartfordo, 
New Britaino, Bridgeporto, 
New Haveno, Ansonijos ir 
kitų miestų. Dalyvavo apie 
2,500 žmonių. Iš Valantie- 
jaus svetainės kaip išėjo, tai i 
kitų miestų parapijonai bu
vo užmauti kokiomis lai jar- 
mulkomis. Taip kad buvo 
panašus į kokius tai gamu- 
las, o ne į žmones. Dar ge
rai, kad nors policija nelei
do eiti per miestą, bet nuva
rė pro gelžkelį ir dirbtu
ves; tai nors amerikonai ne
matė.

Nors svetainę miestas da
vė veltui, tečiau įžangą kiek
vienas turėjo mokėt po 35c. 
Į svetainę suėjus dar reikė
jo laukti pusė valandos. Vy
čių načalstva, turbut, buvo 
nuėjus dar į hotelį ant arba
tos. Pagalios, pasirodė ir 
Vaiantiejus su savo štabu: 
pustuzinis su atbulais kal- 
nieriais ir tiek pat biznierių- 
fašistukų. Jų tarpe buvo ir 
Smetonos atstovas, ponas 
Balutis.

Vaiantiejus pamelavo. Jis 
garsino bažnyčioj ir ant pla
katų, kad kalbės Waterbu- 
rio miesto majoras ir valsti
jos gubernatorius Trombui. 
Tečiau nei vienas iš jų čia 
nebuvo, tik buvo atsiuntę į 
savo vietą po kitą ypatą. Bet 
Vaiantiejus, vietoj perstatyt 
publikai kas jie per vieni, jis 
vieną titulavo “majoru,” o 
kitą “gubernatorium.” Reiš
kia melavo antru kartu.

Tarpais dainavo Valan- 
tiejaus Vyčių choras. Vienas 
choristas, matyt, jau buvo 
gerai paėmęs ant “drąsos,” 
nes šoko ir dainavo kartu. 
Taipgi dainavo ir panelė 
Katkauskaitė iš Hartfordo. 
Ji sudainavo apie tris dai
nas. Turi gana gražų balsą. 
Reikia pastebėt, kad panelė 
Katkauskaitė sudainavo vie
ną labai netinkamą dainą, 
kur paniekinami žydai. Tas 
gerai dainininkei netinka. 
Tai savęs pažeminimas, o ne

[žydų. Jokis save gerbiantis 
'žmogus, ypatingai inteli
gentas to neturi daryti. Ga
limas daiktas, kad tokią dai
ną p-lei Katkauskaitei pa
rinko patrijotai — smetoni- 
ninkai.

Tarpe kitų juodvarnių 
kalbėjo ir kunigas Smulki 
tys. Toliau, Vaiantiejus per
statė p. Balutį. Tareila ėmė 

i abiem rankom mosuoti, kad
stotusi visi, tečiau didžiuma 
nesistojo. P. Balučio kalba 
mažai kas įdomavo ir-pub
lika pradėjo skirstytis.

Ten Buvę*.

I

kapitalistus išrenka.
Dzūkelis.Čirvinsko moterį, gyvenan

čią su dviem vaikais: mer
gaitė 16 metų ir vaikas 14 
metų. Čirvinskienė prisipa
žino, kad ji turinti vyrą 
Pittsburghe, bet ji neprisipa
žįsta, kad jinai yra divor-|VW „ _
suota. Buvo jieškoma Chi- mažai. Vienok bendroji be- 
cagos kortuose Čirvinsko d i- darbe pasiekė ir mus. Kai- 

kurios dirbtuvės visai nedir
ba, kitos gi dirba po 2—3 
dienas į sąvaitę. Tūkstančiai 
žmonių vaikščioja be darbo. 
Čia randasi ir lietuvių: apie 
30 šeimynų ir keliatas pavie
nių. Lietuviai miega ir vi
suomeniškoj dirvoj nieko 
nebeveikia. Čia, žinoma, pri
sideda ir bedarbė. Visą žmo
gaus linksmumą, visą jo 
smagumą — prarijo bedar
bė. Negali gi būti linksmi 
nei darbininkai bedarbiai, 
nei jų šeimynos, kuomet ba
do šmėkla žiuri jiems į akis.

A. Arman.

vorso rekordų, bet nerado. 
Buvo surasta, kad Čirvins- 
kai apsivedę Cook paviete, 
miestelyje Hegevvisck, Ilk, 
ir šb’ubą ėmę lenkų bažny
čioj, 17 metų atgal. Tolesnis 
tyrinėjimas parodė, kad Čir
vinskienė jau su 5-tu vyru 
vedus. 4-to vyro vardas J. 
Poškus. 5-to vyro vardas J. 
Ripalius. Ji, sako, pagyvena 
kiek laiko su vyru ir vėl pa
simeta. Čirvinskas buvęs 
pirmas jos vyras.

Nesuradus Čirvinsko di
vorso rekordų, buvo daro
mi žingsniai, kad paliuosa-

naudingą darbą ir kuo skait- Į neatšaukia per laikraščius.1 
lingiausia atsilankytų.

J. Virbickas.

PHILADELPHIA, PA. 
Tautinės parapijos reikalai.

“Keleivio” 36 num., koks 
tai K. S. rašo apie tautinę 
lietuvių parapiją. Jo rašte 
yra daug nenuosakumo ir 
todėl verčia mane jo raštą 
pataisyti. t

Darbo pradžia buvo sun
ki, bet mes dirbom ir dabar 
turim puikiausią parapiją, 
kapines, puikų vasarnamį 
ir tt. Vienok yra žmonių, 
kurie dėl asmeninės ambi
cijos, ar kitais sumetimais, 
kaip K. S., šmeižia ii- pur
vais drabsto valdybą.

Man rodos, kad K. S. sa
vo laiku buvo vienas iš tų 
“tūzų” ir dabar pyksta, kad 
jis nėra jų tarpe. Bet žmo
nės nenori amžino “tūzo” ir 
jie išsirenka naujus sau va
dus, duodami aniems pasil
sėti.

K. S. sako, kad pasklidus 
gandams, jog parapijos val
dyba kapines nupirko sau, 
nebuvo sušaukta susirinki
mo. Tai netiesa. Masinis su
sirinkimas įvyko liepos mė
nesy, 1928 m. Čia buvo vis
kas parodyta ir dalykas išsi- 
rišo teigiamai. Šitam susi
rinkime buvo ir p. K. S. su 
Šliku, tik jų kalbos niekas 
nenorėjo klausyti, todėl, iš
vadinę susirinkusius “lauki
niais” — išdulkėjo per duris.

Toliaus K. S. verkia, kad 
senoji valdyba, viens po ki
tam, atsitraukė nuo veiki
mo; o girdi, nauja valdyba 
viską padarė naujai: net ir 
konstituciją pataisė. Mano 
supratimu, senoji valdyba 
turėjo prasišalinti, nes ma
žai tedirbo, o naujoji, ir pats 
K. S. prisipažįsta, kad net ir 
svetainę pastatė į 6 mėne
sius.

K. S. pasakoja, kad per 
svetainės krikštynas jis ne
gavo už kurną pabūti, nes, 
girdi, pinigų reikėjo. Ar tai 
ne žiopla? Suprantama, kad 
mes rengiam piknikus ir 
stengiamės, visokiais bu
dais, padaryti daugiau pini
gų. Tą ir visos draugijos da
ro. ir jeigu K. S. neturėjo pi
nigų, tai nebuvo kurnu: bu
vo tas, kas turėjo, o mes per 
savo parengimus padarom 
šimtus dolerių pelno.

K. S. sako, kad negali 
gauti pertaisytos konstituci
jos be $3.00. Žinoma, jei ne
busi parapijonas, neužsimo
kėsi $3.00, tai ir negausi nei 
K. S., nei kitas.

Toliau K. S. verkia, kad 
20 liepos per pikniką nu
traukė paveikslus ir fotogra-

'paėmė keliolika draugų, ir 
tą, svetimtaučio fotogi-afis-

PITTSBURGH, PA. 
Musų naujienos.

J. Semsis pentino J. Kaz
lausko namų stogą ir kris
damas užsimušė ant vietos. 
J. Semsis seniau buvo gana 
veiklus socialistas. Socialis
tams skilus, jis nusivertė su 
komunistais. Ginčuose su ki
tų pažiūrų žmonėmis, argu
mentuodavo kumšti m ir S. 
Bakanui buvo juodas akis 
padaręs L. M. D. knygyne. 
Buvo vedęs, bet jau senai su 
žmona negyveno. Turėjo ge
rą darbą, nes mokėjo prižiū
rėt boilerius, bet mylėjimas 
“mėnesinės” perdaug žmo
gų subankrutino. J. Kazlau
skas šiek tiek suteikdavo 
darbo tai prie stubų, tai ant 
farmos ir taip žmogus už
baigė dienas netikėta mir- 
čia. Rugsėjo 8 d. palaidotas
L. T. kapinėse, nes ten turė
jo šėrą nusipirkęs. Laidotu
vėse dalyvavo ir duktė, kuri 
buvo atvažiavus iš Cleve- 
lando, Ohio.

Vasara ir piknikai baigė
si. Žmonės gausiai lanko pa
skutinius piknikus. 7 d. rug
sėjo įvyko šv. Jurgio parapi
jos piknikas. Žmonių pilna, 
visi linksminasi gražiam 
ąžuolyne. Nuvažiavau pa
žiūrėt į L. M. D. Adomo 
Sodną, čia ir tas pats: žmo
nių pilna ir visi linksminas, 
dainuoja kad net giria skam
ba. Sąvaitę pirmiau tam pa
čiam Adomo Sodne atsibu
vo draugiškas Lietuvių 
Vaizbos Buto piknikas (bes- 
kių piknikas). Vaizbos Bu
tas tą išvažiavimą darė tik 
supažinimui narių ir jų šei
mynų. Dalyvavo ir narių 
draugai. Buvo gana links
mas pasilinksminimas.

Sandaros kuopų sąryšis 
nutarė rengti vakarienę L.
M. D. svetainėj, paminėji
mui savo 5 metų gyvavimo. 
Vakarienė atsibus nedėlios 
vakare lapkričio 9 d.

Gerai turėt darbščių mo
terų, nes jos vis ką nors gero 
sumano.

Beje! Pirmas balius Lie
tuvos našlaičių naudai bus fistas užrašė “L. R. K.” Tai, 
rugsėjo 27 d. L. M. D. sve- girdi, jau dabar good bye; 
tainėj, 142 Orr street. Būt Vytauto parkas paliko ry- 
gerai, kad visi paremtų tą miečiams. Girdi, tyli visi,

I

CLEVELAND, OHIO.
V. Kudirkos draugijoje.

Rugsėjo 5 dieną buvo mė
to padalytą klaidą, kiekvie- į nėrinis Dr. V. Kudirkos pa- 

šalpinės draugijos susirinki
mas. Jį vedė vice-pirminin- 
kas J. Brazauskas. Perskai
tytas ir priimtas praeito su
sirinkimo protokolas. Iš
klausyta ir priimta ligonių 
lankytojų raportai. Susirin
kimas buvo tvarkiai veda- 

jmas. Tik tiek čia noriu pa- 
i sakyti, kad musų draugijos 
j narių tarpe yra ir apsileidu- 
tsių žmonių.

Vienas narys atsišaukė 
reikalaudamas pašalpos iš
mokėti už jo ligą. Draugija 
nieko nežinojo apie jo sirgi
mą. Jis pasakojo, kad buvęs 
ligonbuty ir jam išėmę vie
ną akį ir jis sirgęs tris sąvai- 
tes. Žmogelis atrodo tikrai 
suvargęs, bet buvo girdėti, 
kad viskas paėjo nuo gėri
mo ir blogo užsilaikymo.

Toliau, jis buvo paklaus
tas kur dabar gyvena? Žmo
gus atsakė, kad jau apie 6 
mėnesius gyvena be namų, 
būna ant Dievo valios. Galų 
gale, keli draugai pasisiūlė, 
kad jie gali pagelbėti jam 
gauti vietą miesto farmoje, 
bet jis to nenorįs, žinoma, 
ten baltakės negalės gauti. 
Gaila, kad ir iš lietuvių yra 
tokių žmonių, kurie patys 
sau ir kitiems vardą gadina.

John Jarus.

nas gali pats pataisyti. Dėl 
tokių menkniekių mes ne
manom laikraščiuose rašinė
ti. Tas dar nereiškia, kad 
Vytauto parkas, ar parapija, 
nužengia pas rymiečius.

K. S. sako: rugpiučio 11, 
girdim, kad Vytauto parkas, 
su visais namais, nabašnin- 
kais ir tt., parduota ant 
sheriff sale, už neapmokėji- 
mą taksų. Ir, girdi, taip pi
giai — tik už $300. Ar be
reikia kvailesnio pasaky
mo? Ne, vyreli! Tautinės pa
rapijos bankroto tamsta ne
sulauksi. Dabartiniu metu 
kasoje mes turim $2,000 ir 
todėl galim apmokėti ir tak
sas ir Mockui su Braziu, jei
gu butų reikalas jiems ap
mokėti.

F. Namix. 
1532 Pearl st.

GREAT NECK, N. Y. 
Gabus vaikas.

Čia yra nepaprastų gabu
mų vaikas, Stanislovas Kur- 
pavičius. Jis yra tik 6 metų 
amžiaus ir jau labai gerai 
skaito visokias knygas, ang
lų ir lietuvių kalbose. Skaito 
taip pat ‘‘Keleivį” ir labiau
sia myli skaityti Maikį su tė
vu. Jaunas musų lietuvys ge
rai ir rašo. Reikia laukt iš jo, 
gero lietuvio. Rep. j

į

KANADOS LIETUVIAI

PEORIA, ILL. 
Ir pas mus bedarbė.

Peoria gana didelis mies
tas ir dirbtuvių čia yra ne-

|Asi Daiktai yra išbandyti su 
rezultatais. Jeigu La Touraine 
nebūtų tokia gera kaip mes sa
kome, tai ji niekad nebūtų išlai
kiusi per trisdešimtis metų savo 
pozicijos kaipo Naujos Anglijos 
geriausia kava.

ĮaTouiaine *1
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ŽODIS WINNIPEGO LIE
TUVIAMS DARBININ

KAMS.
Skurdaus gyvenimo ver

čiami apleidome savo gimti
ni kraštą. Tikėjomės, kad 
atvykę Kanadon pagerinsi
me savo gyvenimą. Atvažia
vo ne vienas ir tokių, kurie 
Lietuvoje daug vargo nema
tė. Pirmieji, tai proletarai. 
Jie nieko čia nelaimėjo, bet 
nieko ir nenustojo. Jie tik 
nusivylė savo viltyse. O ar 
juos išnaudoja Kanados 
buržuazija, ar Lietuvos buo
žė kaili jiems lupo, tai skir
tumas mažas.

Daug blogiau jaučiasi tie, 
kurie palikę neblogą gyve
nimą Lietuvoje tikėjosi čia 
aukso kišenius prisipilti ir 
grižus Lietuvon da plačiau 
užgyventi. Bet kadangi šito
kių yra nedaug, tai apie juos 
ir nekalbėsime daugiau.

Klaidinga ir netikslu bu
tų manyti, kad mes, darbi
ninkai, atvykę Į svetimą ka
pitalistinę valstybę pagerin
tume savo būvi. Savo gyve
nimą darbininkai pagerins 
tiktai pakeitę buržuazinę 
santvarką. Bet kaip? Pra
šyti Dievo malonės, ar bur
žuazijos, laukti kad kas tą 
netikusią sistemą mums pa
keistų? Juk tai bergždžios 
mintys ir gryna nesąmonė 
butų.

Mes, darbo žmonės, pasi
rinkome visai kitokį kelią— 
kovos kelią. Praeitis gyvais 
pavyzdžiais mus mokina, 
kad tik kovos priemonėmis 
galime pagerinti savo būvį. 
O apsišvietę, tvirtomis orga
nizuotomis jėgomis, sąmo
ningai vedant kovą, mes tik
rai laimėsime. Laimėję ko
vos frontą su buržuazija, 
mes pastatysime socialistinį 
pasaulį, kuris nelygybės ir 
skurdo visai nežinos. Iš to, 
kas čia pasakyta, nereikia 
daryti išvados, kad mes tą 
darbą pradėsime pirmieji. 
Darbas pradėtas ir musų 
draugai darbininkai vienur 
lėčiau, kitur stropiais žings
niais žengia pirmyn prie ga
lutino laimėjimo.

Todėl nežiūrint kur mes 
gyvename, turime eiti socia
listiniu keliu. Nors mums 
Kanadoje sąlygos sunkios, 
tečiau kiek jos leidžia, turi
me dirbti. Mes žinome, kad 
neapsišvietus, toks darbas ir 
sunkus, ir negalimas. Bet 
kaip apsišviesti? Mokyklos- 
na eiti nėra laiko ir lėšų; 
pagalios, mokyklose nemo
ko to, kas mums yra svar
biausia ir būtiniausia. Bet 
lavintis mes galim, ir štai 
kaip. Mes žinome, kad po 
vasaros darbų, žiemą dau
giausiai susikoncentruoja 
visi į miestus. Daugiausia, 
kiek man teko matyti, per
sėdi dienas ir naktis prie 
kortų. Nemaža lanko paleis- 
tuvybės namus, kurių ant 
kiekvieno stiyto yra.

Neduosit man meluoti, 
kad prie tokių žemų pramo
gų netik brangų laiką pra
leidžiate, bet nemažai išlei
džiate ir dolerių. Arba štai, 
žinau kelis atsitikimus, kur 
lankydami prostitutes nusi
pirko sau biaurias ligas. 
Daugeliui teko ir policijos 
‘'viešbutyje” pernakvoti, o 
tokia nakvynė taip pat ne 
Pigi-

Taigi, ar nebūtų kultūrin
ga, naudinga ir gražu, kad 
kiekvienas lietuvys darbi
ninkas užsisakytų darbinin
kišką laikraštį, lankytų dar
bininkiškus susirinkimus, 
vakarėlius? Visų pirma, iš 
laikraščių išmoksime vesti 
kovą už būvį, sužinosime ką 
veikia ir kaip gyvena musų 
broliai Lietuvoje ir kituose 
kraštuose. Išmoksime savis
toviai protauti ir tuomi pa
dėsime draugams statyti 
gražų pasaulį — socializ
mą.

Draugiškuose, padoriuo
se ir linksmuose vakarėliuo
se praleisime linksmai laiką. 
Tad susipraskime ir pa
skelbkime tamsumui karą.

Gyvenimas eina, kas su 
juo nesuskumba, tas palieka 
vienas.

J darbą draugai kanadie
čiai!

J. Novogrodskas.

i
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—Tegul bus pagarbin

tas... Ko tu taip žiuri į ma
ne, Maike?

—Žiuriu. kad tavo nosis 
murzina.

—Gali būt, vaike. Bažny
čioj buvau.

—Aš girdėjau, tėve, kad 
bažnyčioj kunigas kartais 
pelenų pila parapijonims 
ant galvų, bet negirdėjau, 
kad nosis purvintų.

—Nosis, vaike, pati susi- 
dortina. kada pasilenki iki 
padlagės.

—Tai kam taip žemai 
lenktis?

—Taip reikia. Prieš Die
vo majestotą žmogus turi 
nusižeminti.

—Jeigu taip, tai kodėl ne
nulipti Į skiepą?

—Meiks no difrens. Mai
ke. Kad ir Į skiepą nuliptum, 
o galvą vistiek turi nulenkti.

Patarimai Farmeriams

5KELEIVIS

Lietuvos Konsulato Pranešimas. PARDUODU MALKAS
kieto medžio, supiaustytos $12.00 

kortas. .Maišytos — $10.00 kortas. 
Malkos sausos, pats nuvežu. Galit 
šaukt per telefoną: Holden 46, ring 5.

JOHN KATUNAS (41)
Steriing Road. Quinapoxet, Mass.

Dėl Kąsnio Duonos 
—į Armiją.

“Federated Press” prane
šimu, New Yorke kasdien 
po 300 bedarbių užsirašo ir 
stoja armijon bei laivynan.

Naujokų ėmimo pirmi
ninkas korespondentui pa-

Vatikanas praneša, *kad 
juodoji popiežiaus armija 
turi 310,000 kunigų.MOKSLO SRITY

*

VISOKIOS ŽINIOS
NAUJOVIŠKAS LAIK

RODIS.

bi

Oaklanuo mieste. Californi- 
joj. yra pastatytas vienoj aikš
tėj naujoviškas laikrodis, kuris 
yra varomas elektra ir nakties 
laiku apšviečiamas gazu. Sako
ma. kad kito panašaus laikro
džio niekur pasauly nėra.

s

Ekonominiu informacijų 
teikimo tvarka.

Vaizbos Butų organizavimo 
reikalais ir kitais ekonominio 
pobūdžio reikalais informacijos 
teikiamos per spaudą. Tas infor
macijas davinės tai Lietuvos 
Generalinis Konsulatas, tai A- 
merikos Lietuvių Ekonominis 
Centras, tai atskirų Vaizbos Bu
tų valdybos. Ekon. Centro infor
macijos bus ženklinamos raidė
mis : A. L. E. C.

Pageidaujama: kad Vaizbos 
Butų sekretoriai darytų sau to
kių pranešimų ištraukas, kad 
galėtų informuoti visus kitus 
Vaizbos Buto narius ir nereikė
tų gaišinti laiko susirašinėji
mui.

II. A. L. Ekonominio Centro 
adresas.

Kaip yra visiems žinoma, lai- 
bllVO paklaustas, kodėl jis ke pirmosios Am. Liet. Ekonom.

I.

PIKNIKAS!
SUŠELP1MUI NAŠLAIČIŲ 

Rengia Trys Draugijos: D. L. K. Kei
stučio, Sus. L. Šv. Kazimiero 

ir Gedimino.
RUGSĖJO-SEPT. 28, 1930, 

Munchback’s Parke, 
Roslindale, Mass.

Mes savo globoje turime keletą 
mažų našlaičių, kurių tėvai yra mirę 
ir jie neturi iš niekur jokios pagelbės 
Viršminėtos draugijos surengė šį iš
važiavimą ir koks pelnas nuo to liks, 
tai skiriamas tų nelaimingųjų sušel- 
pimui.

Todėl visi apielinkės lietuviai pra
šomi atsilankyti ir paremti tą labda
ringą darbą. Kviečia KOMITETAS, leidžia.

Kaip pajauninti senus vai
sinius medžius.

