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GASTONIJOS STREIKIERIŲ 
BYLA PERKELTA KITUR.

A |f IR AS-RIR?YS 30 AREŠTUOTŲ KOMU1 0 NISTŲ PHILADELPHIJOJ

DEPORTUOTAS.
Šiomis dienomis bu\ o de- phijoj komunistai turėjo mi- 

portuotas iš Amerikos kaip tingų, kurio tikslas buvo or-
Aiun U____ ................................ it_____________a.____ -

nas Lietuvos karininkas, ku-; jos streikieriams. Tarp susi- 
ri važinėjosi po Ameriką su rinkusiu buvo ir nekomunis- 
“dzimdžiais.” Būdamas ne- tų. Policija tą susirinkimą 
senai Michigano valstijoj jis i užpuolė ir 30 žmonių arešta- 
truputį perdaug išsigėrė ir] vo. Tarp areštuotų pasitaikė 
pradėjo neprideramai elgtis i ir trįs “aukštos kilmės” lei- 
prie mažų mergaičių. Ameri-'dės, viena jų buvo buvusiojo

44 nnvvincn 4»~ norlovn ...1_____••___  ___ 1______

MACDONALDO VYRIAU
SYBĖ NEDARYS KARO 

MAN1EVRŲ REINO SRITY 
Londono žiniomis, anglų 

krašto apsaugos ministeris 
Thomas Shaw per debatus 
žemuosiuos rumuos pareiškė, 
kad šiais metais nebus anglų 
kariumenės manievrų oku
puotose Reino srityse. Darbo 
partijos vyriausybė nenorin
ti varginti civilinių gyvento
jų, kurie dėl kariumenės ma
nievrų turi daug nesmagu
mų. Shaw pareiškimą žemų
jų rūmų atstovai sutiko labai 
entuziastingai. Jis aiškiai 
rodo dabartinės vyriausybės 
nusistatymą dėl britų kariu
menės buvimo Reino srityse. 
Dabar Reino srityse britai tu-

16 DARBININKŲ KALTI- j nutarė streikierius “pamoky- 
NAMA ŽMOGŽUDYSTĖJ, i ti,” ir suorganizavęs būrį

i ginkluotų mušeikų jau atvi
rais veidais užpuolė strei- 

■ kierių salę. Prasidėjo šaudy- 
; mas, ir narsusis policijos vir
šininkas buvo peršautas. 
Streikieriai sako, kad jį per
šovę jo paties organizuoti 
mušeikos. Ant rytojaus jis 
mirė, ir mirdamas pats pra
šė, kad dėl jo mirties niekas 
nebūtų kaltinamas.

Vis dėlto 50 streikierių
buvo areštuota ir 15 jų, k^'riT,OOo'i^riumenės,"‘kurii' 
nebuvo ve.kiosm nm.KfenL... esąs laikinas

pvuuvuao ■t*“*\* * " ‘ nuliu UKblčttš UUVO O!-
kalinys Akiras-Biržys, jau- ganizuoti pagalbą Gastoni-

Hooveris Sulaikė Karo 
Laivų Statymą.

Darbininkai kaltina policiją 
provokacijomis ir chuli

ganizmu.
Gastonijos streikierių by

la žada sujudinti visą kraštą. 
Ji turbut užtemdins ir Sacco- 
Vanzetti bylą. Todėl nepro- 
šalį bus geriau su ja susipa- 
pinus.

Gastonijos byloj 16 darbi
ninkų kaltinama žmogžudys
tėj. Tarp kaltinamųjų yra 3 
jaunos moterįs, viena jų, 
Miss Schechter, yra New 
Yorko rabino duktė. Kita 
vos tik 17 metų amžiaus mer
gaitė.

Gastonijos drama suside
da iš trijų aktų: streikas, po
licijos viršininko užmušimas, 
teismas.

Gastonija stovi Gastono 
apskrity, North Carolinos' 
valstijoj. Tai yra didžiausis 
toj valstijoj apskritys; jame 
yra apie 100 audinyčių ir 
apie 100,000 dirbančių jose 
darbininkų. Darbo sąlygos 
tenai buvo nežmoniškos ir 
darbininkų išnaudojimas ne
apsakomas. Senai jau buvo 
jaučiamas reikalas darbinin
kus tenai organizuoti, bet ar 
šitą darbą turėjo atlikti kon- 
servatyvė Amerikos Darbo 
Federacija, ar kokia radika- 
liškesnė organizacija, tai bu
vo klausimas.

Pakol darbininkai buvo 
neorganizuoti ir liejo prakai
tą nemurmėdami, patol vis
kas buvo ramu. Bet pereitą 
sausio mėnesį atvyko į Gas- 
toniją NationaI Textile 
Workers’ Union agitatorius 
Fred Edwin Beal, gavo audi- 
nyčioj darbą ir dirbdamas 
pradėjo darbininkus organi
zuoti. Tuoj susidarė lokalas 
ir organizacijos darbas ėjo 
sparčiai pirmyn.

Sužinojo apie tai kompa
nijos agentai, ir tuojaus vi
sus prisirašiusius prie naujos 
unijos darbininkus pavarė iš 
daribo. Dėl to balandžio mė
nesy kilo streikas. Apie 
2,500 audėjų metė darbą ir 
pasisamdė susirinkimams 
salę. Tai buvo streikierių 
būklė. Kadangi šita unija 
yra komunistų vadovaujama, 
tai komunistai pradėjo rinkti 
streikieriams aukas, nors rė
mė juos ir nekomunistai.

Kaip visuomet, streikuo
jančių darbininkų vieton 
kompanija pradėjo samdyt 
skebus. Streikieriai pradėjo 
pastoti jiems kelią ir neleisti 
į darbą. Gubernatorius tuoj 
prisiuntė miliciją. Kompani
jos pasamdyti mušeikos ir 
šiaip “geri piliečiai” vieną 
naktį apsimaskavę užpuolė 
streikierių salę ir sunaikino 
ją. Streikierių maisto sandė
lis taipgi buvo sunaikintas. 
Prie šito chuliganizmo, be 
abejonės, buvo prisidėjusi ir 
policija, nes nei vienas pikta- 
daris nebuvo areštuotas.

Neturėdami iš policijos 
pusės jokios apsaugos, strei
kieriai atidarė sau bendra
butį iš naujo ir pastatė prie 
jo savo ginkluotą sargybą, 
kad chuliganai iš naujo ne
užpultų. Išgirdęs apie tai po
licijos viršininkas Aderholt

!
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rie buvo veiklesni unijistai, ten ’ buvimas 
apkaltinta žmogžudyste ir reiškinys, 
uždaryta kalėjiman be kaucį-, ____

, jos. Paskui da vienas komu- 
inistas buvo pridėtas, taip 
kad išviso pasidarė 16.

Dabar prasidėjo jų byla. 
Kaltinamųjų suole yra ir 
daugiau streikierių, bet .16 
kaltinama užmušimu polici
jos viršininko. Jų advokatas 
pristatė daugybę gautų laiš
kų ir grąsinimų, parodyda
mas, kad Gastonijoj negali 
but teisingo teismo, nes yra 
labai daug priešų darbinin
kams. Jaunas teisėjas peržiu
rėjo visą šitą medžiagą ir 
perkėlė visą bylą į kitą ap
skritį, į Charlotte miestą. 
Dabar bus tenai renkamas 
prisaikintujų suolas ir bylos 
negrinėjimas prasidės gal už 
kelių sąvaičių. Kuo ji pasi
baigs, dabar sunku numa
nyt.

I

i
I

RADO KUNIGO LAVONĄ 
UPĖJ.

Concord, N. H. — Netoli 
nuo čia pereitą sąvaitę buvo 
rastas Merrimacko upėj plū
duriuojąs vietos katalikų ku
nigo Demers lavonas. Iš pra
džių manyta, kad jis prigė
ręs, bet valdžios daktaras jį 
perskrodė ir pasirodė, kad 
kunigo plaučiuose visai nėra 
vandens. Reiškia, jis nebuvo 
prigėręs, bet miręs nuo kito
kios priežasties. Kaip jo 
vonas pateko upėn, tai 
džiausią paslaptis.

kiečiai jį apmušė ir padavė 
policijai. Jis buvo pastatytas 
po $10,000 kaucijos. Dėl šito 
skandalo buvo daug nesma
gumo Lietuvos atstovybei 
Washingtone ir kai kuriems 
Amerikos lietuviams, kurie 
turėjo su juo artimesnių rei
kalų. Buvo manorria, kad ji 
teis Amerikos teismas. Bet 
pasisekė imigracijos vyriau
sybę įprašyt, kad jį depor
tuotų Lietuvon ir kad pati 
Lietuvos vyriausybė jį nu
baustų. Taip kapitonas Aki- 
ras ir buvo išvežtas Lietuvon, 
nepabaigus jam kelionės ap
link pasaulį (jis sakėsi ke
liaująs aplink žemės ka
muolį).

Pennsylvanijos gubernato
riaus Pennypackerio duktė. 
Policija konfiskavo visą lite
ratūrą. Paskui buvo teismas. 
Pasirodė, kad policija netu
rėjo teisės tų žmonių areštuo
ti. ir teismas visus juos palei
do. Pats policijos viršininkas 
paskui prisipažino, kad “kas 
nors” čia pasielgė neteisėtai 
užpuldamas tą mitingą.

500,000 AUDĖJŲ ANGLI
JOJ NEGRĮŽTA DARBAN.

Jau pereitam “Keleivio” 
numery rašėm, kad Anglijoj 
sustreikavo pusė miliono 
darbininkų medvilnės audi
mo pramonėj. Manchesterio 
miestas, kur randasi didžiau
sios audinyčios, yra pats 
streiko centras. Streikas kilo 
dėl to, kad fabrikantai nu
mušė darbjninkams algas. 
Pereitą nedėldienį fabrikan
tai buvo pasikvietę darbinin
kų atstovus ir siūlė pradėt 
derybas tuo supratimu, kad 
algos turi but numažintos, 
nes kitaip fabrikantai negalį 
išlaikyt konkurencijos. Bet 
darbininkai pareiškė, I 
šitokiu pagrindu negalį but 
jokių derybų.

MILITARISTAI KELIA 
PROTESTUS.

Amerika Neišduos

la- 
di-

ŽAIBAS UŽMUŠĖ 
LAKŪNĄ.

Pereitą nedėldienį Cali- 
fornijoj žaibas kirto orlaivį, 
kuris buvo pakilęs 4,000 pė
dų, ir uždegė jį. Tuoj eks- 
pliodavo gazolinas ir orlaivį 
visiškai sunaikino. Lakūnas 
taipgi žuvo.Caro Turtą.

Pradėjus Sovietų atstovams 
ir visokiems privatinėms as
menims jieškoti Amerikoje 
buvusio Rusijos caro turtų 
ir reikšti prie jų pretensijų, 
iš Washingtono pereitą są-_ 
vaitę buvo duota suprasti,[šimtai žmonių, 
kad šios šalies valdžia caro Į ----------------
turtų niekam neišduos. Ari KUN. MIEŽVINIO PER- 
caras yra palikęs Amerikoje ŠAUTA ALYTAITĖ MIRĖ 
kokių turtų, šios šalies val
džia tikrai nežinanti, bet jei
gu jis yra palikęs, tai tie tur
tai priklausą Amerikos val
džiai už suteiktą Kerenskio 
valdžiai paskolą. Tos pasko
los Kerenskio vyriausybei 
buvę duota 1917 metais iš 
viso $187.000,000, bet pridė
jus nemokėtus nuo to laiko 
procentus, pasidaro jau apie 
$280,000,000. Taigi, pakol 
šita paskola nebus atlyginta, 
nei sovietų valdžia, nei pasi
vadinusi “caro duktė” nega
lės caro turtų Amerikoje pa
judinti.

POTVINIUOSE ŽUVO 
ŠIMTAI KINIEČIŲ.

Peipingo žiniomis, Hupeh 
ir Honano provincijose nuoI

Į ** * XZ T ***V*JVW

[didelių liūčių pasidarė bai
sus -potviniai. Prigėrė *jau

im***iwi a/aaavmt^e

FLORIDOJ UŽSIDARĖ 
JAU 31-NAS BANKAS.
Liepos 24 ir 25 Floridoj 

užsidarė da 3 bankai. Tai bus 
jau 31 bankas toj valstijoj 
žlugęs nuo 5 balandžio die
nos. Į tuos bankus žmonių 
buvo sudėta apie $36,000.- 
000. Bankai bankrutuoja dėl 
musės, kuri šįmet pradėjo 
naikinti vaisius Floridoj. Ki
tos valstijos pradėjo dėl tos 
musės jokių vaisių iš Flori
dos neįsileisti, dėl tų vaisių 
augintojai Floridoj pradėjo 
bankrutuoti ir nebegali ban
kams skolų grąžinti. Negalė
dami skolų atsiimti, bankai 
irgi bankrutuoja.

RIaCšĖS narkotikų
LIGONINĖJ.

Narkotikų ligoninėj Cali- 
fornijoj kilo riaušės ir 13 Įna
mių pabėgo. Narkotikų ligo
ninė yra kaip ir kalėjimas ir 
ligoniai tenai laikomi belais
viais. Todėl jie išlaužė ligo
ninės langų grotas, išvertė 
vartus ir visi norėjo pabėgti.

Fašistai Apvogė 
Savo Tėvynę.

Italijoj kilo baisus skanda
las. Paaiškėjo, mat, kad Mi
lano miesto galva Ernesto 
Belloni, susitaręs su kitais 
fašistais, apvogė vietos val
džios iždą. Pereitais metais 
Amerikos Wall Streeto ban
kinė firma Dillon, Read & 
Co. paskolino Milano miestui 
$30.000.000. Iš tos paskolos 
fašistų lyderiai ir pavogė ke
liolika milionu lirų.

Ernesto Belloni, pats vy
riausia kaltininkas, buvo 
stambus fašistų partijos šu- nistai sunaudos tas aukas 
las ir buvo išrinktas jos at-; kitiems tikslams. Norint sa- 
stovu i fašistų “parlamentą.” (vo pinigus atsiimti, reikia ra- 
Dabar jis išmestas iš visų šyt komunistų fondo sekreto- 
urėdų. o jo sėbrai areštuoti.■ riui šiuo adresu: R. Mizara, 
Sakoma, kad Mussolini įsa-j 46 Ten Eyck st., Brooklyn, 
..............................................N. Y.

Tiems, Kurie Auka
vo Komunistams.
Komunistų “Laisvė” 3 

rugpiučio praneša, kad su
rinktų aukų Lietuvos baduo- 
liams komunistų fondas ne
gali įteikti, todėl visi aukavu
sieji gali savo pinigus atsi
imti. Bet kas nori savo pini
gus atsiimti, privalo atsiliep
ti iki 25 rugpiučio. Kas iki 
tos dienos neatsilieps, komu-

kęs “valyti” visą juodmarš- 
kinių partiją.

Amunicijos Sprogi' 
mas Sugriovė 

Miestą.

LAUKIAMA HAVER- 
HILL1O STREIKO 

PABAIGOS.
Haverhillio batsiuviai pe

reitą sąvaitę išrinko naujus 
atstovus tartis su kompanijų 
agentais, nes su senais atsto- 

i nenorėjoTik dabar atėjo iš Kinijos,vais kapitalistai nenorėjo 
smulkių žinių apie amunici- kalbėtis. Streikas tęsiasi jau 
jos sprogimą, kuris įvyko dešimtą sąvaitę ir per visą tą 
^nanfu mieste 11 liepos die- laiką 6,000 darbininkų būna 
na. Sprogimas buvęs toks be darbo. Dabar yra vilties, 

kad daugiau kaip kad galima bus prieiti prie

Elena Alytaitė, kurią Har- 
risono lietuvių kunigas Miež
vinis 4 birželio peršovė, išsir- 
gusi apie du mėnesiu, pereitą 
sąvaitę mirė.

Alytaitė buvo graži mergi
na if “dūšių ganytojas”

IŠIMTA 52 LAVONAI IŠ 
ANGLIŲ KASYKLOS 

JAPONIJOJ.
Sumitomo Bantan anglių 

kasykloj Japonijoj atsitiko 
dujų sprogimas, kuris palai-; Miežvinis kalbino ją bėgti su 
dojo daug darbininkų. Šį pa-! juo. Kada mergina .atsisakė, 
nedėlį išimta jau 52 lavonai kunigas išsitraukė revolverį 
ir da 24 buvo neatkasti. Šita [ ir šovė ją kelis kartus, sun- 
kasykla yra baisiai gili ir , kiai ją sužeisdamas. Paskui 
sprogimas įvyko 36,000 pė-'kunigas paleido šūvį sau gai
dų gilumoje, taigi beveik 7, von ir ten pat mirė, 
mylios po žeme.__________ •

Connecticut valstijoj pe-, kur kun. Miežvinis atėjo pa
reitą sąvaitę buvo baisus le- simatyti su Alytaitė. Jiedu 
dų lietus. Farmų biuras ap- išbuvo keliatą valandų užsi- 
skaito nuostolius į $1,650,-' darę vieni du į parliorį, ir ant 
000. galo pasigirdo šaudymas.

Bet prezidentas taikosi prie 
Anglijos, kuri stoja už 

nusiginklavimą.
Amerikos militaristai yra 

pravedę Kongrese įstatymą 
pastatyt 15 naujų karo laivų, 
kad susilyginus su Anglijos 
laivynu. Kada tas nutarimas 
buvo daromas, Anglijos val
džioje sėdėjo patriotai. Pat
riotai, žinoma, visi yra ly
gus: ji(Tnekenčia kitų tautų; 
jie visuomet yra pasiryžę 
kariauti ir todėl visuomet no
ri but apsiginklavę nuo gal
vos iki kojų. Bet dabar prie 

kad’ Anglijos valstybės vairo atsi- 
’ ‘ stojo socialistai, kurie iš 

principo yra priešingi viso
kiems karams. Senoji Angli
jos vyriausybė buvo jau pra
dėjus statyti eilę submarinų, 
bet socialistai šitą darbą tuo
jaus sustabdė. Amerikoje 
irgi buvo jau pradėta statyti 
5 karo laivai, bet derindamas 
savo politiką prie Anglijos, 
prezidentas Hooveris šiomis 
dienomis šitą darbą irgi su
laikė. Patriotams tas baisiai 
nepatiko ir jie pradėjo vilkų 
balsais staugti, kad Hooveris 
neturįs teisės laivų statymą 
stabdyti. Jie argumentuoja, 
kad pakol Amerika nėra pa
sirašiusi su Anglija ir kito
mis valstybėmis nusiginkla
vimo sutarties, ji negali pa
laidais Macdonaldo ar kito 
Anglijos valdininko žodžiais 
remtis. Šiandien jie kalbą 
apie nusiginklavimą, o ryt jų 
vietą užimsią kiti žmonės ir 
pradėsią Angliją ginkluoti. 
Amerika tuomet busianti at
silikusi ir jos kapitalas lik
siąs neapsaugotas.

Bet prezidentas Hooveris 
turi geresnių argumentų. Jis 
sako taip: Gerai, mes pasta
tysime didelį laivyną, o pas
kui nutarsime nusiginkluoti 
ir tą laivyną reikės paskan
dinti. Kur gi čia bus sveikas 
protas? Ir ponas Hooveris 
laivų nestato. Tuo tarpu jau 
girdėt, kad Amerikos amba
sadorius Anglijoj nutarė su 
Macdonaldu šaukti jūrių nu
siginklavimo konferenciją. 
Anglijos socialistai nori, kad 
karo laivynų netik nereikėtų 
didint, bet ir eamus suma- 
žint. Jeigu socialistai visur 
valdytų, karų visai nebūtų.

baisus.
1000 triobų buvo nunešta 
nuo pamatų ir visai sunai
kinta. Iš miesto beveik nieko 
daugiau ir neliko. Šimtai ki
niečių šitoj ekspliozijoj žuvo 
ir šimtai buvo sužeistų.

taikos.
Sukilo Trečias 

Kalėjimas.
Rugpiučio 1 dieną federa- 

liam kalėjime Leavenworthe 
irgi kilo riaušės. Tai jau tre
čio kalėjimo sukilimas 
12-kos dienų laikotarpy. Val
dininkai mano, kad paskuti
nio sukilimo priežastis buvo 
labai karštas oras ir didelis 
kalinių sukimšimas. Leaven- 
wortho kalėjimas yra pasta
tytas 2,000 kalinių, o dabarI 
tenai sukimšta 3,700 žmonių. 
Ir beveik visi jie sukilo. Val
gomoj halėj jie išmėtė indus, 
pradėjo daužyt puodus, pasi
ėmė peilius, kiti išsilaužė i 
stalų kojas ir pradėjo šumvt. 
gatavi išmušti vjsą kalėjimo 
vyriausybę. Ginkluoti šautu-j —— — • _ • •_
man, o paskui pradėjo varyt 
į celes, čia kilo jau muštynė.- 
ir sargai .pradėjo šaudvt. Du 
kaliniai buvo užmušti ir tris

t vais sargai išvarė juos kie

"Šita tragedija atsitiko pa* 
rapijonų šilkaičių namuose,

DA VIENA DIRBTUVĖ 
BĖGA NUO STREIKUO
JANČIŲ DARBININKŲ.
Haverhill, Mass. — Koss

INDIJOJ STREIKUOJA 
120,000 DARBININKŲ.
Kalkutos žiniomis, kana

pių pramonėj Bengalo ap
skrity šiandien streikuoja 
120,000 darbininkų. Streikas 
kilo dėl to, kad darbdaviai 
įvedė 60 valandų darbo są- 

i vaitę ir atsisakė mokėti šė

kams “bonusą.” '

i

Shoe ( ompany, kurios dar-|njaus prižadėtą darbinin-
k i i -n Q1bininkai streikuoja, paskel
bė ši panedėlį, kad ji nutarė 
keltis i Auburn. Me. Šią są
vaitę jau pradėjo kraustytis.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Anglijoj atsidarė tarptau
tinis skautų suvažiavimas, 
kur dalyvavo 50,000 vaikų iš 
viso pasaulio kraštų. Apie 
1.500 skautų pribuvo vien tik 
iš Amerikos.

munšainas užmušė 
STASĮ JURGELEVIČIŲ. 
Pereitą nedėldienį New

sužeisti. Po to kaliniai nesi-;Haveno ligoninėj mirėJSta-
priešino daugiau. Nors dabar -ys Jurgelevičius, 54 metų 

bet kalinių dvarioie pažino, kad jo mirties prie- 
esąs jaučiamas baisus ituž - žastimi buvo nuodinga degti-

kalėjime paviršium žiūrint amžiaus vyras. Daktarai pri- 
ramu, T x ’ ’ ’ g’

mas. n<‘

M Permaino vardų— 
įeina galėn tuojaus

North End Savings Bank 
i nuo dabar bu* žinoma kaipo

Mansachusett* S* vio g Bank

Toji permaina daroma 
vien varde kad išvengti* at
eity sumaišymų dėl Bankos 
vietos vartojant žodžius 
“North End” savo varde— 
nes virš 50 metų tas Bankas 
perkeltas iš tos dalies mie
sto

.Jo valdyboj ir tvarkoj 
permainų nebus.

MASSACH1JNETTS 
SAVIACS BANK

fFormrrfv North F.r»«l B )

52 llevonshire St., Boston

40,000,000 Kiniečių 
Miršta Iš Bado.
Žinios iš Peipingo sako, 

kad dabartiniu laiku Kinijoj 
miršta iš bado 40,000,000 
žmonių. Bado esanti paliesta 
visa vakarų ir šiaurės Kinija, 
'oypačšensi ir Kansu pro
vincijos, kur išbadėję kinie
čiai jau pradėjo valgyt žmo
gieną. Po visą kraštą pradė
jo siausti visokios ligos, nuo 
kurių šiomis dienomis mirė 
net misijonierių. Tokio bai
saus bado Kinijoj da niekad 
nebuvę.

Netoli North Kittery, Me., 
pereitą sąvaitę sudegė far- 
merio Harry Kagliery darži
nė. Ugny žuvo 1,500 vištų ir 
visi ūkio padargai.
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LAISVAMANIŲ PADĖTIS 
LIETUVOJE.

Telšių “Žemaitis” kalba 
apie tai, kaip tenka Lietuvo
je gyventi laisviems žmo
nėms. Sako:

“Taip vadinamų bedievių ai- 
ba laisvamanių pas mus 
daugėja. Jie jau sudaru geroką 
skaičių musų visuomenėj. Jie 
visi beveik be išimties yra pir
ma buvę tikri kokios nors Tiky
binės organizacijos nariais, 
daugiausia, žinoma. Rymo ka
talikais. Dabar jų pažiūros Į ti
kėjimą pasikeitė, nebetiki tam. 
į ką anksčiau tikėjo. Reikėtų 
jiems išstoti iš tos organizaci
jos, kurios idealai neatatinka jų 
siekimams. Kam veidmainiau-1 
ti? Kam eiti į bažnyčią, daryti i 
išpažinti ir atlikinėti kitas tiky-j 
bines apeigas, kuomet patsai 
tam netiki ? Netik neverta 
daryti, bet juk tai žemas 
kas taip veidmainiauti!

"Bet veidmainiauja! 
“Ir kodėl daro taip?
“Tenka ne iš vieno laisvų 

žiūrų žmogaus išgirsti šitokį 
atsakymą:

“—Aš netikiu ką kunigas 
bažnyčioj kalba, bet aš esu pri
verstas būti jo draugijoj. Ki
taip aš negalėsiu savo gyvenimo 
sutvarkyti.

“—štai aš. pavyzdžiui, noriu 
sau pasirinkti gyvenimui drau
gę, kurti šeimos gyvenimą, aš 
turiu eiti pas kunigą ir imti 
šliubą, kitaip mudviejų vaikai 
bus kaip ir nepilnateisiai pilie
čiai, reikalinga juk juos krikš
tyti, duoti vardą, kitaip kaip 
jie įeis į musų visuomenės na
rius.

“—Arba aš mirsiu. Na kur 
mane laidos, jei aš nebusiu at
likęs kunigui išpažinties? Ka
pinių svietiškų neturim.

“Tas, žinoma, yra nenor»a- 
lus dalykas. Reikėtų visuome
nei tą dalyką susitvarkyti. Val
džia turėtų įvesti civilę jung
tuvių registraciją, kad kas ne
nori, nereikėtų eiti pas kunigą 
šliubo imti, reikėtų įtaisyti 
svietiškas kapines ir tt. Trum
pai sakant, reikėtų taip sutvar
kyti dvasiškus ir medžiaginius 
visuomenės reikalus, kad žmo
nėms netektų veidmainiauti.”

Tas parodo, kaip kunigų 
apsėsta Lietuva yra atsilikus 
nuo kultūringų šalių. Šian-1 
dien Lietuyą. valdo karinin-’ 
kai, kuriems-įėjimas netu- ’ 
retų rūpėti, o vis dėlto visas' 
žmonių gyvenimas pasilieka 
supančiotas bažnytiniais 
burtais. ; ? ?

partijos Centro Komitęte. Tad 
ir suprantama, kad aplinkybių 
verčiamas pil. Vileišis turėjo 
atsistatydinti. Po to jis padarė 
visai išmintingą žygį, būtent: 
visai išėjo iš partijos.

“Visuomenė laukė, kaip į tai 
atsakys partija.

"Dabar sužinota, kad partijos 
pirmininku esąs išrinktas bu
vęs Valstybės Prezidentas, 
D-ras Kazys Grinius, ši žinia 
sutikta visų su dideliu pasiten
kinimu.”

Mes niekad nebūtume ti
kėję. kad oportunizmas galė
tų šitaip aptemdyt p. J. -Vi
leišiui protą. Dėl tuščios kari- 
jeros. dėl laikino komforto 

[jisai išsižadėjo savo draugų, 
[sunaikino praeitį ir suteršė 
kitąsyk gražų savo vardą.

Pažangiai musų visuome
ne tc į nei Jonas Vileišis jau mirė, ir 
s daly-'mirė labai negarbingai.

nimą tokioje kultūringoje knk-:^nĮO.u 
mėje. kaip tai yra kitų kultu- ’ ‘ 
ringų tautų tarpe.

“Mes skelbiame griežtą kovą 
visokiems darbininkų išnaudo
tojams ir mulkintojams. Kit ?- 
kiu vardu mes negalime pava
dinti tuos padarus, kurie iki šiol 
jodė ant Argentinos lietuvių 
darbininkų sprando.”

Tais jodytojais buvę iš 
vienos pusės keli fašistai su 
Lietuvos konsulu priešaky, o 
iš kitos pusės — komunistai.

Argentinos Lietuvių So
cialistų Sąjungos adresas yra 
toks:

A L S S. per Sr. A. Zidelis. 
Azara 1406. Barracas.

Buenos Aires. Kep. Argentina.

“Keleivio” redakcija ir vi
sas štabas sveikina Argenti
nos draugus savo organizaci
ją užmezgus ir linki jiems di
džiausio pasisekimo.

VISKO PO BISKI
Surinkta statistika 100 me- 

I tų atgal šiuom laiku parodė, 
ar nevertėtų arsi- Jungtinėse Valstijose 
gelbėtoją mergai- buvQ 480>q00 amątnjnkų, 

Ar nereikėtų ir jos 36,000 mokytoių> 12,Q00 gy-

pa

KAS IŠGELBĖJO D. L K. 
VYTAUTĄ?

Lietuvos militaristai ruo
šiasi ateinančiais metais ap- 

< —__ _ __ ; vaikščioti 500 metų D. L K.
TmS<IV KONGRESAS A - "'„...z __ •_

“Lietuvos Aide" d-ras Jo-.ir save 
nas Šliupas rašo: į “didvyriais.”

Taigi, ruošdamiesi prie ši
to jubilėjaus. jie pradėjo 
rinkti visokias žinias apie 
Vytautą. Žinoma, jo piktus 
darbus slėps, o kels į padan- i 
ges tik "gerus.” Tarp kitako' 
jiems parupo sužinoti, kas 
buvo toji mergina, kuri išgel
bėjo kunigaikštį Vytautą iš 
Kemavos kalėjimo?

Kai kurie istorikai sako,
• — - - - 
kalėjiman ir butų buvęs gal 
nužudytas, jeigu tūla mergi
na nebūtų jį išgelbėjusi. Pa
vyzdžiui, yra M. Lindo para
šyta rusų kalba brošiūrėlė 
antgalviu “Litva v XIV i XV 
viekach," kur autorius sako, 
kad Vytautą išgelbėjo kuni
gaikštienės Onos tarnaitė

f

I

na senovės "didvyrius,” nes 
ii skaito tokiais pat

|
“Šįmet įvyks nuo 7 iki 9 rugsė

jo mėn. Luxemburgo mieste 
laisvamanių kongresas. Tarp
tautinės Laisvamanių sąjungos 
pirmininku yra dr. M. Terua- 
gne. o raštininkas, panelė P. 
Pardon. abudu gyvena Belgijo
je. Lietuvos atstovas bus Jurgis 
Untulis. Svarstomi bus: moky
mo klausimas įvairiose šalyse, 
klerikalizmo įtaka, papos atsta
tytoji valstybė, modernioji phi- kad Vytautas buvo uždarytas 
losofija. jaunimo organizacijos 
ir antiklerikalinė spauda. Iš 
Lietuvos ketina važiuoti keletas 
L. e. k. dr-jos narių. Nors Lie
tuvos laisvamaniai jaučiasi 
skriaudžiamais dėliai vilkinimo 
civilinės metrikacijos sutvarky
mo. bet vis dėlto vaidinti buvu
siosios Rzeczpospolitos dissi- 
dentų vaidmenį ir nešioti skun
dus po svietą jie neketina, nes 
tikisi, kad Lietuvos valdžia su
sirūpins pakeisti savo nusista
tymą dėl laisvamanių. Ar galė
tų kas tikėti, kad laisvamaniai, 
budinę tautą iš miego, galėtų 
Lietuvoje neturėti lygių teisių 
su kitokių nusistatymų žmonė
mis! Tai juk skaudi likimo pa
mėklė !’’

Taip, tai yra skaudi likimo 
ironija. Bet d-ras Šliupas ne
senai rašė, kad dėl to skaus
mo nereikia pykti, nes “bota
gą esame užsipelnę.”

DAR APIE JONĄ VILEIŠĮ.
Jonas Vileišis buvo kitą

syk populiarus žmogus Lie
tuvoje. Musų visuomenė 
skaitė jį rimtu ir pasitikėji
mo vertu vyru. Tai buvo da 
tais laikais, kada pažangioji i 
lietuvių liaudis vedė mirtiną, 
kovą prieš caro valdžią. Jo-1 
nas Vileišis tuomet ėjo su 
liaudimi. Net po didžiojo ka-Į 
ro ir po revoliucijos, kuomet 
p. Vileišis atvažiavo Ameri
kon pirmuoju nepriklauso
mos Lietuvos atstovu, mes jį 
mylėjom ir gerbėm.

Dabar Jonas Vileišis nu
ėjo šunkeliais. Jisai pradėjo 
pataikauti fašistams, nusiun
tė Voldemarui užuojautą po 
atentato, o kada liaudininkai 
jį užtai subarė, jisai išstojo iš 
jų partijos.

Telšių “Žemaitis,” kuris 
laikosi liaudininkų pakrai
pos, dabar paduoda plates
nių apie tai žinių:

“Po valstiečių liaudininkų su
važiavimo sausio mėnesy Cent
ro Komiteto pirmininku buvo 
išrinktas pil. Jonas Vileišis. 
Kauno burmistras. Gal jam ne
reikėjo duoti save išrinkti. Par- 
tijo® priešaky turi stovėti dva
siškai stiprus žmonės. Kam ru
pi karjera (tušti garbė ir tur
tas), tam ne vieta opozicinės

“Lietuvosdabar 
Aide” ir rašo:

“...dabar, 
prie 50t» m. 
jutilkjai 
minti ir ją. 
tę Eleną ? ______ _______
Šukiu ar tokiu budu paminėti? 3ytojy, 9,000 advokatų ir 
Juk jei ne tai greičiausia.1 •» »—•---
kąd Vytauto likimas butų bu
vęs toks pat ka;p ir Kęstučio. 
Ir tuomet Lietuvos istorijos ra
tas ar nebūt-j pasisukęs į kitą 
kurią nors iešingą pusę. To
dėl aš ir k’, ačiū pagvildenti šį 
klausima ir nagerbti tą kilnią 
mergaitę, paaukavusią savo gy
vybę už tautos didvyrį. Aš pats 
priešingas visokiems pamink
lams ir todėl manau, kad butų 
geriau tos mergaitės vardu ati
dengti kokią nors mergaičių 
mokykla, k irioje prie sienos 
butų prikalta 
kamu parašu 
nėms | 
11OS 

butų auklėjamos tokioje dva- ]_ 
šioje, kad ištikus tėvynę nelai- Š1US SU popiežium, 
mei nė viena iš ju neatsisakytu
paaukoti savo gyvybę tėvynės1 Dvidešimts penki metai 
labui» atgal šiucm laiku japonai iš-
_ , .. x . „. grūdo iš Alandžurijos rusus.Turbut sitas "patriotas ir- •”________________

gi tikisi būt neužilgo kalėji- * 
man uždarytas, jeigu jam SlLKASPARNiAI 
taip rupi Lietuvos mergaites* 
išauklėti tos Elenos dvasio
je...

kuomet hiošiamės 
D. L. K. Vytauto j 
ar nevertėtų atsi-

i

kokią nors
ix .iric.je prie

lenta su atatin- 
kuris auklėti- 

primintų tokį kilnų Ele- 
pasiaukavūną, kad ir jos

Baisus Dalykai
Darosi Lietuvoje

14 socialdemokratų pa
smerkta sugaudyt, 15 nu

teista katorgon..
Pereitą sąvaitę atėjo iš ne

laimingos Lietuvos žinių, 
kad fašistų karo teismas 
Kaune teisė areštuotus andai 
socialdemokratų veikėjus. 
Telegrama sako, kad 14 ko-

7,000 kunigų.

Dvidešimts penki metai 
atgal Chicagoj buvo didelis 
streikas: prieš darbininkus 
buvo pašaukta federalė ar
mija.

Dvidešimts penki metai 
“gS<laiSSvot^ Lietuvos laisvę bu-- 

\O UZmUSta. Vidau. reiKaių vri cii&aiulvt n ln
ministeris Plėvė, kuris buvo 
surengęs Kišiniove žydų 
skerdvnę ir persekiojo kitų 
tautų žmones po caro val
džia.

vo pasmerkta sušaudyt, o 15 
nuteista katorgon. Bet vė- 

, liaus mirties bausmė visiems 
pakeista kalėjimu. Juos kal
tino "sąmokslu nuversti val- 

_________ džią,” — kaltino tie, kurie 
Dvidešimts penki „„^1 patys nesenai yra valdžią nu-

s'atgal šiuo laiku Francuzija į ve,t£- 
‘ tralui irisai rmtrunlrp vi<ne rv- A

i 

I

i
PRASIDEDA KUN. OL

ŠAUSKU) BYLA.
“Lietuvos Aidas” rašo: 
“Teko patirti, kad valstybės 

gynėjas jau sustatęs kaltina
mąjį aktą prie pr. Olšausko by
los.'

“Akus įteiktas orai. Olšaus
kui liepos mėn. 15 d. Pati byla 
bus nagrinėjama rugsėjo mė- ( 
nėšio pirmomis dienomis, apy
gardos teisme prie uždarų dui ų. •

“Apie tą patį laiką bus nagri
nėjama vyriausiame tribunole 
V. Petrulio byla."

i

Kaip kun. Olšauskis, taip 
o------------ ------ -----------ir p. Petrulis yra klerikalų

Elena, kuri užmokėjo užtai (šulai. Kun. Olšauskis yra 
savo gyvybe. Bet kaip visa kaltinamas deTpasmaugimo 
tai atsitiko, ir kas buvo tojiisavo meilužės Birštone, o p.1 
Elena, nieko nepasakyta. j Petrulis traukiamas teisman 

Taigi vienas Vytauto gar-'dėl vagysčių.

<

galutinai nutraukė visus ry-' 4 aušrininkai studentai
y •__ _j___ • *______

nuteisti katorgon.
Nuo 4 iki 8 liepos fašistų 

karo teismas nagrinėjo ketu
rių aušrininkų studentų bylą, 
kuriuos taip pat kaltino “są
mokslu nuversti esamąją 
Lietuvos valdžią." Kaltinami 
buvo:

Vincas Mėšlius, 
Vytautas Pavilčius, 
Edvardas Šafas, 
Pranas Čepėnas. 
Karo teismas visus 

nuteisė katorgon: Mėšlių vi
sam amžiui, Pa vilčių 15 me
tų, šafą 6 metams, o Čepėną 
4 metams.

Žvalgyba liudijo, buk ši
tie keturi patriotinės organi
zacijos nariai surengę pasi
kėsinimą prieš Voldemarą 6 
gegužės dieną prie Kauno te- 
jatro.
Dar 10 jaunuolių uždaroma

DEBESĖLIAI.
Debesėliai šilkasparniai 

saulės blizgančioj šviesoje, 
lyg ant marių baltos burės? 
dangaus krištole plaukioja.

Tolimoj pietų šalyje 
tyros bangos okeano 
juos pagimdė, išaugino 
ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido į kelionę 
po svečias šalis lekioti, 
o pietų vėjeliui liepė 
juos lydėti ir daboti.

Ir keliauja debesėliai, 
kur tik nori, kur sumano 
ir po tyrlaukius klajoja 
ir po plotus okeano.

NaktĮ ilsis tarp kalnynų, 
rytą šypsos pasilsėję, 
o paskui, kai gulbių pulkas, 
vėl išplaukia draug su vėju.

Kur pranyksta debesėliai.

“Žemaičio” redaktorių* 
nubausta*.

Telšių “Žemaitis” prane
ša, kad * Telšių miesto ir ap
skrities komendantas nubau
dė jo redaktorių M. Gedvilą 
užmokėti 500 litų arba atsė
dėti du mėnesiu kalėjimo už 
išspausdinimą 25-tame "Že
maičio” numery žinios, kuri 
visagaliam komendantui ne
patiko. Negana tos bausmės, 
p. Gedvilas dąr buvo pasta
tytas po kriminalės policijos 
priežiūra, kaipo pavojingas 
“plečkaitininkas.”

Gedvilas yra tikras liaudi
ninkas ir su Plečkaičiu nie
kad nedraugavo.
Rugpiučio 9 bu* komunistų 

i byla.
Rugpiučio 9 Kaune prasi

dės 5 komunistų byla. Jie bu
vo areštuoti kaipo slaptos ko
munistų spaustuvės •‘Sparta
ko” nariai. Juos teis tas pats 
karo teismas, kuris ir social
demokratus teisė.

Rinkime politiniem* kali
niams aukas.

juos

I * *

Šimtai kovotojų .už Lietu
vos laisvę sėdi sugrusta ka
lėjimuose, ir šimtai yra pasi
šalinusių nuo kruvinųjų bu
delių i užsienius. Visų jų gy
venimas apverktinas. Ba
dauja jie patįs, ir badauja li
kusios jų šeimynos. “Kelei
vio” redakcija nuolatos gau
na laiškų prašančių pašal
pos. Tie laiškai tiesiog ašaro
mis rašyti. Bet aukos neplau
kia, nors mes jau nesykį vagi
nom savo kaityto jus neuž-

ilgiems mėtoms kalėjimam -miršti Lietuvos kovotojų. 
Fašistinė “Elta” praneša:' '

nui pi y ucuvsciidi,, . , . .
niekas, niekas jų nežino— : priešvalstybinį
ar jie tyrlaukiuos sutirpsta, 
ar gelmėse vandenyno...

Kazys Binkis.

Ne
jaugi mes neištiesime savo 
rankos su pagalba tiems ko
votojams ir dabar, kuomet 
aukščiau paduoti faktai taip 
aiškiai parodo nelaimingą jų

ARGENTINOJ SUSITVĖ
RĖ LIETUVIŲ SOC1AL1S- 

Tl/SĄJUNGA-
“Keleivio” redakcija gavo 

iš Argentinos žinių, kad te
nai jau susitvėrė lietuvių So
cialistų sąjunga, kiii.stato 
savo tikslu ginti lietuvius 
darbininkus nuo visokių suk
čių ir išnaudotojų.

Sąjunga išleido jau ir savo Į 
“manifestą” i Argentinos 
lietuvius. Tenai skaitom:

i
“Kiekviena organizacija, pra

dėdama savo darbą vykinti, jau 
išanksto privalo paskelbti savo 
užsibrięžtus tikslus.

“Argentinos lietuvių visuo
meninis gyvenimas eina tokia 
vaga, kad būtinai reikalingos 
to gyvenimo reformos, kurios 
aiškiai nustatytų Argentinos' 
lietuvių darbininkų politinę 

, kryptį ir Įvestų aiškion vagon 
1 visą musų visuomenini gyveni

mą.
“Toms idėjoms vykinti susi

tvėrė ‘Argentinos Lietuviu So
cialistų Sąjunga.' Savo veikimą 
sąjunga derins su šiaurės Ame
rikos Lietuvių Sociasiltų Sąjun
ga ir vietine Partido Socialistą, 
kuri leidžia savo dienraštį ‘La 
Vanguardio.’

"Savo veikimą Sąjunga grei
tu laiku pradės milžinišku kon
certu, o taip pat greitu laiku 
pradės leisti socialistinės min
ties savaitrašti, kurio vyriau
sias tikslą# bus vesti Argenti
nos llietuvių visuomeninj gyve-

romancas

JI MANĖ:
"Musy pirma sueiga ir paskutinė." 

Bet. mandagumo dėlei.

JI PASAKĖ:
"M-.lonus paveikslas! Aš patenkin
ta kad me« esame."

Liepos mėn. 9—12 d. karo 
lauko teismas nagrinėjo by
las 10 asmenų, kaltintų už

' ‘ į veikimą ir
i turėjusių ryšių su gegužės 
mėn. C ... ——-—~ ----- naguose?

V isi pripažinti kalti tuo, juų ne prasižengimą jie 
kad prisidengdami ausn- ięenčia. Juos kankina užtai, 
nĮn?V; . “ziezubininkų ir teiSybę stojo, kad lai-
‘ zaizdnmnkų organizaci- SVgs žmonėms reikalavo. Ir 
jomis, tuo pačiu metu pn- ne naU(ios jieškoti jie 
klausė visai kitoms slaptoms ^jo, bet liaudies teises gynė, 
orgamzacijoms ir rengėsi taj jįe nuo ^yo šeimynų 
ginkluotu sukilimu ir terons- jabar atskirti, užtai kanki- 
tiniais aktais nuversti esama- namį mirties bausmėmis te- 
ją Lietuvos va.dzią. Tuo tik- rorizuojami, iki gyvos galvos 
siu minėtų organizacijų na- |SUnkiujų darbų kalėjiman 
nai jvairiose vietose darė uždaromi!
slaptus susirinkimus, vieni > mušis tik prasideda,
tų narių platino pnesvalsty-, guimtujų vieton stoja kiti ir 
binę literatūrą, laikė rysius kova eis patol, pakol Lietu- 
su pleckaitimnkais, kiti ruo-' « ,
šė sukilimo planus ir sudarė!
iš kai kurių savo narių tarpo 
teroristų grupes.

‘ Kaltinamieji

4S4U lysių su bki fasiatišku inkvizitorių6 d. atentato dalyviais, ūkimą fasistiskų inkvizitorių
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sugriuvo

J
l'Sf pirmutinė sueiga! Bob buvo par
imtas džiaugsmo Gladytė, taipgi— iki 
ji nepajuto ”K. K.“

Kūno kvapas! Ji negalėjo to dovanot— 
nor« manė savy kad diena karšta

Bet Gladytei atėjo mintis. Ji paklausė j<> 
brolio, kas yra Bobio geriausia* draugas. 
kJH pasakius jam teisybę, šiandien Bobis ir 
Gladytė susižadėjo. Jis nekaltas dėl “K K ” 
dabar.

Prakaitavimas neatsiduoda
šilta tvanki diena—susikimšimas—*sujudf- 
mas, kaip lengva tokiam laike prakaitavi
mas gali padaryt kaltu “K. K.” Mes niekad 
negalime būt užtikrinti kad mus prakaitas

(Kurto Krapo|

nęatsiduotų. Nes mes negalime išvengt ne
prakaitavus Musų skylutės kūne išleidžia 
▼eik kvortų kvapo—kuris išgaruoja kasdien

Kam rizikuot nemalonumu? Buk apsaugo
tu visuomet, nes milionai žino—'Lifebuoy. 
Jis atgaivinantis, anteseptiškas taipgi gi
liai išvalo visas skylutes. Nusiprausus su 
Lifebuoy jus tikrai jaučiatės skirtingu— 
smagus, toli-gražu švaresnis negu pirmiau. 
Jokios baimės dėl “K. K.'’k

Išveizda. taipgi, būna jauna ir švelni nuo 
Lifebuoy. Jis sergsti sveikat*—prašalinda
mas gemalus. Lifebuoy priimnus, labai- 
švarus kvapas, kuris pranyksta besiplau- 
nant, prirodo kad jis čyftija. Priimk Life
buoy šiandien
LEVER BROTHERS CO., Cambridge. Maaa.

a

*

Lifebuoy
HEALTH SOAP Z

sustabdo kūno kvaį
SSSSSi

te

t vos Respublika nebus pa- 
jliuosuota iš po fašistinio te
roro.

Kiekviena kova reikalau- 
nubausti: ja aukų./Lietuvos draugai 

Norkus J. 15 metų sunkiųjų aukoja savo laisvę ir gyvv- 
darbų kalėjimo, Jakubėnas’bę. o mes, amerikiečiai, pri- 
K. — 10 metų sunkiųjų dar- valome nors vieną-kitą dole- 
bų kalėjimo, Natkevičius K. 
if Klišis J. po 6 metus, Stri- 

; maitis M. ir čereška L. po 4 
| metus, Laskauskas A. 3 me- 
. tus grąsos kalėjimo, Kriščiu- 
| nas K. 2 metus grąsos kalėji- 
i mo, Žvironas A. 1 metus pa
prasto kalėjimo ir Marčiulio
nis M. 6 mėn. paprasto kalė
jimo.

Nubausti “Lietuvos Žinių”
korespodentoi.

“Lietuvos Žinios” prane- 
ža: 

j Šiaulių komendantas nu- 
: baudė 50 litų ūkininką J. 
(Gedminą iš Papilės vate- 
j čiaus, kad jis parašė į “L. Ž.” 
‘ korespondenciją, kurioje ra- 
■ do komendantas “kurstymą” 
[ ir faktų neteisingą perdavi- 
,mą. ,

Rokiškio apkrities komen- 
idantas nubaudė “L. Ž.” ko
respondentą P. Kriukelį ir jis 
yra areštuotas ir sėdi Rokiš
kio kalėjime. ’ Nubaustas 14 
parų arešto už žinutę “nau
jokai apkūlė žydus.” 

! Juodu buvo pasirašę po 
'korespondencija pavardes.

valome nors vieną-kitą dole
rį paaukoti. Tuo mes sustip- 
rinsim kovojančių ūpą ir su
raminsime tuos, kurie kenčia 
nelaisvėj.