Seni

Vištų pagerinimas.
.^.a^ turėti dėslias vištas, 

Seni vaisiniai medžiai'reikia kasmet jas atrinkti, 
duoda daug mažiau vaisių, I Kurios anksti šeriasi, reikia 
o pagaliau ir visiškai paliau
ja veisęsi. Tokius medžius 
reikia pajauninti, o jie vėl 
pradės duoti vaisių. Tam 
'tikslui reikia sutrumpinti vi
sas stambesniąsias šakas per 
pusę jų ilgumo, arba nors 
trečdaliu. Bet nereikia trum
pinti visas šakas vienais me
tais, nes tas gali pakenkti 
medžiui. Geriausia trumpin
ai per kokius 3—5 metus, 
nupiaustant kasmet atatin
kamų šakų dali. Trumpinti 
pirmiausiai reikia mažiau
siai reikalingas šakas. Ša
kas reikia piauti palei išau
gusias iš jų jaunas, stiprias 
šakeles. Žaizdas užtepti me
džių tepalu. Piuklu piautas 
šakas reikia nulyginti pei
liu, o jau paskui aptepti. Iš 
sutrumpintų šakų išaugs 
daug ūgių. Iš tų ūgių reikia 
palikti tik reikalingieji vai
nikui atnaujinti, o kitus, ne
reikalingus. nupiauti.

Patogiausias laikas jau
ninti medžius kovo mėnuo.

pašalinti. Reikia pasilikti 
tik tas, kurios daug vėliau 
pradeda šertis ir kurios 
anksčiau pavasari pradėjo 
dėti.

Keičiant vištai plunksnas, 
ji labai sumenkėja, todėl tuo 
laiku vištos reikia geriau 
šerti. Kiaušinius perėjimui 
reikia imti dėsliausių vištų. 
Ir ilgiau vištų nereikia lai
kyt, kaip 2 metu, nes paskui 
jų dėslumas eina mažyn.

užtinkama; taip mažai, kad 
visas jo kiekis matuojamas 
tik gramais. Todėl be galo 
brangus.

Radiumas yra gana sun
kus, švino išvaizdos ir stip
riai spinduliuojąs metalas. 
Jo spinduliai nematomi. 
Pats to metalo spinduliavi
mas pasireiškia tuo, kad iš

—Jes. Maike, vaiske ki
taip negali būt.

—Na. o kodėl jus negalė- 
itumet taip savo Dievą gar
bint? Juk žydai taip daro. 
Jie garbindami savo Dievą 
neklaupia ir galvų nelenkia. 

. Jie net kepurių savo bažny
čioj nenusiima.

—Bet kas nori būt žydu, 
'vaike? Juk žydas į dangaus 
karalystę neis.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve. kad jeigu tokia karalys- 

i tė kur nors yra. tai žydas te- 
. nai pirmutinis įlys ir pirmu
tinę vietą užims, nes ir Die- 
ivą garbindamas jis laiko sa
vo galvą aukštyn pakėlęs ir 

'žiuri, kad jo neapgautų.
—Ne. Maike. žvdas i dan- 

įgų neis, ba jis nekrikštytas.
—Jeigu tu taip manai, tė

ve. tai tu apsigausi, 
dai taip • pat turi

Jaunų kalakučiukų 
auginimas.

Užauginti jaunus kalaku- 
čiukus nėra taip sunku. Rei
kia tik prižiūrėti, kad vieta 
kur jie laikomi butų sausa ir 
šilta ir nebūtų skersvėjo. 
Jeigu šiltai jaunų kalaku
čiukų negalima užlaikyti, 
reikia juos perinti kiek vė
liau. Jauni kalakučiukai 
mėgsta pasivaikščioti po 
lauką. Tik nereikia jų leisti 
laukan kada dar yra rasa, 
arba tuojau po lietaus, nes 
drėgnumas jiems kenkia ii 
jie pradeda dvėsti.

Lesinant kalakučiukus ne
galima lesalą pilti ant kiete 
daikto kaip antai: ant len
tos, nes jie sugadina sau 
snapelius. Geriausia duoti 
lesalą ant kokių vailokų, ar
ba kad ir ant žemės, bet rei-

O kaip žemai reikia ją kajp jr ktikybų
lenkti?

—Palenkti reikia tiek, kad 
sėdynė butų aukščiau.

—Reiškia, protas turi eit 
žemyn, o sėdynė aukštyn.

—Jessa.
—Ir tu sakai, tėve, kad tai 

reiškia Dievui garbę?
—Šiur. Maike.
—Žinai, tėve, jeigu aš bu

čiau Dievas ir tu išstatytum 
man savo užpakalį, tai aš 
paleisčiau i tave žaiba.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai yra įžei

dimas. Tiktai piemenys ir 
tamsios kaimo moterys, ka
da susipyksta ir nori savo 
priešą Įžeisti, tai pasilenkia 
ir parodo užpakalį. O tu, tė
ve, Dievui tokią negarbingą 
vietą rodai. Juk už tokį dar
bą tau numirus jis gali tave 
Įkišti Į tokią vietą, kur tau 
bus blogiau d a negu pralo- 
tui Olšauskui už geležinių 
grotų.

—Ištikro, Maike, tu čia 
man išvirozijai didelę ta- 
jemnyčią. Pirma aš niekad 
nepamislinau, kad toks uk- 
lonas gali poną Dievą api- 
brozyt... Bet kaip gi tada 
reikėtų pakarnumą jam pa
rodyt, jeigu nenorėtum že
mai pasilenkti?

—O kaip, tėve, tavo vy
čiai atiduoda tau pagarbą? 
Ar jie taip pat lenkiasi ir ba
do nosimis žemę?

—Nausa, vaike. Vyčiai 
yra ištreinyti kaip regli Žal
nieriai: kada staršas ateina, 
jie atsistoja tiesiai, pilvus 
įtraukia, krutinės išpučia, 
galvas užriečia ir numoja 
rankomis sau palei nosį, kas 
reiškia, kad jiems verta duot 
per snuki.

—Tai yra tikras nusiže
minimas prieš savo vyresnį
jį-

tojai.
—Eik jau eik, 

koks ten žydų krikštą: 
supaškudija žmogų, 
giau nieko.

—Bet neužmiršk, tėve, 
kad ir Kristus buvo žydiš
kai krikštytas.

—Aš tam netikiu, vaike. 
—Tai tu, tėve, nepažįsti 

savo tikėjimo istorijos.
—Maike. aš tau nevieriju. 

Aš nueisiu pas patį kleboną 
pasiklaust šito dalyko, ir 
jeigu pasirodys, kad tu me- 
uoji, tai lukaut, vaike!

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą syki. Tuomet tu 
man pasakysi, ką pas klebo
ną sužinojai.

—Olrait, Maike, gudbai!

nes žy-
krikštą, kia užtiesti ponieri. Paaugę 
išpažin- kalakučiukai drėgnumo jau 

taip nebijo.
Maike. 

! Tik 
dau-

Kaip išlaikyti šviežius 
agurkus.

Po keletos lietingu dienų 
nuskinti agurkus, nušluostyt 
nuo jų žemes, sudėti į moli
ni ar stiklini indą ir sanda
riai uždengti, kad oras ne
prieitų.

Indą su agurkais apkasti 
žemėmis, kad jie nesušaltų, 
ir žiūrėti, kad vanduo jų ne
siektų. Galima ir medinėj 
statinaitėj apkasti agurkus, 
tik ji turi būt sandari.

WASHINGTONAS PRI
PAŽINO NAUJAS VAL

DŽIAS PIETUOSE.
Pereitą sąvaitę Jungtinių 

Valstijų valdžia pripažino 
naujas valdžias, kurios susi
darė po revoliucijų Bolivi
joj, Argentinoj ir Peruvijoj.

UŽKLYDUSI KULIPKA 
UŽMUŠĖ DAKTARĄ.
Chicagoje pereitą sąvaitę 

kilo vienoj šeimoj muštynės 
ir prasidėjo šaudymas. Vie
na kulipka pataikė i langą 
antroj pusėj gatvės ir užmu
šė d-rą McLane.

AMERIKIETĖ NUPLAU
KĖ 15 MYLIŲ.

Žinios iš Stambulo sako, 
kad Miss Anita Grew, Ame
rikos ambasadoriaus Turki
joj duktė, nuplaukė Bosforo 
susmauga nuo Juodųjų Jū
rių iki Rūmeli Hisaro bokš
to. 15 mylių atstumo. Ji pa
darė tai i 5 valandas ir 23 
minutes.

Vaisinių medžių baltinimas.
Vaisinių medžių baltini

mas yra labai svarbus ir 
naudingas dalykas. Kalkės, 
kuriomis baltinama, sunai
kina ant medžių augančias 
kerpes ir samanas. Aplužu- 
sios žievės taip pat greičiau-

Iš Ko Yra Daromi 
Kvepalai.

Rožių aliejus yra pagrin
dinė medžiaga, iš kurios ga
minami kvepalai. Joks ge
ras kvepalas negali būti pa
darytas be rožių aliejaus.

Rožių aliejus yra gami
namas daugiausia Bulgari
joj, vadinamam rožių slėny. 
Tarp Stara Pianiną ir Sred- 
na Gora kalnų, pietų Bulga
rijoj. ūkininkai augina tik
tai rožes, kaip kad pietų 
Francuzijoj — vunuoges, o 
musų krašte — javus. Rožių 
aliejaus gamybos centras 
yra Karlovo miestas. Ten 
vra rožių aliejaus fabrikai, į 
kur aplinkiniai ūkininkai 
suvežą nuskintas rožes.

Rožių skynimas tęsiasi 
nuo gegužės vidurio ligi bir
želio vidurio, t. y. lygiai vie
ną mėnesį. Rožės yra pačių 
paprasčiausių rūšių. Aliejui 
gaminti yra skinami tik 
naktį pražydę žiedai. Jie 
skinami prieš saulės tekėji
mą, kraunami į maišus ir 
vežami fabrikan. Už vieną 
kilegramą rožių žiedų lapu
kų fabrikai moka beveik 20 
centų. Vienam kilogramui 
rožių aliejaus pagaminti rei
kia lig 3,000 kilogramų ro
žių žiedų lapų. Kilogramas 
rožių aliejaus kaštuoja dau
giau kaip $700.

Aliejaus gaminimas yra 
labai paprastas. Atvežti fa
brikan rožių žiedų lapai yra 
suverčiami Į didelius katilus 
su verdančiu vandeniu, ku
riuose labai ilgai yra virina
mi, kol esąs juose aliejus iš
tirpsta vandeny. Po to, van
duo iš katilo išleidžiamas į 
kitus katilus, kuriuose tam 
tikrais budais išskiria alie
jų iš vandens. Iš viso Bulga- 
ri joj kasmet pagaminama li
gi 1.600 kilogramų (apie 
3,200 svarų) rožių aliejaus. 
Pusę viso gaunamo aliejaus 
nuperka Francuzija. Treč
dali — Amerika, o likusią 
dalį Anglija ir Vokietija.

Atsižvelgiant į rožių alie
jaus brangumą, buvo mėgi
nama .jį pagaminti dirbtiniu 
budu. bet be jokio pasiseki
mo. Indijoj auga žolė, vadi
nama terešė, iš kurios galiI

šia nutrupa, o medžiu lieme- gaminamas panašus į
nyse ir šakose nesiveisia 
įvairus gadintojai.

Kai kurių vabzdžių rude
nį padėti kiaušinėliai išbū
na per žiemą ir pavasarį iš 
jų išeina vabzdžiai. Kalkės 
tokius kiaušinėlius sunaiki
na.

Vaismedžius naudinga 
baltinti dar ir todėl, kad jie 
išbaltinti dienos metu ne- 
taip įkaista, o naktį ne taip 
Įšąla. Nubaltinti medžiai 
mažiau nukenčia nuo šalčių.

Baltinti reikia du kartu 
per metus: rudenį ir pava
sarį. Rudenio baltinimas ap
saugoja medžius nuo šalčių, 
o pavasario — nuo vabz
džių.

Kad kalkes netaip greit 
lietus nuplautų, reikia prie 
jų maišyti molio su pelenais sam pasauly yra dar 4 ar 5 
arba šviežio karvės mėšlo, milionai vergų 
tik be šiaudų.

rožių aliejus, kuri cheminiu 
budu sunku atskilti nuo tik
rojo. Tečiau rožių aliejaus 
fabrikantai ir pirkliai tuo
jau iš kvapo atskiria iš tere- 
šės gamintą aliejų nuo tik
rojo, taip kad prigauti yra 
sunku. Užsieninės firmos 
perka rožių aliejų tik iš rim
tų, patikimų bulgarų pramo
nininkų ir pirklių.

Kaip sakyta, be rožių alie
jaus negalima pagaminti jo
kių gerų kvepalų. Todėl su
prantama, dėl ko Francuzi- 
ja daugiausia perkasi rožių 
aliejaus: jis reikalingas kve
palų gamybai, kurios srity 
francuzai užima pirmą vie
tą pasauly.

Apskaičiuojama, kad vi-

j, vyni ir mo
terų.

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, apgyventa lietuvių, 

lenkų, rusų, arti prie dirbtuvių, viena 
dirbtuve skersai gatvės, kurioj dirba 
daug žmonių. Namas mūrinis ant 3-jų 
aukštų, 12 ruimų furnišiuotų. Parda- 

. vimo priežastis — vyras miręs, o mo
teriai vienai persunku užlaikyti. Gali 
pirk vien restoraną, atskirai.

MRS. AGOTA VILCINSKIENĖ 
556 Broad st., Bridgeport, Conn.

Kaip Žulikai Apmo-| Ko Kurdai Mušasi 
vė Kun. Lavičką.

Dūšių ganytojas užmokėjo 
$1,900 už zuikių kailiukus.

Kenosha, Wis.

Radiumas.
Metalas radiumas yra 

toks mokslo atradimas, ku
ris visus gamtos.ir net medi
cinos mokslus pakreipė vi
sai į kitą kelią. Nors šį me
talą žinome vos 30 metų, 
bet vis dėlto dėka šio meta
lo daug kas išrasta ir, kas 
svarbiausia, kad nuo to lai- „ , . .
ko pradeda paaiškėti viso- J° įssiskina mažos dalelytę 
- • • - • ’ ’ ir skrieja erdve dideliu grei

tumu. Tos dalelytės nevie
nodos: jų yra dviejų rūšių. 
Vienos — tai elektrizuoti 
lengvų dujų taip vadinamo 
helio atomai ir kitos — tai 
mažos elektros dalelytės, 
kurios yra žinomos kaipo 
elektronai. Šių paskutiniųjų 
greitis daug didesnis už pir
mųjų dalelyčių greitį. Vė
liau buvo atrasta, kad ra
diumas leidžia dar trečios 
rūšies spindulius. Šie jau nė
ra medžiagos dalelytės, bet 
sukeltos eterio bangos.

Kadangi radiumas išlei
džia medžiagos dalelytes, tai 
reikia laukti, kad jo amžius 
turi pasibaigti. Ir ištikrujų: 
vėliau patirta, kad radiu
mas maždaug per 2,000 me
tų virsta kitu metalu, kurio 
spinduliavimas jau dvigu
bai mažesnis. Dar toliau 
spinduliuojant per keletą 
milionų metų gaunasi švi
nas, taip vadinamas urano 

Litov-Įmo nenori duoti, nes ‘jis tar- švinas. Nereikia manyti, kad 
paprastas švinas yra kilęs iš 
raęliumo. Ne: šioji švino rū
šis gali nieko bendra netu
rėti su švinu.

Aukštos radiumo vertės 
priežasties reikia jieškoti ne 
tiek tame, kad jo pasauly la
bai maža tėra, bet tame, 
kad jo spinduliai turi dide
lės reikšmės medicinoj ir 
bendrai visuose gamtos 
moksluose. Daugelis neiš
gydomų ligų radiumo spin
duliais pagydomos. Ligos, 
turinčios panašumo į vėžį, 
dažniausia radiumo spindu
liais išgydomos. Bet kartu 
reikia atsiminti, kad tais pa
čiais spinduliais galima 
žmogaus organizmas ir su
ardyti. Menkas neapžiurėji- 
mas su šiais spinduliais ir 
galima kūnas taip nudegin
ti, kad žaizdos amžinai ne
užgyja. Tokių nusidegini- 
mų žaizdos taip pat turi pa
našumo į vėžio ligą ir daž
niausiai baigiasi mirtimi, jei 
tais spinduliais nusiplikini- 
mas buvo gana smarkus.

Radiumas tuo stebuklin
gas, kad jis kartais gali žmo
gų pagydyti, o kartais jam 
atveria žaizdas ir tuo budu 
padaro stebuklą. Bendrai, 
gydytis tų spindulių pagal
ba labai brangiai kainuoja. 
Sakysime, . Vokietijoj tais 
spinduliais apšvietimas pas 
pavienius gydytojus kainuo
ja nuo 12 iki 20 dolerių. 
Francijoj ir Švedijoj radiu
mo gydymo įstaigos yra 
centralizuotos — sujungtos 
į vieną vietą. Tokioj Švedi
joj galima užtikti visur pla
katų, kur skelbiama: “Vė
žys išgydomas. Važiuokite į 
Stokholmą.” Mat, ten yra 
centras, kur gydoma vėžys 
pagalba radiumo spindulių, 

i Patyrus, kad iš radiumo 
palengva gaunasi kiti meta
lai, mokslas daug ką sužino
jo. Pirmiausia atsirado gali
mybė apskaičiuoti žemės ir 
net žvaigždžių amžius. Ir 
pasirodo, kad šitie dangaus 
kūnų amžiaus apskaičiavi
mai, remiantis medžiagų 
spinduliavimu, yra tiksliau
si iš visų kitų apskaičiavi
mų.

Be radiumo yra dar ir 
; daugiau spinduliuojančių 
medžiagų. Todėl tuojau po 
didžiojo karo buvo pradėta 
pardavinėti netikras radiu
mas vietoj tikro ir iš to ne 
vienas pralobo. “ž.”

kių stebuklų ir mokslo pa
slaptys. Kartais tuo metalu 
galima padaryti nepaprastų 
dalykų, sakysime, žmogų 
staiga susarginti, net jo kū
ne žaizdas atverti arba neiš
gydomas ligas, kaip vėžį, iš
gydyti. Dėl tos priežasties 
ne vienas šį metalą vadina 
“velnio ar raganišku meta
lu.”

Reikia pasakyti, kad šio 
metalo žemėj labai mažai

Lietuviu Maištas Prieš Carą 
183132 Metais.

laikytų.
“Ilgesnis susirašinėjimas 

dėl grafo Tiškevičiaus rašti
ninko Marcinkevičiaus. 
Marcinkevičius prašo leisti 
jį j Linkuvą, aplankyti mo
tiną. Palangos policija leidi-

Latvijos istoriniame ar
chyve. Rygoje, randasi du 
gana stori raštų sąsiuviniai, 
kurie paliečia buvusias ko
vas prieš caro valdžią 100* 
metų atgal. Vienas jų kalba ■ 
ir apie lietuvių maištą. Jis i 
taip ir užvardintas: “LL_. 
skii miatiež 1831—1832 g.” i naująs dvare, kurs priguli

Kalbėdamas apie tuos ra- i sukilėlių vadui maršalui Tiš- 
štus, “Rygos Balsas” sako: ikevičiui.’ Ir nors leidimas

“Tuose raštuose randasi Į duotas, bet Linkuvoje Mar- 
‘ukazų,’ ‘prikazų,’ raportų, į cinkevičius laikomas polici- 
susirašinėjimų tarp vyriau-1 jos priežiūroje. Yra nema- 
siojo tame krašte karo gene- i žai susirašinėjimų dėl pabė- 
ral-gubernatoriaus ir jam j gūsių į Kuršą žemaičių, įta- 
pavestų Kuršo, Vidžemės ir riamų sukilime, pranešimų 
Estijos gubernatorių, kariu- apie sukilimo eigą Lietuvo- 
menės dalių, miestų valdyr je ir tt. 
bų ir kitų įstaigų. Nemažai 
yra adresuotų ir gautų iš ru- dokumentų, sukilimas pra
šų valdiškų įstaigų Lietuvo- sidėjo 1831 metų pradžioje, 
je. Visi tie raštai ir susirasi- ; Kovo 19 d. Kuršo gubema- 

liečia daugiausiai: toriaus išleistas atsišauki- 
Lietuvą ir jos gyventojus, 'mas gyventojams, kuriame 

sukili- pranešama, kad Lietuvoje 
Yra daug įvairių atsi- prasidėjęs sukilimas. Suki- 

šaukimų, proklamacijų, vai-, limo eigos biuletiniai Ve
džios ir sukilėlių išleistų. į veik kasdien skelbiami. Pa-

“Tarp įvairių dokumentui skiriamas karo general-gu- 
randasi Žemaičių vyskupo bernatorius, kuriam pave- 
kunigaikščio Juozapo Gied- dama daboti, kad sukilimas 
raičio laiškas (originalas 'nepersimestų į Kuršą, Vid- 
lenkųkalba), adresuotas Sa-(žemę ir Estiją, o įvykus, 
lantų vikarui I__  ___UI
vičiui. Laiške vyskupas ra-, menė 
šo, kad atgimstančios Lietu- * Bauskę, 
va ir Lenkija ir jis, kun. Lu- { (dab. 
koševičius, '---- - 1—1
kuriančios Lietuvos kariu-, nes, 
menės kapelionu.