Taigi tegul nuo šiol prasi
deda aukų rinkimas. Pavie
niai draugai tegul paaukoja 
po dolerį-kitą iš kišeniaus, o 
draugijos ir kliubai tegul 
rengia piknikus ar kitokias- 
pramogas ir tegul pelną ski
ria Lietuvos kovotojams. Pi
nigus galima siųsti per “Ke
leivio” redakciją.

New Yorko pašto viršinin
kas atsisakė siuntinėti komu
nistinės International Labor 
Defense laiškus, prašančius 
aukų Gastonijos streikie- 
riams ginti. Viršininkui ne
patiko išspausdinti ant kon- 
vertų žodžiai: “Smash the 
murder frame-up against the 
Gastonia strikers.”

Briusely tapo areštuotas 
tūlas Alexander Itchen, ku
ris apvogė Belgijos karalių, 
kuomet pastarasis maudėsi. 
Karaliui buvo iškraustyti vi
si kišeniai.

r
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU A
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CARNEGIE, PA
J. Gataveckas ir APLA 

3-čia kuopa.
Turbut jokioje kitoje lie

tuvių -draugijoje nėra tiek 
vaidų ir skandalų, kiek jų 
yra APLA. 3-čioje kuopoje. 
Ir tai vis dėl J. Gatavecko 
diktatoriško šeimininkavi
mo. Kiek jau mes turėjom 
ekstra mitingų, kur buvo na
riai spenduojami? Kiek mes 
turėjom ekstra mitingų, kur 
buvo Centro Valdyba kvie
čiama rišti musų nesusipra
timų arba teisinti Gatavecko 
darbelius? Sunku ir suskai
tyti!

Gataveckas pridirba A. P. 
L. A. 3 kp. košės, kuopa iš
renka komisiją. Ši komisija 
peržiūri knygas, suranda Ga
tavecko klaidas ir raportuoja 
susirinkimui. Susirinkimas 
Gatavecką nubaudžia. Gata
veckas pasikviečia Centro 
Valdybą, o ši netik kad pa- 
liuosuoja Gatavecką nuo 
bausmės, bet da grąsina vi
sai kuopai, kam ji teisia Ga- 
taveeka.

Kad aš neprasimanvda- 
mas kalbu, štai jums ir fak-> 
tai — galėsit matyti, kaip 
bolševikiška diktatūra veikia 
APLA.

Da praeitais metais laike 
angliakasių streiko J. Gata
veckas būdamas centro sek
retorium spendavo narius 
buk neva už skebavimą. Ir 
musų 3-čioj kuopoj daug na
rių buvo suspenduota, katrie 
nesutikdavo su Gatavecko 
diktatūra. Savo oponentus 
suspendavęs, Gataveckas ga
lėjo užimti kuopos pirminin
ko vietą ir su pagelba savo 
pritarėjų pradėjo kuopoje 
saviškai šeimininkauti ir šei
mininkavo iki praeito pava
sario.

Praeitą pavasarį 3-čios 
kuopos kliubą užpuolė “sau
sieji” ir kuopa papuolė į bė
dą. Gataveckas, kaipo pirmi
ninkas, šoko kuopą gelbėti ir 
neužmiršo sau pasigelbėti. 
Nors tam reikalui kuopa tu
rėjo paskirus komisiją, kuri 
susidėjo iš paties J. Gatavec
ko, Mečionio ir Kariznos. 
Bet Karizna buvo ignoruoja
mas, nes nesutinka su Gata
vecko politika. Žinomas da
lykas, turint reikalų su “sau
saisiais,” tai yra ir “slapty
bių” ir tose slaptybėse viskas 
galima.

Užbaigus gelbėjimo dar
bą, Gataveckas nenori net 
raportą išduoti, o kuopos na
riai nori žinoti, kiek kuopai 
lėšavo tas “gelbėjimo” dar
bas. Ir tik ačiū Šiurmaitienei 
Gataveckas buvo priverstas 
pasiaiškinti kiek kas lėšavo. 
Gataveckas už tris sugaištas 
dienas paskaitė $15, už taksi 
$5.75, nors iš Carnegie į 
Pittsburghą yra gatvekarių ir 
traukinių kiek tik reikia. Ar- 
bačauskui už užstatymą kau
cijos $25. Už kitus dalykus 
tiek ir tiek. Kuopos nariai 
pradėjo išmėtinėti, kad toks 
savavališkas veikimas nėra 
geras. Gataveckas supyko, 
numetė pirmininko kujuką ir 
atsisakė nuo pirmininko vie
tos.

Nariai matydami tokį Ga
tavecko pasišiaušimą, išrin
ko komisiją peržiūrėti kny
gas ir ištirti visą dalyką. Į ko
misiją įnėjo J. Mureika, D. 
Savickas, E. Šiurmaitienė, J. 
Manckis ir J. Girštautas. Ko
misija peržiurėjus visas kny
gas patiekė raportą ir kuopos 
nepaprastas susirinkimas, 
pasiremdamas komisijos ra- 
pportu, suspendavo J. Gata
vecką ir buvusį Kliubo gas- 
padorių, nes kuopos ižde tru
ko virš šimto dolerių.

Gataveckas liko suspen
duotas birželio 2 d., o birže
lio 21 pasišaukė Centro seną
ją ir naująją valdybą ir pa-

reikalavo kuopos ekstra susi
rinkimo. Kuopos valdyba 
ekstro susirinkimo nešaukė, 
nes tik viena diena laiko te- 
)uvo duota sušaukimui. Bet 
Centro Valdyba atvažiavo, 
susirado porą kuopos valdy- 
jos narių ir nuvykus prie 
svetainės pareikalavo, kad 
E. Šiurmaitienė atidarytų 
svetainę, nes jie nori laikyti 
susirinkimą ir peržiūrėti 
knygas. Bet Šiurmaitienė pa
reikalavo, kad Gataveckas ir 
buvęs Kliubo gaspadorius 
užsistatytų kaucijos po $25 ir 
užmokėtų už svetainę. Jie 
kaucijos neužsistatė, tai 
Šiurmaitienė nedavė raktų ir 
neleido nei Į svetainę. O tas 
reikalavimas užsistatyti $25, 
tai buvo paties Gatavecko iš
radimas, taigi jis dabar ga
vo savų vaistų paragauti. 
Gataveckas betgi parsivedė 
visą Centro Valdybą pas sa
ve Į namus. Tenai ji neva 
peržiurėjo knygas ir nutarė, 
kad Gataveckas nekaltas ir 
pareikalavo, kad kuopa nu
imtų suspendavimą, grąsin- 
dama visai kuopai suspen
davimu. Bet kuopa nemano 
tokiems Centro Valdybos 
grąsinimams nusileisti ir, jei 
bus reikalas, paims oficialų 
accounterĮ.

Centro Valdyba per senąjį 
pirmininką Igną Savukaitį 
grąsino mus kuopos valdybai 
netik už J. Gatavecko su
spendavimą, bet ir už pasi
rašymą protesto prieš praeito 
seimo nelegališkai panaikin
tą senąją konstituciją, o pri
imtą naują be visuotino na
rių balsavimo. Sako: “Kaip 
tai jus drįsote rašytis ir dėti 
antspaudą po protestu prieš 
seimo nutarimus? Mes su- 
spenduosim jus.”

Bet jei komunistai spen- 
duos mus kuopos valdybą už 
pasirašymą protesto, tai jie 
turės spenduoti ir kitų septy
nių kuopų valdybas, kurios 
taip pat išėjo su protestais 
prieš seimo nelegališkai pri
imtą konstituciją. Aš užtik
rinu poną Savukaitį, kad 
mes jų grąsinimų visai nenu
sigąstam. Kumutė.

WORCESTER, MASS. 
įvairios margos žinutės.
SLA. 318 kuopa turėjo di

delį išvažiavimą 14 liepos į 
Nantasket byčius. Išvažiavi
mas pavyko.

* * ♦ *
SLA. 57 kuopa turėjo išva

žiavimą į Nantasket byčius 
21 liepos. Išvažiavimas taip 
pat buvo pasekmingas, ėjo 
net 7 busai.♦ ♦ ♦

Švento Liudviko draugija 
turėjo pikniką 21 liepos ant 
Bieliausko ūkės tarpe Oxfor- 
do ir Websterio. Piknikas 
pavyko, buvo daug žmonių.

♦ ♦ ♦
“Aušrelės” choras išvažia

vo į Nantasket byčius 28 lie
pos. Važiavo dainuodami. Su 
choru smagus važiavimas. 
Nenubostų važiuoti kad ir į 
San Francisco.

♦ ♦ ♦
Žmonių pikti liežuviai pas 

mus kalba, kad vieną nusi-

WORCESTER, MASS.
•š musu dirvonu. Komunistų 

c herų mobilizacija.
„ • Liepos 28 ant “Olympia

čėrmanų ta * • ' L Parko Bendrovės,” buvo su-
i mobilizuoti visi Mass. valsti
jos komunistų chorai. Vietos 
komisarai šokinėjo, strapinė- 

, io po visus užkaborius ir per 
kelias sąvaites neleido pra- 

I eit ramiai gatve, piršdami 
ateit i jų mobilizacijos punk
tą.

Nepakęsdamas jų atkak
lumo nuėjąu ir aš pasižiūrėt 
kaip atrodys tos chorų proce
sijos. įėjus į parką matėsi 
diktokas būrys žmonių; ma- 
tėsi finų, bet žydų tai kaip 
marmalienės; jauteisi lyg 
e<ąs Jeruzolime. Šiaip-taip 
sulaukiau ir tikrųjų manev- 
rų. Prasidėjo titulavimai, pa
gyrimai, perstatymai ir ant 
galo parodymai chorų. Oi tu 
Pruseikos margoji! Klyki
mas, žviegimas, bliovimas, 
baubimas, pasipylė visoj 
Olimpijoj. Ir jeigu nebūtų 
matomi žmonių veidai, tai 
tikrai žmogus jaustumeis 
esąs žvėrinčiuj, o me Liuo- 
svbės, Aido ar Laisvės cho
rų koncerte. Vien Montellos 
chorą galima tik pavadint 
choru, kuriame matėsi jau
nų mergaičių ir švarių vaiki
nų. ir vidutiniškai sudaina
vo.

Prie tų chorų riksmų prisi
dėjo da ir šiaip 'skandalo. 
Nei iš šio, nei iš to, viena mo
terėlė pradėjo rėkt, kad nu
skendo vienas žmogus. Su
bruzdo visa publika, tuojaus 
buvo iššaukta policija, kuri 
jieškojo skenduolio nuo 4-tos 
valandos po pietų iki 10-tai 
nakties, bet nieko nesurado 
ir niekas jokio žmogaus ne
pasigedo.

įspūdis iš to viso buvo 
toks, kad tai nebuvo chorų 
koncertas, bet tikrenybėje 
komunistų mobilizacija pa- 
manevruot Worcesterio lie
tuviams.

* * ♦
Lietuvių Draugijų Tarybos 

susirinkimas.
Liepos 29 d. vakare buvo 

\Vorcesterio Lietuvių Drau
gijų Tarybos susirinkimas.

Brooklyno Kriaučių Reikalaiv*

Iš kriaučių susirinkimo.
Liepos 24 d. Lietuvių Siu- P3!?**?013?/;

vėjų 54-to skyriaus A. Č. W. 
of A. įvyko mėnesinis ir sy
kiu pusmetinis susirinkimas.

Kaipo į tokį, rodos, turėjo 
daugiau žmonių susirinkti. 
Tiesa, buvo pusėtinai šiltas 
oras, o žmonės per dieną 
dirbtuvėje prakaitavę, vaka
re jau nori kiek atsilsėti.

Atidarius susirinkimą, 
kaip ir paprastai, buvo per
skaitytas pereito susirinkimo 
protokolas, duota finansinė 
apyskaita ir visokie raportai. 
Viskas priimta

Dabar kįla klausimas 
dėl musų skyriaus delegatas, 
ir jo instruktorius sekrete 
rius nenorėjo apie tokią be
tvarkę • raportuoti skyriaus 
susirinkime? Visiems siuvė
jams yra žinoma, kari už ne
tvarką dirbtuvėse atsakomy
bė krinta delegatui su sekre
torium. Tai ve, kodėl nebuvo 
tas klausimas lokalui per
duotas.

Dar keli žodžiai apie išmo
kėjimą pašalpos. Tuia> lai
kas atgal jau buvo “Keleivy -

' vVeni: iš nuosekliausiu ir' £ T"
aiškiausių raportų, tai brolio skundimų d® ■ J> Pa 
V. Michelsono iš skyriaus S?1POS. >uvargu’
Pild. Tarybos. Jis gana pla- siera bedarbiam^ 
eiai nušviečia abelna dalvku Dabar taip pat is \ M. ra-

I

WORCESTER, MASS. 
Prigėrė paliokų karalius.
Liepos 28 dieną prigėrė 

Worcesterio lenkų karalius 
ir generolas Coes ponde. Iš 
prigimties buvo lietuvis, bet 
išgama ir-parsidavęs len
kams. Pas lenkus jis užėmė 
“aukštą” vietą, buvo keletos 
lenkų organizacijų ir kliubų 
prezidentu, kitur sekreto
rium ir lenkiškų Sokolų ge
nerolu. Mat, jis buvo tarna
vęs Amerikos kariumenėj, 
buvo “korporalu,” tad lenkų 
Sokolų Wocresterio skyrius 
laikė jį už savo generolą. Tas 
lenkiškas lietuvis daug pri
meluodavo ant lietuvių lenkų 
spaudoje, ypač “Kur. Co- 
dzien.” laikraštyje.

Nedėlios rytą atsikėlęs, 
nuėjo į polską bažnyčią ir 
mišeles išklausė. Paskui susi
organizavo buri lenkiškų se
niūnų, prisiėmė daug svarų 
“Krakowskiej kielbasy,” 
“Warszawskiej očiščeny” ir 
išvažiavo pas ežerą. Gerai 
pauliojęs, pasakė moterei 
“dovidzenia,” kareiviškai 
apsisuko, sudavė kulnis į kul
nį ir nėrė vandenin, bet dau
giau ir neišnėrė. Tik pribu
vus policija surado vandeny 
lenkų generolą ir iškėlė iš 
vandenio, bet jau buvo negy
vas. Tik gaila jo šeimynos— 
5 mažų vaikučių. Bet paties 
B. Karpavičiaus nėra ko gai
lėtis, ypatingai nešvariai jis 
vęikdavo prieš lietuvius. Me
luodavo ant lietuvių visai ne
būtus dalykus. Vieną kartą 
lenkų laikrašty jis išvadino 
adv. Bagočių ir kun. čiapli- 
ką žemiausios rūšies gyvū
nais. Karolius.

čiai nušviečia abelną dalykų 
padėti dabartiniu laiku musų 
skyriuje.

Vienų ytin idomų dalyką 
V. M. savo raporte iškėlė, 
būtent, kaip dabartiniai mu
sų skyriaus ponai — delega- i 
tas su sekretorium—reaguo
ja i šapų čėrmanų nutarimus.

Kelids dienos prieš sky
riaus susirinkimą buvo su
šauktas lietuvių siuvėjų šapų 
čėrmanų susirinkimas, ku
riame buvo iškeltas nesilai
kymas unijos valandų ir 
abelna betvarkė dirbtuvėse.

Nuo to laiko, kaip tapo 
Įvestas akordinis darbas, tū
lose dirbtuvėse dirbama dau
giau 44 valandų, nežiūrint 
kad daugelis tų pačių kriau
čių nesenai streikavo ir ko
vojo už valandų sutrumpini
mą.

Taigi čėrmanai šitą be
tvarkę apkalbėję savo susi
rinkime, nutarė pranešti apie 
ją skyriaus susirinkimui. 
Vieto ję dirbti ilgas valandas, 
siuvėjai turėtų reikalauti iš 
bosų geresnio atlyginimo už 
darbą. Bet ar buvo šitas svei
kas čėrmanų nutarimas išpil
dytas? Ne. Tam griežtai pa
sipriešino ponas delegatas su 
sekretorium. O kadangi Pil
domoji Taryba didžiumoje 
susideda iš juodviejų pase
kėjų — komunistų, tai tas

porto paaiškėjo, kad iš šala- 
viejaus dirbtuvės paskiausiai 
atėjo du darbininkai prašyti į 
pašalpos, nes mažai tedirbą; 
ir pirmutiniam jų A. P. pa
prašius, suteikta $20.00 be 

•jokio pasipriešinimo. Ant
ram gij K. R., paprašius pa
šalpos, jau delegatas ir kiti | 
Pild. Valdybos nariai pasi-| 
priešino, argumentuodami, j 
kad dirbtuvė dirba, tai pa
šalpos negalima išmokėti. 
Tiktai skyriaus pirmininkui 
J. Šertvičiui ir Michelsonui 
užprotestavus dėl tokios dis
kriminacijos, pastarasis ga
vo pašalpą. Reiškia, ir pašal
pa buvo dalinama tik politi
niais sumetimais vaduojan- 
ties.

Toliaus einant susirinki
mui nutarta paaukauti dar 
$10 vienam 3 lokalo sužeis
tam nariui.

Išrinkta vienas naujas na
rys į Pildomąją Taiyba. Tai 
drg. Menderis, senas unijos 
darbuotojas, nekomunistas. 
Siuvėjų padėtis yra labai 
prasta. Fabrikantai numuša 
kainas kontraktoriams. o 
kontraktoriai darbininkams. 
Well, kriaučiai iš to gaus ge
rą lekciją, ir ateityje gal jau 
nesiduos komunistiškiems 
pasturlakoms save mufkinti.

Plunksna.

Vienas Rokutis, Pivočių pec-! 
kelis, baisiai rėkavo.

Ir ar žinote kodėl? Nugi 
todėl, kad jie negavo pasiųst 
aukų baduoliams į Lietuvą. 
O aukos senai pasiųstos ir 

I pakvitavimai parėjo iš Kau
no. Tuom laiku, kada buvo 
tartasi aukas siųsti, tai žmo
gelis tylėjo, matomai, neži
nojo adreso, bet kaip sužino
jo, kad sugrįžo pakvitavonė, 
tai išsižiojo visa kakarine. 
Koks reikalas rėkaut, kada 
darbas jau padarytas, 
vien kitaip nebus.

* 3 *

Mirė Domicėlė Melkunienė.
Liepos 27 d. mirė D. Mel- 

kunienė-Grigaliuniutė, pasir
gusi vos kelias valandas. Ji 
gyveno Worcestery 23 metus 
ir užaugino sūnų Joną ir du
krelę Oną, kuri yra jau ište
kėjusi. Velionė buvo pla
čiai žinoma Worcesterio lie
tuvių tarpe. Priklausė prie 
Birutės ir Vardo Marijos

vis

draugijų. Vienas jos brolių Į penėjusį komisarą, 21 d. lie- 
gyyena New Havene, o kitas pog, ant Nantasket byčių 
ir dvi seserys Lietuvoje. Lai'ianiuolai sargai išvedė iš van- 
dojolietuvus graborius Juo-. denelio už didelį flirtavimą 
zas Dirse. Beržo lapas. su vjena leiduke, o nuo kitos 

I gavęs per valgomąją. Mat, 
į buržuazinė šalis, moterįs ne
supranta laisvės.

♦ » ♦

Worcesterio komunistai 
rinko aukas Lietuvos baduo-

CLEVELAND, OHIO.
Mizernas komunisčių

piknikas.
Liepos 21 dieną L. M. P.

24 kuopa turėjo pikniką__ _____________________
Heck’o darže. Vieta gera irjiiams. Vaikščiojo po stubas 
netoli nuo miesto, tik bėda, kaulidami pinigus iš žmonių, 
kad-musų bolševikėliai ma- Dabar klausimas, kam jie 
žai teturi pasekėjų. Kada tik^ks? Žmonių kalbama, kad 
jie ką parengia, tai publikos kaip Trockis gaus leidimą 
visuomet mažai. Aš turėda-| Amerikon atvykt, tai lietu- 
mas liuoso laiko nuvažiavau viski komunistai siųs jam lai- 
pažiurėti, ką jie tenai veiks, vakortę į Turkiją, kad atva- 
Nuvažiavau apie 2 valandą,'——*---’ *------1— —- — -—
tai mačiau tik apie 30 žmo
nių. Kiek palaukus vėl kita 
tiek atvažiavo. Ir nieko ne
buvo daugiau girdėti kal
bant, kaip tik Brooklyno 
“Laisvė” ir Maskvos rojus

žiuotų į Ameriką, nes jie jam 
išpirko ir į Rusiją.

* ♦ •
Worcesterio veikėjuose 

■didžiausis apsileidimas; vie
pi tik maudosi ežeruose, kiti 

——- , --.-------------- -—'••žuvauja, treti pynaklį lošia,
Išrodo, kad tie vargšai nieko o da kitiems biznis neleidžia 
daugiau ir nežino. ! visuomeninį darbą dirbti, ar-

J. S. Jarus. ,foa pačios su vaikais už skver- 
--------------- Ino laiko — tikras “Babelio 

Tennessee valstijoj mirė bokštas.”
♦ ♦ ♦

Worcesteryje įvyko per-
visa Hamiltonų šeimyna nuo 
maslionkų. Daktarai spėja, 
kad maslionkos pasidarė maina tarpe kunigų. Slaunas 
nuodingos nuo blėšinio indo, 'Jakaitis padėtas už vikarą, o 
kuriame jos ilgai stovėjo. Į Augustinas Petraitis už kle

boną. Tai švento Kazimiero 
parapijoj tas įvyko.

♦ ♦ »

O Aušros Vartų parapijoj 
atėjo klebonaut kunigas K. 

įVasys iš Westfieldo, o į ten 
'nukėlė vikarą kun. Vembrį 
už kleboną.

Visur Dalyvavęs.

Washingtonas labai lau
kia Anglijos darbininkų va
do Macdonaldo atvykstant, 

j Išpradžių buvo pranašauja
ma. kad jis atvyks čia tuoj 

i po rinkimų. Dabar sakoma, 
i kad Macdonaldas atvažiuo
siąs 1930 metų pradžioje.

KUN. M. X. MOCKUS. ♦

O.V.4

AE! RINSO SUTAUPO TRIM 
MA IR VIRINIMĄ... IR SK \l 

BINTAI BŪNA BALTESNI

Pagarsėjęs laisvamintis kalbė
tojas. pabaigoje Rugsėjo mėne
sio. pradės keliauti su prakalbo
mis per sekančias valstijas: 
Mass.. N. Y., N. J., Md.. Pa.. 
Ohio, Mich., Ind„ III., ir Wis. Iš 
minėtų valstijų lietuvių organi
zacijos norinčios parsikviesti 
Mockų pas save su prakalbomis, 
tegul atsišaukia tuojaus pasita
rimui. Adresas susirašymui se
kantis: Mr. M. X- Mockus,
49 Buttonwood St., Dorehester, 
Mass.
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—Tegul bus pagarbintas, dos pasidaro. O kokia nauda 
Maike!

—Labo ryto, tėve.
—Klausyk, v?ike, ar tu ži

nai, kaip reikia mušti tą bolę, 
ką amerikonai “golfu’’ vadi
na?

—Kodėl?
—Aš gorėčiau irgi išmokti golfo nelošia, 

tą geimį. Aną dien buvau 
išėjęs į laukus pažiūrėti, ar 
jau yra pas farmerius agur
kų, ir mačiau kaip visokie 
listokratai vaikščioja po 
minkštą pievą ir muša baltą 
boliukę. Aš girdėjau, kad 
musų lojariai ir visokie artis
tai taipgi eina tą golfą lošti. 
Aš norėčiau prie jų kompa
nijos prisidėti, ba sako, kad 
tą bolę mušti labai sveika, o 
man tankiai gumbas nefyli- 
na kaip reikia.

—Aš tau galiu patarti ge
resnį žaislą, tėve. Farmeriai 
dabar šienauja ir jiems rei
kia darbininkų. Tu gi šieną 
piauti turi mokėt. Taigi išeik 
šienaut, o gausi gerai paval
gyt, išsimankštysi puikiai ir 
farmerys da primokės tau 
porą dolerių į dieną.

—Tai ką tu mislini, Mai
ke. ar aš jau toks prastas, 
kad eisiu ant farmos šieno 
piaut? Aš esu vyčių vaisko 
generolas ir man šitoks 
darbas butų per žemas.

—Joks darbas, tėve, nega
li but žmogui per žemas. Tik 
tai tinginiauti yra peržema.

—Aš, vaike, noriu eit gol- ūgio, o didelio proto, 
fą lošt. —Na, tai gud bai, vaike.