“Įdomus 
valdžios įstaigų Kurše 
Lietuvoje. Taip Telšių že-| 
masis valsčių teismas krei
piasi į Palangos policei- 
meisterį (Palangos sri
tys tuomet buvo priskirtos 
prie Kuršo), pranešdamas 
apie pabėgusius per Palan
gą Į Prūsiją sukilėlius, pra
šydamas apie tai pranešti 
Prūsų valdžiai, kad juos su-

“Kaip matyti iš įvairių

nėjimai

Įtrauktus Į 1831 m. 
mą.
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Su Turkais.
Laikraščiuose daug rašo- ^įikė, kad dabar sveikiausi 

ma apie kurdų sukilimą vvrai armijon. Dabar, 
prieš turkus. Kurdai yra tau- girdi Ta g ko pasįrinkti,

J*** *** * 7

nes ateina visi stiprus, mik-Kenosha, Wis. — Čeko- ta gyvenanti vidurinėje Azi- *es ateira stiprųs, mik- 
slovakų katalikų kun. And- joje, Tigro ir Efrato upių j rai pirrniau, girdi, re- 
rius Lavička šiandien čia srity. Didesnė kurdų dalis gistruodavosi tik visuome- 
daro sunkią rokundą sume- Yra klajokliai. Jie nuolat ke- 
nės ir apgailestauja tuos Hauja su &vo gyvulių ban- 
$1,900, kuriuos jis taip leng- domis iš vietos į vietą, jieš-j 
vai atidavė žulikams. Įkodami ganiavų. Žemės dir-

Istorija buvo tokia. Pas 
šitą dūšių ganytoją atėjo po-. .... - ...
ra vyrų ir pasiūlė pirkti la-TurklJos pavaldi- 
bai brangių kailiukų, ku- niai,s.’^et. ^veno £ana s3™" 

.......................'rankiškai, turėdami savo va
dus ir laikydamiesi savo at- ’ 
skirų papročių. Kurdai yra! 
musulmonų tikėjimo.^ Te- j .a armijon, tai tas atvirai Kcnferencijos naujai išrinktas t^i; <rra7u taiD nėra

tai “velnio garbintojai.” į 
Kurdų yra apie 3,000,000.

bimu kurdai mažai teužsi- 
ima. Prieš didijį karą kurdai

kun. Lukoše- Į malšinti. Traukiama kariu- 
į Lietuvos pasienį:

Platonę, Eleją 
Meitenė), Liepoją, 

skiriamas besi- Į Palangą. Rengiamos ligoni- 
* perrišamieji punktai,

' didėja ligonių ir sužeistų 
susirašinėjimai į skaičius... Matyt, įvyksta 

irĮ susirėmimai.
“Šimtas metų mus skiria 

' nuo minėtų įvykių. Gal pa- 
. norės Lietuvos istorikai nuo 
i jų kiek uždangalų atidengti 
ir dabartiniai kartai paro
dyti, ką musų seneliai ir pro- 
senuoliai pergyveno. Tam 
reikalui nemažai tinkamos 
medžiagos galės rasti Latvi
jos archyve.”i

Ir Liko Nesėti Dirvonai.
Kai rytas paveikslą aušrinės 
nupieš dangaus palubėj— 
išeisiu į lauką ašai vienmarškinis 
ir riktelsiu juodbėriui:
drauge, trauk arklą plieninį: 
užleistą purensim dirvoną— 
kol dar neužnėrė grandinį— 
pasėsim ir trauksim ‘į šoną!’...”

“Ei,

Gal vėjas šiuos žodžius išerirdo? 
Gal laisvės jis man pavydėjo?— 
Aušra rytmetinė kai švito— 
Ant rankų retežius uždėjo...
Ir liko nesėti dirvonai— 
pakluonėse juodvarniai krankė, 
laukuose garavo lavonai, 
už miško perkūnija trankės...

VI. Pramicorius. ■
& 
X ■w:

riuos jie parduosią visai pi
giai, nes jiems prisiėję su 
tuo tavoru labai riestai.

Kunigas atsakė, kad jis|^‘ 
apie kailiukus nieko nenusi
manąs, tai nežinąs nei kiek 
už juos duoti. Tuomet vie- 
nas pardavėjų pasisiūlė pa-l‘2u,uų J,r“ , “‘',e kviesti kailių žinovą. P UP ‘t T'!‘Pn%-T

Lz kenų minučių klebom- ooo Persijoje ir 500,000 
jon pribuvo kailiukų žino- vra naujai sukurtoje Ira- 
v as. Jis buvo perstatytas ku- ko valstybėje. Didžiajam 
nigui kaipo rubsiuvys. Jis karui pasibaigus, Turkija 
perziurejo kailiukus ir pra- prižadėjo duoti kurdams 
dėjo jais gėrėtis. Jisįkama- Į autonomiją, bet to savo pa- 
eo rr^21^ maziausia i sižadėjimo neišpildė. Maža 
$2,500. Tolmus jis pats pra- turkai dėjo pastangas 
dėjo derėtis du kailiuku, panaikinti irtas ypatingas 
nes sakes! siuvąs brangius teises, kuriomis naudojosi 
kailinius ir tokių kailiukų kurdai. Tokia turkų politika 
jam kaip tik trūksta. Jis su- iššaukė kurdų sukilimą, ku- 
siderejo ir pne kunigo uz- Ljs jr dabar dar nenumalšin- 
rnokejo tiems vyrams uz du Las< Gyvenantieji Persijoje 
kailiuku $140, ragindamas kurdai tiekia pagalbą savo 
kinugą nupirkti visus, nes broliams kovojantiems su 
^°hie bar&enai J®**1. Pasi_ turkais. Turkija reikalavo, 
taiko. Tai buvę tikri siaurės - - 
ruoniai.

Kunigas pasiūlė už visus 
kailiukus $1,900, ir nepažįs
tamieji tuojaus paėmė pini
gus.

Nusipirkęs “bargeną” ku
nigėlis džiaugėsi uždirbsiąs |tų, kad neleistų Persijos 
$600, neštas rubsiuvys ža- kurdams jungtis su sukilė- 
dėjo vėliaus ateiti ir nupirk- liais.
ti tuos kailiukus iš kunigo Persija yra bejėgė pasi- 
už $2,500. priešinti tokiam turkų žy-

Bet laukė kunigas ir lau- giui ginklu. Kitaip kiltų ka- 
kė, o rubsiuvio kaip nešima-kus. Ji žada skųsti Turkiją 
tė, taip nesimatė. Pradėjo Tautų Lygai.
dūšių ganytojas nerimauti. Turkai nori galutinai iš- 
Juk‘$1,900, tai nemenkas naikinti kurdus. Bet kaiku- 
pinigas. Ne vienas parapijo- nos Europos valstybės pa
nas turėjo kišenių iškrapš- laiko kurdų kovą už nepri- 
tyt, pakol kunigėlis šitokią klausomybę ir vargu ar leis 
sumą susidėjo. Taigi krei- turkams tai padaryti.
pėsi kun. Lavička į policiją Kurdų vadai paskelbė, 
ir parodė jai nupirktus kai- kad kovoja už nepriklauso- 
liukus. Pasirodė, kad tai bu- mos kurdų valstybės įkun- 
vo paprastų zuikių kailiukai, mą. 
už kuriuos niekas neduos 
nei£! LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Policija išaiškino žioplam Gerbiama “Keleivio” Re- 
dušių ganytojui, kad tas d akcija ir Administracija! 
rubsiuvys, ‘ kuris įkainavo Prisiunčiu $2, už kuriuos 
tuos kailiukus į $2,500 ir ku- meldžiu atnaujinti mano 
ris pats užmokėjo $140 už prenumeratą.
du kailiuku, nebuvo joks Tai jau dvidešimtą pre- 
rubsiuvys, bet vienas iš tų numeratą siunčiu. Nežinau, 
žulikų. Jie visi trys buvo iš j ar galiu sulaukti dar tos pro- 
kalno jau susitarę ir kunigą gos, kad kitą dvidešimtą 
apmovė. | prisiųsčiau. Už tiek laiko

gal jau busiu po velėna? Te- 
eiau aš vėlinu, kad “Kelei-

nės atmatos, kurie nerasda
vo sau kitos vietos.

Bet juodžių bedarbių ne- ------ “jurj_ 
ninkai nenori jų savo tarpe” 
—pareiškė seržantas. “Esa
mieji du pulkai juodukų 
perpildyti ir ten vietos nėra” 
—pabaigė seržantas.

Kuomet vienas naujokų

biz- 
siu- 

savo

i

stoju armijon? Juk tai vie
nintelė pastovi vieta dabar
tiniu laiku, kur galima gaut 
pavalgyt.”

Ir dėl duonos kąsnio pro
letariato jaunimas stoja ar
mijon ginti buržuazijos rei
kalų, žudyti kitą brolį prole
tarą.

Mes girdėjome, kad dau
guma jaunų darbininkų ir 
šitos “laimės” nepasiekia. 
Užtenka turėti vieno piršto 
kreivą nagą, ir tavęs armi
jon neims.

MOKSLO ŽINIOS.

IŠĖJO “KULTŪROS” 
6-7 NUM.
TURINYS:

J. G. Europos žvaigždė nusi- 
(2) J. Galvydis. 1830 metų 

revoliuciją minint. Bruožai. 
Dr. J Bagdonas. Kova dviem 

(4) K. Kautskį atpasakoja

(L)

kaina paeina netik nuo jo koky
bės, bet ir nuo jo išvaizdos. Šva
rumas maisto produktams yra 
pirmaeilė sąlyga. Sąryšy su tuo, 
švarumas krautuvės, kurioje 
pardavinėjami maisto produk
tai, taipgi turi ypatingos reikš
mės. Krautuvė (shop), kari nė-1 
ra švariai ir gražiai užlaikoma, 
negali tikėtis gero biznio

Lietuviškos krautuvės ir 
nio vietos netik kad prekes 
lo, bet dar ir reprezentuoja
kolonijos lietuvius, o ypatingai 
tos lietuviškos krautuvės, ku
rios importuoja Lietuvos pro-j 
duktus. Todėl lietuviškos krau- , 
tuvės ir lietuviškos biznio vie-' 
tos privalo būti švarios 
ir jaukios.

! Deja, A. L. Ekonom. Centras riu ačiū A P. MAKR1CKAS GD 
yra pastebėjęs ir ši įstaiga gau- Llfrht Star Rte ’ St- Jan*s’ Mo- 
na laiškų su nurodymais, kad

i su lietuviš- ’ 
, kad tūlos

# e e _ l<xz* X x a m** w------ -

lietuviškos biznio Vietos atrodo sau atsiųsti savo paveikslą su pirmu 
perdaug apšepusios: langai ne
plauti, durys neatidarytos, vidų- čiuniutei, Juozapienė prospektas 51, 
je dulkės ir netvarka., žinoma, Kaurgs-šančiai, Lithoama._________
to negalima pasakyti apie visas '---------- -- ---- -—:-----------
lietuviškas biznio vietas: jų' DARBININKAS, kuris moka far-

. . ., . . . mų darbą ir karves melžti, atsisauktesama ir labai puikiai ir pavyz- tuojaus vieta prie miestelio. Antho- 
dingai įrengtų ir užlaikomų, ny Yenchus, Box 142, Hardwick, Mass 
ypač Chicagoje. Į

_. . 1 Kampinis namas Grosernč ir Meat
į Šiuomi norėtųsi pareikšti pa- Gera vieta bučernei. Pigiai,
geidavimą, kad visos lietuviškos Klauskite Cedar 9987, 
įstaigos ir krautuvės, ypač im-l 1401 Page street_________
porto krautuvės, taip pasipuoš-! PARSIDUODA VALGOMU DA1K- 
tii kad na trauktu aki kiekvieno TV KRAUTUVĖ. Labai geroj vietoj tų, Kaa patraUKių dKĮ u (ir biznis geras, bet savininkui toj

; noriu parduot arba 
išmainyt. Turiu taipgi 11 familijų 
gerą namą, su visais įrengimais. Ga- 

„ storo 
su namu arba ant geros farmos. No
rint daugiau žinių, klauskite laišku 
arba per telefoną, Granite 8098.

J. ZAKSAUSKIS (-)
252 Copeland st.. W. Quincy. Mass.

PARSIDUODA FARMA
405 akeriai žemes, 50 karvių, 4 

arkliai ir visos mašinos, kokios tik 
reikalingos. Galiu mainyti ir ant Na
mo. Norint daugiau žinių klauskite 
per laišką ar vpatiškai.

PIUS KARALEVICH
i R. D. 2, OTEGO, N. Y.

' 5 AKERIŲ VAISIŲ IR VIŠTŲ 
FARMA Parsidnoda arba mainau ant 
Namo mieste. 11 Ruimų Namas, šty- 
mo šiluma, maudynes, elektrikos 
šviesa, telefonas. Didelė barnė, vieta 
dėl 2 karų, Green hause, 
Court.

1 MRS. MARY MILLER
i Woburn street, Wilmington, 

Tel.: Wilmington 26, ring 12.

liepos 
H3’ 
i frontais, 
į A Smčliunas žmogus—egoistinė bū

tybe. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi- 
i- vyru' Junavičienės; girdėjau gyvena suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 

dailios Edwardsviile pa. Prašau pačios atsi- dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai
: šaukti arba kurie žino kur ji randasi, įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie

- - - .................. • - tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Plaukiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. 411) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
r.ait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabludusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18.) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, įliustruotas.

Išsirašykite patys sau ar kam ki
tam Lietuvoje tą progresyvios min
ties žurnalą Kaina pusei metų Ame
rikoj 1 dol. 50c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštą arba čekiais.

Adresas: Lithuania, Šiauliai, Auš
ros ai. 15, “Kultūra.”

PAJ1EŠK0J1MAL
Pajieškau Jievos Makrickiutės, po 

‘ ; girdėjau gyvena 
Edwardsville, Pa. Prašau pačios atsi-

1 meldžiu pranešti, už ką iš aukšto ta

Light Star Rte.,

APSIVEDiMAI
Dora mergaitė, 18 metų amžiaus, 

nori rasti pažintį dėl apsivedimo Pra- 
■ ’ " ’ ’---- 1

laišku. (46),
■ Juozas Urbanavičia parduot O. Vai-

vos Generalinį Konsulą New 
Yorke, prašydamas suteikti pa
talpą Ek. Centro raštinei (offi- 
ce). Tas prašymas buvo paten
kintas ir todėl: visi Vaizbos Bu
tai ir asmens, kurie interesuo
jasi Vaizbos Butų organizavimo 
reikalais, malonės kreiptis se
kančiu adresu: A. L. Ekonom.1 
Centrui, 15 Park Row, Room 
534, New York City.

Įvairus pasiūlymai, patari
mai, paklausimai Vaizbos Butų 
bendrais reikalais, reikia siųsti 
aukščiau nurodytu adresu. Rei
kalais, kurie liečia atskirus 
Vaizbos Butus, reikia rašyti tų 
Vaizbos Butų sekretoriams.

III. Dėl švaros importo 
krautuvėse.

Yra patirta, kad produkto

PITTSBURGH. PA. NORTH SIDE

praeivio. Lietuvos Gen. Konsu- vietoj nuobodu; 
latas turi kelioliką dailių plaka- išmainyt.
tų iŠ Lietuvos, kuriuos mielai liu mainyt viską sykiu ant pero š’ 

! perleistų tiems, kas jų norėtų.
Lietuvos Gen. Konsulatas,

15 Park Row, 
New York City.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
VORCESTER. MASS.

Radio daro stebuklus.
Skaitytojai turbut jau gir

dėjo, kad orlaivis gali be 
žmogaus pakilti nuo žemės, — 
lakioti, manevruoti ir pas-j^ 
kui vėl nusileisti. Jis būna i g 
kontroliuojamas nuo žemės i« 
radio pagalba. Šiomis die-!g 
nomis laikraščiai pranešė iš g 
Washingtono žinių, kad vai-Į g 
džia nutarė šaudymo prati-i | 
mams ant jūrių. panaudoti | 
pasenusius karo laivus. Pa- g 
leis tokį laivą be žmonių, g 
bet radio pagalba kontro- g 
liuojamas jis plaukios, suki- g 
nėsis, darys visokius ma- i 
nievrus, o kiti karo laivai jį | 
šaudys. Ar butų kas tam ti- g 
kėjęs 50 metų atgal? |

Bet tai da ne viskas. Ge- | 
neral Electric kompanijos | 
inžinierius Whitney sako, Į | 
kad greitu laiku galėsime S 
jau ir namus šildyt radio | 
pagalba. Nereikės namuose g 
turėt nei pečiaus, nei ang- g 
lių, nei gazo, o vien tik ra-jg 
dio aparatą. Pasuksi ratuką g 
—ir oro bangomis tuojaus g 
ateis šilima, taip kaip dabar | 
ateina muzika ir dainos. || 

_________ || 
Sako, žemės amžius siekia, 5 

3,000,000,000 metų.
Ar žinote, kad musų senu- g 

tė žemelė turi jau 3 bilionus J 
metų amžiaus? Jau 3 bilio- 3 
nai metų kaip ji atsirado, ir | 
jau 2 bilionai metų kaip jos | 
pluta yra sukietėjus. į |

Taip sako Dr. Otto Hahn, | 
kaizerio Wilhelmo instituto | 
Berlyne direktorius, kuris | 
patiekė šitas skaitlines gam- g 
tos mokslininkų kongresui g 
Berlyne. Savo apskaičiavi- g 
mus jisai remia esamojo vi- g 
sam pasauly švino kiekybe. 
Mat, švinas yra niekas dau-1 . 
giau, kaip toriumas arba | 
uraniumas, kurio spindulia- { 
vimas yra visiškai išsieikvo- | 
jęs. Žinodamas, kiek laiko ! 
ima tokiai medžiagai spin- | 

’duliavimo energiją išeikvo- | 
’ • ti, vokiečių mokslininkas » 
/galėjo lengvai išskaitliuoti, | 
i kiek išėjo laiko, pakol pasi- I 
. | darė esamas žemėj švinas. 

Kazlauskui sulaukti ne tik Ir taip jis priėjo prie išvą- 

iryti reikėjo nemažiau kaip 
13,000,000,000 metų. Reiš- 

Šiomis dienomis iš Mask- kia, nemažiau metų ir pati 
vos pasiųstas nemažas bu- žemė turi. O kunigų “švent- 
rys agitatorių į Vakarų Indi- rastis” sako, kad Dievas su- 
ją komunistinės propagan- tvėręs pasaulį vos tik apie 
dos varyti. 6,000 metų atgal! |

kad Persija neleistų savo 
kurdams dalyvauti kovoje 
prieš turkus. Kadangi Persi
ja to nepadarė, tai šiomis 
dienomis turkų kariumenė 
perėjo Persijos sieną ir už
ėmė visą eilę svarbių punk-

ATENTATAS KALKUTOJ
Kalkutos policijos komi-1 gyvuotų ilgiausius me- 

sarui Sir Charles Tegart 
vykstant automobiliu, buvo 
mestos dvi bombos. Sužeis 
ta šoferis. Komisaras svei
kas. Vienas iš bombų metė
jų buvo mirtinai sužeistas 
sprogusios bombos skeveld
ra.

IR DIPLOMATAI SLAP
TAI VEDASI.

Anglų ambasadorius Pa
ryžiuj Sir Esmond Ovey 
slapta vedė meksikietę gra
žuolę ponią Barrios, su ku
ria susipažino būdamas bri
tų ministeriu Meksikoj.

VOKIETIJOS BEDAR
BIAI.

Berlynas. Rugpiučio 15 d. 
Vokietijoj buvo 2,845,000 
bedarbių. Vadinas, bedar
bių skaičius padidėjo maž
daug 80,000.

I tus skleisdamas apšvietą tar-
1 pe lietuvių, lankydamas 

kiekvieną jų bakūžę tol, kol 
gyvuos lietuviai ir jų kalba 
šioje šalyje.

Pirmutinis mano draugas, 
atvykus į šią šalį, buvo “Ke
leivis.” Aš tikiu, kad jis bus 
ir paskutinis apleidžiant šį 
pasaulį.

Liekuosi Jums su geriau
siais linkėjimais.

George J. Kazlauskas.
Red. prierašas: Iš savo 

pusės “Keleivio” redakcija 
dėkuoja už gražius draugo 
linkėjimus ir linki drg. G. J.

IL_____
antros dvidešimtos prenu- ‘ dos, kad tam švinui pasida- 
meratos, bet ir trečios.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO. VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 

turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytoju, literatų.

Jau išėjo “Kultūros” žurnalo 8-tas numeris, šių 1930 metų. 
TURINYS:
1) Politinės bei socialinės Lietuvos istorijos bruožai. Prof. Aug. Ja

nulaitis.
2) Reliatyvistinės pažvalgos į visatą. Dr. P. Slavėnas.
3) šviesa ir gyvoji gamta. Jonas šopauskas.
4) Meilė, visuomenė ir kultūra. Vyro ir moters dvasinis pasaulis, etc. 

Dr. N. Išlondskij.
Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
1905 metai. K. Bielinis.
“Bludas” nepabludusioj šaly. J. Radžvilas.
Didžiojo karo literatūra. Julius Butėnas. 
Natūralizmui 50 metą. Pr. Daugnora. 
Kritikas—kuris nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.) 
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas.) 
Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra. 
Vėjuota naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė. 
Iš rinkinio: "Mėlyno vakaro tyląs aidai.” Vertė VI. Pilotas.

5. 
X 
S X

•X

Tennis
(40)

Mass.

FARMA KAIME.
90 akerių geros naudojamos žemės, 

10 ruimu namas ir visi fumišiai, 8 
kiti budinkai; 10 karvių, 2 arkliu, 

illOO vištų, automobilius, visa maši- 
; nerija, javai, netoli miesto. Už viską 
; $5,000. Įmokėt $1,500. Tikras barge- 
nas iš priežasties ligos. (42)

MRS. J. KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y

i

5)
«)
7)
8)
»)

1»)
11)
12)
13)
14)
15)

Rainis.)
16) Apžvalga. Literatūra. Gamta. Technika. Aviacija. Hygiena. etc.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
delių poslapiu, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius, “KULTŪROS” Žurnalas vienintelis pa
našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 
išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna- J 
lams.

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan
čius žurnalus, butų neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu
voje. Tuom padarytų keleriopos naudos — turėtų nuolatinį 
Įdomų mokslo žinių šaltinį ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą.

“KULTŪROS” ŽURNALO Kaina labai pigi. Amerikoje 
tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįstamiems Lietu
voje — tiktai 2 doleriai. Adresas:

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros ai. 15, Šiauliai. Lithuania.

Sveikata 
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJI KALENDORIAI
Klanskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

^cocpopoececcoHacioooocooo ’t 
•SVARBUS IŠRADIMAS) 
i Kurio Pasaulis laukė per { 
t šimtus metų, jau yra !
• gatavas! *
! » 
J DR. J. BASFFORD per 19 metą » 
j savo praktikos sudarė formulą, ♦
• kad daug ligų gali gydyt. Tai yra j
t vaistas po vardu T. A. D. •
I .Jis yra reikalingas kiekvienam { 
J žmogui, kuris nori būt sveiku.
• T. A. D. yra geriamas po 3 kar- j
• tus j
| ja $1.50. Taipgi reikalaujam agen-J 
t tų, duodam gerą nuošimti.
• 3133 SO. HALSTED ST. 
Į CHICACO, ILL.

Į •------------------------ —------- - ---- ---------- -

. jia įaiJKid įa/ O J

j dieną. Didelė bonka kainuo- v

I
♦
♦ 

. * 
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I
—Tegul bus pagarbin

tas... Ko tu taip žiuri į ma
ne, Maike?

—Žiuriu. kad tavo nosis 
murzina.

—Gali būt, vaike. Bažny
čioj buvau.

—Aš girdėjau, tėve, kad 
bažnyčioj kunigas kartais 
pelenų pila parapijonims 
ant galvų, bet negirdėjau, 
kad nosis purvintų.

—Nosis, vaike, pati susi- 
dortina. kada pasilenki iki 
padlagės.

—Tai kam taip žemai 
lenktis?

—Taip reikia. Prieš Die
vo majestotą žmogus turi 
nusižeminti.

—Jeigu taip, tai kodėl ne
nulipti Į skiepą?

—Meiks no difrens. Mai
ke. Kad ir Į skiepą nuliptum, 
o galvą vistiek turi nulenkti.

Patarimai Farmeriams

5KELEIVIS

Lietuvos Konsulato Pranešimas. PARDUODU MALKAS
kieto medžio, supiaustytos $12.00 

kortas. .Maišytos — $10.00 kortas. 
Malkos sausos, pats nuvežu. Galit 
šaukt per telefoną: Holden 46, ring 5.

JOHN KATUNAS (41)
Steriing Road. Quinapoxet, Mass.

Dėl Kąsnio Duonos 
—į Armiją.

“Federated Press” prane
šimu, New Yorke kasdien 
po 300 bedarbių užsirašo ir 
stoja armijon bei laivynan.

Naujokų ėmimo pirmi
ninkas korespondentui pa-

Vatikanas praneša, *kad 
juodoji popiežiaus armija 
turi 310,000 kunigų.MOKSLO SRITY

*

VISOKIOS ŽINIOS
NAUJOVIŠKAS LAIK

RODIS.

bi

Oaklanuo mieste. Californi- 
joj. yra pastatytas vienoj aikš
tėj naujoviškas laikrodis, kuris 
yra varomas elektra ir nakties 
laiku apšviečiamas gazu. Sako
ma. kad kito panašaus laikro
džio niekur pasauly nėra.

s

Ekonominiu informacijų 
teikimo tvarka.

Vaizbos Butų organizavimo 
reikalais ir kitais ekonominio 
pobūdžio reikalais informacijos 
teikiamos per spaudą. Tas infor
macijas davinės tai Lietuvos 
Generalinis Konsulatas, tai A- 
merikos Lietuvių Ekonominis 
Centras, tai atskirų Vaizbos Bu
tų valdybos. Ekon. Centro infor
macijos bus ženklinamos raidė
mis : A. L. E. C.

Pageidaujama: kad Vaizbos 
Butų sekretoriai darytų sau to
kių pranešimų ištraukas, kad 
galėtų informuoti visus kitus 
Vaizbos Buto narius ir nereikė
tų gaišinti laiko susirašinėji
mui.

II. A. L. Ekonominio Centro 
adresas.

Kaip yra visiems žinoma, lai- 
bllVO paklaustas, kodėl jis ke pirmosios Am. Liet. Ekonom.

I.

PIKNIKAS!
SUŠELP1MUI NAŠLAIČIŲ 

Rengia Trys Draugijos: D. L. K. Kei
stučio, Sus. L. Šv. Kazimiero 

ir Gedimino.
RUGSĖJO-SEPT. 28, 1930, 

Munchback’s Parke, 
Roslindale, Mass.

Mes savo globoje turime keletą 
mažų našlaičių, kurių tėvai yra mirę 
ir jie neturi iš niekur jokios pagelbės 
Viršminėtos draugijos surengė šį iš
važiavimą ir koks pelnas nuo to liks, 
tai skiriamas tų nelaimingųjų sušel- 
pimui.

Todėl visi apielinkės lietuviai pra
šomi atsilankyti ir paremti tą labda
ringą darbą. Kviečia KOMITETAS, leidžia.

Kaip pajauninti senus vai
sinius medžius.

Seni

Vištų pagerinimas.
.^.a^ turėti dėslias vištas, 

Seni vaisiniai medžiai'reikia kasmet jas atrinkti, 
duoda daug mažiau vaisių, I Kurios anksti šeriasi, reikia 
o pagaliau ir visiškai paliau
ja veisęsi. Tokius medžius 
reikia pajauninti, o jie vėl 
pradės duoti vaisių. Tam 
'tikslui reikia sutrumpinti vi
sas stambesniąsias šakas per 
pusę jų ilgumo, arba nors 
trečdaliu. Bet nereikia trum
pinti visas šakas vienais me
tais, nes tas gali pakenkti 
medžiui. Geriausia trumpin
ai per kokius 3—5 metus, 
nupiaustant kasmet atatin
kamų šakų dali. Trumpinti 
pirmiausiai reikia mažiau
siai reikalingas šakas. Ša
kas reikia piauti palei išau
gusias iš jų jaunas, stiprias 
šakeles. Žaizdas užtepti me
džių tepalu. Piuklu piautas 
šakas reikia nulyginti pei
liu, o jau paskui aptepti. Iš 
sutrumpintų šakų išaugs 
daug ūgių. Iš tų ūgių reikia 
palikti tik reikalingieji vai
nikui atnaujinti, o kitus, ne
reikalingus. nupiauti.

Patogiausias laikas jau
ninti medžius kovo mėnuo.

pašalinti. Reikia pasilikti 
tik tas, kurios daug vėliau 
pradeda šertis ir kurios 
anksčiau pavasari pradėjo 
dėti.

Keičiant vištai plunksnas, 
ji labai sumenkėja, todėl tuo 
laiku vištos reikia geriau 
šerti. Kiaušinius perėjimui 
reikia imti dėsliausių vištų. 
Ir ilgiau vištų nereikia lai
kyt, kaip 2 metu, nes paskui 
jų dėslumas eina mažyn.

užtinkama; taip mažai, kad 
visas jo kiekis matuojamas 
tik gramais. Todėl be galo 
brangus.

Radiumas yra gana sun
kus, švino išvaizdos ir stip
riai spinduliuojąs metalas. 
Jo spinduliai nematomi. 
Pats to metalo spinduliavi
mas pasireiškia tuo, kad iš

—Jes. Maike, vaiske ki
taip negali būt.

—Na. o kodėl jus negalė- 
itumet taip savo Dievą gar
bint? Juk žydai taip daro. 
Jie garbindami savo Dievą 
neklaupia ir galvų nelenkia. 

. Jie net kepurių savo bažny
čioj nenusiima.

—Bet kas nori būt žydu, 
'vaike? Juk žydas į dangaus 
karalystę neis.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve. kad jeigu tokia karalys- 

i tė kur nors yra. tai žydas te- 
. nai pirmutinis įlys ir pirmu
tinę vietą užims, nes ir Die- 
ivą garbindamas jis laiko sa
vo galvą aukštyn pakėlęs ir 

'žiuri, kad jo neapgautų.
—Ne. Maike. žvdas i dan- 

įgų neis, ba jis nekrikštytas.
—Jeigu tu taip manai, tė

ve. tai tu apsigausi, 
dai taip • pat turi

Jaunų kalakučiukų 
auginimas.

Užauginti jaunus kalaku- 
čiukus nėra taip sunku. Rei
kia tik prižiūrėti, kad vieta 
kur jie laikomi butų sausa ir 
šilta ir nebūtų skersvėjo. 
Jeigu šiltai jaunų kalaku
čiukų negalima užlaikyti, 
reikia juos perinti kiek vė
liau. Jauni kalakučiukai 
mėgsta pasivaikščioti po 
lauką. Tik nereikia jų leisti 
laukan kada dar yra rasa, 
arba tuojau po lietaus, nes 
drėgnumas jiems kenkia ii 
jie pradeda dvėsti.

Lesinant kalakučiukus ne
galima lesalą pilti ant kiete 
daikto kaip antai: ant len
tos, nes jie sugadina sau 
snapelius. Geriausia duoti 
lesalą ant kokių vailokų, ar
ba kad ir ant žemės, bet rei-

O kaip žemai reikia ją kajp jr ktikybų
lenkti?

—Palenkti reikia tiek, kad 
sėdynė butų aukščiau.

—Reiškia, protas turi eit 
žemyn, o sėdynė aukštyn.

—Jessa.
—Ir tu sakai, tėve, kad tai 

reiškia Dievui garbę?
—Šiur. Maike.
—Žinai, tėve, jeigu aš bu

čiau Dievas ir tu išstatytum 
man savo užpakalį, tai aš 
paleisčiau i tave žaiba.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai yra įžei

dimas. Tiktai piemenys ir 
tamsios kaimo moterys, ka
da susipyksta ir nori savo 
priešą Įžeisti, tai pasilenkia 
ir parodo užpakalį. O tu, tė
ve, Dievui tokią negarbingą 
vietą rodai. Juk už tokį dar
bą tau numirus jis gali tave 
Įkišti Į tokią vietą, kur tau 
bus blogiau d a negu pralo- 
tui Olšauskui už geležinių 
grotų.

—Ištikro, Maike, tu čia 
man išvirozijai didelę ta- 
jemnyčią. Pirma aš niekad 
nepamislinau, kad toks uk- 
lonas gali poną Dievą api- 
brozyt... Bet kaip gi tada 
reikėtų pakarnumą jam pa
rodyt, jeigu nenorėtum že
mai pasilenkti?

—O kaip, tėve, tavo vy
čiai atiduoda tau pagarbą? 
Ar jie taip pat lenkiasi ir ba
do nosimis žemę?

—Nausa, vaike. Vyčiai 
yra ištreinyti kaip regli Žal
nieriai: kada staršas ateina, 
jie atsistoja tiesiai, pilvus 
įtraukia, krutinės išpučia, 
galvas užriečia ir numoja 
rankomis sau palei nosį, kas 
reiškia, kad jiems verta duot 
per snuki.

—Tai yra tikras nusiže
minimas prieš savo vyresnį
jį-

tojai.
—Eik jau eik, 

koks ten žydų krikštą: 
supaškudija žmogų, 
giau nieko.

—Bet neužmiršk, tėve, 
kad ir Kristus buvo žydiš
kai krikštytas.

—Aš tam netikiu, vaike. 
—Tai tu, tėve, nepažįsti 

savo tikėjimo istorijos.
—Maike. aš tau nevieriju. 

Aš nueisiu pas patį kleboną 
pasiklaust šito dalyko, ir 
jeigu pasirodys, kad tu me- 
uoji, tai lukaut, vaike!

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą syki. Tuomet tu 
man pasakysi, ką pas klebo
ną sužinojai.

—Olrait, Maike, gudbai!

nes žy-
krikštą, kia užtiesti ponieri. Paaugę 
išpažin- kalakučiukai drėgnumo jau 

taip nebijo.
Maike. 

! Tik 
dau-

Kaip išlaikyti šviežius 
agurkus.

Po keletos lietingu dienų 
nuskinti agurkus, nušluostyt 
nuo jų žemes, sudėti į moli
ni ar stiklini indą ir sanda
riai uždengti, kad oras ne
prieitų.

Indą su agurkais apkasti 
žemėmis, kad jie nesušaltų, 
ir žiūrėti, kad vanduo jų ne
siektų. Galima ir medinėj 
statinaitėj apkasti agurkus, 
tik ji turi būt sandari.

WASHINGTONAS PRI
PAŽINO NAUJAS VAL

DŽIAS PIETUOSE.
Pereitą sąvaitę Jungtinių 

Valstijų valdžia pripažino 
naujas valdžias, kurios susi
darė po revoliucijų Bolivi
joj, Argentinoj ir Peruvijoj.

UŽKLYDUSI KULIPKA 
UŽMUŠĖ DAKTARĄ.
Chicagoje pereitą sąvaitę 

kilo vienoj šeimoj muštynės 
ir prasidėjo šaudymas. Vie
na kulipka pataikė i langą 
antroj pusėj gatvės ir užmu
šė d-rą McLane.

AMERIKIETĖ NUPLAU
KĖ 15 MYLIŲ.

Žinios iš Stambulo sako, 
kad Miss Anita Grew, Ame
rikos ambasadoriaus Turki
joj duktė, nuplaukė Bosforo 
susmauga nuo Juodųjų Jū
rių iki Rūmeli Hisaro bokš
to. 15 mylių atstumo. Ji pa
darė tai i 5 valandas ir 23 
minutes.

Vaisinių medžių baltinimas.
Vaisinių medžių baltini

mas yra labai svarbus ir 
naudingas dalykas. Kalkės, 
kuriomis baltinama, sunai
kina ant medžių augančias 
kerpes ir samanas. Aplužu- 
sios žievės taip pat greičiau-

Iš Ko Yra Daromi 
Kvepalai.

Rožių aliejus yra pagrin
dinė medžiaga, iš kurios ga
minami kvepalai. Joks ge
ras kvepalas negali būti pa
darytas be rožių aliejaus.

Rožių aliejus yra gami
namas daugiausia Bulgari
joj, vadinamam rožių slėny. 
Tarp Stara Pianiną ir Sred- 
na Gora kalnų, pietų Bulga
rijoj. ūkininkai augina tik
tai rožes, kaip kad pietų 
Francuzijoj — vunuoges, o 
musų krašte — javus. Rožių 
aliejaus gamybos centras 
yra Karlovo miestas. Ten 
vra rožių aliejaus fabrikai, į 
kur aplinkiniai ūkininkai 
suvežą nuskintas rožes.

Rožių skynimas tęsiasi 
nuo gegužės vidurio ligi bir
želio vidurio, t. y. lygiai vie
ną mėnesį. Rožės yra pačių 
paprasčiausių rūšių. Aliejui 
gaminti yra skinami tik 
naktį pražydę žiedai. Jie 
skinami prieš saulės tekėji
mą, kraunami į maišus ir 
vežami fabrikan. Už vieną 
kilegramą rožių žiedų lapu
kų fabrikai moka beveik 20 
centų. Vienam kilogramui 
rožių aliejaus pagaminti rei
kia lig 3,000 kilogramų ro
žių žiedų lapų. Kilogramas 
rožių aliejaus kaštuoja dau
giau kaip $700.

Aliejaus gaminimas yra 
labai paprastas. Atvežti fa
brikan rožių žiedų lapai yra 
suverčiami Į didelius katilus 
su verdančiu vandeniu, ku
riuose labai ilgai yra virina
mi, kol esąs juose aliejus iš
tirpsta vandeny. Po to, van
duo iš katilo išleidžiamas į 
kitus katilus, kuriuose tam 
tikrais budais išskiria alie
jų iš vandens. Iš viso Bulga- 
ri joj kasmet pagaminama li
gi 1.600 kilogramų (apie 
3,200 svarų) rožių aliejaus. 
Pusę viso gaunamo aliejaus 
nuperka Francuzija. Treč
dali — Amerika, o likusią 
dalį Anglija ir Vokietija.

Atsižvelgiant į rožių alie
jaus brangumą, buvo mėgi
nama .jį pagaminti dirbtiniu 
budu. bet be jokio pasiseki
mo. Indijoj auga žolė, vadi
nama terešė, iš kurios galiI

šia nutrupa, o medžiu lieme- gaminamas panašus į
nyse ir šakose nesiveisia 
įvairus gadintojai.

Kai kurių vabzdžių rude
nį padėti kiaušinėliai išbū
na per žiemą ir pavasarį iš 
jų išeina vabzdžiai. Kalkės 
tokius kiaušinėlius sunaiki
na.

Vaismedžius naudinga 
baltinti dar ir todėl, kad jie 
išbaltinti dienos metu ne- 
taip įkaista, o naktį ne taip 
Įšąla. Nubaltinti medžiai 
mažiau nukenčia nuo šalčių.

Baltinti reikia du kartu 
per metus: rudenį ir pava
sarį. Rudenio baltinimas ap
saugoja medžius nuo šalčių, 
o pavasario — nuo vabz
džių.

Kad kalkes netaip greit 
lietus nuplautų, reikia prie 
jų maišyti molio su pelenais sam pasauly yra dar 4 ar 5 
arba šviežio karvės mėšlo, milionai vergų 
tik be šiaudų.

rožių aliejus, kuri cheminiu 
budu sunku atskilti nuo tik
rojo. Tečiau rožių aliejaus 
fabrikantai ir pirkliai tuo
jau iš kvapo atskiria iš tere- 
šės gamintą aliejų nuo tik
rojo, taip kad prigauti yra 
sunku. Užsieninės firmos 
perka rožių aliejų tik iš rim
tų, patikimų bulgarų pramo
nininkų ir pirklių.

Kaip sakyta, be rožių alie
jaus negalima pagaminti jo
kių gerų kvepalų. Todėl su
prantama, dėl ko Francuzi- 
ja daugiausia perkasi rožių 
aliejaus: jis reikalingas kve
palų gamybai, kurios srity 
francuzai užima pirmą vie
tą pasauly.

Apskaičiuojama, kad vi-

j, vyni ir mo
terų.

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, apgyventa lietuvių, 

lenkų, rusų, arti prie dirbtuvių, viena 
dirbtuve skersai gatvės, kurioj dirba 
daug žmonių. Namas mūrinis ant 3-jų 
aukštų, 12 ruimų furnišiuotų. Parda- 

. vimo priežastis — vyras miręs, o mo
teriai vienai persunku užlaikyti. Gali 
pirk vien restoraną, atskirai.

MRS. AGOTA VILCINSKIENĖ 
556 Broad st., Bridgeport, Conn.

Kaip Žulikai Apmo-| Ko Kurdai Mušasi 
vė Kun. Lavičką.

Dūšių ganytojas užmokėjo 
$1,900 už zuikių kailiukus.

Kenosha, Wis.

Radiumas.
Metalas radiumas yra 

toks mokslo atradimas, ku
ris visus gamtos.ir net medi
cinos mokslus pakreipė vi
sai į kitą kelią. Nors šį me
talą žinome vos 30 metų, 
bet vis dėlto dėka šio meta
lo daug kas išrasta ir, kas 
svarbiausia, kad nuo to lai- „ , . .
ko pradeda paaiškėti viso- J° įssiskina mažos dalelytę 
- • • - • ’ ’ ir skrieja erdve dideliu grei

tumu. Tos dalelytės nevie
nodos: jų yra dviejų rūšių. 
Vienos — tai elektrizuoti 
lengvų dujų taip vadinamo 
helio atomai ir kitos — tai 
mažos elektros dalelytės, 
kurios yra žinomos kaipo 
elektronai. Šių paskutiniųjų 
greitis daug didesnis už pir
mųjų dalelyčių greitį. Vė
liau buvo atrasta, kad ra
diumas leidžia dar trečios 
rūšies spindulius. Šie jau nė
ra medžiagos dalelytės, bet 
sukeltos eterio bangos.

Kadangi radiumas išlei
džia medžiagos dalelytes, tai 
reikia laukti, kad jo amžius 
turi pasibaigti. Ir ištikrujų: 
vėliau patirta, kad radiu
mas maždaug per 2,000 me
tų virsta kitu metalu, kurio 
spinduliavimas jau dvigu
bai mažesnis. Dar toliau 
spinduliuojant per keletą 
milionų metų gaunasi švi
nas, taip vadinamas urano 

Litov-Įmo nenori duoti, nes ‘jis tar- švinas. Nereikia manyti, kad 
paprastas švinas yra kilęs iš 
raęliumo. Ne: šioji švino rū
šis gali nieko bendra netu
rėti su švinu.

Aukštos radiumo vertės 
priežasties reikia jieškoti ne 
tiek tame, kad jo pasauly la
bai maža tėra, bet tame, 
kad jo spinduliai turi dide
lės reikšmės medicinoj ir 
bendrai visuose gamtos 
moksluose. Daugelis neiš
gydomų ligų radiumo spin
duliais pagydomos. Ligos, 
turinčios panašumo į vėžį, 
dažniausia radiumo spindu
liais išgydomos. Bet kartu 
reikia atsiminti, kad tais pa
čiais spinduliais galima 
žmogaus organizmas ir su
ardyti. Menkas neapžiurėji- 
mas su šiais spinduliais ir 
galima kūnas taip nudegin
ti, kad žaizdos amžinai ne
užgyja. Tokių nusidegini- 
mų žaizdos taip pat turi pa
našumo į vėžio ligą ir daž
niausiai baigiasi mirtimi, jei 
tais spinduliais nusiplikini- 
mas buvo gana smarkus.

Radiumas tuo stebuklin
gas, kad jis kartais gali žmo
gų pagydyti, o kartais jam 
atveria žaizdas ir tuo budu 
padaro stebuklą. Bendrai, 
gydytis tų spindulių pagal
ba labai brangiai kainuoja. 
Sakysime, . Vokietijoj tais 
spinduliais apšvietimas pas 
pavienius gydytojus kainuo
ja nuo 12 iki 20 dolerių. 
Francijoj ir Švedijoj radiu
mo gydymo įstaigos yra 
centralizuotos — sujungtos 
į vieną vietą. Tokioj Švedi
joj galima užtikti visur pla
katų, kur skelbiama: “Vė
žys išgydomas. Važiuokite į 
Stokholmą.” Mat, ten yra 
centras, kur gydoma vėžys 
pagalba radiumo spindulių, 

i Patyrus, kad iš radiumo 
palengva gaunasi kiti meta
lai, mokslas daug ką sužino
jo. Pirmiausia atsirado gali
mybė apskaičiuoti žemės ir 
net žvaigždžių amžius. Ir 
pasirodo, kad šitie dangaus 
kūnų amžiaus apskaičiavi
mai, remiantis medžiagų 
spinduliavimu, yra tiksliau
si iš visų kitų apskaičiavi
mų.

Be radiumo yra dar ir 
; daugiau spinduliuojančių 
medžiagų. Todėl tuojau po 
didžiojo karo buvo pradėta 
pardavinėti netikras radiu
mas vietoj tikro ir iš to ne 
vienas pralobo. “ž.”

kių stebuklų ir mokslo pa
slaptys. Kartais tuo metalu 
galima padaryti nepaprastų 
dalykų, sakysime, žmogų 
staiga susarginti, net jo kū
ne žaizdas atverti arba neiš
gydomas ligas, kaip vėžį, iš
gydyti. Dėl tos priežasties 
ne vienas šį metalą vadina 
“velnio ar raganišku meta
lu.”