—Tas žaislas, tėve, ne tau. Tu eik savo keliu, o aš vėl 
Jis yra pritaikytas dykaduo- savo.
niams. kurie nenori dirbti ------------
naudingo darbo, tai eikvoja! 38 KRAŠTAI PROTES-

iš golfo?
—Aš nesuprantu. Maike, 

kaip tu gali taip kalbėt? Gol
fą lošia visi mokyti žmonės, 
o tu sakai, kad tai yra kvai
lystė.

—Ne, tėve, mokyti žmonės 
. Lošia tiktai 

tie, kurie tingi dirbti ir mo
kytis.

—Ale visą amžių dirbti 
negalima, vaike. Juk reikia 
ir gud taim kaip kada turėt. 
Kitaip žmogui gyvenimas 
butų perdaug nuobodus.

—Klysti, tėve. Gyvenimas 
nusibosta tiktai tiems, kurie 
tingi dirbti ir linksmybėmis 
nori gyventi. Bet kas dirba, 
tas darbe randa didžiausi 
smagumą ir gyvenimas jam 
niekad nenusibosta.

—O mano konstitucija ki
taip rodo, Maike. Man bun? 
linksma tiktai tada, kada ant 
stalo yra geras kumpis, bon- 
ka gero snapso ir kada nerei
kia nieko dirbt. O jeigu prie 
to da yra armonika ir geras 
kliametas, tai linksmesnio 
gyvenimo nereikia.

—Na, tai eik, tėve, tenai, 
kur yra šnapso ir armonika, 
o aš einu į knygyną.

—Užtai tu, Maike, ir ne
augi, kad tu į tas knygas per
daug žiuri. Jeigu nors syki 
gerai išsigertum, pamatytum 
kaip kitoks vyras butum.

—Geriau, tėve, būti mažo

i Dangaus •44Paslaptis,’’ Į

Žmogus įsigalėjęs žemėje, žvaigždžių medžiaga dar 
pradėjo stebėti gamtą. Pra- slpniau įkaitinta, negu “rau- 
bėgo milijonai metų ir daug donujų” ir slenkant am- 
dar tokių metų prabėgs, — o žiams, jos visiškai užgęs. 
žmogus tyrinėja ir toliau ty- žmonės pratę- vadinti 
rinės ją, atrasdamas vis nau- žvaigždėmis visus danguj ži- 
jų ir naujų tiesų. Sakoma, p -
kad gamta yra pilna “pas- 
lapčių.” — Ištikro, kiekviena j 
tokia “paslaptis” — gamtos 
reiškinys, reikalauja dauge
lio metų atydaus tyrinėjimo, i 
kol galop netampa mokslo j 
gai, ir pasidaro žvaigždės. , 
ir žvaigždėmis nusagstytą 
dangų. Pirminis žmogus irgi 
stebėjo dangų, bet jo patyri
mas buvo labai mažas, nega- , 
Įėjo jis išsiaiškinti visų pa
stebimų danguje reiškinių, 

I matė juose ką tai galingo, ne
paprasto ir pradėjo juos gar
binti. Reikėjo ilgų amžių, 
kol žmogaus protas suprato 
ir išaiškino daugelį gamtos 
reiškinių, o tarpe jų—ir 
žvaigždėto dangaus paslaptį.

Pažvelgę giedrią naktį į 
dangų, pamatysime nesu
skaitomą daugybę žvaigž
džių; o žiūrėdami per žiūro
ną — teleskopą, atrasime ja
me daugybę naujų žvaigž
džių. kurių plika akimi nega
lima pamatyti. Nesunku pa
stebėti, kad žvaigždės yra 
nevienodos: didesnės ir ma
žesnės. skaistesnės ir tamses
nės. Kodėl taip yra, suprasi
me žinodami, kas yra tos 
žvaigždės.

Stebėdami su žiūronu dan
gų. atrandame jame apart 
žvaigždžių, dar šviesias mig
lotas dėmes. Tokių miglotų 
dėmių danguje yra daugy
bė. Mokslininkai įrodė, kad 
tos dėmės susideda iš dujų ir 
smarkiai Įkaitintų įvairių 
metalų garą. Iš tų tai dėmių, j 
tirštėjant skystai jų medžia
gai,

teleskopą, atrasime ja-

savo energiją bolę ant pievų TUOJ A PRIEŠ AMERIKOS
mušdami.

—0 kodėl tu, Maike, mis- 
lini, kad man tas sportas ne
tinka?

—Tcdel, kad tu esi papra
stas žmogus, neturi pakanka
mai pinigu, ir tau daug nau
dingiau sunaudoti savo kūno 
spėką tokiam užsiėmimui, iš 
kurio yra kokio nors pelno. 
Jeigu nenori eit ant farmų 
šieno piauti, tai gali rasti pa
kankamai naudingo darbo ir 
mieste. Aš mačiau, kad kie
mas labai nešvarus, kur tu 
gyveni. Tenai pribarstyta pe
lenų, popieros voliojasi ap
linkui. Vietoj eiti golfo lošti, 
paimk šluotą ir apvalyk tą 
kiemą. Išvalyk taip pat skie
pą. Iššluostyk visas dulkes, 
nupirk už kelioliką centų 
kalkių ir išbaltink jo sienas 
ir lubas. Paskui gali numale- 
vot medinę tvorą, kuria tavo 
kiemas aptvertas. Panašių 
darbų apie namus visuomet 
galima rasti. Juos dirbant ir 
kun.k; išsirn: nkštys, ir nau-

NAUJUS MUITUS.
Prieš naujus Jungtinių 

Valstijų tarifus iki šiol už 
protestavo 38 kraštai. Dau 
giausia protestų gauta iš Eu
ropos kraštų. Iš Amerikos 
Uruguay ir Meksika pareiš
kė protestą dėl mėsos muitų 
Persų vyriausybė užprotesta
vo prieš kilimų muitus. Kaip 
žinoma, muitų tarifas atsto
vų rūmų jau priimtas ir da
bar yra senate.

NELAIMĖ ANT JŪRIŲ-
Belgijos pakrašty pereit? 

nedėldienį motorinis bota.- 
vežė apie 100 turistų, dau 
gausia belgų ir anglų. Ka- 
:in kaip ten atsitiko, kad j 
jo vidurį pataikė kitas botas 
kuris plaukė labai smarkia 
r perkirto pirmąjį botą pū
dau. Šitoj nelaimėj 19 žmo 
nių buvo užmušta, apie 30 
sunkiai sužeistų dabar guli 
:igonbučiuose ir 12 da nesu
randa.

pratę

buruojančius švietalus (dan
gaus kunus). Tečiau taip nė
ra. Yra švietalų, neturinčių 
nuosavos šviesos. Tie švieta
lai — tai planetos. Planetos 
buvo kada tai žvaigždėmis, 
bet paskui užgeso ir dabar 
šviečia tik saulės Joms teikia
ma šviesa, panašiai kaip na
mo sieną šviečia prikalto 
prie jos žiburio šviesa. Tokių 
didžiųjų planetų, musų sau
lės sistemoje yra aštuonios: 
Venera, Jupiteris, Saturnas, 
Marsas, Merkurius, Neptū
nas, Uranas ir musų Žemė. 
Visos, čia išvardytos plane
tos sukasi aplink saulę. Be 
to dar planetos turi savo ben
drakeleivius — palydovus, 
kurie sukasi aplink planetas 
ir kartu su jomis keliauja ap
link saulę. Musų žemės tokiu 
palydovu yra mėnulis. Mar
sas turi du tokiu mėnuliu. 
Jupiteris — penkius mėnu
lius, Uranas — keturius. 
Neptūnas — vieną, Saturnas 
—aštuonius.

Mokslininkai ištyrė, kad 
visi dangaus kūnai,—žvaigž
dės ir planetos, — sudaryti iš 
vienodos medžiagos. Plane
tose ta medžiaga sukietėjusi, 
gi žvaigždėse ištirpusi, ga
rais pavirtusi.

Ii L. populiarizavo S. N.

MEDICINOS ŽINIOS,
Indijonų dvidešimt kartų ,mę labai didelius Canados reikalą reaguoti, labai daug 
daugiau už baltuosius 'žemės plotus, sako 800 per'laiko ir darbo ima jį sužadin- 

džiova miršta. 400 mylių. Jie visi buvę indi- ti.
Keturioliktoje metinėje sudarę tris visai ( Taip buvo ir su proto hi-

A ssqc inę i j os Ožio* skirtingus pudormos. \ ienų gienos rcikuluis* Juu per tuk* 
vai Išvengti konferencijoje padermių buvusi labai stančius metų buvo ir nuola- 
dalyvavo ir Canados Džiovos • karinga. Pastovių sodybų ji tos daugėjo nenormalus ku-
vai Išvengti konferencijoje padermių buvusi labai stančius metų buvo ir nuola-

Associacija, kuri prisiuntė 
net trisdešimt atstovų. Abi
dvi šitos draugijos yra pasi
žymėjusios dideliais dar
bais žmonių sveikatos srity
je.

Labai įdomių žinių konfe
rencijai patiekė Canados at
stovai. štai, 1900 m. Canado- 
je kiekvienam šimtui tūks
tančių gyventojų išpuolė 180 
džiovos mirčių; vis dėlto 
džiovininkams gydyti turėta 
labai menka sanatorija, tik 
su 50 lovų. Tečiaus 1914 m. 
iš šimto tūkstančių gyvento
jų džiova mirė jau tik 108; 
bet dabar jau buvo tam tikra 
džiovininkams gydyti sana
torija su 1,840 lovų. Tai di
delis progresas. O 1927 m. iš 
šimto tūkstančių gyventojų 
džiova mirė tik 81.6, gi in
stitucijose, kui* specialiai yra 
gydomi šitie ligoniai, randa 
vietos net 5,204.

Pirmame posėdy buvo kal
bama apie džiovą tarp pri
mityvių žmonių. Dr. R. C. 
Ferguscn patiekė labai įdo
mių šituo klausimu žinių, su
rinktų Nacionalės Canados 
Tyrinėjimo Tarybos. Jis 
vaizdžiai nupasakojo, kaip 
pirmiau indijonai buvo ūžė-

Darbininką Uždar
bio Palyginimas.

Amerikoje ir kitose šalyse.
Darbo Departamento sto

gai, ir pasidaro žvaigždės, tistikų biuras daro Amerikos 
Tiktai toji medžiaga įvairio- darbininkų uždarbio palygi
me žvaigždėse nevienodai nimą su Europos darbininkų 
įkaitinta. Todel ir žvaigž- uždarbiu.
džiu spalva nevienoda: vie-' Amerikoje daugiausia už
uosiu skleidžia baltą šviesa, dirba amatninkai prie namų 
antros auksuotai gelsvą, tre- statybos darbų. Mūrininkai 
čių gi šviesa raudona. “Bal- Austrijoje gauna į dieną 
tosios” žvaigždės labiausia $1.39, Belgijoj $1.32, Fran- 
Įkaitinta. “geltonosios” euzijoj $1.57. . Vokietijoj 
žvaigždės sudėtos iš tokios $1-84, o Amerikoj $12.56. 
medžiagos, kuri silpniau į-j Dailydės Belgijoj gauna 
kaitinta, negu baltųjų žvaig- po $1.36 į dieną, Cekoslova- 
ždžių medžiaga, “raudono- kijoj $1.12. Anglijoj $2.96, 
dos” žvaigždės silpniausia Vokietijoj $1.86, Italijoj 
Įkaitintos. $1.82, o Amerikoj $10.16.

žvaigždžių didumas įvai-’ Paprasti darbininkui prie 
rus: vienos labai didelės, ki- namų statybos gauna: Aust
uos mažesnės, tečiau ne- rijoj $1.12 Į dieną, Belgijoj 
mokslininkas žmogus negali gic., Vokietijoj $1.47, Itali- 
pasakyti, kuri iš jų yra didės-joj 80c., Norvegijoj $1.68, 
nė ar mažesnė, nes žvaigž- Švedijoj $3.09, o Amerikoj 
lės didumas žiūrint, pareina $4.00. 
lar ir nuo to, kaip toli ji yra 

nuo žemės. Bendrai, visos 
žvaigždės labai toli nuo že
mės: daug milijonų kilomet
rų skiria jas nuo musų. Arti
miausia ir geriausiai mums 
lažistama žvaigždė, tai mu- 
;ų saulė.

Saulė mums atrodo dide- 
ė todel. kari ji iš visų Žvaigž
džių arčiausia yra nuo že
mės, nors tas artumas yra ly
gus 148 milijonams kilomet
rų. Kitų gi žvaigždžių tolu
mas nuo žemės yra toks di
lelis, kad daugelio net nega
lina išreikšti skaičiais.

Atsitinka ir taip, kad žmo
nės staiga pastebi danguje 
naują žvaigždę, kurios pir
maus nebuvo matyti. Šitą 
•eiškinį mokslininkai aiški- 
įa įvairiai. Vienas tokių aiš
kinimų, patikimiausias, sa
ko, kad ta žvaigždę ir seniau 
buvusi toj pačioj vietoj, tik 
jos šviesos negalima buvo 
matyti, nes siautė ją tamsi 
uždanga, panaši į tas dėmes, 
kokias per žiūroną galime 
pamatyti saulėje. Uždanga 
plyšta, iš po jos išsiveržia 
Šviesus ugniniai stulpai ir 
žvaigždė pradeda blizgėti; 
jeigu gi prpasivėrusios už- siekė tos aukštumos, ką buvo 
dangos kraštai susisiekia, tai 1920 metais. Dabar jos vėl 
toji žvaigždė užgęsta. Tokių krinta.

Angliakasiai: Anglijoj
$2.02 iki $2.63 į dieną, o A- 
merikoje nuo $6.26 iki $9.65 
į dieną.

Žemės ūkio darbininkai: 
Francuzijoj $1.05 į dieną, 
Vokiettijoj 56c., Anglijoj 
$1.27, Norvegijoj $1.28. A- 
merikoj $2.36.

Geležies ir plieno dirbtu
vių amatninkai: Vokietijoj 
nuo $1.80 iki $4.57 į dieną, 
Anglijoj $4.36, o Amerikoj 
$7.60.

Paprasti darbininkai gele
žies ir plieno dirbtuvėse: 
Vokietijoj nuo $1.40 iki 
$2.00, Anglijoj nuo $1.61 iki 
$1.64. o Amerikoj $3.28.

Laivų darbininkų mėnesi
nės algos: Francuzijoj $17 į 
mėnesį, Vokietijoj $22, Ang
lijoj $44, Italijoj $20, Ame
rikoj ant privatinių laivų 
$60, o ant valdžiusiai vų $62.

Amerikoje 'aukščiausios 
darbininkų algos buvo 1920 
metais. Jos buvo 134 nuo
šimčių aukštesnės kaip 1913 
metais. Nuo 1920 iki 1922 
metų algos jau krito. Nuo 
1922 metų vėl pradėjo tru
putį kilti ir kilo iki 1927 me
tų, bet vistiek jos jau nepa-

neturėdavo, bet migruodavo dikiai, nesuvaldomi jaunuo- 
drauge su skaitlingomis tau-. liai, visokie silpnapročiai, 
rų kaiminėmis. Sekdavo ji ši-j girtuokliai, bepročiai ir kito- 
tuos žvėris, nes iš jų gyven- kie draugijai nenaudingi 
davo. Žemės visai nedirbda- elementai, 
vo. Taurų kailiais dengdavo- gailėtasi, 
g Į »■». 1 »-l A ,»• Iri /"VzJ A. * 1 

vo.* Įvairus pirkliai pradėję įdarė, visai nesirūpinta, tik 
šituos indijonus lankyti 1738 j dabar, kai jau aiškiai pama- 
m. Jv gyvenimas dabar žy-; tė ne tiktai visuomenės dar

vis. dėlto, jų tik 
,o panaikinti prie- 

i, pasiklodavo ir užsikloda-j žastis, kurios juos tokiais pa-

Dukružėlė,
Oi, tai buvo pas močiutę 

dukružėlei gera būti— 
anksti keltis nerūpėjo, 
vėlai gulti nereikėjo. 
Tik reikėjo atsiminti, 
kaip kaselės susipinti, 
kaip veidelis nusiprausti, 
kaip drobelė plona austi, 
kraut kraitelis, laistyt gėlės, 
tai ir visas rūpestėlis. 
Taip tai buvo pas močiutę 
dukružėlei gera būti, 
kol jaunoji nežinojo, 
koks bernelis ją viliojo; 
taip tai buvo, kol mergina 
bernužėlio nepažino.

Pogulėlio pasilsėjus, 
ėjo linksma pas piovėjus, 
giėbluželiu išrašytu 
šieno vystančio vartytų. 
Ėjo linksma padirvėliu 
ir pamatė bernužėlį 
pjaunant šieną parugėje. 
Ką pasakė, kaip kalbėjo,— 
nebeatmena jaunoji, 
tiktai mena, kaip sustojo, 
kaip priėjo, pažiurėjo, 
kaip veideliai kaist pradėjo, 
kaip širdužė sutvaksėjo...

—Oi, berželi svyrūnėli, 
kam darei tu paunksnėlę, 
kam paklojai, tu, šienelį, 
mudum minkštą patalėlį...

Kas naktelę tylią žvainą 
lanko jauną mylimasis. 
Taip naktelės greit praeina, 
taip dienelės ilgai tęsias...

Jau močiutė pastebėjo 
ir d ukrelės kartą klausė: 
Ko ne linksma vaikštinėji, 
ko veideliai apsiblausę? 
Neatsakė jai jaunoji, 
tik veideliai suliepsnojo, 
ašarėlė išdavėja 
tik per skruostus nuriedėjo. 
Tai ir laukia dukružėlė, 
kad motutė ją išleistų 
už bernelio piovėjėlio, 
kur sutiko parugėje, 
kurio likti pažadėjo... 

z ir paliko pas močiutę 
dukružėlei ilgu būti.

Kasys Binkis.

VANDENS LELIJA
Mauruoto liekno viduryje 
baltesnė už "balčiaus; sniegą 
pražydo kažkuomet lelija, 
mauruoto liekno viduryje. 
Ar šviečia saulė jai. ar lyja.— 
ji vis sapnuos paskendus miega, 
mauruoto liekno viduryje 
baltesnė už balčiaus; sniegą.

Kazys Rinkis.

iu. <
miai pakitėjo, nes, mat, jie 
gavo arklių ir ginklų. Sekėsi 
jiems geriau medžioti, gal 
but, ir lengviau pragyventi. 
1879 m. šitose didelėse Ca
nados dykumose taurai tapo 
visai išnaikinti. Dabar indi- 
jonai išsimaitinti negalėjo, 
taigi juos šelpė krašto val
džia. Tik jiems davė jau ne 
be šviežios taurų mėsos, bet 
daugiausia krakmolinio mai
sto, būtent, miltinių blynų, 
sutaisytų su biskiu sūdytų la
šinių. Ir indijonai šitaip mai
tinosi net per šešetą metų. 
Tiktai įsivaizduokite, kaip 
sunku turėjo būti jų sistemai 
taip staigiai permainius mai
stą. Pirmiau jie maitinosi vi
sados šviežia mėsa, o dabar 
jau krakmoliniais maistais ir 
podraug sūdytais ar rūkytais 
lašiniais. Tiktai 1887 m. pra
dėta duoti jiems ir šviežios 
jautienos. O kai dėl džiovos, 
tai iki 1860 m. indijonai jos 
nepažinojo. Po tam jau pra
dėjo ji užpulti vieną kitą, vis 
dėlto buvo retenybė. Tečiaus 
1884 m. džiova indijonuose 
įsigalėjo ir pradėjo siausti 
net epidemijomis. Labai ga
limas daiktas, kad tokia žy
mi ir staigi maisto permaina 
turėjo čia sprendžiamos įta
kos, pagalios, juk ir visa jų 
gyvenimo aplinkuma pakitė
jo. Pirmiau jie sau plaukio
davo valtimis, miegodavo 
šėtrose, o dabar jau dirbo 
žemę ir gyveno šiokiuose to
kiuose namuose. Bet da radi- 
kališkiau jų gyvenimo būklė 
pakitėjo 1916 m., kada jau- 
nesnėji karta pradėjo apleis
ti kaimus ir apsigyventi far- 
mose. Susidarė aukštesnė gy
venimo norma, tai aišku, pa
gerėjo būklė, atsirado dau
giau sanitarumo ir higienos, 
o podraug, apskritai imant, 
ir mirtingumas sumažėjo. 
Bet džiova miršta indijonų 
vis tiek dar dvidešimt kartų 
daugiau už baltuosius. Turi
ma betgi vilties, kad visados 
taip nebusią. Sprendžiama, 
kad indijonams vis daugiau 
ir daugiau gaunant baltųjų 
kraujo, įsikūnija juose ir at
spara prieš džiovą vis stip
resnė. Be to, tenka jiems pa
veldėti iš baltųjų ir civiliza
cijos žymių. O visa tai sudė
jus krūvon, iie vien vai daro
si sanitaresni, higieniškesni 
ir, apskritai, sumanesni ir|Tečiausgimimųskaičiusvi- 
rupestingesni. O dėl to ir in-įsur sumažėjo. Pavyzdžiui: 
dijonuose turės džiova taip i 1926 m. Italijoje kiekvienam 
smarkiai nykti, kaip ji kad j tūkstančiui gyventojų gimė 
nyko pastaruoju desėtku me-'27.2, o 1927 m. jau tik 26.9; 
tų baltuosiuose. {Anglijoje gimimai sumažėjo
Pradedama uoliau rūpintis i"00..1™ kiekvienam tufe- 

eroto hiriena. tanciui gyventojų 1926 m.
proto higiena. iki 16.7 — 1927 m.; Francu-

Vis J daugiau ir daugiau joje nuo 19.5 iki 18.3. Miri
mai sumažėjo Italijoje ir 
Francuzijoje, o Anglijoje ir 
Vokietijoje pakilo. Pavyz
džiui : 1926 m. Italijoje kiek
vienam tūkstančiui gyvento
jų mirė 16.9, o 1927 m. — 
15.9; Francuzijojė' nuo 17.5 
nupuolė iki 16.5; bet Angli
joje pakilo nuo 11.6 iki 12.3: 
o Vokietijoje nuo 11.5 iki 
12.0. Nors mirčių skaičiai 
Anglijoj ir Vokietijoj padi-

buotojai, bet ir šiaip veikles
ni piliečiai, kad draugijai 
negeistini elementai smar
kiai daugėja, kad jie, pro- 
porcionaliai imant, pralen
kia sveikųjų daugėjimą, rim
tai susirūpinta proto higiena.

Geriau vėliau, negu nie
kad. Dabar jau net ir atski
ros valstijos Amerikoj šituo 
svarbiu reikalu domisi. Štai, 
Colorados valstijoj susitvėrė 
Proto Higienos Draugija, ku
ri rūpinsis šiais gražiais ir 
naudingais uždaviniais: ‘(1) 
skleisti visuomenėj proto hi
gienos principus, o tam tik
roms grupėms teikti pamo
kas, taipgi leisti periodinę 
literatūrą; (2) kur tik nori
ma įsikurti proto higienos 
klinikų, kiek tik galima pa
dėti; (3) priduoti daugiau 
noro ir energijos šitoj srity 
tyrimo darbui dirbti: (4) 
palaikyti tam tikslui atatin
kamų knygų biblioteką; (5) 
teikti reikalingų proto ligo
niams gydyti informacijų.

O lapkričio 8 d., kai buvo 
Proto Higienos Nacionalio 
Komiteto susirinkimas New 
Yorke, tapo sudarytas tam 
tikras fondas, kurio lėšomis 
bus varomas darbas, idant 
padėjus vyrams, moterims ir 
vaikams giliau bei tiksliau 
pažinti savo protą ir tvar
kiau bei nuosakiau jį užlai
kyti ir lavinti; be to, geriau 
susipažinti su gyvenimo ap
linkybėmis, kurios tarsi val
dyte valdo silpnos valios 
žmogaus pasivedimą. Nutar
ta surinkti šitan fondan 
SI,000,000. Ponia Kane davė 
$50,000 ir pasižadėjo dau
giau duoti.
Gimimų ir mirimų statistika 

Europoje.
Palyginamoji gimimų ir 

mirimų statistika Europoje 
štai kokių skaitmenų duoda 
už 1927 m.: Italijoj gimimai 
viršijo mirimus 457,000; Vo
kietijoj — 408,000; Anglijoj 
—179.000; Francuzijoj — 
65,000. Taigi Italija pralen
kė visas didžiąsias Europos 
šalis. Net ir skaitlingesnė ir . 
kultūringesnė Vokietija atsi
liko, taip sakant, užpakaly. 
Vedybų skaičius sumažėjo 
tiktai Francuzijoj, bet kituo
se kraštuose visur padidėjo.

pradedama rūpintis žmonių 
proto sveikata. Pirmiau, kaip 
visi žinote, tesirūpinta tik 
kūno sveikata. Apie tokį da
lyką, kaip bandymas žmonių 
protą nuo ligų apsaugoti ir 

'sveiku palaikyti, rodos, ma
ža kas pirmiau ir girdėdavo.