Reikia pasakyti, kad šio 
metalo žemėj labai mažai

Lietuviu Maištas Prieš Carą 
183132 Metais.

laikytų.
“Ilgesnis susirašinėjimas 

dėl grafo Tiškevičiaus rašti
ninko Marcinkevičiaus. 
Marcinkevičius prašo leisti 
jį j Linkuvą, aplankyti mo
tiną. Palangos policija leidi-

Latvijos istoriniame ar
chyve. Rygoje, randasi du 
gana stori raštų sąsiuviniai, 
kurie paliečia buvusias ko
vas prieš caro valdžią 100* 
metų atgal. Vienas jų kalba ■ 
ir apie lietuvių maištą. Jis i 
taip ir užvardintas: “LL_. 
skii miatiež 1831—1832 g.” i naująs dvare, kurs priguli

Kalbėdamas apie tuos ra- i sukilėlių vadui maršalui Tiš- 
štus, “Rygos Balsas” sako: ikevičiui.’ Ir nors leidimas

“Tuose raštuose randasi Į duotas, bet Linkuvoje Mar- 
‘ukazų,’ ‘prikazų,’ raportų, į cinkevičius laikomas polici- 
susirašinėjimų tarp vyriau-1 jos priežiūroje. Yra nema- 
siojo tame krašte karo gene- i žai susirašinėjimų dėl pabė- 
ral-gubernatoriaus ir jam j gūsių į Kuršą žemaičių, įta- 
pavestų Kuršo, Vidžemės ir riamų sukilime, pranešimų 
Estijos gubernatorių, kariu- apie sukilimo eigą Lietuvo- 
menės dalių, miestų valdyr je ir tt. 
bų ir kitų įstaigų. Nemažai 
yra adresuotų ir gautų iš ru- dokumentų, sukilimas pra
šų valdiškų įstaigų Lietuvo- sidėjo 1831 metų pradžioje, 
je. Visi tie raštai ir susirasi- ; Kovo 19 d. Kuršo gubema- 

liečia daugiausiai: toriaus išleistas atsišauki- 
Lietuvą ir jos gyventojus, 'mas gyventojams, kuriame 

sukili- pranešama, kad Lietuvoje 
Yra daug įvairių atsi- prasidėjęs sukilimas. Suki- 

šaukimų, proklamacijų, vai-, limo eigos biuletiniai Ve
džios ir sukilėlių išleistų. į veik kasdien skelbiami. Pa-

“Tarp įvairių dokumentui skiriamas karo general-gu- 
randasi Žemaičių vyskupo bernatorius, kuriam pave- 
kunigaikščio Juozapo Gied- dama daboti, kad sukilimas 
raičio laiškas (originalas 'nepersimestų į Kuršą, Vid- 
lenkųkalba), adresuotas Sa-(žemę ir Estiją, o įvykus, 
lantų vikarui I__  ___UI
vičiui. Laiške vyskupas ra-, menė 
šo, kad atgimstančios Lietu- * Bauskę, 
va ir Lenkija ir jis, kun. Lu- { (dab. 
koševičius, '---- - 1—1
kuriančios Lietuvos kariu-, nes, 
menės kapelionu.

“Įdomus 
valdžios įstaigų Kurše 
Lietuvoje. Taip Telšių že-| 
masis valsčių teismas krei
piasi į Palangos policei- 
meisterį (Palangos sri
tys tuomet buvo priskirtos 
prie Kuršo), pranešdamas 
apie pabėgusius per Palan
gą Į Prūsiją sukilėlius, pra
šydamas apie tai pranešti 
Prūsų valdžiai, kad juos su-

“Kaip matyti iš įvairių

nėjimai

Įtrauktus Į 1831 m. 
mą.
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Su Turkais.
Laikraščiuose daug rašo- ^įikė, kad dabar sveikiausi 

ma apie kurdų sukilimą vvrai armijon. Dabar, 
prieš turkus. Kurdai yra tau- girdi Ta g ko pasįrinkti,

J*** *** * 7

nes ateina visi stiprus, mik-Kenosha, Wis. — Čeko- ta gyvenanti vidurinėje Azi- *es ateira stiprųs, mik- 
slovakų katalikų kun. And- joje, Tigro ir Efrato upių j rai pirrniau, girdi, re- 
rius Lavička šiandien čia srity. Didesnė kurdų dalis gistruodavosi tik visuome- 
daro sunkią rokundą sume- Yra klajokliai. Jie nuolat ke- 
nės ir apgailestauja tuos Hauja su &vo gyvulių ban- 
$1,900, kuriuos jis taip leng- domis iš vietos į vietą, jieš-j 
vai atidavė žulikams. Įkodami ganiavų. Žemės dir-

Istorija buvo tokia. Pas 
šitą dūšių ganytoją atėjo po-. .... - ...
ra vyrų ir pasiūlė pirkti la-TurklJos pavaldi- 
bai brangių kailiukų, ku- niai,s.’^et. ^veno £ana s3™" 

.......................'rankiškai, turėdami savo va
dus ir laikydamiesi savo at- ’ 
skirų papročių. Kurdai yra! 
musulmonų tikėjimo.^ Te- j .a armijon, tai tas atvirai Kcnferencijos naujai išrinktas t^i; <rra7u taiD nėra

tai “velnio garbintojai.” į 
Kurdų yra apie 3,000,000.

bimu kurdai mažai teužsi- 
ima. Prieš didijį karą kurdai

kun. Lukoše- Į malšinti. Traukiama kariu- 
į Lietuvos pasienį:

Platonę, Eleją 
Meitenė), Liepoją, 

skiriamas besi- Į Palangą. Rengiamos ligoni- 
* perrišamieji punktai,

' didėja ligonių ir sužeistų 
susirašinėjimai į skaičius... Matyt, įvyksta 

irĮ susirėmimai.
“Šimtas metų mus skiria 

' nuo minėtų įvykių. Gal pa- 
. norės Lietuvos istorikai nuo 
i jų kiek uždangalų atidengti 
ir dabartiniai kartai paro
dyti, ką musų seneliai ir pro- 
senuoliai pergyveno. Tam 
reikalui nemažai tinkamos 
medžiagos galės rasti Latvi
jos archyve.”i

Ir Liko Nesėti Dirvonai.
Kai rytas paveikslą aušrinės 
nupieš dangaus palubėj— 
išeisiu į lauką ašai vienmarškinis 
ir riktelsiu juodbėriui:
drauge, trauk arklą plieninį: 
užleistą purensim dirvoną— 
kol dar neužnėrė grandinį— 
pasėsim ir trauksim ‘į šoną!’...”

“Ei,

Gal vėjas šiuos žodžius išerirdo? 
Gal laisvės jis man pavydėjo?— 
Aušra rytmetinė kai švito— 
Ant rankų retežius uždėjo...
Ir liko nesėti dirvonai— 
pakluonėse juodvarniai krankė, 
laukuose garavo lavonai, 
už miško perkūnija trankės...

VI. Pramicorius. ■
& 
X ■w:

riuos jie parduosią visai pi
giai, nes jiems prisiėję su 
tuo tavoru labai riestai.

Kunigas atsakė, kad jis|^‘ 
apie kailiukus nieko nenusi
manąs, tai nežinąs nei kiek 
už juos duoti. Tuomet vie- 
nas pardavėjų pasisiūlė pa-l‘2u,uų J,r“ , “‘',e kviesti kailių žinovą. P UP ‘t T'!‘Pn%-T

Lz kenų minučių klebom- ooo Persijoje ir 500,000 
jon pribuvo kailiukų žino- vra naujai sukurtoje Ira- 
v as. Jis buvo perstatytas ku- ko valstybėje. Didžiajam 
nigui kaipo rubsiuvys. Jis karui pasibaigus, Turkija 
perziurejo kailiukus ir pra- prižadėjo duoti kurdams 
dėjo jais gėrėtis. Jisįkama- Į autonomiją, bet to savo pa- 
eo rr^21^ maziausia i sižadėjimo neišpildė. Maža 
$2,500. Tolmus jis pats pra- turkai dėjo pastangas 
dėjo derėtis du kailiuku, panaikinti irtas ypatingas 
nes sakes! siuvąs brangius teises, kuriomis naudojosi 
kailinius ir tokių kailiukų kurdai. Tokia turkų politika 
jam kaip tik trūksta. Jis su- iššaukė kurdų sukilimą, ku- 
siderejo ir pne kunigo uz- Ljs jr dabar dar nenumalšin- 
rnokejo tiems vyrams uz du Las< Gyvenantieji Persijoje 
kailiuku $140, ragindamas kurdai tiekia pagalbą savo 
kinugą nupirkti visus, nes broliams kovojantiems su 
^°hie bar&enai J®**1. Pasi_ turkais. Turkija reikalavo, 
taiko. Tai buvę tikri siaurės - - 
ruoniai.

Kunigas pasiūlė už visus 
kailiukus $1,900, ir nepažįs
tamieji tuojaus paėmė pini
gus.

Nusipirkęs “bargeną” ku
nigėlis džiaugėsi uždirbsiąs |tų, kad neleistų Persijos 
$600, neštas rubsiuvys ža- kurdams jungtis su sukilė- 
dėjo vėliaus ateiti ir nupirk- liais.
ti tuos kailiukus iš kunigo Persija yra bejėgė pasi- 
už $2,500. priešinti tokiam turkų žy-

Bet laukė kunigas ir lau- giui ginklu. Kitaip kiltų ka- 
kė, o rubsiuvio kaip nešima-kus. Ji žada skųsti Turkiją 
tė, taip nesimatė. Pradėjo Tautų Lygai.
dūšių ganytojas nerimauti. Turkai nori galutinai iš- 
Juk‘$1,900, tai nemenkas naikinti kurdus. Bet kaiku- 
pinigas. Ne vienas parapijo- nos Europos valstybės pa
nas turėjo kišenių iškrapš- laiko kurdų kovą už nepri- 
tyt, pakol kunigėlis šitokią klausomybę ir vargu ar leis 
sumą susidėjo. Taigi krei- turkams tai padaryti.
pėsi kun. Lavička į policiją Kurdų vadai paskelbė, 
ir parodė jai nupirktus kai- kad kovoja už nepriklauso- 
liukus. Pasirodė, kad tai bu- mos kurdų valstybės įkun- 
vo paprastų zuikių kailiukai, mą. 
už kuriuos niekas neduos 
nei£! LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Policija išaiškino žioplam Gerbiama “Keleivio” Re- 
dušių ganytojui, kad tas d akcija ir Administracija! 
rubsiuvys, ‘ kuris įkainavo Prisiunčiu $2, už kuriuos 
tuos kailiukus į $2,500 ir ku- meldžiu atnaujinti mano 
ris pats užmokėjo $140 už prenumeratą.
du kailiuku, nebuvo joks Tai jau dvidešimtą pre- 
rubsiuvys, bet vienas iš tų numeratą siunčiu. Nežinau, 
žulikų. Jie visi trys buvo iš j ar galiu sulaukti dar tos pro- 
kalno jau susitarę ir kunigą gos, kad kitą dvidešimtą 
apmovė. | prisiųsčiau. Už tiek laiko

gal jau busiu po velėna? Te- 
eiau aš vėlinu, kad “Kelei-

nės atmatos, kurie nerasda
vo sau kitos vietos.

Bet juodžių bedarbių ne- ------ “jurj_ 
ninkai nenori jų savo tarpe” 
—pareiškė seržantas. “Esa
mieji du pulkai juodukų 
perpildyti ir ten vietos nėra” 
—pabaigė seržantas.

Kuomet vienas naujokų

biz- 
siu- 

savo

i

stoju armijon? Juk tai vie
nintelė pastovi vieta dabar
tiniu laiku, kur galima gaut 
pavalgyt.”

Ir dėl duonos kąsnio pro
letariato jaunimas stoja ar
mijon ginti buržuazijos rei
kalų, žudyti kitą brolį prole
tarą.

Mes girdėjome, kad dau
guma jaunų darbininkų ir 
šitos “laimės” nepasiekia. 
Užtenka turėti vieno piršto 
kreivą nagą, ir tavęs armi
jon neims.

MOKSLO ŽINIOS.

IŠĖJO “KULTŪROS” 
6-7 NUM.
TURINYS:

J. G. Europos žvaigždė nusi- 
(2) J. Galvydis. 1830 metų 

revoliuciją minint. Bruožai. 
Dr. J Bagdonas. Kova dviem 

(4) K. Kautskį atpasakoja

(L)

kaina paeina netik nuo jo koky
bės, bet ir nuo jo išvaizdos. Šva
rumas maisto produktams yra 
pirmaeilė sąlyga. Sąryšy su tuo, 
švarumas krautuvės, kurioje 
pardavinėjami maisto produk
tai, taipgi turi ypatingos reikš
mės. Krautuvė (shop), kari nė-1 
ra švariai ir gražiai užlaikoma, 
negali tikėtis gero biznio

Lietuviškos krautuvės ir 
nio vietos netik kad prekes 
lo, bet dar ir reprezentuoja
kolonijos lietuvius, o ypatingai 
tos lietuviškos krautuvės, ku
rios importuoja Lietuvos pro-j 
duktus. Todėl lietuviškos krau- , 
tuvės ir lietuviškos biznio vie-' 
tos privalo būti švarios 
ir jaukios.

! Deja, A. L. Ekonom. Centras riu ačiū A P. MAKR1CKAS GD 
yra pastebėjęs ir ši įstaiga gau- Llfrht Star Rte ’ St- Jan*s’ Mo- 
na laiškų su nurodymais, kad

i su lietuviš- ’ 
, kad tūlos

# e e _ l<xz* X x a m** w------ -

lietuviškos biznio Vietos atrodo sau atsiųsti savo paveikslą su pirmu 
perdaug apšepusios: langai ne
plauti, durys neatidarytos, vidų- čiuniutei, Juozapienė prospektas 51, 
je dulkės ir netvarka., žinoma, Kaurgs-šančiai, Lithoama._________
to negalima pasakyti apie visas '---------- -- ---- -—:-----------
lietuviškas biznio vietas: jų' DARBININKAS, kuris moka far-

. . ., . . . mų darbą ir karves melžti, atsisauktesama ir labai puikiai ir pavyz- tuojaus vieta prie miestelio. Antho- 
dingai įrengtų ir užlaikomų, ny Yenchus, Box 142, Hardwick, Mass 
ypač Chicagoje. Į

_. . 1 Kampinis namas Grosernč ir Meat
į Šiuomi norėtųsi pareikšti pa- Gera vieta bučernei. Pigiai,
geidavimą, kad visos lietuviškos Klauskite Cedar 9987, 
įstaigos ir krautuvės, ypač im-l 1401 Page street_________
porto krautuvės, taip pasipuoš-! PARSIDUODA VALGOMU DA1K- 
tii kad na trauktu aki kiekvieno TV KRAUTUVĖ. Labai geroj vietoj tų, Kaa patraUKių dKĮ u (ir biznis geras, bet savininkui toj

; noriu parduot arba 
išmainyt. Turiu taipgi 11 familijų 
gerą namą, su visais įrengimais. Ga- 

„ storo 
su namu arba ant geros farmos. No
rint daugiau žinių, klauskite laišku 
arba per telefoną, Granite 8098.

J. ZAKSAUSKIS (-)
252 Copeland st.. W. Quincy. Mass.

PARSIDUODA FARMA
405 akeriai žemes, 50 karvių, 4 

arkliai ir visos mašinos, kokios tik 
reikalingos. Galiu mainyti ir ant Na
mo. Norint daugiau žinių klauskite 
per laišką ar vpatiškai.

PIUS KARALEVICH
i R. D. 2, OTEGO, N. Y.

' 5 AKERIŲ VAISIŲ IR VIŠTŲ 
FARMA Parsidnoda arba mainau ant 
Namo mieste. 11 Ruimų Namas, šty- 
mo šiluma, maudynes, elektrikos 
šviesa, telefonas. Didelė barnė, vieta 
dėl 2 karų, Green hause, 
Court.

1 MRS. MARY MILLER
i Woburn street, Wilmington, 

Tel.: Wilmington 26, ring 12.

liepos 
H3’ 
i frontais, 
į A Smčliunas žmogus—egoistinė bū

tybe. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi- 
i- vyru' Junavičienės; girdėjau gyvena suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 

dailios Edwardsviile pa. Prašau pačios atsi- dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai
: šaukti arba kurie žino kur ji randasi, įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie

- - - .................. • - tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Plaukiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. 411) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
r.ait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabludusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18.) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, įliustruotas.

Išsirašykite patys sau ar kam ki
tam Lietuvoje tą progresyvios min
ties žurnalą Kaina pusei metų Ame
rikoj 1 dol. 50c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštą arba čekiais.

Adresas: Lithuania, Šiauliai, Auš
ros ai. 15, “Kultūra.”

PAJ1EŠK0J1MAL
Pajieškau Jievos Makrickiutės, po 

‘ ; girdėjau gyvena 
Edwardsville, Pa. Prašau pačios atsi-

1 meldžiu pranešti, už ką iš aukšto ta

Light Star Rte.,

APSIVEDiMAI
Dora mergaitė, 18 metų amžiaus, 

nori rasti pažintį dėl apsivedimo Pra- 
■ ’ " ’ ’---- 1

laišku. (46),
■ Juozas Urbanavičia parduot O. Vai-

vos Generalinį Konsulą New 
Yorke, prašydamas suteikti pa
talpą Ek. Centro raštinei (offi- 
ce). Tas prašymas buvo paten
kintas ir todėl: visi Vaizbos Bu
tai ir asmens, kurie interesuo
jasi Vaizbos Butų organizavimo 
reikalais, malonės kreiptis se
kančiu adresu: A. L. Ekonom.1 
Centrui, 15 Park Row, Room 
534, New York City.

Įvairus pasiūlymai, patari
mai, paklausimai Vaizbos Butų 
bendrais reikalais, reikia siųsti 
aukščiau nurodytu adresu. Rei
kalais, kurie liečia atskirus 
Vaizbos Butus, reikia rašyti tų 
Vaizbos Butų sekretoriams.

III. Dėl švaros importo 
krautuvėse.

Yra patirta, kad produkto

PITTSBURGH. PA. NORTH SIDE

praeivio. Lietuvos Gen. Konsu- vietoj nuobodu; 
latas turi kelioliką dailių plaka- išmainyt.
tų iŠ Lietuvos, kuriuos mielai liu mainyt viską sykiu ant pero š’ 

! perleistų tiems, kas jų norėtų.
Lietuvos Gen. Konsulatas,

15 Park Row, 
New York City.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
VORCESTER. MASS.

Radio daro stebuklus.
Skaitytojai turbut jau gir

dėjo, kad orlaivis gali be 
žmogaus pakilti nuo žemės, — 
lakioti, manevruoti ir pas-j^ 
kui vėl nusileisti. Jis būna i g 
kontroliuojamas nuo žemės i« 
radio pagalba. Šiomis die-!g 
nomis laikraščiai pranešė iš g 
Washingtono žinių, kad vai-Į g 
džia nutarė šaudymo prati-i | 
mams ant jūrių. panaudoti | 
pasenusius karo laivus. Pa- g 
leis tokį laivą be žmonių, g 
bet radio pagalba kontro- g 
liuojamas jis plaukios, suki- g 
nėsis, darys visokius ma- i 
nievrus, o kiti karo laivai jį | 
šaudys. Ar butų kas tam ti- g 
kėjęs 50 metų atgal? |

Bet tai da ne viskas. Ge- | 
neral Electric kompanijos | 
inžinierius Whitney sako, Į | 
kad greitu laiku galėsime S 
jau ir namus šildyt radio | 
pagalba. Nereikės namuose g 
turėt nei pečiaus, nei ang- g 
lių, nei gazo, o vien tik ra-jg 
dio aparatą. Pasuksi ratuką g 
—ir oro bangomis tuojaus g 
ateis šilima, taip kaip dabar | 
ateina muzika ir dainos. || 

_________ || 
Sako, žemės amžius siekia, 5 

3,000,000,000 metų.
Ar žinote, kad musų senu- g 

tė žemelė turi jau 3 bilionus J 
metų amžiaus? Jau 3 bilio- 3 
nai metų kaip ji atsirado, ir | 
jau 2 bilionai metų kaip jos | 
pluta yra sukietėjus. į |

Taip sako Dr. Otto Hahn, | 
kaizerio Wilhelmo instituto | 
Berlyne direktorius, kuris | 
patiekė šitas skaitlines gam- g 
tos mokslininkų kongresui g 
Berlyne. Savo apskaičiavi- g 
mus jisai remia esamojo vi- g 
sam pasauly švino kiekybe. 
Mat, švinas yra niekas dau-1 . 
giau, kaip toriumas arba | 
uraniumas, kurio spindulia- { 
vimas yra visiškai išsieikvo- | 
jęs. Žinodamas, kiek laiko ! 
ima tokiai medžiagai spin- | 

’duliavimo energiją išeikvo- | 
’ • ti, vokiečių mokslininkas » 
/galėjo lengvai išskaitliuoti, | 
i kiek išėjo laiko, pakol pasi- I 
. | darė esamas žemėj švinas. 

Kazlauskui sulaukti ne tik Ir taip jis priėjo prie išvą- 

iryti reikėjo nemažiau kaip 
13,000,000,000 metų. Reiš- 

Šiomis dienomis iš Mask- kia, nemažiau metų ir pati 
vos pasiųstas nemažas bu- žemė turi. O kunigų “švent- 
rys agitatorių į Vakarų Indi- rastis” sako, kad Dievas su- 
ją komunistinės propagan- tvėręs pasaulį vos tik apie 
dos varyti. 6,000 metų atgal! |

kad Persija neleistų savo 
kurdams dalyvauti kovoje 
prieš turkus. Kadangi Persi
ja to nepadarė, tai šiomis 
dienomis turkų kariumenė 
perėjo Persijos sieną ir už
ėmė visą eilę svarbių punk-

ATENTATAS KALKUTOJ
Kalkutos policijos komi-1 gyvuotų ilgiausius me- 

sarui Sir Charles Tegart 
vykstant automobiliu, buvo 
mestos dvi bombos. Sužeis 
ta šoferis. Komisaras svei
kas. Vienas iš bombų metė
jų buvo mirtinai sužeistas 
sprogusios bombos skeveld
ra.

IR DIPLOMATAI SLAP
TAI VEDASI.

Anglų ambasadorius Pa
ryžiuj Sir Esmond Ovey 
slapta vedė meksikietę gra
žuolę ponią Barrios, su ku
ria susipažino būdamas bri
tų ministeriu Meksikoj.

VOKIETIJOS BEDAR
BIAI.

Berlynas. Rugpiučio 15 d. 
Vokietijoj buvo 2,845,000 
bedarbių. Vadinas, bedar
bių skaičius padidėjo maž
daug 80,000.

I tus skleisdamas apšvietą tar-
1 pe lietuvių, lankydamas 

kiekvieną jų bakūžę tol, kol 
gyvuos lietuviai ir jų kalba 
šioje šalyje.

Pirmutinis mano draugas, 
atvykus į šią šalį, buvo “Ke
leivis.” Aš tikiu, kad jis bus 
ir paskutinis apleidžiant šį 
pasaulį.

Liekuosi Jums su geriau
siais linkėjimais.

George J. Kazlauskas.
Red. prierašas: Iš savo 

pusės “Keleivio” redakcija 
dėkuoja už gražius draugo 
linkėjimus ir linki drg. G. J.

IL_____
antros dvidešimtos prenu- ‘ dos, kad tam švinui pasida- 
meratos, bet ir trečios.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO. VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 

turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytoju, literatų.

Jau išėjo “Kultūros” žurnalo 8-tas numeris, šių 1930 metų. 
TURINYS:
1) Politinės bei socialinės Lietuvos istorijos bruožai. Prof. Aug. Ja

nulaitis.
2) Reliatyvistinės pažvalgos į visatą. Dr. P. Slavėnas.
3) šviesa ir gyvoji gamta. Jonas šopauskas.
4) Meilė, visuomenė ir kultūra. Vyro ir moters dvasinis pasaulis, etc. 

Dr. N. Išlondskij.
Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
1905 metai. K. Bielinis.
“Bludas” nepabludusioj šaly. J. Radžvilas.
Didžiojo karo literatūra. Julius Butėnas. 
Natūralizmui 50 metą. Pr. Daugnora. 
Kritikas—kuris nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.) 
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas.) 
Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra. 
Vėjuota naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė. 
Iš rinkinio: "Mėlyno vakaro tyląs aidai.” Vertė VI. Pilotas.

5. 
X 
S X

•X

Tennis
(40)

Mass.

FARMA KAIME.
90 akerių geros naudojamos žemės, 

10 ruimu namas ir visi fumišiai, 8 
kiti budinkai; 10 karvių, 2 arkliu, 

illOO vištų, automobilius, visa maši- 
; nerija, javai, netoli miesto. Už viską 
; $5,000. Įmokėt $1,500. Tikras barge- 
nas iš priežasties ligos. (42)

MRS. J. KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y

i

5)
«)
7)
8)
»)

1»)
11)
12)
13)
14)
15)

Rainis.)
16) Apžvalga. Literatūra. Gamta. Technika. Aviacija. Hygiena. etc.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
delių poslapiu, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius, “KULTŪROS” Žurnalas vienintelis pa
našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 
išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna- J 
lams.

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan
čius žurnalus, butų neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu
voje. Tuom padarytų keleriopos naudos — turėtų nuolatinį 
Įdomų mokslo žinių šaltinį ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą.

“KULTŪROS” ŽURNALO Kaina labai pigi. Amerikoje 
tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįstamiems Lietu
voje — tiktai 2 doleriai. Adresas:

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros ai. 15, Šiauliai. Lithuania.

Sveikata 
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJI KALENDORIAI
Klanskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

^cocpopoececcoHacioooocooo ’t 
•SVARBUS IŠRADIMAS) 
i Kurio Pasaulis laukė per { 
t šimtus metų, jau yra !
• gatavas! *
! » 
J DR. J. BASFFORD per 19 metą » 
j savo praktikos sudarė formulą, ♦
• kad daug ligų gali gydyt. Tai yra j
t vaistas po vardu T. A. D. •
I .Jis yra reikalingas kiekvienam { 
J žmogui, kuris nori būt sveiku.
• T. A. D. yra geriamas po 3 kar- j
• tus j
| ja $1.50. Taipgi reikalaujam agen-J 
t tų, duodam gerą nuošimti.
• 3133 SO. HALSTED ST. 
Į CHICACO, ILL.
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Humoristika
KELEIVIS

Kur Anglai Kovoja Su Afridžiais. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

BOLŠEVIKŲ PRAKALBOSE.
—Draugės ir draugai! Ar ži

note. kaip gyveno ir mirė musų 
tėvas Leninas? žinote?... Tai 
nėra reikalo apie tai nei kalbėti. 
Vistiek žinote.

—Draugai ir draugės! Ar ži
note. kaip dabar gyvena drau
gas Stalinas? Nežinote? Tai nė
ra reikalo nei kalbėti apie tai. 
Vistiek nežinote.

—Ačiū, draugai ir draugės, už 
ramų užsilaikymą laike prakal
bų; dabar bus kolekta. tai pini
gų nesigailėkit.

DALYKAS KEPURĖJ.
Jaunas vyrukas pavalgė res

torane pietų ir užsidėjęs kepurę 
eina laukan. Tuo tarpu muzika 
užgrojo. Pietavęs sale jaunojo 
vyruko žmogus prišoko prie iš
einančio ir tarė:

—Nusiimk tamsta kepurę!
—Kodėl? — paklausė pirma

sis. — Juk čia ne himną groja.
—Taip. taip... bet kepurė juk į 

mano! D-cis.

i

VARGUS SKANDINA.
—Tarnai, ką tu mislini taip 

daug gerdamas munšaino?
—Noriu paskandinti savo var

gus, Jonai.
—O ką, ar jie skęsta?
—Neskęsta, rupūžės! Lengvi. • 

todėl viršum plauko.

Šis paveikslėlis parodo miestelį Landi Kotai, netoli nuo Pešavaro. Čia anądien afridžiai užpuo
lė anglų kariumenę ir įvyko smarkus mušis. Žinoma, afridžiai pralaimėjo, nes jie neturi tokių 
karo mašinų, kokiomis yra aprūpinta anglų kariumenė. Tokie susirėmimai Indijoj dabar karto- į 
iasi labai dažnai.

VISIEMS PASISKAITYTI.

*

GRYNAS KARVĖS PIENO 
SVIESTAS.

Valgytojas valgykloj :—Tam
stos atneštame svieste radau 
plauką. Kas tai per nešvaru
mas ?

—Atsiprašau, ponas, tai kar
vės plaukas. Mes tyčia dedame 
Į sviestą karvių plaukus, kad 
valgytojai žinotų, jog tai nėra 
koks margarinas, bet tikras 
karvės sviestas.

LAIKE MUZIKOS NEMYLI 
APSI KABINT.

—Maryte, ar jus mylit šo
kius?

—Ne.
—Kodėl?
—Juk šokiai ne kas kita, kaip 

apsikabinimas laike muzikos.
—Ir kas jums tame nepatin

ka?
—Muzika. D-cis.

! Vienas musų 
rašo:

"Meldžiu dėti iš Lietuvos 
negu "valgė užginto vaisiaus”), ^įsįngas žinias:

"NUSIPIAUK IR MESK...”
Pralotas Olšauskas (pirma

■ 
sakydamas 
švento rašto: 
tavo akis, 
lin. Jei tave piktina tavo ranka.

; nupiauk ją ir mesk. Jei tave pik- 
jtina koja—nupiauk ją ir mesk 
šalin! Jei tave piktina tavo... na. 

į abelnai viskas kas tik tave pik
tina. nupiauk ir mesk šalin.”

Bet kodėl jagamastis Olsaus- j pasakoja, kad Kauno gat
vės taip įtaisytos, kad žiba 
kaip veidrodis. Arkliai, gir
di, pakaustyti robinėm pat- 

i kavom, kad neardytų gat- 
Įvių. Kaune buvus Tautų Są- 
j junga ir sakius, kad Kaunas 
j mažai kuo skiriasi nuo Pa
ryžiaus. Kaip atvažiavęs jis 
Amerikon, tai matęs tokių 
sulūžusių saidvokų. kad ko
jos galima išsisukti. Lietu- 

Ivoj, girdi, taip laikyti nega- 
Į Įima.”

Į tai musų skaitytojui štai

ar jos ge
ros, ar blogos. Musų 'Kėlei- 
, ______ s
.is ir todėl jame turi but tei
singos žinios.

“Jus rašėte, kad Kaunas 
paskendęs dulkėse. Dabar 
iš Lietuvos atvažiavo Jonas 

į Tamulevičius, kuris tarna- 
• vo kariumenėj 3 metus, ir

pamokslą skaitė iš
: "Jei tave piktina darbininkiškas laikraš- 

išlupk ją ir mesk ša- ' - - -
j

kas pats sau nieko nenupiovė ir j 
į nenumetė ? Jeigu butų pats taip 
' padaręs, kaip kitus mokino, tai 
j šiandien ,iam gal nebūtų reikėję 
Į už grotų "pakutavot.” T-ka.

DRAUGO NESUPRATO.
—Mano moteris nesupranta 

geros mano širdies, gražių sie
kių. O kaip tavo moteris. Jonai, j 
į tai žiuri?

—Nežinau, drauguti. Mano
■ moteris apie tave mažai kalba.

D-cis. '
I

I

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS. =

Vėl kalėjime.
Praėjo ir 16 vasario. Ra

miai sėdžiu ir kažin ko lau
kiu. Taip prabėgo apie dvi 
sąvaiti laiko.

Vieną kartą nuėjau į arti
miausi bažnytkaimi. Pasiro-

Pas “prezidentą” ir kitus , 
ponus.

Gavęs iš policijos leidi- - 
mą, atpyškėjau Kaunan. Čia,s 
parašiau tris prašymus ir su* 
jais pradėjau “kalėdoti 
Pirmiausiai nuėjau į Ameri- džiau policijai ir užėjau pas 
kos konsulatą. Čia pareis- giminaitį. Čia bekalbant, 
kiau dalyką ir prašiau, kad žiuriu, ateina policininkas, 
mane užstotų prieš Lietuvos Policija buvo man taip įgri- 
pelėdų valdžią. Konsulas j sus, kad aš vengdavau jos 
kiek supyko kodėl aš apie' susitikti. Susitiksi, būdavo, 
tai nesakiau aplikaciją da-,lietuvišką žandarą, tuojau 
rant, dabar gi jis, esą, nieko'širdis ir ima smarkiau plak

ti. Nebijai jo. bet dabar Lie- 
' _ ' 7 _ " _ • Ji

gali tave sustabdyti, iškrės
ti, sumušti ir teisybės nerasi. 

Įėjęs policininkas parei-

padėti negalįs. Iš čia nuvy
kau pas krašto apsaugos mi- tuvoje policija galinga, 
nisterį. Juo buvo Daukan- ‘ 1 ’ ■”
tas, bet manęs neprisileido. 
Nieko ir čia nelaimėjęs nuė- i į ------------------- r-------
jau pas aukščiausį poną (nejškė, kad gavęs įsakymą tuč 

bet Smetoną). Čia tuojau mane areštuoti ir pri- 
priėmė kaip ir visus statyti į Lazdijus. Aš pa- 

\ ienas guzi- klausiau kame dalykas, bet 
atidarė man policininkas atsakė, kad jis

Dievą, bet Smetoną), 
mane i 
ponus priima, 
kuotas senis 
duris, kitas nuvilko paltą ir jy y y;__  y
įleido adjutanto kabinetan, ti su juo Į Lazdijus. ____

tūlas aviacijos budu.net šeimynai nežinant,Adjutantas, 1 
karininkas, priėmė labai

Aš pa-

nieko nežinąs, tik prašąs ei- 
. Tokiu

mandagiai, išklausė visą rei- kalėjime.
kalą, ir nuėjo perstatyti “jo 
ekselencijai.” Ponas Smeto
na pareiškė, kad aš nuėjęs 
pas ministeri Daukantą jo 
vardu pasakyčiau, kad ma
ne Įtrauktų i amnestuojamų
jų sąrašą. Aš — sako prezi
dentas — tamstą amnestuo
siu ir tuomet galėsi gyventi 
Lietuvoje kiek tinkamas.

Rezultatai geri, manau 
sau. Sugrįžau krašto apsau
gos ministerijon ir pareiš
kiau jo 
“Gerai, 
ninkas, 
ta.”

Taip 
reikalus

ekselencijos valią, 
sako pilvotas kari- 
viskas bus padary-

vykusiai sutvarkęs 
grįžau namo.

*

aš atsidūriau vėl Lazdijų

Lazdijų policijoj man pa
reiškė, kad komendantas 
įsakęs mane areštuoti, ka
dangi savo laiku neaplei
dau Lietuvos. Aš ėmiau aiš
kintis, kad p. A. Smetona 
žadėjo amnestuoti. Pasiro
do, tai buvo tik gražus “pa- 
tiešijimas.”

Ramiai įžengiau į kalėji
mą ir emigracijai iš Lietu
vos pasakiau “amen.”

šį kaitą kalėjime išbuvau 
dvi sąvaiti. Vieną dieną, ko
mendanto įsakymu, atėjo į 
kalėjimą policininkas ir ap
klausė mane kuomet aš ap
leisiu Lietuvą. Aš buvau pik
tas ir trumpai pareiškiau:

“kuomet 
tus.”

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo' Sielos Balsai. — Paiki knyga, daugy*
Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga- į bė labai gražių eilių ir dainų Daug 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2; gražių, spalvuotų paveikslų Popisra 
moters ir 5 vyrai. į gera ir spauda graži. Parašė J. B.

į Sme’storius. 221 pusL Popieros 
Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi- Į apdarais ....................................... |1.04

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas ! Audimo apdarais ....................... 81.50
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- ‘ ...
terš. Abu veikalėliai vienoje kny- Ben-Hnr. —■ Istoriška apysaka U 
gutėje. Kaina .............................. 25c.’^taus laikų. Paraše Lew

j Wallace. 472 pusl............................ 8204
•Jaunystes Karštis ” Vienaveiksmė pajauU _ Lizdeiko Duktč, arba Lis- 

komedija-farsas. Paraše K. S. Kar- tuya Xly meUšimt istoriškas 
povicius ir Suęiziedavimas Pagal Sn- romansas M Bernatovricz’o. 
tarties. N. V. Koneckio dialogas, verte 46g j.......................................... $1.M
Špyžas. Labai užimanti, meilissa ko-, F 
mediją ir perstatymui tinkamas > Moteris ir Socializmas. Parašė August 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c. j Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar-

_ ... -m ; blausia ir geriausia knyga lietuvių
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kalboje tame svarbiame klausime.

bepatystės istorija pasekmes .r jų Puil .......................$2.00
doriškas nupuolimas. Šią knj gą turėtų
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir j}įĮ,jjja Satyroje. — Labai įdomi ir 

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-; juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
| rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
i tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo. — - • - . - - »•-
|Townsend Fo». D. D., sulietuvino
Ferdinand de Samogitia..................25c.

Kurgi Tas Viskaa Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

I miško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 
1 nas protaujantis darbininkas perskai- 
Icyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių . ......................................... 10c-

‘ Lengvas Budas Išmokti Angliškai. 
paantUb^imų'šTkny^'šutaisyUtaip knygutės. Parašė’D-ras G-mus. 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas• Kaina .................... ..
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet cie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jies- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetisKU 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

: ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas Pusl. 95..................... 35c.

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

ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
1909 m., pusl. 63...............................25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Paraše 
K S Lietuvaitė. So. Boston, Mass,
1914 m., pu31. 23............................... l®e-
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusl................... 20c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

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

tais. - Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio,^ 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi...........................««•
Socializmo Teorija, tai veikalaskuris 

i trumpais ir aiškiais faktais pabodo, 
I kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
1 ir kodėl turės but pakeistas kapi- 
talizmas. Kaina .......................... Zoc-
Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus 

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po Kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 

i Alekna. .....................-................... 21’c
Drūtuose audeklo apdaruose .... <»c-

I Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų »PSisau- 
goti. Paraše D-ras F. Matulaitis, 

į Antra, peržiūrėta ir pagerinta lm- 
. da. Kaina ...................................... Zoe.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletarissos filosofijos. 
Jei nori 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. \ įsos 
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, pusl. 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. _ Ją 
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
1915 m., pusi. 24............................... 10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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., pusl. 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 paveikslą įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusl. 63 ............... 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

tourists and those wbo wish to leam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 78....................................Me.

juokinga knyga su 379 puikiais pa-

, rikius nuo prieš sutvėrime pasaulio 
' iki užgimimo Kristaus. įgijęs ši* 
1 knygą niekas nesigailės. 382 pus

lapiai. Kaina............................... |1.04

i Delko Reikia Žmogui Geri ir Valgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

. nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

tnirvM dou» .o.,..—__ _____  lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si-
Rankius reikalingiausių žodžiu ir tuos klausimus suprasi tiktai iš šios

.... ........................................   ijc.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėa 

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

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
fiiosofų daleidimai apie žemes išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

! 40 pusl.................................................lOe.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem
iu pis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

’ nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
. spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

i liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
; Los paliuosuota iš po caro valdžios ir 
i kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 

' parodo dabartinės Lietuvos rubežiue 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu s. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 

; Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
j vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... |1.04 
Drūtais audeklo apdarais...........81.54
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

i “Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 
I šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................... 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
' 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. 25e
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

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

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25e. 
Paparčio Žiedas it 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........ ............................ 16c*
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu............................................. 28c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusl. 32............................................. 15c.
Ii gyvenimo lietuviškų Vėlių bei VeU 

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dusias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašyto* 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusl. 570. Popieros apd. 51.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po vis* žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad vis* žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? 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 ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... M*.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Maaa.

skaitytojas kas galima atsakyti: Ar vi
sos žinios iš Lietuvos teisin
gos. ar ne, redakcija galvos 
už tai nededa. Ji ima tas ži
nias iš Lietuvos laikraščių 
arba iš žinomų jai korespon
dentų. Paminėta žinia buvo 
paimta iš pačių Kauno laik
raščių. Gal jie meluoja? 
Mes tam netikim. Lietuvoje 
spauda taip supančiuota, 
kad redaktorius baudžia ir 
už teisingas žinias, tai ką 
jau kalbėti apie neteisingas.

Antra. Jūsų “grinorius,” 
mums regis, nukalbėjo toli 

I gražu ne tą, kas tikrumoj 
yra. Kaune dar svarbiausio- 

: ji gatvė. Laisvės Alėja, ne- 
visa meksfaltuota: kitos dar 
akmenimis grįstos kaip ir 
senovėj. Tai kur čia tas gat
vių veidrodis?

Netikim mes ir tam, kad 
Kaune arkliai pakaustyti ro
binėm patkavom. Robo Lie
tuva neturi kaliošam, o ką 
jau kalbėti apie arklius. 
Arkliais važinėja vežikai ir 
atvykę ūkininkai. Jie visi 
neturtingi žmonės. Jiems 
sunku pakaustyti arklį ge
ležine patkava, o ką jau 
kalbėti apie robinę.

Toliau, jūsų pasakotojas 
sako, kad ant Amerikos ša- 
lygatvių galima koją išsi
sukti. Mes tokių šaiygatvių 
nematėm ir tur but musų 
skaitytojas nematė. Lietu
voj (Kaune) daug šalygat- 
vių sudėti iš didelių plytinių 
akmenų, per kuriuos einant 
tikrai galima koją išsisukti. 
Apart tokių šalvgatvių, Lie
tuvoj randasi iš lentų pada
lytų. arba ir visai jų nėra.

Taigi matote, kad yra ne
teisingų pasakotojų.

Kiekvienas laikraštis 
stengiasi suteikti savo skai
tytojams teisingų žinių ir to
dėl verta geriau tikėti laik
raščiui. negu kokiam asme
niui.

Lietuvos laikraščiai apie 
Kauną rašė, kad jis netik 
dulkėse skęsta, bet jo vienoj 
gatvėj net arklys su vežimu 
nuklimpo ir ką tik neprigė
rė. Ar jūsų pasakotojas apie 
tai žino? Matyt, jis yra tuš
čio pasididžiavimo žmogus, 
daugiau niekas.

gausiu dokumen-

Kažin kokios dvasios ap- 
“general-gubema- 

i kar
tą į Sibyrą netrėmė ir iš ka
lėjimo išleido: tik sustipri
no policijos priežiūrą. Pir
miau policijai rodžiausi du 
kartu savaitėj, o (Ubar turė
jau “jovytis” kas antra die
na.

Taip gyvenimas slinko li- 
p gegužės 8 dienai. Tą die
tą aš gavau iš Amerikos 
konsulo žinią, kad atvyk
čiau pasiimti pasą.

Gegužės 11 d., 1928 me
lais, policijai nežinant, aš 
išsinešdinau kaip zuikis iš 
Lietuvos ir tik Eitkūnuose 
laisvai atsikvėpiau. Vergija 
naigėsi.

šviestas
torius" komendantą

Išvada.
Rašydamas savo pergy

ventus vargus fašistų vergi
joj. aš nenorėjau ir nenoriu 
'šofišuoti save kokiu tai di
leliu kankiniu. Mano nu
kęsti dalykai tai tik maža 
dalelė tų kančių, kurias tu
pėjo iškęsti kiti draugai. Ne
juodinau niekur ir Lietuvos 
vardo. Tą kraštą aš myliu 
kaip savo motiną. Rašyda
mas turėjau du tikslu: paro
dyti nors miniatiūroje supu
vusį ir pernelyg žiaurų reži
mą tų žmonių, kurie vaini
kuoja save patriotų, tauti
ninkų vainiku. Antru mano 
tikslu buvo sukelti Ameri
kos lietuvių širdyse žmoniš
kumo jausmą, kuriuo va
duojantis jie užjaustų ir ma
terialiai ir moraliai paremtų 
tuos Lietuvos sūnūs, kurie 
nekaltai kenčia.

(Pabaiga)

r f r * t- r r e f r » • •

j Dar prie to. Tautu Sąjun
ga niekad Kaune nebuvo, 

i Jei ir butų buvusi, tai vis- 
! tiek Kauno su Paryžium ne
lygintų — tai nonsensas.

Redakcijos Atsakymai
_________ I

“Keleivio” skaitytojui. — 
Jūsų laišką įdėsim, bet to ap
gaviko vardą ir adresą išlei
sime, nes pakol teismas ne-i 
pripažino jį apgaviku, tai 
laikraštis negali to skelbti.

J. B. — Visi lietuvių laik
raščiai žinias semia iš ang
lų spaudos ir paprastai pa
duoda jas taip, kaip jos bū
na originaliai parašytos. 
Jeigu originale pasitaiko su
maišyti vietų pavadinimai 
(o tas pasitaiko gana daž
nai), tai klaidos patenka ir Į 
lietuvių laikraščius, nes ži
nių rašytojai visada turi la
bai skubintis ir klaidų ne
pastebi. Tuo budu vietoj 
Bukarešto galėjo išeiti Bu
dapeštas, o vieton Paragva
jaus pasakyta Urugvajus.