Žmogaus psichologija pa
sižymi vienu labai prastu 

į veiksmu — pasyvumu (ne- 
veiklumu). Užsukti žmogaus delU>'”p71yp“nw
protą vienoki ar kitokį dar- juos su Italijos ir Francuzi- 
bą dirbti, tai reikia labai ašt- jos mirčių skaičiumi, jie yra 
rių pažadinimų. Ir pakol jis žymiai mažesni.
pradeda net į labai svaVbų Dr. Markeris.
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KAIP ŽMONĖS PRADĖJO j IDEALUS MOKYTOJAS.
TABAKĄ RŪKYTI. ; šiomis dienomis Švedijoje 

Į Europą tabako sėklos bu- mirė 40 metų amžiaus moky- 
vo atvežtos iš Amerikos še- tojas, kurio vardas buvo 
šioliktame šimtmety. Iš pra-j spaudoje labai plačiai mini- 
džių europiečiai tabaką var
tojo kaip vaistą. Vėliau Eu
ropos jurininkai (matrosai) 
važinėdami po pasaulio šalis 
pastebėjo, kad laukiniai vie- : 
tos gyventojai tabaką ruko. 
Ėmė _ ir jurininkai rūkyti, 
įjunko. Grįžę i Europą ir ki
tiems žmonėms parodė šitą 
“štuką.” Taip ir prasidėjo ta
bako rūkymas Europoj.

Kuomet atsirado daug 
pypkorių. ėmė juos svietiška 
ir dvasiška valdžios perse
kioti. Ir štai yra likę doku
mentai, kuriuose parašyta, 
kad septynioliktame šimtme
ty 5 italų vienuoliai, kurie 
buvo pagauti rūkant cigarus, 
buvo gyvi Įmūryti i sieną, ka
me žinoma, baisiausias kan
čias kentėdami galą gavo. 
Tokių pavyzdžių buvo ir 
daugiau.

Bet ir šitokie žiaurus kan
kinimai neatgrąsė pypkorius 
nuo rūkymo. Kitose šalyse, 
kaip pavyzdžiui Vokietijoj, 
ilgai viešas tabako rūkymas 
buvo draudžiamas. Gatvėj su 
cigaiu dantyse negalėjo pa
sirodyti — tuoj policininkas 
ėmė už apykaklės. Ir tik 
1848 metais po revoliucijos 
buvo leista viešai Vokietijoj 
rūkyti. “Ž-tis.”

GRAFAS ZEPPELINAS” ATSKRIDO AMERIKON ANTRU KARTU
Visokios Žinios

KELEIVIS

mas dėl nepaprasto origina- 
umo. Sako, kad buvęs vie

nas iš Įdomiausių mokytojų, 
<oks kada nors yra dirbęs 
švedų mokykloje. “Net di
džiausių liurbių buvo neap
sakomai mylimas, nes jis nie
ku budu neįstengdavo pasa
kyti tokio žodžio, dėl kurio 
aniems butų reikėję drovėtis 
ir rausti, ką bekalbėti apie 
barimą dėl nemokėjimo. Jei 
kuris nemokėdavo nei i vie
ną klausimą atsakyti, tai tas 
mokytojas sakydavo: aš ma
tau, kad mano klausimai 
kiek sunkoki, bet neabejoju, 
kad tu esi galvotesnis negu 
pats drįsti manyti. Tad, vadi
nas, duosiu tau dar ir pasku
tini klausimą, kuri tavo gal
va išneš: kaip vadinosi tas 
didysis karvedys, 
ciesorius Augustas su di
džiausiu sielvartu

; “Varus, Varus, atiduok man 
mano legionus!”...

kuriam

sakė:

I

ERDVĖS POLICIJA.
Francuzų policija atidaro 

vadinamą erdvės policijos 
skyrių, kurios tikslas bus 
kontroliuoti erdvėj lekian
čias radio telegramas. Mat 
pastebėta, kad vertybinių 
popierių spekuliantai kaž
kaip paslaptingai perduoda 
žinias į užsienius. Nei telefo
nų pasikalbėjimų, nei tele
gramų cenzūra čirf nieko ne-

IŠRASTAS ORLAIVIAMS 
AUTOMATIŠKOS KRYP

TIES RODYKLIS.
Naktį ir miglotėj orlaiviai gelbėdavo. Nesenai pastebė- 

nesiorientuoja, kur skrenda, ta. kad toki spekuliantai nau- 
Senai bandoma ką nors su-;dojasi radio stotimi, esančia 
galvoti, kas prašalintų ši į netoli nuo Paryžiaus, 
keblumą. Šiomis dienomis Paryžiaus profekturoj 
amerikiečiui pilotui Eaton’ui Įrengiama speciali radio sto- 
pavyko sukonstruuoti radio- tis, kuria bus galima kontro- 
technikos principu tokį apa- liuoti visa, kas perduodama 
ratą, kuris visai išriša šią per radio. 
problemą. Tas aparatas yra —- -----------
toks paprastas, kad jis bus į KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 
galima<pritaisyti prie kiek- Vienas lietuvių visuome- 
vieno orlaivio. Jis funkcio- nej gerai žinomas žvmus vei- 
nucja kaip ir kompasas, tik kėjas, kuris iškeliavo apsi- 
rodo ne šiaurę, bet tą kryptį, lankyt Į Lietuvą ir kitas Eu- 
į kurią jis yra nustatytas. Or- ropos šalis, rašo savo ispu- 
laivio judesiai neturi jam įta-' džius sekančiai: 
kos, tad pilotui nereikia tė- 
mvti žemės. Kitas panašus 
instiumentas rodo aukštį. 
Vadinas, nėra pavojaus atsi
mušti į žemę. Tylianj ar aud
ringam orui esant aparatas 
veikia vienodai tiksliai.

Šis instrumentas yra pada
rytas Nevv Yorke Dubilier’o 
fabrike. Amerikos valdžia jį tema netikus, 
dabar nuodugniai mėgina. Ir Jurgi!” 
anglai nori jį įsivesti savo 
laivyne. j

Konstrukcija tebėra kol 
kas paslaptyje. Tiek tik žino-' 
ma, kad yra tam tikros kaip 
spinduliai einančios špūlės, 
kurios sulig taęi tikra ante
nos rėmų sistema nustatomos 
kaip norint.

Darbininkų Riaušės 
Kolombijoj.

Telegramos skelbia, kad 
Kolombijoj prasidėjo, dide
lės darbininkų riaušės. Ke
liuose miestuose minia puolė 
policijos nuovadas. Mieste 
Conchal reikėjo šaukti ka- 
riumenę, kad atmuštų darbi
ninkus nuo policijos nuova
dos. Bogotos mieste minia 
užmušė gelžkelių dirbtuvės 
perdetinį. Valdžios žinios 
sako, kad riaušes sukurstę 
agitatoriai. Žinoma, valdžia 
šitokiuose dalykuose visada 
meluoja. Mes atsimenam, 
kad Komombijoj buvo pana
šių sumišimų ir pereitą gruo
džio mėnesį. Tuomet buvo 
sukilę Amerikos vaisių trusto 
vergai bananų laukuose. Ma
tyt, darbininkai tenai nesvie
tiškai išnaudojami, todel ir 
kįla prieš savo kraugerius.

i ________________

TROCKIS NORĖTŲ AME 
RIKOJ LAIKRAŠTI 

LEIST.
Konstantinopoly kalbama, 

kad greitu laiku Trockis 
kreipsis į Amerikos valdžią 
prašydamas leidimo atva
žiuoti jam į Jungtines Valsti
jas. Bet pirma jis žadąs 
kreiptis į Amerikos Darbo 
Federaciją ir prašysiąs jos 
sutikimo su jo planais. Jisai 
planuojąs atgaivinti čia laik
raštį “Novyj Mir,” kurį jisai 
leido New Yorke gyvenda
mas čia prieš karą.

Bet kongresmanas 
Johnson, Kongreso imigraci
jos komiteto pirmininkas, 
jau įteikė valstybės departa
mentui Washingtone savo 
protestą prieš Trockio įleidi
mą. “Butų stačiai beprotiš
ka,” sako Johnsonas savo 
proteste, “kad žmogus, kuris 
apleidęs šią šalį visaip nieki
no, dabar prašytų iš naujo jį 
čionai įleisti!”

I ‘_______________________

‘‘Jau važiuoju laivu iš 
Koelno Į Mainą. Reinas, ne
apsakomai graži upė. Gražus 
kalnai, gražios pilys riogso 
abipusiai vandenėlio. Graži 
šalis ta Vokietija. Apie Lie
tuvą tik Į ‘Keleivi’ tegalima 
rašvt, norint pasakyt teisybę. 
Privačiai korespondencijai 

. Buk sveikas.

NUSKENDO VANDOS 
DVIRAČIO IŠRADĖJAS.

Bevažiuodamas savo iš
rastu ir paties pasidirbtu 
vandens dviračiu įygietis 
Soik’as (mokytojas, 44 me
tų) gavo galą. Besilankant 
švedų karaliui, Rygos pajūry 
buvo minios žmonių. Soik’as 
savo dviračiu nuvažiavo ge
rą galą į jurą. Staiga dvira
tis pašlijo ant šono, važiuoto
jas nugriuvo ir nuskendo. Iš
gelbėtas tik dviratis, o paties 
Soiko ligšiol nė balso.

TRUMPOS ŽINIOS
Springfiede, Mass., tūlas 

Peter Smith buvo nuteistas 
dviem ir pusei metų kalėji
mo užtai, kad pavogė pinigi
nę, kurioj buvo 30 centų.

Gaisras, kuris andai sunai
kino Union Pacific gelžkelio 
kompanijos dokus Seattle 
mieste, padarė $1,000.000 
nuostolių. Gaisrui gesinti bu
vo sušaukta 31 gaisrininkų 
komanda.

Jugoslavijoj nuteisti mi- 
riop du kroatai revoliucio
nieriai, Anton Pavelič ir Gu- 
stav Perčev. Bet nei vienas 
jų d a nėra suimtas.

A

Wall Streeto bankininkas 
George F. Baker padarė aną
dien per viena dieną apie 
$22,000,000. Jis turi daug 
First Na t i odai Banko šėrų. 
kurių vertė Į vieną dieną pa
šoko po $750.

Hondūro*respublikoj, pie
tų Amerikoj, netoli Teguci- 
galpos miesto, trokas nukri
to su 11 mokinių mergaičių i 
100 pėdų skradžią. Visos 
mergaitės žuvo.

Kinuose, netoli Kaifeno. 
traukiniui einant Įlūžo tiltas. 
Katastrofoj žuvo 100 žmo
nių.

MĖGINO PASIKARTI, 
MIRĖ NUO BAIMĖS.
Wakefielde, netoli Bosto

no, ŠĮ panedėli norėio pasi
karti tūlas Brunei*. Jis užsi
darė Į klozetą ir užsinėrė 
juostą ant kaklo. Bet nespėjo 
jis pasikart;, kaip mirė iš bai
mės.

Socialistinio Internaciona
lo vadų konferencija Ciu
richo mieste (Šveicarijoj) 
nutarė atsišaukti Į viso pa
saulio darbininkus, kad jie 
negamintų ir negabentų nei 
ginklų nei amunicijos i Ru
siją ir Kinus, jei tarp tu dvie
jų šalių kiltų karas.
- - -

Vokiečių baliunas “Gra! 
Zeppelin,” kuri matote šita
me paveikslėly, padarė jau 
antrą kelionę Amerikon. Pe
reitą nedėldienį jis laimingai 
atskrido Į New Yorką, pada
ręs su viršum 4,000 mylių ke
lionę, ir sustojo Jersey 
valstijoj, Lakehursto orlai
vių stovykloj. Jo kelionė tę
sėsi 95 valandas ir jis darė 
apskritai po 50 mazgų Į va
landą. Neskaitant pašto siun
tinių ir kitokio bagažo, “Zep- 
nelinas” atvežė 61 žmogų; 
19 iš to skaičiaus buvo pasa- 
žieriai, kurie užsimokėjo po 
$2,000 už kelionę, 41 orlai-
U. S. LINES STATYS DU 
LAIVUS DIDESNIUS UŽ 

LEVIATHAN.
Laivai kainuos po $25,000,- 
000 kiekvienas, bus 956 pėdv 
dydžio, po 56,000 tonų įtal
pos ir galės vežti 4,000 pasa- 
žierių. Taip skelbia Sheedy,

U. S. Lines prezidentas.
Jos E. Sheedy, prezidentas 

opeiuojančios U. S. Lines 
korporacijos, šiomis dieno
mis paskelbė, kad su pradžia 
1930 m. pradės statyt du 
nauju jūrių milžinu, kurie 
kainuos po $25,000,000.

Paul W. Chapman, ban- 
kierius. kuris nepersenai per
ėmė U. S. Lines nuo val
džios, pareiškia, kad minėti 
laivai bus statomi Philadel- 
phijoj, -Newport News ar 
Camden, N. J. ir turės but 
užbaigti bėgyje trijų metų.

Minėti laivai bus panhšųs 
i Leviathan, tik bus didesni 
už Leviathan ir galės vežti 
4,000 žmonių. Planai jau pa- 

. ruošti.
Leviathan pereitą sąvaitę 

į atplaukė Į Bostono dokus pa- 
i taisymui. Kartu atplaukė 

ir pats p. Sheedy lydimas 
500 svečią ir savo pasikalbė
jime jis pareiškė, kad U. S. 
Lines kompanija kiekvieną 

. metą statys naują laivą iki 
Amerikos prekybos laivynas 
nesusilygins su kitų šalių lai
vynais.

Leviathan buvo įtrauktas 
Į dokus be jokių keblumų ir 
keletas šimtų darbininkų 
pradėjo remonto darbą, ku
ris tęsis apį? dešimtį dienų.

1 phia. Pa Jieško susirupinusi duktė.
Vargulis Antanas, Vinco sūnūs, A- 

merikon atvykęs 1913 m. ir gyvenęs 
Athens st., Boston, Mass. Neva buvęs 
kare. Jieško tėvas

Labanauskas Feliksas, seniau gyve
nęs 830 Third st, Beloit. Wis., kilęs iš 
Šiaulių apskr, bene Kruopių miestelio. 
Jieško sesuo

Bersonas Boleslovas arba Ben. Ber- 
son, 1926 m. gyvenęs Chesa-ick, 
Alkgheny Co., Pa., Box 135; kilęs iš 
Kėdainių apskr. Palėpių kaimo, Jos
vainių valse.; jieško tėvas Martyhaą.

Consulate General of Lithuania"-.
15 Park Raw, New York City, N. |.

APSIVEDIMAL •
Noriu susirašinėt su mergina arba 

našle mokančia angliškai. Apie save 
parašysiu per laišką.

Box 195—D, R. 2, Warren, Mich.

Norėčiau susipažinti su ameriko
nais tikslu apsivedimo Pageidaujama, 
kad nebūtų senesnis 38 metų ir dvide
šimto amžiaus pažiūrų. Plačiau para
šysiu laišku Rašydami laišką malonė
kit pridėt savo paveikslą, kurį parei
kalavus grąžinsiu. Atsakymą duosiu 
kiekvienam JIEVOS DUKTĖ

6701 Chateaubriand avė., 
Montreal, Canada.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
kuri nori gaut gerą vyrą, malonėą su
sipažint arčiau. Esu 32 metų, turiu 
vieną vaiką, nerūkau, esu pasiturin
tis, turiu 10,000 vertės Norėčiau kad 
ir mergina turėtų turto. F. M 
193 Grand st., Box 95, Brooklyn, N. Y.

•io darbininkas ir vienas sla
pukas, kuris niekam nema
nant į orlaivį buvo įlindęs. Jis 
Ha tuoj buvo areštuotas ir 
mt pirmutinio vokiečių laivo 
jus deportuotas.

“Grafas Zeppelinas” buvo 
įtiekęs Amerikon jau perei- 
ais metais. Jis atlėkė ir vėl 
jarlėkė. Taigi dabar jis jau 
rečiu kartu perskrido Atlan- 
0 vandenyną. Bet šį kartą 
jis atgal negrįš, o lėks tolyn 
—aplink visą žemės kamuo- 
į. Šitoj kelionėj jis žada su
stoti iš viso tik tris kartus.

Atlėkdamas iš Vokietijos 
sį kartą “Zeppelinas” atvežė 
Amerikon 62,000 laiškų ir_______________________ _
įtvirUČlU. REIKALINGAS DARBININKAS
________ __________________----- — ANT FARMOS. kuris mokėtų melžti 

_  _______________________ M a karves Mokestis gera. Atsišaukite 
JANUS USOY’ICZ

East Bridgewater. Mass.
Telefonas 128 Ring 5

PAJIESKOJIMAI “
Motina pajieškau mano sūnų Joną, 

Jrigolaitį Jis mane apleido 20 metų’ 
itgal ir nieko apie ji nežinau. Gal ku- ( 
rie iš lietuvių apie jį žino, malonėkite 
oranešti arba pats lai atsišaukia. ;

BARBORA GRIGOLAITIS
Box 1, Morenisco, Mich.

■Jieškau savo sunaus Povilo Žeimio 
(rašosi Paul Sheimys) tarnavusio ant 
garlaivio “S. S. Nora” New Yorke. Iki 
1927 metų jo antrašas buvo P O. Box 
>38, 25 South st.. New York; bet dabar , 
aiškai grižta ir nežinia kur jis randa- i 
d. Žinančiujų nuoširdžiai prašome pra- 
lešti IGNAS ŽEIMYS (33) .
Piniavos gat. 33, Panevėžys, Lithuania mos Dienomis ir vakarais klasės.

PRANEŠIMAI.
PHILADELPHIJOS IR AP1ELIN- 

KĖS LIBTUVIAMS.
Pranešu, kad aš užsidėjau naują lie

tuvišką aptieką. Turiu žolių ir vaistų 
nuo visokių ligų, kurių Amerikoje ne
galima gauti Reikale malonėkite už
eiti, duosiu katalogą ir gerą patarima 

MRS. B LOMSON (33)
814 So. Water si.. Philadelphia. Pa.
- ■ ■ ■ ■ — - ■ ... --------- A

MOKINKIS BARBERIAUT
Ekspertas instruktorius Modemiš

ka mokykla. Pozicijos gvarantuoja-

______ 1_______ _______________— i 1039E Wasbmgton Street. Boston.
Pajieškau sunaus Frano Žilinsko,' (Netoli Dover st. EI ) 29 Brenciai S.V. 

seniaus gyveno New Y’orke, aš tėvas Manag Bazil Larovis. 
labai nuliūdęs, nes apie 8 metai nuo jo , Y ALGHN S SCHOOL. (-35) 
negaunu jokios žinios. Kas apie jį ži- ’ -—-
no, malonėkite pranešti arba pats lai PARDl ODl 
atsišaukia. FRANAS ŽILINSKAS 
Vakalių kaimas, Mosėdžio valse , Kre
tingos apskr., Lithuania (33)

niau gyveno N®v York City. dabar ne- ■ 
žinau kur Iš Lietuvos Tryškių mieste- j------------ «-----------------------------------------------
lio, Šiaulių aDskričio, Kauno rėdybos , GERA PROGA.
Kas apie jį žino meldžiu pranešti, tu- Pajieškau Randauninko, turiu ūkę 
riu svarbu reikalą iš Lietuvos. (3o) . akeriu žemės pirmos rūšies, su tfe-

JULIJONA STRUMSKIENe :ais Budinkais ir įrankiais, taipgi gy- 
6/31-2 No. Main st., Montello, Mass i vulinis ir pašaro užtektinai. Farmi 
-----------------—------ --------------—-------~~ randasi netoli nuo Scottville, Mich.

Antanas Pateckas. pajieškau Ana- Galima gaut pigiai, nes savininkas va- 
riejaus, Aleksandro ir Jono Patecko žiuoja Lietuvon Klauskite greitai per 
Gyveno Conn. valstijoj Hartforde Ma- laišką ar ypatiškai. (34)
’onės atsišaukti arba kurie žinot, pra-' g ŽUKAUSKAS
šau pranešt jų adresus (33) I p. o. Bax 88. Rivesville. M . Va.

ANTANAS PATECKAS I ---------- :_____________________
37 Arlington st, Chelsea, Mass. j pROOA J GERĄ BIZNĮ!

Pajieškau brolio Joną Šulčiaus, pa-! ^.e.*?ru. Tam.--a mokate tinkamai be
eina iš Krekių sodos. Viekšnių vaisė , jtuv,SKa' rasyti >r tunte pusėtinai pini- 
Šiaulių apskr Turiu svarbų reikalą. .^.a , * j!1 P,Jni* savininku arba 
Kas apie jį žino prašau pranešti arba . *”ebiznio ir gurėti ieng- -
pats malonės atsišaukti. (33) ‘ *

ANA ŠULTAITĖ
50 Crescent avė., Dorchester. Mass.

seniaus gyveno New Y’orke, aš tėvas Manag Bazil Lar ovis.
• • • • " - ------- VAUGHN’S SCHOOL.

----------------- FARMAS STORI Sj
NAMUS didelius ir mažus ir abelnai 
visokius biznius Norint kokių nors in
formacijų klauskite. (33)

___ ____________________ —-------- C. VASILIAUSKAS 
Pajieškau Romano Petrausko, se-1 Main street. Medway, Mass.

_ . . . Telefonas 226—12

vą darbą ir gerą pelną pat* sau. Ne
sveikatos priežastis verčia mane šitą 
biznį parduoti Perkant visą biznį, kai- 

i na $8.00 ); gerą dalį šitos sumos įne- 
’ galiu duoti išmo-Pajieškau dėdės Petro Jasonio; mie- i ’V*?. € reikale^ ---- ----- --------

las dėde prašau atsisaukt ir pribut' ,era prosra inteligentiškam
pas mane, nes turiu nelaimę, mano fle.u',u’ V\IU1 ar*>a ir moteriai, 
mergaitei nulaužė koją. Arba kurie ži- ba,sku su£'*jsV'.-rire"’ Paal*kimmą 
no apie jį malonėkit prisiųst jo adre- .. J,: į"*1 ' K-S (32)

(33) 1143 >. Richmond st.. Chicago. III.Chicago. III.są. (33)
MRS. ANNA KUNDROT

19 I^mgdon st., Worcester. Ma-s.

Vincentas Gricius, pajieškau pus
brolio .Jono Mendelio. seniaus gvveno 
Philadelnhia. Pa Pereitais metais bu
vo išvažiavęs i Lietuvą, dabar nežinau 
kur gyvena. Paeina iš Gruzdžių mies
telio. Šiaulių aDskričio. Prašau broli 
atsišaukti, turiu svarbu reikalą pra
nešti. Arba kurie apie jį žino malonė
kit prisiųsti jo adresą, už ką-busiu dė-Į 
kingas. (33)

VINCENTAS GRICIUS
105 Meadel st., Duquesne, Pa.

i

FARMOS! FARMOS!
ANT l’ARDAVIMO. pageidaujamos 

farmos, gerose apielinkėse, taipgi biz
niai ir privatiški narnai. Norint infor
macijų atsikreipkit pas John J. Franka 
Forest City, Pa.. Tel. 811 (32)

Tūlo Assaro vestuvėse 
Chicagoje 22 žmonės užsi
nuodijo pyragu, kuris buvo 
specialiai pyragų kepyklo, 
pagamintas.

Londono žiniomis, dabar
tiniu laiku tenai yra 2,000,- 
(100 persiskyrusių porų. Kas 
metai persiskiria arba pasi
meta 30,000 vedusių žmonių.

Į AKMENINIU
i!

I 
i
Į ...M.,..., >UIIU UX garoę pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa- 
1 dirbu puikiausius akmeninius pa- 
J minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos į bite miestelį Suv. Y’alstijose 
J be jokio extra primokėjimo.
■ Taipgi užlaikau j---~ *•
I Šventųjų Paveikslų.

viską prieinama kaina. (-) 
K. BACVINKA

2121 tARAH STREET, 
PITTSBL’RGH. PA.

j ^s^.t ant. Carson st., prie
*” *■' ’ " ’ ’čios.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

PREKYBA VERGAIS DA 
TEBEŽYDI.