Proletarui. — Prašytume.' 
rašant palikti didesnius tarp 
eilučių tarpus, kurie reika-1 
lingi pataisymams.

-
I

Pašalina gasą iš pilvo 
ar vidurių

Nesmagumas. kuri pagimdo gasai 
ar išpusti viduriai ar pilvas, yra grei
tai pašalinamas su Nuga-Tone—vais
tais, kurie nugali konstipaciją. išvalo 
kūną nuo ligas gimdančių nuodų, pa
lengvina inkstų ar pūslės Įdegimą ir 
suderina ir sustiprina gaiviąsias 
jėgas.

Nuga-Tone yra puikus dėl menko 
apetito, virškinimo pakrikimų, ner
viškumo, nemigos, netekimo svarumo 
ar spėkos, ir panašių pakrikimų, pa
einančių nuo konstipacijos ir jos nuo
dų. Jeigu jus nesate stiprus ir pilni 
gyvumo, jus turite leisti Nuga-Tone 
atgauti jums geresnę sveikatą. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas visų medi
cinos pardavinėtojų. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake. paprašykit jį 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio

I

i

f

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelią nuo 
širdies piktumo, naudo jaut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
25* H®?

Kasyk Pepsinic Sdtzer C». 
Worcester, Mass. o

GAUSI SAMTELĮ DYKAI

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETY JX

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

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

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina 81.54.
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iĮ KAS GIRDĖTI LIETUVOJE į
|| (F uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) :

Vandeniu Varomas Laikrodis.

DR11ZINA RAVAŽIAVO 
PO TRAUKINIU.

Ri gpiučio 24 d. iš Mažei
kių stoties rankine drezina 
išvažiavo grybauti Grubavi- 
čius, Tabokas ir šlinskai-

JAVŲ PIGUMAS LABAI 
ATSILIEPĖ į ŪKIO 

KULTŪRĄ.
Rokiškis. Šįmet nors zu

peris atpigo vienu litu, bet
cius, labokas ir Šunskai-jo ėmimas visiškai nežymus, 
te. 1 .ytas buvo labai migio- 20 nuoš. ūkininkų, zuperio 
tas, iž 15—20 metrų nieko į visiška i jau nebeėmė, o 
nebuvo galima matyti. Nors’seniaus ėmusieji po 5 maiše- 
drez nos keliauninkai ir ži- liūs, dabar ima nuo vieno 
nojo kad tuo laiku turi atei-; iki dviejų. Todėl šįmet zu- 

’ perio ėmimas sumažėjo 50
nuoš. Mat už zuperio maiše
lį dabar reikalinga atiduoti 
trys centneriai rugių.

ti gr< itasis traukinys, bet dė- 
liai miglos negalėjo laiku jo 
pastebėti. Traukinys užva
žiavo ant drezinos ir sudau
žė i smulkius gabaliukus; 
užmušė Taboką apie 60 me
tų amžiaus.

Prieš patį įvykio momen-, 
tą, spėjo nuo drezinos nu-!

UŽSIENIAI DOMISI 
ATENTATU PRIEŠ 

RUSTEIKĄ.
Užsienio spaudos susido-

sokti Grubavicius, kuris pa-įmėjimas atentatu tebėra la- 
gi iebęs uz rankos nutempė bai gyvas. Laikraščiai tebe- 
n* Šlinskaitę, bet šiai garve- pašvenčia apsčiai vietos Lie- 
zys spėjo nuplauti kairiąją tuvai ir ypatingai pabrėžė

1__________
sustojo jau vaidmenį.

nuotikio vietą pravažiavęs. Mini *r 
Pastebėjus kad garvežys'Ta*ip antai nru. 
kruvinas, konduktorių .bri- i paprasta i nemėgstąs sensa- 
gada ėjo atgal išaiškinti įvy- cjngų užvardymų, deda te
kio. Gale traukinio rado, vi-;jegram^ su antrašte “Ką 
dury bėgių, nupiautają koją,; Voldemarienė perskaitė iš 
ir nuo šios vietos apie 30-40 kortų—Kelias į valdžią per 
metrų gulinčią ir pagelbos dvyliką lavonų.” 
šaukiančią Šlinskaitę, 14-15 į Telegramoj aprašomas 
metų mergaitę, o ant griovio; Voldemarienės būrimas... 
kranto gulėjo į galvą sun- Bendrai, galima pasakyti, 
kiai sužeistas remonto dar- kad į Voldemarą, į vol*de- 
b minkąs Tabokas, kuris ke- marininkus ir net į jų buvu- 
noms minutėms praslinkus sjus bendraminčius užsieniai 
mirė. P: Šlmskartė tuo pačiu pradeda žiūrėti ironiškai, 
traukiniu tapo atvežta į Ma- neslėpdami pasipiktinimo 
zeikius ir perduota vietos Ii- ; bestiališkoms kovos prie- 
gonmen. .monėms ir nenormalia šalies

atmosfera.

■PASIPIOVĖ SKUSTUVU.
Raguva. — Rimkevičius 

Povilas. 26 metų amžiaus 
Užna vėžio kaimo, skustuvu 
persipjovė sau gerklę. Paju
tęs skausmą, vieną sykį dar 
suriko ir norėjo į lauką iš
bėgti, bet namiškiai sulai
kė. Gydytojas rado perplau
tas kraujagysles. Kraujui 
nubėgus saužuda pasimirė. 
Savižudybės priežastis ne
žinoma. Sako, kad buvęs 
silpnų nervų.

«

šitas laikrodis Waterworks parke. Detroite, eina jau 40 metų 
ir da nei karto nebuvo užsuktas nei sugedęs. Ji varo vanduo. 
Per 40 metų jo pataisymui neišleista nei vienas centas. Tai tur
but vienatinis miesto daiktas, kurio užlaikymas apsiėjo iki šiol 
be grafto.

RADO PINIGUS. ; AKMENĖS GYVENIMAS
Zarasai, šiais metais Za-! IR DARBAI.

rasų miesto gatves lyginant.1 Visame miestely baigia-:

PASIBAIDĘS ARKLYS 
PRITRENKĖ ŽMOGŲ.
Veiverių miestely pasi-

vienas vietos darbininkas mi įtaisyti cementiniai šaly-Įbaidę arkliai pradėjo nešti

koją žemiau kelio.
Traukinys s

nuotikio vietą pravažiavęs. 
Pastebėjus,

nuverstojo diktatoriaus

Mini ir Voldemarienę. 
‘•Beri. Tagbl”

LIETUVA PILNA EL
GETŲ.

Kur tik nepasisuksi, kur 
nenuvažiuosi, visur Lietuvo
je su.iksi Įvairiausių elgetų, 
kurie ištiesę rankas prašo 
pagalbos.

O atlaidai — elgetų šven
tė. Eilės vyrų, moterų, viso
kių invalidų nusėdę šalygat- 
viais ir kas kaip moka, pra
šo išmaldos. Pagalvoji žmo
gus: — nelaimingas! Rei
kia nors kiek duoti... Bet kur 
išteksi visiems, kada jų de
šimtimis sutinki!

Miesteliuose sutinki tokių 
elgetų, kurie pusę kilometro 
seks paskui tave, prašydami 
pasigailėjimo. Vieni bučiuo
ja rankovėn, kiti ašarodami 
skait.iuoja savo vargus. Vie
no amerikono paklausiau, 
kaip jam atrodo musų elge
tų puikai. Jis atsakė:

—Lietuva savo ubagais 
tikrai gali pasigirti... Gal iš 
viso pasaulio jie čia suvažia
vo?... Žingsnio nepadarysi, 
kad nesutiktumei kokio el
getos.

Ir tikrai, matydami tur
tingesnį žmogų elgetos taip 
ir sekioja, o ypač ameriko
nus...

Nejaugi mes tiek neišga- 
lingi, kad negalėtume juos 
tvarkingu budu sušelpti, įs
teigiant senelių prieglau
das? Juk tada, imant bend
ru maštabu, jų užlaikymas 
pigiau apsieitų, ir netektų 
rausti prieš kitus.

VOLDEMARO NUOMO
NĖ APIE ATENTATĄ.
“Mem. Damb.” rašo, kad 

vienas Kauno koresponden
tas mušęs Voldemarui į Pla
telius telegramą, klausda
mas jo nuomonės apie įvy
kusį atentatą prieš policijos 
direktorių. Voldemaras te
legrama davė tokį atsaky
mą :

“Terorai Lietuvai pasida
rė pataloginiais reiškiniais. 
Kiekvienas teroras apačioj, 
yra rezultatas teroro iš vir
šaus.”

PASIKORĖ ŪKININKAS.
Springiškių kaimo, Ma- 

riampolės apskr. pasikorė 
ūkininkas Motiejus Kairiūk
štis. Jis jau kelinti metai bu
vo aklas ir gyveno nesantai
koj su savo šeima.

SUSIDŪRĖ AUTOMOBI
LIS SU VEŽIMU.

Alytaus-Balbieriškio plen
te susidūrė automobilis su 
vežimu ir sužeidė vežime 
važiavusį Barzdaliauską iš 
Buselninkų kaimo.

__________________________ I

MAŽĖJA DARBAS.
Joniškis (Šiaulių aps.).—' 

Joniškio stoty pirma dirbda
vo 20—28 yra buvę 40 žmo-1 
nių padienių, o šiandien dir- _ 
ba vargiai 7 padieniai, ir tie Joniškio gyventojai 
patys 
dirbs.
vosi nuo kovo mėn. ir baig
davos gruodžio mėnesį. O 
dabar tai vargiai gauni iš
dirbti 3—4 mėnesius.

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ.
Tarp Joniškio ir Šiaulių 

ant plento rastas negyvas 
.___U___ ____švel-

nežino kiek ilgai nvs Manoma, kad jis pats 
Pirma darbai tęsda- nusižudė.

RASTAS SUŽEISTAS 
ŽMOGUS.

A. Panemunėje prie karo 
mokyklos rastas ant siauro
jo geležinkelio bėgių sun
kiai peiliu į nugarą sužeis
tas Patamulšėlio kaimo, A. 
Panemunės valsčiaus gyven
tojas J. Valionis. Sužeistas 
paguldytas ligoninėn. Įvy
kis aiškinamas.

KRISDAMA MEDŽIO ŠA
KA SUŽEIDĖ MOTERJ.
Vytauto Kalne darbinin

kai genėjo medžių šakas ir 
nukirstas metė žemėn. Vie
na nukirsta šaka sužeidė po 
medžiu buvusią Jankevičie
nę, 60 metų amžiaus. Su
žeistoji nugabenta miesto li- 
gonir ėn.

“PATRIOTŲ” DARBAS.
Rugsėjo 4 d., ėjusius iš 

“Litekso” audimo fabriko 
darbininkus užpuolė būrys 
mušeikų. Darbininkai eida
mi į Šančius priėjo geležin
kelio tiltą, tarp savęs kalbė
josi rusiškai; čia juos už
puolė su lazdomis būrys mu
šeikų, ir pradėjo mušti. Ne
toli tos vietos stovįs polici
ninkas užpuolikų nearešta
vo, tik liepė išsiskirstyti.

ŠAULIAI ŠAUDO 
ŽMONES.

Rugpiučio 4 dieną Gas- 
čiunų valsčiuje, Vanagų kai
me kariško šautuvo 5 šū
viais nušautas Ignas Švam- 
barys, 75 metų senukas. Nu
šautasis dar visą parą išbu
vo gyvas.

Įtartas ir areštuotas Gas- 
čiunų būrio šaulys.

VIDURIU LIGOS 
PAŠALINTOS

Aš var-
h
į

“Chicago, August 12. 
toju

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
per keletą metų ir pilnai juo paten
kintas. Sunkus užkietėjimas mane 
vargino ir nuo jo jokiais vaistais ne- 
pasigydžiau; dabar vidurius turiu 
normališkus su Trinerio Karčiu Vy
nu. Mano draugai jį giria, kaip ir aš. 
Adolph Rys." Niuo vidurių ligų geres
nio vaisto nėr, bandyk jį. Visose ap
tiekose. į

rado įvairių senovės pinigų, gatviai. Daugelis šitą suma- 
kuriuos dabar žmonėms pi- nymą priėmė nepalankiai.

• .bet dabar džiaugiasi, kad
nereikės po purvyną brai
dyti.

Beto, miestely bus pasta
tytas stulpas Vytauto vėlia
vai iškelti, o paskui bendrai 
miesto vėliavai. Prie stulpo 
dar bus pasodintas Vytauto 
medis.

Dabar Akmenės apylin
kėj eina Dabikinės upės nu
sausinimo darbai. Prie nu
sausinimo dirba apie 200 
darbininkų. Uždirba nuo 7 
iki 9 litų per dieną. Už nu
sausinimą dalį apmoka val
džia, kita dalis išsimokėji- 
mui per 15 metų. Darbai ve
dami kulturtechniko čeičio.

giai parduoda.

ATVYKĘ Iš LIETUVOS , 
ŽMONĖS.

Skandinavų Amerikos Lini
jos laivu “Frederik VIII,” rug
sėjo 7 dieną iš Lietuvos sugrįžo 

i apie 750 žmonių. Visi keleiviai , 
j sveiki, linksmi ir patenkinti va- 

■ Racijomis.
Atvykusiųjų tarpe grižo se

nkanti lietuviai: 
j Atkcčiunienė Paulina i Ke- 
nosha. Wis., Bargaila V. Į Chi
cago. III- Balčinskas Adomas i 
Niagara Fails. N. Y.. Benulis 
Apolonia. Benionienė Ona ir Be- 
nioniutė Lilia i Cleveland. Ohio. 
Blažis Anelė ir Davidienė Ona i 
New Yorką, Gūdis Simonas ir 
Gūdis Ona i East Orange, Jur- 
gela Julius i Elizabeth, N. J.. 
Kraučiunas Petras, Kaleckis 
Stanley i Chicago, III.. Kupstie- . 
nė Elzbieta i Worcester. Mass.. 
Liberis Augustinas i Amster- 
dam. N. Y., Mikeliunas Vacla- 
vas j Brooklyn. N. Y.. Mulevi- 
čienė Anastazija. Mulevičiūtė 
Valerija į Cleveland. Ohio. Nor- 
butas Jonas i VVaterburv, Conn..

'Pečkaitis Justinas
.Ona i Cleveland. Ohio. Pikelienė 
|0na ir

važiavusius žmones. Arkliai 
bėgo paskui autobusą. Auto
buso keleiviai, pamatę besi
vejančius arklius, paprašė 
šoferį sustabdyti autobusą. 
Šoferis sustabdė. Netoli au
tobuso vežimas atsitrenkė į 
akmenis ir smarkiai sutren
kė vieną važiavusių. Ūki
ninkas buvęs neblaivus. Kai 
kas iš susirinkusios minios 
kaltino šoferį, tečiau kelei
viai gerai matė, kad autobu
sas nei arklių, nei vežimo 
nepalietė.

ODA NIEŽTI?
Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus ženklas. Ne
kasykite. Leiskite Seve
ras Esko pasalinti nie
žėjimą ir paąrelbėti ug
dyti svarią sveiką odą. 
Vartokite prie pirmo 
ženkle odos suerzinimo. 
Kle-uakite savo aplieki- 
innko.

ŠOVĖ I POLICININKU 
BUTĄ

Rugsėjo 1 d. kažkas šovė 
Raseinių policininko Ra- 

’ zausko butą. Policininko tuo 
tarpu nebūta namie. Pikta
darys jieškomas.

i

I
Į
I

ir Pečkaitis

1

VILNIAUS GYVENTOJAI 
REIKALAUJA SUSITAI- I

KYT SU LIETUVA. iona ir Paulauskas Juozas i
Vilniaus miesto salėj įvy- Pittsburgh, Pa., Paltanavičienė 

ko mitingas protestui prieš Petronėlė i Midiand. Pa.. Ra-' 
Treviranaus kalbą dėl rytųįmoška Jonas į Pittsburgh, Pa..' 
sienos revizijos. I Stugis Adomas., Stugis Julija.

Mitingas priėmė rezoliu-lstugis Adomas ir Slavinskienė 
i jų, kuriose protestuoja į Marijona i Chicago. 111.. Salkau-

prieš vokiečių siekimus ir 
reiškia įsitikinimo, kad galu
tinai reikią susitaikinti len
kams su Lietuva, kad butų 
lengviau galima atsispirti 
vokiečių pavojui.

Mitingas taip pat pasiun
tė sveikinimą Prūsų len
kams ir lietuviams.

skienė Ona i Philadelphia, Pa.. 
Shelko Bertha Į Philadelphia. 
Pa.. Trečiokienė Jieva, Trečio
kas Albinas i Newark. N. -L. Ta- 
mulaitis Antanas į New Yorką. i 
Takazauskienė Magdė i Pitts- ‘ 
burgh. Pa.. Urbanavičienė Regi-' 
na Į Worcester. Mass.. Urban; 
Marija i Elizabeth. N. J., Kun. 
Vembrė Stasys Į Westfield. 
Mass., Vaitkunas Antanas i 
Brocklyn. N. Y.. Vaitis Julija Į 
Wyandatte, Mich., žakaitis Kle- 
mensas Į Worcester. Mass.

Scandinavian-American Lini-, 
jos garlaiviu “Oscar II” atvyko 
iš Lietuvos šie asmenys:

Ona Ambraziutė Į tVaterbury. 
Cecilija Bukaškaitė Į Brooklyną. 
Mikolas Baublis i Arlington. N. 
Y'.. Ona Bataikienė i WorcesterĮ. 
Ona Bataikiutė i Worcesterj.

Kriminalinė policija su
ėmė tris asmenis, šnipinėju- 
sius lenkų .naudai: Antaną 
Jurą, Česlovą Leoniką ir vy
resnį puskarininką J. Čim- 
barą. Tardant paaiškėjo, 
kad jie palaikė ryšius su 
anksčiau suimtais lenkų šni
pais: Šemberu. Gineika ir 
Romeika. Be to, paaiškėjo, 
kad Šemberas norėjo suda- 
»yti šnipų tinklą kariume- 
nėj. bet kriminalinė polici- Teofilė Budrevičienė Į Linden. 
ja pačioj darbo pradžioj su- N. J.. Kazys Garijonas Į Chica- 
sekė ir gaują likvidavo.

i

Daukainiuose (Kėdainių 
valsčiuje) mirė O. Grigore- 
vičienė, 106 metų amžiaus 
moteris.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVA

Švedų Amerikos Linija
(Swedish American Line) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenburg)

v

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 

NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS 
Lietuvos šauliu Sąjungos Spaudos Atstovas

Išplaukia iš New Yorko Spalio 11d. V.D.M.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
M. S. GRIPSHOLM..................   šešt. Spalio 4.
M. S. KUNGSHOLM..................... šešt. Spalio 11.

Spalio 11 išplaukia Lietuviu Ekskursija i Lietuvą.
S. S. DROTTNINGHOLM .... šešt. Spaliu 18 
M. S. GRIPSHOLM............... šešt. Lapkričio 1
M. S. KUNGSHOLM............... šešt. Lapkričio 8
S. S. DROTTNINGHOLM .. šešt. Lapkričio 29

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tamstai 
asrenta arba bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių 
kalboj specialiai atspaustą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami 
pas agentus ir musų raštinėse.

Rašyk: SWEDIS H AMERICAN LINE 
10 STATĖ STREET. BOSTON, MASS.

Keliaudami namą link—
LAIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas 

sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 
dienos ant vandenų neprilygstomi. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 

šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link oet 
kuriuo United Statės Linijos laivyno laivu.

r

1
S

22
13
16

Spalių Išplaukimai 
PRES. HARDING .................................... Spalių
REPUBLIC ................................................ Spalių
PRES. ROOSEVELT................................ Spalių
GEO. VASHINGTON .............................. Spalių
LEVIATHAN .......................................... Spalių
AMERICA .................................................. Spalių 29

s. s. s. 
s. 
s. 
s.

S.
S.
s.
s.
s.
s.
Išplaukimai į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankumai—neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuil
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumą—padaro šiems lai
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus tarp 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt., kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
BOSTOV OFF1CF GEJTERAL OFFJCES

W»lter A. Marloaara. Ges. A<t. A5 Br»adway
” !»tate Street Sew Vark City

gą. Katarina Guzikas i Brookly- 
!ną, Ona Gajdzis i Jersey City,
Bronė Jonišienę
Antanas Jonišas i Brooklyną. 
Pranas Jankus i Pittsburghą. 
Ona Kisielius i Kingston. Pa.. 
Domicėlė Kasiušas Į Pittsburgh. 
Pa.. Nik. Klimas i Chicagą, Po- 

į vilas Klimas į Chicagą, Povilas 
klasiokas i Chicagą. Matas Ma- 
sys i Chicagą. Adelė Masys Į Chi
cagą, Edvardas Masys i Chica
gą. Julė Mickus i Brooklyną. Mi- 
siukevičienė Į WorcesterĮ, Juo-j 
zas Mikas i Richmond. Mich.J 
Leokadija Petkaitė i Brooklyną.
Anastazija Palujanskas Į Balti-1 
morę, Juozas Palujanskas i Bal- 
timorę. Salomėja Vielis į Brook-; 
lyną. Marijona Višniauskienė į 
Brooklyną. Algirdas Višniaus- Į 
kas i Brooklyną. Pranas Zuikis j 
Bayonne, N. J.

i Brooklyną.

Greitas Laivą Patarnavimas i Eiropą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

ST. LOUIS, MILM AUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės j lokalinius agentus musų 

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

I s Dienos AMT VANDEMYNO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į 

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street. 

Boston. Mase. J
t

Į 
l
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ŽYMIAUSIO LIETUVIO DAINININKO

JUOZO BABRAVIČIAUS
— rengiama —

Didele Rudenine Ekskursija 
LIETUVON

Skandinavų Amerikos Linijos
Populiariu ir Dideliu Laivu

“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko Spalių 18 d., V.D. 1930 

Į KLAIPĖDĄ
Per Kopenhageną 

NEVĖLUOKIT—RUOŠKITĖS IŠ ANKSTO! 
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės 

Pas Savo Agentą arba

SCAND1NAV1AN-AMER1CAN LINE
27 WhitehaII Street, * New York City
248 Washington Street, Boston, Mass.
130 No. La Šalie Street, Chicago, III.