Tautų Lygos ekspertas 
Meilan, kuris tyrinėjo Arti
muose Rytuose vergijos 
klausimą, dabar pranešė 
Tautų Lygai, kad vergija te
nai žydi labai plačiai ir ver
gai yra parduodami rinkose 
kaip paprasti gyvuliai.Arabi
joj, Sudane ir Abisinijoj kas
met esą parduodama po 
2,000 vergų, ūž kuriuos pir
kėjai moka po $2,000. Dau- 

esą reikalaujama

PADEGĖJŲ BANDA 
BERLYNE.

•

Berlyno vakarų daly 
pavasari buvo daug didelių 
gaisrų. Pasirodo, kad visa tai 
padarė jaunų, 16—19 metų giausia 
mokinių grupė, kuriai vado- jaunų ir dailių merginų, ku- 
vavo 17 m. mokinys Kuntze. rias perka turtingi vyrai. 
Padegimai buvo surišti ir su ---------------
vagystėmis, bet svarbiausias AMERIKOJ LIEKA DIDE- 
jų akstinas buvusi piromam- ’ r»r-r»
ja — noras susidaryti gražų 
vaizdą. Padegėjai paprastai 
patys iššaukdavę ugniage
sius ir padėdavę gesinti, kad 
tuo budu galėtų pasilikti prie 
gaisro.

LEIS KALBŲ ATLASĄ.
Amerikos mokslininkų ta- laiku bus visam pasauly likę 

ryba su Yale Universiteto pa- apie 150,000,000 bušelių 
galba nutarė suruošti viso kviečių iš pereitų metų der- 
pasaulio kalbų atlasą. Jo liaus, ir didesnė šito pertek- 
žemlapiuose bus parodyta, liaus dalis esanti Amerikoje, 
kur kokia kalba žmonės kai- šito dėlei šią vasarą duona 
ta. Šitokio atlaso iki šiol pa- atpigo visame pasauly, ir tas 
šauly da nebuvo. Darbas už- atpigimas atsiliepė net Lie- 
imsiąs apie 10 metų. tuvoje.

Ši

LIS DUONOS PER
TEKLIUS.

Nors sausi orai per liepos 
mėnesi ir sumažino Ameri
kos javų derlių, vis dėlto 
duonos perteklius numato
mas labai didelis. VVashing- 
tono žemdirbystės biuro ap- 
skaitliavimu, šįmet piutės

Fordas užsodino Brazilijoj
12,000 akrų žemes gumos
1 ' 
gumą arba robą automobilių'^R^unSjon-
ratams.

Senove* Lietuvių tingia

Malt S*
v I -- i t, M ■ H '

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynei* ' -
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprast) Di»v» būtinumą

Knyga didelio formato turi 271 puslapį. Raina popfero, apia < 
—11.00; audimo apd. — 11.25. Pinigus galima siusti1 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Brcadway, SoMh Ma*.

PAJIEAKOMA:
Šiuncnis Antanas, iki 1928 m. gyve

nęs 103 East 21st st., Bavonne. N. J.
Smirnavičius-Smirnovas Aleksand

ras. seniau nrieš 1924 m gyvenęs N"»t- 
ron. Pa.. Alleghenv Countv, Box 256 

Samuilevičius Stasvs. Bartkevičiui 
. , Juozas ir Jonas, paneškomi giminių iš

medžiais. Is jų sakų darys. Ukrainos. Samulevičius vadinosi taip- 1. . 1- - - A____ 9 ’ m 7i
Rinkunas Jonas, kilęs iš Kauno mie

sto. gyvenęs Brooklvn. N. Y. ar N’ew 
Yorke ir Hartford, Conn . spėjama bu
vęs kare Jis pažinojo Alfonsą Meželį 
iš Rrooklyn, N. Y. bet ir jo adresas 
nežinomas

Pranas Bartkus arba Frank Bortnik, 
kilęs iš Kėdainių miesto: tarnavo A- 
merikos armijoje, bet 1919 m. buvo at
leistas. Nežinia kur dingęs nuo to lai
ko. snėjama gal miręs ar sergąs ligo
ninėje.

Kuprelis Kazys, kilęs iš Vilniaus 
krašto. Amerikon atvykęs prieš kara, 
vedes Eugeniją Sinkevičiūtę Jieško 

. giminės iš Kauno.
1 Semenavičius Kazys, kilęs iš Papi
lės miestelio; miręs Brooklvno ligoni
nėje 1923; buk tarnavęs kare; prašo
ma tikrų žinių.

•Jieškomieji arba apie juos ką nors 
•jnantieji maloniai kviečiami atsiliepti 
šiuo adresu:

Zoba Pranas-Frank. miręs 1928 m. 
Rrooklyne; spėjama, kad jis kilęs iš 
Lietuvos ir tenai turi giminių Prašo
ma apie jį žinių.

Vilkonis Klemensas, nuręs 1918 m. 
Brooklyne ar New Y’orke. Dirbo Natio- 
nas Bisquit Co New Y'orke Nėra ži
nių apie jo šeimą ir iš kur jis vra ki
lęs

Nntermanas Karolis, kilęs iš Biržų; 
gyvenęs Kalifornijoj ir Ohio valstijo
se; neva turėjęs savo odų ar kailiu 
fabriką.

Vaitiekūnas Juozas, iki 1921 m. gy
venęs šiais adresas; 2^" ‘
12th st., ir 1210 Winter st.

PAMINKLŲ
DĖL VISU KAPINIU 

Lietuvis Išdirbę jas.
šiuomi turiu už garbę pranešti

I dirbu puikiausius akmeninius pa-
1 ant Lininii, • *

i juos į bile miestelį Suv. Vatetijaee 
J be jokio extra primokėjimo.
i Taipgi užlaikau įvairių figūrų ir 
Į šventųjų Paveikslų.
I Kreipkitės ypatiškai. n aš padirb-
■ siu ““*■ ’ ‘ ‘ ‘
I
I
I

■

L
| uuovvt ariu v ar?
į Šv Kazimiero Bažnyčia

Išrinktasis tų 
kurie išbandė 

visokius

PARSIDUODA LIETUVIS- 
Kl BALANDŽIAI

-Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
'■in į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.
BE N POKAITIS 
520 Wilm SU 

* «terburv. Cmhi

t

*•0 ar 209 N. I
st., Philadel-I

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus .
725 Slater Building 

WOR( ESTER. MASS. 
Gyvenimą* ■ 1(11 Sterling St.

Ofiso Tel.: Perk 3491
Namų Tel: Mapls 4M4. . <
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Humoristika I
I

PATOGUS GYVENIMAS.
Papilėj, žinoma, žmonės labai 

liūdnai gyvena. Keturvalakiuose, 
sakysime, gyventi — desperaci
ja. Prireikė grūstuvo bulbėms— 
eik pas kaimyną pėsčias. Nori 
kaimyną į svečius pasikviesti — 
moklink pats asmeniškai.

O Kaune gyvenantiems visiš
kai kitoks reikalas, čia ir auto
busai ir telefonai. Konke taip pat 
galima pasivežyti. Koks reikalas 
—nudtnnei autobusu. Arba tele
fonu paskambinai. Tikra ekono
mija.

Nesenai čia buvo toks mažutis 
atsitikimėlis. Teko plačiai pasi
naudoti naujausiais technikos iš
radimais ir įvertinti juos.

Pilietis Kurklys, be kitų ryš
kių ypatybių mano geras pažįs
tamas, pasiskolino, ligi rytojaus, 
penkis litus. Buvo žmogui reika
las — atidaviau paskutinius gra
šius. Atidaviau ir sakau jam:

—Tik jau. brolyti, ryloj būti
nai grąžink.

—Tegu mano plaukai paruduo
ja, jei negrąžinsiu, — prisiekė 
Kurklys.

Be ko kito, jis plaukų visiškai, 
nei neturėjo. Buvo neginčijamai 
nuplikęs subjektas.

Vadinasi, paskolinau. O vaka
re guliu ir jaudinuosi: “Negrą
žins. manau, šėtonas.“

Rytą Kurklio nėra.
—Gal užmiršo. — manau. — 

žmogus.
Atsikėliau. Pas šeimininką te

lefonas. Pas Kurklio šeimininką 
taip pat telefonas, žodžiu, vienas 
patogumas. Skambinu. Prašau 
sujungti su tokiu ir tokiu nume
riu. Atsiliepia, vadinasi, viskas 
tvarkoj.

—Prašau. — pareiškiau gana 
mandagiai. — pakviesti prie tele
fono poną Kurklį.

—Tuoj, — atsakė.
Ir tuoj atsiliepė:
—Aš klausau.
—Labai gerai, kad klausai. — 

pagyriau Kurklį. — Bet kad ne
grąžini penkių litų, tai net labai 
negerai.

čia tarp mudviejų įvyko trum
putis pasikalbėjimas.

—Aš? Penkis litus? Kam pen
kis litus? Už ką penkis litus?

—Tu. Kurkly, už tokius daik
tus esi beveik kiaulė. — pareiš
kiau. — Pasiskolina, pažada...

—Tai tamsta Kurklio ir 
syk. — atsako.

Įvyko trumputė pauza.
O po jos aš klausiu:
—O kas tamsta, atsiprašau, 

esi ? ,
—Aš? Aš Kruklys. Taip. Kru

klys. Tamsta gali k<*f nori klausti, 
visi pasakys: to pono pavardė 
Kruklys.

Paaiškėjo, kad telefonistė 
įjungė ne tą numerį.

Vėl skambinu. Prašau sujung
ti. Atsiliepia.

—Prašau pakviesti prie telefo
no poną Kurklį. — paprašiau.

—Na. žinote, to pono pakvies
ti nepavyks, — atsakė.

—Nepavyks ?
—Jis jau amžiną atilsį, 
įrijau pusę liežuvio.
-Mirė?!
—Beveik mirė. O tikriausia, 

krisdamas orlaiviu susikūlė.
—Mat. manau, ką žmogus per 

vieną dieną gali už penkis litus 
padaryti. į aviatorius išėjo. 0 
pirmiau ant stogo bijodavo palip
ti.

—Ar snsikuhdamas jis kartais 
nepasakė ko nors apie penkis Ii-• K iT

pra-

tus. — drebančia širdimi pa-l 
klausiau.

—Koki ten penki litai, — prie
kaištingai atsakė iš antrojo tele
fono gak>. — Našlė su dviem vai
kais beveik elgetauja.

Na. čia tai vos neįlužo grindys. 
Penki litai, manau, mažas pini
gas. palyginus su Engelrųano ka
pitalu. Bet už penkis litus viena 
diena ir su lėktuvu susikulti ir 
žmoną su dviem vaikais palikti, 
—čia jau genijus.

—Klausykite. — pradėjau ne
įprastai Švelniai. — kuriuo bu- 
iu Kurklys viena diena ir žmoną 
sigijo ir du vaiku ir orlaiviu ėmė 
skraidyti? Juk jis buvo pats 
.iengungasis žmogus visoj apie- 
inkėj.

—Na. matote, žmoną jis dar iš 
Amerikos parsivežė, o aviacijoj 
jau treti metai tarnauja.

Po tokio pasakymo jokiu budu 
ae pauzos negalima buvo apsiei
ti. Būtinai buvo reikalinga pau- 
za. O per tą pauzą aš pasigavau 
daug energijos.

—Prašau, gerbiamasis, mane 
durniumi nelaikyti. Kad Kurklys 
galėję skristi kartą — galimas 
dalykas. Dabar dauguma nepri
klausomų- piliečių skraido. Bet 
kad jis galėtų viena diena parsi
vežti iš Amerikos žmoną — atsi
prašau.

—Kodėl Kurklys? — paklausė 
iš antrojo telefono galo. — čia 
mes. rodos, apie Gurklį kalbame.

—Gurklį ?
—Taigi! Leitenantą Gurklį. 

Skraidė, skraidė leitenantas Gur
klys. o kartą pypt — susikūlė.

Pasipiktinau nesvietiškai. 
Dantis sugriežiau. Ir Į centralinę.

—Už nosies, panele, tamsta 
manęs nevedžiok.* Vedžiok už ko 
neri, bet ne už nosies. Ir duok tą 
ir tą numeri.

—Prašau, — sako panelė iš 
centralinės. — ir jei tamstai no
risi rėkauti, tai rėkauk ant savo 
žmonos, o ne ant manęs.

Ir davė numerį.
Davė. davė, o iš ten tyli.
Pusę aparato nugraužiau. o iš 

ten tyli.
—Sugadintas. — sako telefo

nas.
Prie dabartinių technikos sąly

gų galima ir pagesti. — pama
niau.

Išėjau į gatvę ir į autobusą. 
Dėl penkių litų žmogus gali ryž
tis visokiems žygiams.

O čia saulė apie pietus.
Nuvažiavau pas Kurklį.
—Kur čia galima Kurklį su

čiupti? — klausiu tarnaitės.
—Kam čia Kurklį. — sako. — 

čiupinėti. Vis tiek jo kaip ir nė
ra. Į vestuves išvyko. Buhalteris 
Knapkys veda, tai Kurklys lyg ir 
į pajaunius įsitaisė. Iš manęs net 
dešimtį litų pasiskolino. Matyt, 
vestuvės neiuokai. Kitais kartais 
jis po du tris litus skolindavosi.

čia truputį atvėsau. Kaip į Ne
muną įsėdau. Svarbiausia, penki 
litai kajuk.

—O kur. — klausiu. — tas bu
halteris Knapkys?

Parodė.
Skubėti nėra kur. Kaunas, ne 

Keturvalakiai. Technika ir pato
gumai.

Dumiu konke pas Knapkį rr 
papirosą rukau. Nuotaika visiš
kai inteligentiška.

Taip, vadinasi, su konkės pa
galba nurodytą vietą ir pasie
kiau.

Baldau si į duris ir net ne
kantrumą reiškiu.

O už durų Jerichono diidos bal
sas ir klausia:

—Ko nori? šiandien pas mus 
tik moterys...

—Moteris, — sakau. — pasi
laikykite. Duokite man Kurklį, 
buhalterio Knapkio pajaunį. Mir
štamai man jo reikia.

O iš už durų labai ryškiai atsa
ko:

—Tamsta išsibtaivėti gali nuo
vadoj. Ir Knapkys su savo pajau
niu, galimas dalykas, nuovadoj. 
O čia jo nėra, šiandien pirty jo
kio Knapkro nebuvo.

—Pirty?
—Taigi. Bajoriškose voniose.

šiandien tik moterys maudosi.
Aiškus daviniai, kad aš į pirtį 

patekau.
Taip aš desperacijoj ir pasken

dau.
Žinoma, dėl penkių litų verta

pavargti. Ugi vidurnakčio var-1 vyrauja ekonominiai gvveni- 
gau- mo reikalai, todėl ir laikraš-

0 Knapkys su Kurkliu kaip ilčiai prie jų taikosi. Nei vie- 
vandenį. Pekla žino, kur tas(nas biznis Amerikoje nega- 
Knapkvs vedėsi. lėtų iifciyystyt ir plėtotis be

Visą dienelę autobusais važi-<skelbimų arba reklamos. To- 
nėjausi. jdel reklama Amerikos laik-

Grįžtu. vadinasi, autobusu na-'raštijoj vaidina svarbiausi 
.no. Kampe linkčioja kaž koks I vaidmenį. Geriausis laikraš- 
neblaivus vyras, žiuriu — Kurk-ftis Amerikoje skaitosi tas, 
lys. kuris daugiausia skelbimų

aš jį už apykaklės. įgauna; tuo tarpu Europoje
—Kur penki litai?—klausiu, visai priešingai.
—O kaip čia patogiau į Rygą j Amerikos laikraštininkai 

nuvažiuoti? — klausia Kurklys, sudarė net savotišką skelbi-
Na. kai žmogus apie Rygą kai- ’mų etiką. Jų manymu, skel- 

ba. tai apie penkis litus nebe- bimas turi ne tik reklamuoti 
.clausk. Itą ar kitą prekę, bet ir auklė

jai ką reiškia technika. Kau- ti minios estetinį skonį. Tuo 
ne su autobusų ir telefonų pa-' budu reklama Amerikos lai- 
falba aš Kurklį radau. O jei taip, kraštyje Įgyja morališko po- 
akysime, Rumšišky arba Kuršė- budžio. Ji pasidaro nebe 
įuose, — ką ten reiktų daryti? priemonė, bet tikslas. 
Reikiamo žmogaus mėnesiais ne-1 
sugausi. Pivote.

LAIKRAŠČIŲ BIZNIS AMERIKOJE. KNYGOS GAUNAMOS ‘KELEIVIO99

KNYGYNE. 1Laikraščių biznio sąlygos nautojas ir tt. Tuo budu laik
raščio personalas keičiasi be 

negu Europoje. Amerikoje atvangos ir jam nuolat reikia 
žmonių užkimšti pasidaran
čias spragas. Bet amerikie
čiai- praktiški žmonės ir tą 
klausimą taip pat išsprendė 
•‘amerikietiškai”: žurnalis
tus, kaip ir kitus speeialistus, 
jie ėmė gaminti serijomis. 
Žumalizmo mokyklos Ame
rikoje jau plačiai praktikuo
jamos. Dažniausia jos stei
giamos prie universitetų. Per 
dvejus metus jos išmoko pa
čių reikalingųjų 
leidimo dalykų, 
ma: reportažas, 
administracija, 
tvarkymas ir jų 
laužymas, minios psichologi
ja ir kaip ją veikia naujie
nos, laikraštis komercijos at
žvilgiu, gaunamų telegramų 
redagavimas, ir tt.

Kaip matome Amerikoje 
žurnalistas ruošiamas prak
tiškam darbui. Gyvenime 
žurnalistas taiko tą, ką iš
moksta mokykloje.

Be to, čia yra tam tikri-sin
dikatai ir agentūros, kurios 
renka ir tiekia (žinoma, už 
pinigus) visiems laikraš
čiams žinias, karikatūras ir 
visokių įdomių dalykų pa
veikslus. Vienas tokios agen-» 
turos reporteris žinią parašo, 
o ją spausdina šimtai laik
raščių. Tuo ir galima išaiš
kinti Amerikos laikraščių di-

Amerikoje y?a visai kitokios.

Iety iŠBivystyt ir plėtotis be

JIS NUTARĖ NUPIRKTI 
JAI DOVANĄ.

'jauna žmona: “žinai, kas pe
reitą naktį atsitiko? Musų mies
to policmanas važiavę motor- 
cyklium, nukrito ir nusikando 
sau liežuvį!” •

Apysenis vyras, truputį pa
galvojo ir sako: “žinai ką. balan
dėle? Aš nutariau nupirkti 
rr.otorcyklį doVanų.“

tau

LIETUVOS TURGUJ.
Moteris, atvedusi karvę Į

gu. giria žydui:
—Žiūrėk, kokia graži karvė! 

Kiek daug Smetonos bus!
žydas (norėdamas nusiderė

ti):— Kur čia tau Smetonos— 
tik vienos išrūgos gali but.

Policininkas (išgirdęs rėkia): 
—Kur Smetona? Parodykit!...

Moteris (vartydama karvės 
vuodegą):— Nagi čia. ponuli.
—Į nuovadą!... čia prezidento 

Įžeidimas! — rėkia policininkas.

tur-

TARP POLITIKIERIŲ.

Kaulas: “Girdėjau, kad tavo 
brolis mėgino gauti valdiška dar
bą.“

Jonas: ‘Taip, jis gavo.”
Kaulas: “O ka jis dabar vei

kia?” ą
Jonas: “Nieko; juk jis gavo 

valdišką darbą.“

Žinoma, Amerikoje labai 
maža terasime laikraščių su 

’tam tikra ideologija irtam 
tikromis tendencijomis, kaip 
jas supranta žmonės Euro
poje. Norint kalbėti apie A- 
merikos laikraščių kryptis, 
reikia turėti galvoj du daly
ku: reklama, apie kurią jau 
kalbėjom, ir informacija*.

Europos žurnalizmas turi 
daugiau ar mažiau kabineti
nio pobūdžio. -Jie tenai sten
giasi gyvenimo faktus ne tik 
užfiksuoti, bet ir paaiškinti. 
Jie j dabartį žiuri per tam 
tikrą istorijos prizmę, jiems 
labai sunku nusikratyti savo 
tradicijomis, kurios veikia 
jų galvojimo būdą.

Šito visai nėra Amerikoje. 
Čia gyvenimas taip greit kei
čiasi, kad amerikietis nesu
skubdamas analizuoti, gyve
nimo įvykiams teduoda relia
tyvinės svarbos. Dėl to ir lai
kraštininko darbas čia turi 
kitokių uždavinių. Jei laik
raštis savo skaitytojams duo
tų ilgų kabinete parašytų 
straipsnių, jų niekas neskai
tytų. Amerikoje laikraštinin
kui tenka daugiausia dirbti 
gatvėje, o ne kabinete. Visą 
laiką reikia įdomių sensacin
gų dalykų, kad butų galima 
patenkinti tų pačių laikraš
čių išlepintą minios smalsu
mą.

Kita charakteringa Ame
rikos laikraščių savybė yra 
anonimiškumas. Kadangi 
amerikiečių laikraščiai fab- 
rikuote fabrikuojami, tai ir 
žmogus tam darbui tik tiek 
reikalingas, kiek reikalingas 
ratukas didelei mašinai. Ir 
tat savaime suprantama. Ša
lyje, kur gyvenimas sume- 
chanizuotas iki maksimumo, 
kur kolektyve minia nulemia 
viską, asmenybė negali kaip 
reikiant pasireikšti. Ten vie
nas kolektyvas dirba kitam 
kolektyvui.

Laikraščiui leisti Ameriko
je reikia daug žmonių. Ypač 
didelių centrų laikraščiams. 
Pavyzdžiui, prie Ladies’ Ho- 
me žurnalo Philadelphijoj 
dirba 6,000 žmonių. Ir tie 
žmonės tankiai keičiasi, nes 
Amerikoje dar nėra nusisto
vėjusio žurnalisto tipo, kaip 
Europoje, čia žmonės dirba, 
kur jiems brangiau moka. 
Šiandien jis žurnalistas, ry
toj šoferis, poryt banko tar-

JUOKAS DIRBTUVĖJ.
Bosas: “Juozai, kas ten tau pa

sidarė ?”
. Darbininkas: “Nieko... vinis 

įlindo į padą.“
‘ Bosas: “Tai kodėl tu jos neiš

trauki ?”
' Darbininkas: “Dabar pietų lai

kas.”

laikraščio 
Jose eina- 
laikraščio 
skelbimų 
pajamos,

Redakcijos Atsakymai
A. Kalėdai.—Tamstos lai

ško negalėjom suprasti.
A. Gulbinui. — Sunaudot 

negalėjom.
A. Savickui. — Tamstos 

raštelis Humoristikos skyriui 
netinka. Prie progos patar
tume pasirinkti tinkamesnį 
slapyvardį. Savickas yra tik
ra žmogaus pavardė ir pseu
donimui netinka.

i

LIETUVĄ KUNIGAI NUKRY- 
ŽIAVOJO TARPE DVIEJŲ 

LATRŲ.
Brošiūrėlė 20 puslapių, kaina 

10c.: tris egz. 25c.: 15 egz. $1.00.
Turinys: (1) Lietuvą, kunigai 

nukryžiavojo tarpe dviejų latrų.
(2) Kaip amerikonai rašo ap»e 

Lietuvą. (3) Popiežių chronolio- 
gija (yra darodyta. kaip 882 me
te, šv. tėvas pagimdė vaiką). 
(4) Koks skirtumas tarpe bandi
tų ir žmogžudžių fašistų? (5) 
Dievo mielaširdystę šuva pasisa
vino. (6) Asilo šv. pasitamavi- 
mas, kaip jis putė ir nešė Jesu- 
sėlį. (7) Ar žmogus turi dusią ir 
kokioj išvaizdoj ji randasi? (8) 
Nedėlios šventė. (9) Septynios 
Biblijos sviete. (10) Keturių 
Evangelijų šventi pareiškimai, 
taipgi ketGrios šventos Karikatū
ros, ir yra darodyta svarbus atsi
tikimai laike civiliškos karės 
sitikimu. ir kiti nuotikiai.

K. RUTKUS
81 Grand St., Box 209. 

Brooklyn, N. Y.

at-

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks- j Ar Baro Visuotinas Tvanas? —
’ ~ " ’ •,( Nojus galėjo surinkti į kelias die-

_.'.i • nas visų veislių gyvūnus, kurie gvve-
... 10c. aa išsimėtę po visą žemės kamuolį? 

Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj' sutalpinti? Iš kur ėmėsi 

{w;- ............. _ tų. Kur tas vanduo dabar yra" Kaip
Kalėjo.Ubptl 

tarties. . ę.... . po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 

...... 'aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
Kunigų Celibatas, išaiškinta _ kunigų /alo įdomi. Kas žodis — tai fak- 

bepatystės istorija, pasekmes ir jų ^as 9a)(įnyS — tai naujas kunigų 
doriškas nupuolimas. Šią kr.ygą turėtu argumentas jrrinva Mokslas ir 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir ( mo|(Sįas 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- j^aįr„ 
rjs, dukteris ir mylimosios r.epapultų į • 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo.. 
To-vnsend Fo*. D. D., sulietuvino j 
Ferdinand de Samogitia................ '25c. ,

' 1
■B

!

U- parašė d-ras Paul Elzbacher, 
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Bostor., Mass. pusi. 29. ......

“Jauavstės Karštis.” Vienaveiksmė
I___  U. ‘ ~ .

povičius. ir Susižiedavimas Pagal St»-

Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 ra.........

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. K*p*tto

griova. Mokslas 
nuo pradžios iki galo. 
......................................... 25c.

Sielos Bakai. — Puiki knyga, daugy
bė labui gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. “ ” ’ ”
Smelstorius. 221 pusl. 
apdarais ..........................
Audinio apdarais ........

Ben-Hur. — Istoriška 
Kristaus laikų. Parašė Leiv

Wal!ace. 472 pusl............... ...... $2.00
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M Bemato v.icz’o.
468 pusl.........................................
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
_2 ' ' > Kristaus. Įgijęs šią
knygą 'niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.00
Driko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi .* Delso 
be valgio žmogus silpsta Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 

' cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina .............................................. i*'0-

Kode! Aš Metikiu j Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusl....................20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystčs 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose 

į Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................ 25c.
Kaip Senovės Žmonės PersKtatydavo

Sau Žemę. — labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Paraše Z. Aleksa. 
40 pusl............................................. 10c.
Alkoholis ir Kadikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 

į turėtų perskaityti šitą knygutę Pa- 
ragedija trijuose aktuose, gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
—z-am rabošius. pįsl. 23..........................    10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
... .__ •' Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31
baoal ’d T*' gruodžio. 1913 m šidj knygutėj išti- 

■ sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
; mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 

1t) . 1 paveikslais. 61 pusl............................25c.
' Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
I 23 gražios eilės, daugybė straips- 

juokų. ir tt. Puikiai ilius- 
2.7c.

Parašė J B.
Popieros

............ $1.00
............ $1.50

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perska:- 
kyti. Bėga: K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28. ..................................... 10°-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimą. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliška:. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo ieš
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautnvėn, p«« daktarą, pas barzda-1 jjn užgimimo 
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas Pusl. "95................... 35c.
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi. kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ...........—........................... ■^c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... <5c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti Parašė D-ras; F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ....................................... 25c.

I
' Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos 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, pusl. 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. Trs „
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.

knyga šituo svarbiu klausimu, 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.. _ 
1915 m . pusl. 24
švento Antano Stebnklas. Dviejų vei-> 

kimu komedija. Perstatymui reikia .
10 aktorių. S vyrų ir 2 moterų, lo- ; j
Šimas užima apie 2 valandas........zuc..
„ . « - * -- ir Velnias — Ir trįs kiti indo-Stabmeldiska Lietuva Artimos I a; į mus pasakojimai: (1) žinia iš toli- 

eities. Knygutes įtalpa s?'! ® ‘ ! mes šalies; (2) Jis sugrįžo; (3> Ado-
sekančių dalių: (1), Giria ir |nag jr j,eva Pilna juoku ir
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir Vy-,^— ]pe
riškių šventės; <31 Lietuviai Jieka vėl-1
niais: (4) Paskutiniai lietuvių dievai. ‘Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, | jv. Jonui galva. Drama viename 
1912 m., pusl. 32............................. 1®C- akte, parašyta garsaus anglų rašti-
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris Vertėtų kiekvienam per-

trumpais ir aiškiais faktais parodo, kaityti.............................................  ®e.
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos. o s «. .. arba SKublnė Iškilmė. _ 
ir kodėl ture- but pakeistas kapi- Į vieno akto farsas, labai juokingas 
talizmas Kama .........................  ^-bc ;r perstatymui Kaina .... 15c.
Tabakas. . j’? .k£3k*,t' Džiau Bambos Spyriai. — Ir kitos

Liaukimės rūkę. Paeral A. A po o ą fonės Daugiau juokų, Amen-
ir daugeli is gyvenimo patyrimą para- rr.unšaino. Šioje knygoje telpa net 
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mas.- , -*r>žian Bambos spyriai," eilės, pa- 

1909 m., pusi. C3............................. "X . įkalbėjimai, hnmoristiški straipsrriu-
Žemė ir Ža*ogaa. Labai įdomi ir pamo-, Jr 5^®k®^, Antra paderinta

Ir kitos links- 
Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainą, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
dekramacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................10c.
Kor Masą Bočiai Gyveno? — Arba 

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

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gir- 
siausias paaaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos* prietarą naikintojas. 72 
puslapiu • ........................................ 25c
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausią Jovaro dainą. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi 82. .............................................15e.
Iš gyvenimo Netaviiką Vėlią bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čvščių. peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidintmąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570. .............................$2 <5

KELEIVIS
253Bmdway,

So. Botton, Mau.

apysaka iš

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip Pusl.........
žmogus gyveno žiloje senovėje kaip' |)a |k Gadrinkos. 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- mog Jaįnos - 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių' - _ . . .
žmonių, vyru ir moterų Pagal E Rėk- j 
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.

žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass . 
1914 m., pusl. 23............................. 10c.:
Kokius Dievas Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai, egiptėnai. chaHai, asy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kar jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.2ū
Lietuvos RespubHkos Istorija ir Žem-

lapis- — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paakui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. 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. 
YH ta< ne knyga, bet tiesieg žibintu 
ras, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidau*. Kaina .... 11.00 
Drūtais audeklo apdarai* $1.50

NUO ODOS LIG ŲVaizba*, Kultūros ir DaiM* Mė
nesiai* Žurnalas su apatrastsis 

paveikslais. 40 puslaptą. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50. vienas num 15c 
“Tarpininkas" duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų. , '

“Tarpininkas" pagelbės jums 
apmokėti bilas. Jsigykit “Tarpi
ninką” tuojaus. tai sužinosit, 
kaip t* galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS” 
m w. bboaūway, 
00. BOSTON, MASS.

FREEDOL

MiirMtal 

ta tlJ* ir

L
i

Marė. — Kodėl tu pametei sa
vo Joną? Jis nieko sau vaikinas.

Ona. — Bet jis mane apgaudi
nėjo. Jis sakė, kad jis yra kaulų 
specūUtotas, o dabar aš sužino
jau, kad jis bučemėj dirba.
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LI NKAI VĖL ŠAUDO I 
M JSŲ SIELININKUS.
Li ?pos mėn. 13 d., apie 16 

vai. enkų kareiviai prie ad- 
mini tracijos linijos apšaudė 
muši piliečius plukdžiusius 
sielitš Merkio upe prie Va
rėnos tilto.

Tečiau musų sielininkams 
pasisekė pasiekti krantų,

ČIA BUS NEVISAI MAŽAS KUBILAS.

I

■ KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
l ( 4uo musų korespondentą ir ii Lietuvos LaikraUlą.) į

STATYS MODERNIŠKĄ 
TILTĄ PER NEVĖŽį. ~ 
Susisiekimas panemunių 

tarp Kauno ir Jurbarko nuo 
lat darosi gyvesnis, ypač jis 
pasidaryys reikšmingas da
bar, kai pradėtas tiesioginis
autobusais susisiekimas su 
Klaipėda, Susisiekimo mi- 

. _; nisterija rengiasi dar šiais 
kur sieliai ir sustabdyti. Su-metais ties Raudondvariu 
žeistų bei užmuštų sielininkų per Nevėžį pastatyti moder- 
nėra. nišką, pastovų, naujos kons-

Lenkai ties ta vieta, kur ti ukcijos tiltą. Darbus mano 
sustabdyti musų sieliai, išsta- pradėti ir gal baigti šiais me
tė 40 ginkluotų kareivių tais. Tiltas kainuosiąs apie 
grandinę,kuri saugo, kad šie- 600—800,000 litų, 
liai nebūtų toliau plukdomi. I ---------------

Alytaus apskr. viršininkas DIDELIS GAISRAS STAK- 
davė parėdymą baro virši- LIŠKIŲ MIESTELY. 
^±*1 rtngti SUfi7Ti'nTil i Stakliškių miestely, Aly-

Uik„L P U^ • taus apskr. dėl blogai veikb-
«au lenkams normt juos uz- <io £ katil 
grobu, imtis griežtų pnemo-|3n ? Gelberg0 lentpj4uvėj Ri-

_________ į io gaisras.
LENKAI UŽĖMĖ LIETU ! 

VIŲ SALĄ. i
; £J1VIV ^ XI OL41ACLI1\X11 VJJT V VX1

Iš Alytaus apskričio pra- tojams beliko tik saugoti 
nešama, kad lenkai yra ūžė-' gretimus namus, kad ugnis 
mę Lietuvai priklausančią nepersimestų Į juos.
Merkio upės salą, esančią’ Gaisro sunaikinta lentpiu- 
prie Užumelnyčių kaimo. J Vė kaštavusi apie 20,000 litų.

Sala turi apie 300 metrų ii-Į Be to, žuvo Įvairių piliečių 
gio ir 100 metrų pločio. TaĮ suvežti Į lentpiuvę medžiai 
sala 1928 m. buvo padaryta 6.000 litų vertės, 
dirbtiniu budu — iš Lietuvos ---------------
pusiausalio, prakasant iš lie-■ KAS KASA KITAM DUO- 
tuvių pusės griovį. į

Dabar lenkai toj saloj lai-, 
ko sustiprintą sargybą su 
kulkosvaidžiais ir iš ten šeš-į , ____
tadieni šaudė i lietuvių sar- j laikraščių skaitymą kaimui 
gybą ir sjelminkus. Be to-, tą^inkėjo perkūną, gaisrą ir 
pačią dieną lenkųį kareiviai j >‘n0gi0s smerties.” Birželio 
mėgino paimti sielius, esan- 20 d. ta pati moterėlė įkišo 
cius lietuvių pusėj. ; ranką Į linų minamą mašiną

,. ?. 'nF?1mi.nkl?11 Išakyta jr suiaužė rankos kaulus. Ne- 
ant limjos iškviesti lenkų ka-Į senai čia kito kaimo ukinin- 
nnin.cą ir pareikalauti issi-(k0 mažas kumeliukas išoko Į 
nesdmti iš užimtos salos.

LEDŲ LIETUS.

(tanką) gazui. Čia patiestas tajn 
kuhiškų pėdę gazo.

Pacific Gus & Electric kompanija San Franciscos mieste stato naują ku: 
kubilui tiktai dugnas, ant kurio dirba 100 darbininkų. J kub.lą tilps lo.no....

Kol buvo sušaukta pagal
ba, liepsna apėmė visą lent- 
piuvę ir ją sunaikino. Gyven-

DIEVAS NUTRENKĖ ŽE 
MĖN SV. PETRĄ.

Naumiestis. Iš 4 Į 5 d. lie
pos mėn. Naumiesty ir apy
linkėje buvo dideli žaibavi
mai su perkūnijomis. Vienas 
perkūnas taip smarkiai tren- 

' kė, kad visas miestas sudre- 
' bėjo. Seni žmonės pasakoja, 
kad jie tokio trenksmo, kaip

Jonava. Šių metų birželio 
mėn. 28 d. Jonavos valsčiu
je platu ruožu perėjo ledų 
debesis. Maždaug kvadrati
nio centimetro didumo ledai 
krito apie 20 minučių. Girdė
ti ledai daug nugadfnę rugių 
ir vasarojaus. Taip pat daug 
baimės įvarė uogų (braškių) 
augintojams. Bet uogos ma- gyvi negirdėjo. Žaibas tren
dai tenukentėjo. Tokių dide- kė Į bažnyčios bokštą. Bokš- 
lių ledų čia nebuvę jau dau- te perkūnsargio nebuvo, nors 
giau kaip dešimts metų. yokštas turi suviršum 70 me

rų aukščio. Žaibas padarė

BEPROČIAI.

NAUJOS MAGARYČIOS.
Kelmė, (Raseinių apskr.). j 

Seniau žmonės sakydavo, ei- į 
kim išgerti, o dabar sako, ei-’ 
kim užkąsti. Turguj būdavo, 
pardavęs ar pirkęs arklį ma
garyčių pusbonkį gerdavo, 
dabar girdėjau pirkdamas 

(žmogus arklį įsiderėjo maga- 
iryčių du kilogramu pyrago ir! 
'arbatos stiklą.

BAUDŽIAVOS LIEKANA.
Butkiai. (Šiaulėnų vals.). 

Butkių palivarko savininkas 
A. Žickis savo kumečiams i 
daržus įsidirbti duoda ark
lius tik šventadieniais.

Tas primena baudžiavos 
laikus.

LIETUVĄ
PER HAMBURG )

Ant musą populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumą* ir 
patarnavimas visose klesoae. 

^_32O3.OO - |
Is >EW'YORK i kaun k15. YQRK į K Al-N )

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia klena.

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis r alumis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informaci>ų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamhvf-Aiaencan Lhe
KOMUNISTŲ PROKLA

MACIJOS.
Alytaus miestely šiomis 

dienomis buvo išmėtyta 
daug komunistu proklama
cijų.

giau kaip dešimts metų.

JUOKAI PADARĖ M1RTJ.
Karvelišky, Rokiškio vai., 

pasimirė jauna mergaite Lat- 
vėnaitė, kuri sirgo nuo Vely
kų. Velykose vaikinai pa
kvietė ją supties. Supoklėse 
ji išsigando ii’ prašė sulaiky
ti, bet vaikinai jos prašymą 
palaikė juokais ir tol supo, 
kol ji iškrito iš supoklių.

PLEČKAITIS ŠOFE- 
RIAUJA?

“Lietuvos Aidas” prane
ša, pridėdamas visokių kvai
lų pastabų, kad Plečkaitis 
pradėjęs Vilniuje mokintis 

apskričiuose užregistruota čiotojas savo tvarte rado pa-įšoferiauti.
daug kiaulių susirgimų. Iš tų sismaugusį eržilą. Kaimynai (£auna 1S , 1 - y-1® 
apskričių uždrausta išvežti jam dabar ir sako: “Tai čia į daug.aukso, kaip i 
mėsa Pastebėta ir kitų gvvu- tau turbut už klerikališkoorganai vis-uo e 
liu susirgę. ■ , Rytojaus-skaitymą."

■ ■■ . ■ -------- ?: mokintis?

‘Keleivio’ Kalendorius |
xas, sako: “Nuo pradėjimo vartoti 
Nuga-Tone mano inkstai daugiau ma
rlę* netrukdo Aš miegu gerai ir nak
tyj nebereikia atsikelti. Tai yra pui
kios gyduilės nuo silpnų inkstų ir pūs
lės ir aš patariu kiekvienam kuris tu- 

i tokį nesmaguma vartoti Nuga-Tone. 
' Virš miliono žmonių yra pasekę to
kius protingus patarimus ir įgavo pui
kias pasekmes nuo Nuga-Tone. Jos su
teikė jiems geresnį apetitą, pataisė jų 
vidurių nevirškinimą, prašalino iš vi
durių gasus ir raugėjimą, galvos skau- 
dėjimą, svaigulį, pataisė kepenis, inks
tus, pūslę. Sapnus nervus, silpnumą, 
'■■rastą miegą, padaugino svorį. Nuga- 
Tone parduodamos pas visus gyduolių 
vertelgas. Ir jei jus nesijaučiate svei
ku ir stipriu, jus turėtumėt vartoti 
šias puikias sveikatą ir stiprumą tei
kiančias gyduoles Jei jūsų vertelga 
neturi jų savo sandėly, reikalaukite, 
kad jis užsakytų jums iš olselio vaisti
nės:

B£, TAS PATS j JĄ 
ĮKRINTA.

Ulytėlė, Rokiškio vals. Čia 
į viena moterėlė už pažangių

■ šulinį ir prigėrė. Tai jo die
vobaimingas kaimynas tiesi- 

. josi: ‘‘Tai čia tau už skaity-SERGA GYVULIAI.
Braslavo, Ašmenos, Molo- mą “Lietuvos Ūkininko.” 

dečnos ir Vilniaus—Trakų Bet ant rytojaus tas pasity-

i

1929 METAMS JAU BAIGIASI. 
Kurie neturi—įsigykite.

Jame telpa daug visokių mckslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

febandyk Dykai

Inlcviricijos puveflnlM H “Keleivio” Kalendoriaos

Pažymitina, kad jaiac telpa ir nauja originališka daina 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambint piano ir 
dabinsi. Tikrai smagus muzikos fanoteHs, lietuviai tokio da 
aeturijo.

Kalendorius knygos formjje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį gailina užriaakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymas atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvrterį, įvynioti į popiereig, kad nepraplėštų konverto, ir 
įdėti į laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS,” 253 BROADVAY, SO. BOSTON, MASS.

GYDO
RAUDONĄJĄ GYSLĄ 

KAM KENTfiT kad mos 
tis su -REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 

. Sampelį—paprastai --apvyniotas ir 
užpeččtytas Rašykit Henry Tkayer 
& Co, Cambridge, .Maso. .

i

R. J. VASIL
; 409 BROADVAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
< Parduoda: NAMUS, FARMAS, 
j J KRAUTUVES.
Ji Inšiurina: AUTOMOBILIUS,
, ■ NAMUS, FORNIšIUS. KRAU- 
v TUVES ir tt.
\ Apd r audžiu gyvastį ir sveikata. 
2. padarau visokius dokiT- 
į; MENTUS kaip čia. taip ir Lie- 
1 > tavoje, greitai ir atsakančiai.
' ’ Norint gero patarnavimo, kraip- 

ji ■ kitėn. R. J. VASIL
<' 409 Broadvay, So Boston, Mum

T

Kupiškis. Musų mieste 
pradėjo maišytis nemaža be
pročiu, vieni jų ramus ir tylė
dami slankioja gatvėmis, o 
kiti nemaža triukšmo prida- 
: o. Iš jų pažymėtini: Prapas 
Silvydis iš kalbos, rodosi, to- 
ai butų protingas, tečiau ne- 

..psakomai bijo kosėjimo, 
kvapo ir įvairaus girgždėji
mo. Jei kas kalbėdamas su 
,’uo nusičiaudi arba sukosti, 

.... - ai jis bardamasis ir kolioda- 
bokšte daug skylių ir numu- ynasis bėga tolyn. Vieną kar- p n,,.................   .
-tovylą. kuri nukrito ant 
šventoriaus ir padarė didelę 
duobę.

bestovėjusią švento Petro ą kas Gilvydžiui padavė 
.namo arkų parvažiuoti. Gil- 

ydis įsėdo ratuosna, o ratų 
butą neteptų, tai jie pradėjo 

. girgždėti. Jis šoko iš ratų, 
i pavertė juos vienon pusėn, 
i pavertė — kiton, pakėlęs 
. trenkė į bruką ir vėl sėdosi 

. važiuoti, bet ratai vis girgž-
“Koenigsberger Hartung- dėjo. Jis iššoko iš ratų, metė 

sche Zeitung” praneša, kad vadeles ant arklio, sukirto 
iiepos 3 d*, tarp Wehlau ir aryj botagu, Įmetė botagą 
Puschdorf rastas ant abiejų ratuosna ir koliodamasis ir 
bėgių pervažiuotas moteris- keikdamasis nubėgo tolyn, 
kės lavonas. Pas lavoną ras- ,jįs gatvėje sukelia šunų au
ta laivakortė Į Argentiną. Iš-J—-----------  — j-j-i--

bagaže rastųjų dokumentų 
matyti, kad tai buvusi 26 m. 
lietuvė Anelė Vebeckaitė.

KELIAVO ARGENTINON,
O PATEKO PO 

TRAUKINIU.
Koenigsberger Hartung- dėjo. Jis iššoko iš ratų, metė 

tiepos 3 d.1 tarp Wehlau ir arkli botagu, Įmetė botagą

APVOGĖ VILNIAUS 
ARCIVYSKUPĄ.

Birželio 30 d. Malkinės 
stoty, iš arei vyskupo Jai- 
brzykovskio pavogta bronzi
nė, platinos aptaisais valizė
lė, kurioje buvo brevijorius. 
Į 3 dalis išardytas pastoralas 
(vyskupiška lazda), mitra ir 
fioletinė sutana.

Visi šie dalykai Įvertina
mi apie-2,000 zlotų.

“GERO” TILTO BUTĄ.
Nesenai per Neries tiltą 

-ies Jonavos (Vilniaus kraš
te) miesteliu važiavo du ūki
ninkai i turgų. Tiltas arklio 
ir vežimo sunkumo neišlai
kęs lūžo. Vienas ūkininkas 
išsigelbėjo, o kitas su arkliu 
nuskendo.

;drą: ar mažas, ar didelis — 
visi pašiaušę ant kubrio kud- 
las loja ar staugia.

Antras Jonušys. Jis žmo
nių veiksmu neužkliudo, bet 
tankiai užkabina. Vieną kar- 
ą mane pasveikinęs atsipra

šė ir klausia: “Ar tu krikščio
nis?” — Ne, — sakau, — ne
krikščionis, tik katalikas.”— 
‘ Tai blogai,” — pakraipęs 
galvą sako ir nori jau eiti to- 
hm. —Na, sakau, o jei bu
čiau krikščionis? ’!

—“Jei butum krikščionis, 
tai prašyčiau dovanoti man 
šituos kailinius...” Vaikščio
damas gatvėmis retkarčiais 
sustoja ir pridėjęs ranką prie 
ausies nuduoda telefonu kal
bąs. Abu Gilvydis ir Jonužis 
abai mėgsta nedatUratą gėr

ei. Pirmasis girtas dainuoja, 
o antrasis garsiai sako oraci
jas. Be kitų čia atsirado dvi 
beprotės moterys. Viena gan 
rami, pati sakosi nieko nie- 

’ kam bloga nedaranti, tik vis 
beveik verkdama skundžiasi 
savo liga. Ji pasakoja, kadRADO LOKIUKĄ

Birželio 29 d. netoli nuo jos brolis du sykiu ją priga- 
Seinų du ūkininkai miške ra- vęs; ’ v ’ Z .......... .
do jauną lokiuką. Nugabenę žemę jam aprašyti, o antrą 

saciją. Senio lokio rasti te- vi 
čiaus nepavyko.

vieną syki prikalbinęs

jį į Šeinius, sukėlė tikrą šen- ;yki pagrobęs ir pragėręs jos 
visus kraičius, nuo ko ji ir 
pamišusi. Jos aimanavimai 
ir figūra jjrimena Jono Biliū
no Liūdnos pasakos” šmėk
lą. kuri vaikščiodama vis 
klausinėjo savo Petriuko. Ki
ta daug neramesnė ir tankiai 
praeivius pavaišina špyga. 
Pastarąją pil. Ab. vieną die
ną. su vytine lupdamas visa 
Skapiškio gatve, išvijo lau
kan. prigrąsindamas atgal 
negrįžti, bet greit vėl ji buvo 
mieste ir vėl vaišino artimes
ni u> šnvga. Vargu tokius li
gonius su kaškine sutvarky
ki jiems reikaliD(?a tam tikra 
rami vieta.

PRIGĖRĖ.
Tauragė. Li_ lauragė. Liepos 3 d. Šešu

pe uPej, ties Mikučių kaimu, 
maudant arklius, prigėrė 
Juozas Stonys,- iš Kraštinė' 
kAnno, 25 metų-amžiau'

Reikia atsargumo mau
dantis !

PROKLAMAC1JAS bon 
koše PLUKDO VILIJA

Iš Čiobiškio pranešama, 
kad Vilija dažnai matyti 
plaukiančios užkimšto.' b 
kos Jų vid u je esą p 1 e > a H -
ninku literatūros po 3-> z 
5nr. j . Palaukia api* 

ir daugiau tokių bonkų.

r)

šiomis dienomis Kaunan 
ažiuoja vokiečių cirkas su 

žvmvnu.
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20!) Tremont St.. Boston. .Mass.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

Iš BOSTONO: SCYTHIA—Rugpiučio 11; Rugsėjo 8 d. 
LACON1A—Rugpiučio 25; Rugsėjo 22 d.

paskui saus žemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely.
o
r.
Taipgi tiesiai j Londoną kas 
i— . ;■ j. •*: 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš

CURAO LIK

Pėtnyčia nauji, aliejų varo-

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston. Mass.

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI {

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes Į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase.......................................... $107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai..........181
Turistine trečia klase, Maįn Deck........129.50
Turistine 3-čia.kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin Z......................................................147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant Į Euroją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o Į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visofe kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 Į abu gąlu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei- 

. na tiesiai Į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“ESTONIA” Aug. 10 “POLONIA” Sept 7 
“LITUANIA” Aug. 3V “ESTONIA” Sept. 17

4

Dėl vizų informacijų kreipkite* į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
S Bridge Street, New York.

S DIENAS ANT OKEANO------------- VM LIETUVOS *K per Cherbonrg ar Bremen W
V Didžiausiais ir Greičiausiais Laivais ■

I BREMEN SEUROBAl 
I TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVA I
I Sumažintos Trečios Kteaoa Ratus j aM paneš. I
I Parankus ir tiesus susisiekimai au visa Europa. I
1 Reguliariai Kiekvienų Sąvaitę Išplaukimai su kitais 1
■ Populiariais Lloyd laivais. I
■ Sugrįžimui eertifikatų ir kitų infer- I
■ macijų klauskite vietos agentų arba ■

lsft rt ( tlHAS Į 
1LLOyDgH

STATĖ ST.. BOSTON, MASS.

13 Ei
f
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Vietinės Žinios
Felicija išvaikė komunistų 

mitingą.
Bostono buržuazinė skau

da 1 rugpiučio rylą paskelbė 
stambiomis raidėmis: “Šian
dien Lūs komunistų revoliu
cija. Šita “revoliucija” turė
jo Įvykti ne vien tik Bostone, 
bet visam pasauly, nes iš 
Maskvos buvo viso pasaulio 
komunistams Įsakyta tą die
ną ruošti demonstracijas 
prieš karą ir imperializmą. 
Ir Bostono policija tikrai ti
kėjo, kad komunistai, ku
riuos čia galima^ ant piritų 
suskaityti, mėgins nuversti 
valdžią, nes apie 200 polic- 
manų buvo paruošta “tvar
kai ginti.”

Revoliucija tečiaus neįvy
ko. Vietoj revoliucijos, susi
rinko nedidelis komunistų 
mitingas Tremont ir Apple- i 
ton gatvių kertėj, ir vienas 
komunistas užsilipo ant bak- 
so sakyt prakalbą. Du polic- 
manai jį nutraukė ir nusive
dė. Tuomet žmonės pradėjo . 
rinktis ir žiūrėti, kas čia da- kūno galva buvo 
rosi. Susirinko Į keliatą šim- :danzvta i 
tų. Ant bakso užsilipo kitas 
komunistų oratorius. O ne 
toli nuo tos vietos buvo pasi
slėpęs kieme policijos virsi- . . , _ . . .. .-. ,
ninkas Crovvley su 50 polic- Patl saukėsi į policiją pagal
inamu Jis nieko nelaukda-:bDs. sakydama, kad, jos \\- 
mas ir puolė Į tą susirinkimą, ras musasi ir neduoda jai ra- 
Policmanai pradėjo mušti mybės. Taigi atvykęs polic- 
lazdomis nekaltiems žmo
nėms per galvas i

Projektuoja $25,000,000 au- kokius 
tomobiliams kelią viršum 

miesto.
Vienas Bostono pranioni-

VISŲ ŽINIAI. 
Emigracijos reikale.

ŠĮ mėnesi susilaukiau sve
čio iš Lietuvos. Teofilė Stoš- 
kiutė atvyko laivu George 
Washington ir papasakojo 

is formalumus turi ke
leiviai dabar atlikti. Visa kame Parke (The National 
svarba, tai sudarymas viso- Lithuanian Park), Montello, 

’ ‘S

gaut iš Lietuvos atvežtos mė
sos. Reportetris.

SUVIENYTU LIETUVIŲ 
M. ŽINYČIŲ PIKNIKAS.

Įvyks Nedėlioję, 11 Rug- 
piučioAugust. 1929, Tautiš-

Į Bronis Kontrimas atsida-. 
; rė naują savo ofisą po nbm. 
598 Broaduay, So. Bostone.1 
Seniau jis dirbo Ivas ofise, j
PARDUODI ŽEMŲ. APIE K) LOTŲ 
arba 14 lotų su namais, l.abai graži 
vietą gyvenimui; netoli karų ir tieino 
stoties. Pamatykite vpatiškai arba no
rint informacijų, klauskite laišku. Par
duodu pigiai. (33>

MARY ŠILALIS
93 Cass st., W. Roxbury, Mass.

“Keleivio? redaktoriaus 
šeimyna išvažiavus.

“Keleivio” redaktoriaus 
žmona su abiem dukterimis 
ir p-le Williams yra išvažia
vusios atostogų. Jos viešėjo 
New Yorke, Atlantic City, o 
paskui išvažiavo Į Pennsyl- 
vaniją senų savo namiškių 
aplankyt. Šios sąvaitės 
baigoje visos grįžta.

„cua.’.uvotvuv ___ j. kių popierių. Jeigu visi doku-M**«. Programas prasidės
ninku, William J. McDonald, mentai yra sutvarkyti čionai

- - • Amerikoje atsakančiai, tai
susisiekimą pastatant auto- ^ia Pasekminga.
mobiliams kelia viršum mies-!Ac.lu ^-dabio agentūrai man ---------
to. Tas kelias butu kaip til-lvl^as buvo sudaryta taip ge- negirdėtų dalykų, su kuriais 
tas, iškeltas ant didelių stul-i [ai. .kad jokio įupescioir ? 
pų ir eitu daugiausia viršum kliūčių niekui netmrejau.. ; -----  r---------------- -r— -------------- .
geležinkeliu ir gatvėkariu Bet man teko matyti Kaune vokata* F. J. Bagočius, Dr. nedėldienĮ pasirodė jau snie-'

‘ "......................  ~ a t- gas. Snigo kokias 5 minutes, i *
--------------------------------------------------- .----------; jj>

1ŠS1RANDAVOJA STORAS į |
Ant Field’s Corner, Dorvhesterv, | 

gera vieta bučernės štorui arba bar- J ! 
bemei Randos $30, ir $35 į mėnesi, j , ,| 

■' I 

----------- I 
—.i

I

t

i sumanė palengvinti mieste 
i <
mobiliams kelia viršum mies-

i

pa-
10:30 vai. ryte. "

Šis išvažiavimas bus labai.
Įdomus, nes kiekvienas turės 
progą išgirsti daug naujų ir

‘s 
lietuviai da nėra susipažinę. apielinkėj staiga atvėso ir.

Šiame piknike kalbės Ad-apie North Adams pereitą

Pasirodė sniegas.
Po didelių kaitrų Bostono

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. H. PiuJiatė-SlullM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broaduay. So. Boston. Mass.

Room 2.

TAM(WAY AUTO SERVICE
and F1LLING STAT1ON 

Studebaker Kary Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colonjr Are,

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

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

bėgiu. Viena jo šaka iš vidur- daug kelei\ ių \ aiKŠčiojant iš A. F. Reimeris. Ministeriai— 
miesčio eitu per Lvnną iki vienos vietos i kitą, su viso- Petrą* Palčius ir B. F. Kubi- 
Revere Beach, kita į Cam- 
brigde'ių ir Arlingtoną, tre- 

! čia i Roxbury, ir taip toliau.
Tokio kelio pastatymas kaš
tuotų apie $25,000,000 ir už
imtų apie 5 metus laiko. Su
manymas bus paduotas legis- 
laturai apsvarstyti.

Policmanas suskaldė 
Kulikauskui galvą.

East Cambridge’aus teis
man pereitą sąvaitę buvo 
atvestas Juozas Kulikauskas,

> labai su
daužyta ir visa apraišiota. 
Teisme paaiškėjo, kad tai 
policmano darbas. Policma
nas buvo nusiųstas Į Kuli
kausko namus, nes pastarojo

ns zmo- maRas tuojaus ir paleido sa- 
ir veržtisI vo lazdą darban. Kulikaus- 

prie kalbėtojo. Jie areštavo kui galva buvo taip sudaužą- 
■tas, kad tą žmogų reikėjo 
vežti ligoninėn ir tenai daly
ti 10 “styčių.” Kulikauskas 

I yra menkas vyrukas, sveria 
vos tik 130 svarų, o policma
nas kaip bulius, sveria 250 
svarų, ir todėl teisėjas davė 
jam aštrų pamokslą, kam jis 
tą žmogeli taip sumušė.

Adv. F. J. Bagočius pa
baigė vakacijas.

Parvažiavo iš vakacijų 
adv. F. J. Bagičius su 
šeimyna, 
vęs su savo žmona ir vaikais 
pas savo uošvius pp. Kaz
lauskus i Pittsburghą. Sako
si gerai ant pp. Kazlauskų 
farmos pasilsėjęs, tik parva
žiuojant vėl reikėjo pavarg
ti. Kelias Pennsylvanijoj la
bai kalnuotas, ir nors lincol- 
nas traukia gerai, vistiek il
gas važiavimas kalnais ant 
antrojo ir net pirmojo gyro 
labai nuvargina. Oras buvo 
nepaprastai karitas. tai net 3 
kartus tajerai sprogo.

Adv. Bagočiaus ofisas ran
dasi “Keleivio" name, ir jei KlT Pas 
kam advokatas yra reika- 
lingas, čia ji visada srali ras
ti.

iš viso 8 žmones. Ant ryto
jaus areštuoti buvo pastatyti 
prieš teismą ir, žinoma, pasi
sakė esą nekalti. Teisėjas 
betgi jų nepaleido ir atidėjo 
bylą iki 9 rugpiučio.

Vaikai peršovė savo draugą 
ir da gyvą norėjo palaidot.
Trįs maži vaikai Wobume 

pereitą nedėldienĮ gavo ka
žin kur karabiną ir išėję už 
miestelio pradėjo šaudyt Į 
taikinį. Vienas jų buvo 13 
metų amžiaus, antras 11. tre
čias 9. Bešaudant viena ku- 
lipka pataikė 11 metų vaikui 
tiesiai i kaktą. Kiti du nutarė 
ji palaidot, kad niekas neži
notų. Jie parbėgo namo, atsi
nešė du špatu, piki, iškasė 
duobę ir Įtraukę tenai dar 
gyvą savo draugą jau ruošė
si užkasti, bet tuo tarpu užė
jo juos kaimynas. Sužinojęs, 
kad periautas vaikas vadina
si Arthur Gentile. jisai nune
šė ji pas jo tėvus. Tėvai tuo
jaus davė žinią policijai, ku
ri suėmė kaltininkus. Vienas 
jų vadinasi Romulus Lucon- 
toni, o kitas Antillo Tassi. 
Policija pastatė kiekvieną jų 
po S1000 kaucijos ir kaltina 
užmušėjyste, nes peršautas 
jų vaikas už dviejų valandų 
mirė.

I

ir 
avo 

Jis buvo išvažia-

kiais trukumais, nes jų doku- liūs.
mentai buvo atsiųsti is Ame-J Apart kalbėtoju bus kon- 
rikos netvarkoje, daug buvo Į testai ir žaislai: bėgimai vy- 
trukumų. Kurie norite atsi- rų, moterų ir vaikų; trauki- 
vežti sėkmingai iš Lietuvos į mas virvės tarpe Southbosto- 
Ameriką kokią nors ypatą, niečių ir Montelliečių. Atsi- 
visiems patariame kreiptis Į žymėjusiems duosime dova- 
K. Sidabro Ofisą, 875 Cam- nas. Bus valgių ir gėrimų.
bridge st., Cambridge, Mass.l Kelrodis: Pasiekti pikniko 
Jeigu bus galima atvežti, bu-, rietą važiuokite Montellon 
kit tikri, jisai sudarys reika-iiki Ames gatvės ir pasisukite 
lingus dokumentus tvarkiai po kairei rankai ir nuvažiuo- 
ir keleivis atvažiuot be kliu-Įsite iki Lithuanian National 
čių. Tą pranešame visų ži-1 Parko.
niai, nes mes turėjom patyri-} Norintieji važiuoti Į pikni- 
mą. Su pagarba T. Stoškiutėįką ateikite prie South Bosto- 
ir A. Petružis. Cambridge,} no L. Žinyčios 9:30 vai. ryte, 
Mass. į ir iš šios vietos busai išva-

--------------  įžiuos.
Mėsos iš Lietuvo*. t Kviečia visus i pinkniką

Pasklydus žinioms, kad Brocktono ir South Bostono 
jau gaunama mėsos produk- į Lietuvių Metodistų Žinyčių 
tų iš Lietuvos, daugelis musų 'Komitetas.
skaitytojų pradėjo klausinėt j . P*«tąba: Jei lietus lytų, vi- 
kas ią imponuoja ir kur jos veikimai pikniko bus ati- 
galima gauti pirkti. Mėsą,dėti ant ateinančios nedėlios,
kol kas importuoja Lithua
nian Importing Company, 
kuriu ofisas vra So. Bostone, 
po num. 818 E. Sixth st.

Mums pas juos pasiteira- 
rus sužinojome, kad iki šiol 
jie yra gavę iš Lietuvos tik
tai pavyzdžius ir pardavimui’ 
mėsos neturėjo, bet jie paaiš- \ 
kino, kad šiomis dienomis' 
yra laukiama didesnė parti
ja. apie 1000 svarų nugari
nių, palengvicų, skrandinių, 
papilvių ir sausų dešrų.

Norintieji šios mėsos pirk
ti. turi kreiptis pas lietuvius 
štorninkus ir reikalaut, kad 
jie praneštų Importo Bendro-, 
vei savo vardus ir adresus.} 
Atėjus siuntiniui, visiems 
tiems štominkams bus pra-, 
nešta ir jie galės gauti dalį 
šio siuntinio reikalaujan-; 
tiems. Pavieniams asmenims 
Importo Bendrovė neparda
vinės.

Atėjus mėsai. Importo 
Bendrovė pareiškė mums, į 
kad jie laikraštyje paskelbs 
vardus ir adresus tų štornin-į 

kuriuos bus galima’ __________ Z__ • ____ _____ I

August-Rugp. 18, 1929.

(—:
MRS. M. STANAHH1TE

11 Asptnuail Rd.. Dorchester. Mass. 
Tel Columbia 5787.

T«L So. Borton 5M-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENT1STAS

VĄLANDOS: Nuo S iki 12 dien*
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 ». po pistų 

Sercdomu iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narna.

UI Broadvay, tarps C ir D St,
80. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1761

Bronis Kontrim 
CONSTABLE 

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
98 E. Broadnay. So. Boston. Mass.
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a skaniai, tai geriausiai skilandžiai ir | ‘
I švieži diegai dėl Chop Suev. Mes J ■ 
f t-vvOTBMA r»Mi vicipniš, *

39c. svaras. I
3 svarai už 25c. | , 

•dinimui Chop Suev, vartokit | ,
- ~ " 25c. bonka ■ :* I 

|Į

I
i
. I

S, ■ - --Į
i REIKALAUKITE Į
I •
• pa* visus lietuvius štorninkus •
? -----------------■=:

“BIRUTES” l
• Saldainių iš Lietuvos •

?--------------- —;
{ Jeigu Tamstų štornmkas jų ne- J
| turi, nraneškit mums jo vardą ir •
• adresą, kad mes galėtume jam pa- •
4 siusti pasiūlymą. t

« t «
♦
4 
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LIETUVIŠKI |! 
SKILANDŽIAI i 

■ ' 
Kad nusipirkt pigiai ir valgyt Į

a si
I____  _ _
j turime užtektinai visiems.
» SKILANDŽIAI
JCHOPSUEY
į I’agan
I ---------— j,
‘ Kam mokėt brangiau, kad galima J
c I•
Ii
■
I
I

| China Boy Soy Sauce

■ už tą ?ainą $raut pas
J. Striguną

BLl E RIRBON MARKET
357 WEST BROADWAY, 

SO. BOSTON. MASS. 
Telef. So. Boston 1129.

Dorchester Clothinį Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240

j

Tel. Talbot 0817 $

Dr. Ant. J. West |
(VIŠNIAUSKAS) 

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 v ak. 
Kitomis valandomis pagal 

sutartį.
220 M1N0T ST, 

DORCHESTER, M ASS.

1
1 l

So- 
už-

i

Somervillėj policija 
sugavo lapę.

Į Bostono priemiesti 
mervillę pereitą sąvaitę 
klydo kažin iš kur jauna la
pė. Ji Įlindo i Mrs. Doherty 
kiemą ir išgąsdino vaikus. 
Moteris davė žinią policijai. 

(Tuoj pribuvo keli pocicma- 
nai ir lapę sugavo.

lt

t siųsti pasiūlymą.
» 
i

Plaukiant anądien i Nan- » 
tasket pagedo laivas ant ju- • 
rių. Apie 200 pasažierių rei- ♦ 
kėjo perkelti ant kito laivo.

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. SI1TH STREETX

SO. BOSTON. MASS.

rPSčSaSTSHsasasHsasdhcisasHSčSESHsa.^
K Telefonas: So. Boston 1058. K 

a Bay View Motor g

Peter Trečiokas ir 
Jos Kapočunas

K GERIAUSI LIETUVIAI 
K MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobilius ir
B gerai patarnauja.
tį Agentūra Studebaker ir Erskine.
S Reikale kreipkitės ir gausit 

patenkintą patarnavimą.
fu Pardavimo vieta: 
g 549 E. BR0ADWAT
[" Taisvmo vieta:
g ' 1 HAMLIN ST,
fu kampas E. Eight at,
' SOUTH BOSTON, MASS. 
r’d5eS2S2S2525BS2S2S2SaS2SaS25ZS2S2S?

Lietuvis Optometnstisi

p Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis aUtiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugražina šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broad*ay, So. Boston, Masu

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS 1$ RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET,

SO. BOSTON, MASS.

Pratuštinimo Pardavimas
Valspar Varnish. gal................34.68
Interior Finish Varnish. gal. $1.19 
Waterproof Floor Varnish gi. $1.77 
Roof Coating. Bėe. Stogam

gal. 59c.. 5 gal. kenas.

S oi® End Hardwąre Co.

Flat VVhite Penias, galionas $1.25 
Red Roof Pentas. gal...........
Bronze Žalias, galionas ...
English Wbite Įnamei, gal. 
Hot Water halsomining.

25 svaru bėgė..................

.. 89c.

.. 89c.

. $1.95

... 98c.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.
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DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišky, kraujo ir 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po piety.

i 
i 
i

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAUDOS, 
MORTGIČIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADM AY,
SO. BOSTON. MASS.

GARDEN HOSE $1.49
25 pėdų ilgisH67 | DR.MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos; 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DOLLAR DAY
h<<žną I’anedėl’. Utaminką.

K <4 v ergą ir I’ėtnvčią
NANTASKET BEACH

Štai ka jus gausit už

VIENĄ DOLERI
Kelione j abu galu ant Palocinio 

Laivo Nantasket Beach 
Steamboat Co.

DYKAI ĮŽANGA l 
•’ARAGON PARK 

žinėt ant Giant. Coaster— 
Mill—Hilarity Hali—Circle

Barrett’s 10x36 Green Shingles
Sq. .......................................... $3.89

Heavy Smooth Roofing, Rolis $1.47 
Slate Smrface Roofing. Rolis $1.87

ĮRENGIMAS $51.75

Undergr >un<1 <.^rbage
JO gal. Didumo..................... $3.89
20% Nupiginta Fencc Wire

PILNAS MAUDYNIŲ
BATU. \PR<»N. LAVATORY. LOWDOWN TANK IR ( LOSET 

OAK SEAT WITH UTT1NGS.

DAUG SUSTOJIMUI VIETOS.
Dykai Vietos Pristatymas. Tel. Hancock 6105—6106.

t
D-ras Kapočius sugrįžo ap

važiavęs 13 valstijų.
' D-ras Kapočius su savo 
žmona jau namie. Jįedu par
važiavo pereitą nedėldienĮ. 
Per mėnesi laiko jiedu apva
žiavo automobolium 13 vals
tijų ir padarė daugiau kaip 
4.000 mylių. Buvo New Yor- 

ike, Baltimorėj. Philadephi- 
• joj, Washingtone, Chicagoj 
ir porą savaičių laiko pralei
do ant p. Bačiuno fanuos 
Michigano valstijoj. Ir išva- 
žinėję taip toli jiedu nepada
rė nei vieno “flat tire." 
Packardas ėjęs labai gerai, 
tik parvežiavus namo išrodė 
pusėtinai apdulkėjęs.

Southbostoniečiai, kuriems 
skaudėjo dantys, dabar gali 
ateiti ir d-ras Kapočius tuo-

I • . * • r t e-

“Keleivio” name vėl atdaras

I

Ku Klux Klanas aprašė mies
telių kelius ir tvoras.

Paskutinėmis dienomis 
Bostono apielinkėj, ypač va
žiuojant i Cape Cod, pradėjo 
reklamuotis Ku Klux Klanas., 
Braintree ir kituose mieste-j 
liuose ant gatvių prirašyta 
didelėmis raidėmis “K.K.K.” 
Tvoros taipgi aprašytos šito
mis raidėmis. Važiuojant iš 
Braintree miestelio, tų rai
džių po vienos nakties buvo 
prirašyta per kokias 5 my
lias.

Tas labai erzina katalikus, 
ir tūli jų jau kreipėsi Į guber
natorių prašydami ištirti, kas

*!
i

tas raides ant viešųjų kelių jaus juos nuramins. Jo ofisas 
—i—j- nr__ “Keleivio” i___  .7. —
(KKK.) nariai esą pridarę paprastomis valandomis.
malevoja. Tos organizacijos

daug triukšmo ir suirutės, to
dėl valstijos valdžia neturė
tų leisti jiems čia vėl lermą 
kelti.

Vaikas nukrito nuo stogo 
ir užsimušė.

Nuo Norcross mokyklos 
stogo, South Bostone, pereitą

I
I

------------- v
Statybos darbai sumažėjo, sąvaitę nukrito ant D streeto 
Pastaruoju laiku visoj A-

merTkoj sumažėjo statybos Alexander McCarthy. Jis už- 
d arba i. Bostone irgi daug ši- "
tos pramonės darbininkų krisdamas užsimušė ant vie- 
vaikščioja be darbo. Tos.

12 metų amžiaus vaikas.

lipo tenai be jokio reikalo ir

Rasi 
Red 
Sving — Merry-Go-Roond — The 
VVhip — Custer Ride — Scooter — 
Caterpillar—and the Hey Day.

Lauke Koncertas ir Vodevilė 
Ten Real Joy Makere

Triangle Sea Trips
Boston—Salėm Willows 

Nantasket Beach
Gražiausia dienos kelionė Bostono 
Prieplaukoje. Dabar išplaukia kož- 
ną Sereda. K et vergą ir nedėlią- 
Laivas palieka Ro»es VVharf 10:30 
ryte j Salėm Wiik>ws. Iš Salėm 
Willows Į Nantastek Beach, išplau
kia 1:45 dieną (J Bostoną laivai 
plaukia kožną valandą.) Iš Nan
tasket i Salėm Willows—išplaukia 
6 vakare. Iš Salėm Willows j Bos
toną. išplaukia 8 vakare

Nupiginta kelionė—Round Trip 
Salėm Willows į Nantasket Beach 

$l.<»0
Djkai Jžanga į Paragon Park 

Boston. Salėm Wi||ows. Nantasket 
Beach ir atgal

$1.50
80 mailių kelionė iki Pilgrim Stoties

PLYMOUTH
laivai išplaukia kasdieną ir Nedė- 
liomis 10 vai. ryte, išskyrus Pane- 

dėliy. nuo Ro-.ves Wharf.
Kelionė Nupiginta, j Abu Galu 

$1.00

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

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

Dr. KILLORY
Lietuviška Aptieks
Mes užlaikomo vtaokią Tatai* 

ir Saka*
Nuo Reumatizmo, ■■silpnėjime 

strėnų, kraujo valymo, nuo sluptiu- 
gy ligy, kosulio, put ruki mo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių U Lietavsa. 
Patarnavimas kaogeriausiaa. įvai
rios Šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistą prisionėiam Ir per 
paktą. Musą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

166 8ALKM STUMT, 
BOSTON, MASS.

t t
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Sveikata
*^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios H Analnmi* 
jos, Fiziologijos ir Hygienoe.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
KataaSXM.

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

SOUTH END HARDVVARE CO.
ald95 WASH1NGTON ST.. BOSTON

' 'neardoverst ELSTflTION

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLY.MPIA THEATRE BLOG, 
ROOM 22

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

k
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slapty ligų motery ir vyry, kraujo ir odoą. Kalbą len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mam. Avė, BOSTON, MASS.

Dėl iunvočią, žaizdą ir kitą akandalią 
MEŠKOS MOSTIS (Groblmlcio) 

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
akaaaaio j 2 sr 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSK1 & CO, Plyaurath, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir G YDO-bat aataotaT