« I
I
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Vietinės Žinios
Bostono 300 metų sukak

tuvių šventė.
Pereitą seredą, 17 rugsė

jo, sukako 300 metų. I

Automobilių inspekcija 
privaloma visiems.

Automobilių registracijos 
Parker prašo

Išmušė langą ir išvogė 
kailius.

Ant Tremont streeto po 
numeriu 167 vagys išmušė 
akmeniu kailių krautuvėj 
langą nakties laiKu ir pavo
gė už $1,000 kailių.

I
. ........  kaip viršininkas

Bostono miestas buvo ikur- mas pranešti, kad iki 30 • šio 
tas. Šitam jubilėjui pažymė- menesio visi

Lietuviu parodos rėmėjai.
Lietuvių Tercentenary 

komitetas, norėdamas kuo- 
puikiausia pastatyti lietuvių 
sekciją Bostono miesto mil-

g

i 
ž
i

Išvažiavimas J. C. Landžius:
*

____________ automobiliai 
ti*"mIeZe*buvo suruoštas di- Massachusetts valstijoj turi 
delis paradas, kuriame da- but peržiūrėti Inspekcijos žiniškoje parodoje, pamatė, 

• keliasdešimts tuks- Stotyse, kurios randasi prie kad tam tikslui reikės daug 
ij.-j —------------ , todėl igaliavo p. Siau-

rienę ir p. S. M inkų kreip
ties pas vielos biznierius, 
kad jie ši sumanymą finan
siniai paremtų.

Po $5.00 aukavo šie biz
nieriai bei profesionalai: K. 
Šidlauskas. Dr. Kasparas. 
M. Venis, Dr. Kapočius. Dr.

lyvavo nciiaouvjuiįvv , • - „ . . * .

tančiu žmonių. Eisena prasi- didesnių garažų, ir privalo lėšų, 
dėjo apie 12 valanda ir tęsė- turėti apie tai paliudymą, 
si iki 6 vakaro. Dalvvavo ir paliudymą inspekcijos 
lietuviai, tik nedideliamepnlipma ant automo- 
skaičiuje. Mat, nebuvo šiuo, 
klausimu susitarimo. Kuni
gas norėjo, kad visas "una- 
ras” už šitą pasirodymą tek
tų jam ir jo parapijai, todėl 
kitos lietuvių organizacijos 
visai nedalyvavo. Įdomiau- 
sis skyrius buvo kiniečių, 
kurie buvo pasirėdę tauti
niais savo kostiumais. Įdo
mus taipgi buvo arabų "flo- 
tas,” ; 
tas haremas.
buvo pats mizerniausis.

£

a
i

biliaus stiklo.
Kas po 30 rugsėjo dienos 

šitokio ženklo prie savo au- 
tomobiiiaus neturės, tas bus 
šaukiamas i registracijos ofi
są ir turės Įrodyti, kad jo au- Jakmauh. Lithuanian Fur- 
tomobilius buvo inspektuo- niture Company, South Bos
iąs. Kas to neįrodys, tam 
bus atimta registracijos kor
ta ir numerių blėtos.

Inspekcijos stotys peržiu-
ant kurio buvo parody- ri> ka<i butų tvarkoje auto- 
aremas. Lenkų skvrius i mcbihaus stabdžiai ir žibu- t •» I • •
natc iriai.X.

Nori deportuot visus radi
kalus iš Bostono.

Federalinės valdžios a- 
gentai Bostone pradėjo tyri
nėt komunistų, anarchistų ir 
kitokių radikalų rekordus 
teismuose, ir kuri tik ras nu
baustą už vaiymą "anar- 
chistiškos propagandos.” tą 
deponuos. Deportuos kiek
vieną toki radikalą, neišski
riant nei tų, kurie jau turi iš
siėmę pilnas pilietiškas po- 
pieras.

District attorney padėjė
jas Schenck sako, kad bus 
deponuojami visi, kurie tik 
buvo areštuoti ir rasti kal
tais "už revoliucinę taktiką, 
riaušių kėlimą arba kursty
mą nuversti šios šalies val
džią.” Taigi čia gali nuken
tėti tie. kurie buvo areštuoti 
ir nuteisti per Įvairius strei
kus.

i

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis(SEYMOUK)
718 CO.M.MO.NWEALTH 

BOSTON. M ASS.
TeL Kenmore 7825.

Valand s: 2—4 ir 7—8.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

t V
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Reitgia Lithuanian Chamber of Commerce of Mass. g • 
ATEINANČIOJE NEDĖLIOJĘ,

28 RUGSĖJO-SEPT, Pradžia 10 v. ryto |
VOSE’S PAVILION, MAYNARD, MASS. §

ŠOKIAI BUS PER VISĄ DIENĄ. $
GROS D1RVELIO ORKESTRĄ Iš UORCESTER1O. g

Gražiaus:ai lietuvaitei iš Mass. bus dovanota sidabro taurė. g
sidabro taurės ir kitokios brangios dovanos bus duodamos ir už g 

visokius atletiškus pasižymėjimus. Taurę aukavo gubernat. Allen. [n 
GERBIAMOJI PUBLIKA KVIEČIAMA DALYVAUTI g

e——
Rado didelę munšaino 

dirbtuvę.
Ant Prince streeto Bosto

ne policija užtiko munšaino 
dirbtuvę, kur buvo įtaisyti 3 
katilai po 100 galionų. Vis- ■ 
kas buvo labai gerai paslėp
ta, bet policija užuodė viri
namo munšaino kvapą ir su
rado bravorą. Gatavo mun
šaino rado padalyta už 
$10,000. į

Pereitą nedėldieni i Spot 
Pond ežerą žmogus ivažia- | 
vo su visu automobilium. Jis | 
mėgino tenai apsisukti ir 
"brekiuodamas” nudardėjo 
nuo kelio apie 30 pėdų že
myn Į vandenį.

| PARKIAY AITO SERVICE
Į
II
II

i
i
i

and F1LLING STATION 
Studehaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymu vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Oid Colony A»«,

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

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
d 1 ▼. po pietų

Sereaomiš iki 12 dienų. 
Ofia&s ‘Keleivio” name.

J51 Broadway, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

II

f

Lynne atsidarys čeverykų 
dirbtuvė.

Laikraščiai praneša, kad 
greitu laiku Lynne atsidary
sianti A. E. Little čeverykų 
kompanijos dirbtuvė, kuri 
per 3 mėnesius buvo užda
ryta. Kompanija gavusi iš 
valdžios leidimą parduoti 
dar už $1,000,000 šėrų ir 
tais pinigais pradėsianti biz
nį iš naujo. Taigi kai kas 
galės gauti darbo.

i

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITURE and PI ANO MOVERS 
J tolimesnius vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage
11 R1LL ST.

i Reikale kreipkitės prie 
gerą patarnavimą.

j DR. J. MARCUS
| Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
į moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

J 261 Hanover St., Boston, Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.
• .  t  

ton Supply, Xo. Brighton 
Bakely. Pranas Kalinaus
kas, Kazys Kalinauskas, 
Dr. Pašakarnis ir Dr. Galva- 
nskis.

Po tris dolerius aukavo: 
Stanley Bottling Company, 
-Jonas Jakštas. -J. M. Dilis ir 
Viktoras Vaitis.

Po du doleru aukavo: 
Kastantas Kilkus, D. A. Za
leckas. Zuzana šalna. B. 
Baltrašiunas, -John Consan- 

. Jonas Kas
paras, A. -Jurgeliunas 
Barisienė ir D. Daunis.

Po vieną doleri aukavo: 
Julius Mikalionis, Kazys 
Plevokas. Jonas Klimas, Jo
nas Petruškevičius. Z. Ado
mavičius. Povilas Likas, 

Stukas. V. B. Ambro
se, X. Gendrolius, B. F. 
Chesky, G. Paulionis. G. Va- 
liackas, J. -J. Romanas, A.F. 
Kneižis. M. Yanuss, Bay 
Vievv Motor Service, D. L. 
Mazen, Juozas Kapčiunas, 
Zofija Lepeškiene. W. Mar
cinkus, J. Gegužis ir B. Jak
štas.

Po 50 centų aukavo: 
Ajauskas, p. Žaldokas, 
Masilionis. Al. Ivaška. 
Mizara ir Petras Pilvinis.

Dėka virš pažymėtiems 
biznieriams surinkta virš 
šimtas dolerių darbo pra
džiai. Vėliaus bus paskelb
ti kiti aukavusieji. Visiems 
aukavusiems komitetas ta
ria širdingą padėkos žodi.

Liet. Tencentenary Kom.

Už politikierius mušasi.
Demokratas Fitzgerald 

nelaimėjo nominacijų i gu
bernatorius. Dabar jo drau
gai už tai labai Įniršę. Rug
sėjo 16 d. tūlas Cooper atė- non Company. 
jo i savo marketą ir i darbi
ninką juokais tarė: "Heilo. 
Fitz!” Darbininkas, buvęs 
Fitzgeraldo šalininkas, tuo- 
mi užsigavo ir kirto Coope- 
riui i žandą. Kilo skandalas. 
Tai buvo M. tValulio name.

Taigi dabar Dorchestery -Jurgi 
negalima sakyti "Heilo, 
Fitz,” nes gausi mušti.

Report.

Paaiškinimas dėlei žinutės 
apie Zaleckų dukterį.

Pereitam "Keleivio” nu
mery tilpo šioje vietoje ži-j 
nutė apie p. D. Zaleckų duk
terį, kuri esanti vos 14 metų 
amžiaus mergaitė, bet tokia 
graži, kad jau neapsigina 
nuo vaikinų. Vaikinai nuo
latos skambiną jai telefonu 
ir jos tėvas ėjęs net polici- 
jon skųstis, kad jis neturįs 
ramybės.

Mes tą žinutę paėmėm iš 
"Heraldo” ir Įdėjome ją 
“Keleivin” nieko bloga joje J 
nematydami. Mums rodėsi, 
kad tėvai gali tik pasidi-j 
džiuoti, kad jie turi tokią 
gražią dukterį. Tečiaus atsi
rado žmonių, kurie pasida
rė iš to priešingų išvadų ir.

Išmetė iš automobiliaus 
bonką ir užmušė žmogų.
Walthamo keliu, ėjo aną 

vakarą John Chiistenson. 21 
metų amžiaus jaunuolis. Pro 
ji praūžė automobilius su 
keliais girtais vaikėzais, ir 
pravažiuodami pro ji jie iš
metė iš automobiliaus tuš
čią bonką nuo munšaino. 
Bonka pataikė Christenso- 
nui Į galvą ir užmušė ji. Po
licija jieško kailininkų.

Vagia knygas iš Harvardo 
knygyno.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad iš Harvardo univer
siteto knygyno yra išvogta 
daug brangių knygų, toclėl 
knygyno valdyba nutarė nuo 
dabar krėsti visus studentus 
išeinant iš knygyno, nes ki
tokio budo knygoms apsau
goti nėra.

4 Z-<

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

A.

B.
P-
A.

MATTAPANE BARGENAS
NAUJAS 2 šeimynų Namas, gara- 

džius, įneigų $115 į mėnesį. Atva
žiuokite pažiūrėti ir duokite pasiūly
mą. Savininkas 111 Hollingsuorth st.. 
Mattapan. Tel. Hvde Park 0721-VV.

i l| 
if

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė ir 4 šeimynų namas sy

kiu. arba savininkas sutinka mainyt 
ant kito namo Kreipkitės pas (39) 

S. PAČETA
304 W. 3-rd st.. So. Boston. Mass.

VISIEMS ŽINOTI!
Pasibaigus vasarai, byčiuose ir eže- ; 

ruošė maudynės užsidarė, todėl kvie- : 
ėiu visus i Lietuvišką PIKTŲ Čia ga
lėsite išsimaudyt su štymu. po lašais 
ir vaniose. Pirtis atidaryta visados ■ 
jums žinomoj vietoj. (->

763 CAMBRIDGE STREET.
CAMBRIDGE.

A> Stankūnas, savininkas.

VlCTOR
NAUJI LIETUVIŠKI

■

Fabrikantas Butler laimėjo 
nominacijas.

Pereitą sąvaitę buvo kan
didatų Į Senatą nominaci
jos. Republikonai statė du 
kandidatu: Draperį ir But- 
lerį. Draperis stojo už pro
hibicijos atšaukimą, o fabri
kantas Butleris už jos palai
kymą. Ir Butleris laimėjo, 

ausieji džiaugiasi, 
kad

Curley planuoja kelią per 
Bostoną ant 100 metų. 
Majoras Curley pasisakė, Todėl

kad jis planuojąs per Bosto- Bet reikia žinoti, kad už 
iv k, r. ^,ną didelį kelią automobi- prohibicijos palaikymą sto-
pradėjo teirautis pas pp. Za-Įliams, toki kelią, kurio už- ja visi butlegeriai, nes jie 
leckus, kas su jų mergaite .tektų ant 100 metų. Jis ap- daro iš jos gerą bizni, 
atsitiko. įskaito, kad tas darbas kaš-

Musų redakcijon buvo at- tuos mažiausia S25.000.000. 
vykusi pati p. Zaleckienė ir Plačiau savo sumanymą jis 

x-i _• paaiškinsiąs City Clube. kur
2 spalių jis žada sukviesti
tam tikslui Bostono veikė
jus ir Įvairių organizacijų
atstovus.

paaiškino, kad tilpusi “He- 
ralde” žinia apie jų dukrelę 
buvo neteisinga. Anglų 
dienraščio reporteris nugir
do, kad p. Zaleckas buvo po
licijoj skųstis dėl erzinančių 
telefono skambinimų, ir pa
darė iš to pasaką, buk "ka
valieriai” skambina telefo- karą ______ ___ „„
nu norėdami su p. Zaleckų matė padange plaukiojant 
mergaite kalbėtis. Ištikrujų šviesos bangas. Daugelis 
gi pp. Zaleckų šeimynai te- stebėjosi ir negalėjo supras- 
lefonu skambina ne "kava- ti, ką tai reiškia. Tai buvo

Bos
yta

Šiaurės pašvaistė.
Pereitą sąvaitę vieną va- 
, ų Bostono gyventojai

lefonu skambina ne "kava-^ti, ką tai reiškia, 
lieriai,“ *” bet kaž kas nežino
mas asmuo, kuris pasako ke- 
liatą biaurių žodžių ir užda
ro telefoną. Jis taip daro 
jau apie porą metų. Kartais 
nakties laiku telefonas su
skamba, ir vis tas pats bal
sas kartoja tuos pačius 
keiksmažodžius. Dėl to p. 
Zaleckas ir skundėsi polici
jai.

Ant Arlington skvero au
tomobilius užmušė Catheri- 
ną McCarthy, 70 metų am
žiaus moterį.

- .............v.

I

šiaurės pašvaistė, kuri 
tono apielinkėj retai 
matoma.

Nušoko nuo tilto.
Panedėlį nuo West Bos

tono tilto nušoko Į Charles 
upę vyras, žmonės ji išgel
bėjo. Atgaivintas jis pasisa
kė esąs Angelo Rosi, virėjas 
iš amato. Ko jis žudėsi, ne
sako.

Somervillėj vienas bandi
tas atkišęs revolveri apiplė
šė 3 vyrus vienoj krautuvėj.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausi’e gerą darba. Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Tickr.or st.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

DABAR YRA GERA 
PROGA PIRKTI

FARMA 75 AKRU, pirnios rūšies 
budinkai. 8-nių kambarių namas su 
elektrikos šviesoms: 13 karvių, 2 ark
liai. 200 vištų; labai graži vieta, tik
tai 18 mylių nuo Bostono. Parsiduo- 
la už $9.500 su mažu įnešimu ir leng
vom? išlygoms.

BUCERNĖ IR 4-rių ŠEIMYNŲ 
NAMAS, labai geroj vietoj, išdirbtas 
biznis, South Bostone; turi būti grei
tai parduotas Galima pirkti su mažu 
įmokėjimu.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, vi
si naujos mados įtaisai ir vigados, 
garadžius 5 automobilių, ant gražios 
gatvės. Citv Point. Savininkas išva
žiavo į kitą miestą ir todėl parduoda 
jž žemą kainą $5,500 ir ant lengvų 
išmokesčių.

MAINYS
ir 3-jų karų garadžių 
kaina $9.000, 
arti Bostono.

Dėl platesnių informacijų kreipki 
'ės

3-jų ŠEIMYNŲ NAMĄ
Dorchestery,

ant mažos farmukės

pas: (39 )
J. BALUŠAITIS 
337 W. THIRD ST., 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas, So. Boston 0418-R.

Balius Ir Šokiai.
Rengia Pašaipinė Dr-stė 
“Liaudis." Gražu Baliu.

Subatoje.
27 RVGSĖJO-SEPT.. 1930.

Prasidės 7:30 vakare. Lietuviu 
M. žinyčioje. kampas Atlantic 

ir Fourth sts.. So. Bostone.
Bus gera muzika, taipgi saldžių gė

rimų ir užkandžiu. Visais atžvilgiais 
bus smagus pasilinksminimas, todėl 
visi lietuviai, o ypatingai jaunimas 
prašomas atsilankyti. įžanga: Vy
rams 35c, Moterims 25c.

KOMITETAS.
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Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor i
Peter Trečiokas Ir C- 

Jos Kapočunaa
GERIAUSI LIETUVIAI S. 

MECHANIKAI. R
Taiso visokius automobiHas ir?-; 
gerai patarnauja. K ■
Agentūra Studebaker ir Er*kin« įc

Reikale kreipkltėa ir gausitlį: 
patenkintą patarnavimų. to!
Pardavimo vieta: Si

549 E. 3R0ADWAT g 
Taisymo vieta: Si

1 HAMLIN ST, g
kampu E. Eight at, į

SOUTH BOSTON, MASS. gi

PAUL’S MENS SBOP
156 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
\ vrams Pasirėdymų. Geras lavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ar.t Broadvvay, netoli F 
gatvės.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
, 137 SUMMER ST, BOSTONE.

5 isokios rūšies Delikatesų. Impor- 
’ tuntų Sūrių. Kumpio. I>ešrų. Pa- 
lendrisu. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 

j rantas su geriausiu Namie gamin- 
I tu maistu.

I

: LIETUVIŠKA |

i BUČERNE
• Užlaikome l ’
| parduodame pigiausia kaina.
I sos visuomet šviežios.
i Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop Suey—3 svarai ..
{ I’agardinimui Chop Suey,
i tokit China Boy Soy Sauce,
• už bonką.

I
l

•
I
I
l
♦
I
t
i

t Ii . t 
geriausią tavorą irt

Mė-}
I 

die- * 
25c. t 
var- • 
15c. t|

Lietuviški skilandžiai ....sv. 35c » 
Švieži sūriai nuo farmų.
Visokį tavorą pas mus galite gauti

I i
STRAND t ASU MAKn.r.1 Į 

331 BROADMAY. SO. BOSTON.|
Teleforas: So. Bustos 0551. į

REKORDAI
Muzika Kurios
Nori Kada
Nori Ant 
Rekordų

V-14026(Ant tėvelio dvaro
(Sugrįžimas

V-140161 Motule Mano 
(Pirmyn į kovą

Šv. Marijos Lietuvių Choras.
V-140201 Vestuvės—Polka 

(Mylimasis—Polka 
D. Kozel Orkestrą.

V-14022(Jau Saulutė Leidžias 
(Vaikščiojau po žalią 
(girelę

Jurgis N'amieka
V-140281 Reginos Polka

(Aukso Žuvytė—Polka
Victor Lithuanian Orkestrą ir 

Padaužų Grupė
80750 (Rožės—Mazurka

(Seredžiaus Polka 
10-inch. Listo kainos 75c.

807521 Rūtų Polka
(Daina jaunystės nelaimūs 

81303C Kvietkos—Valcas
(Giedrutis—Valcas

814431 ALainerių Polka
(lakštingalos Polka

806381 Salio Salunelis
(Ant kalnelio po kalneliu 

80525(Vai Jonukai jaunasis
(Karklyno žvirbleli

80470< Linksminkis Jonai 
(Kas subatos vakarėlį

803991 Petrogradas—Maršas
(Lietuvos ūkininkų valcas 

80471 (Kuršėnų Polka
(Antininkų Polka

V-l 40321 Pilietybės popierų
(Vyrų vargai

J. šaučiunas ir J. Varaitis
V-l4033(Radio Polka 

(Bevardė Polka
Chicagos Veselijų Orkestrą 

790801 Vai Ku-ku
(Oi tu žirge, žirge 
Butėnas. Jonas

V-l 1014(Burdingierius praktikoje
(Klausyk mylimoji 

J. Žiūronas ir Grupė
V-14015(Chicagos karčiamoj 

(Vienas artistas
79481 (Skambalinė—Polka

(Telšių Polka 
V-140O3( Baigias' dienelė

(Pasėjo brolelis
Dulkė, P. A.

MES UŽLAIKOME VISOKIUS 
REKORDUS VICTOR 

IŠDIRBYSTĖS
Rekordai lietuviški, pagaminti 

geriausių artistų dainininkų, mu
zikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik re
kordų. kurie yra garsinami, bet 
visokių, kokie tik yra lietuvių kal
boje išdirbti. Kreipkitės pas mus, 
o gausite visko. Reikalaudami ka
talogu, prisiųskit 2c štampą.

GEO. MASILIONIS
377 West Broadway 

So. Boston, Mass.

R.J.VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORMŠIUS, KRAU

TUVES ir IL
Apdraudžia gvvastj ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R- J- AS1L
409 Broadwav, So. Boston, Mas*

«
!

Lietuvis OptometnstasR

t

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

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

pigiai ir gerą.
J. PATKAUSKAS 

STRAND (ASU MARKET
t

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

t
i

I

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJA3 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniai* 

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

CAMBRIDGE, MASS.

881

I I 
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NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampas Broadwav. 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

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

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

Dr. KILLORY

i

60 SCOI.LAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22 

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 16 iki 
1 dieną.

k

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

LAIDOJIMUS Į 
kuriuos paveda’ 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet’ 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. J 

Mano kaina’ 
visiems ir visur, 
vienoda. <

I JONAS PETRUŠKEVIČIUS J
Į Lietuvis Graborius ‘
► 162 Broadway. So. Boston, Mass,
’ Residence: 313 W. 3-rd street. <
► Telefonas: So. Boston 0304-W. ,

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

vos ir visados šviežias Dieleu 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON. M ASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

I

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimu, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybėj, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mongolai ir 
čigonai.” ■

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
211 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.


