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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRA3T1S

Prcnamerata ■*<*■•:
Amerikoje ...............................  >2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur .................$3.60
Preaaaierata pusei metų:

Amerikoje ................................ $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................ |i.5O
Apskelbimų kainų klauskit lašku. 
Kreipianties su kokiai* nors reika
lais adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadnay, So. Boston, Mass.

KYNŲ-SOVIETŲ KUO 
PAVOJUS PRAŠALINTAS.

RUSAI SUTIKO DERĖTIS 
GERUOJU.

Iš abiejų bus paskirto* ko- . 
misijos visiems klausimams 

išspręsti.
Pagalios Rusija sutiko 

pradėti su Kinais derybas, 
nesilaikydama pirmutinių 
savo reikalavimų. Iš pra
džios Maskva reikalavo, 
kad kiniečiai tuo jaus pa- 
liuosuotų visus areštuotus 
bolševikus ir sugrąžintų pra
šalintą bolševikišką Rytų 
Kinijos gelžkelio valdybą. 
Dabar jau to nebereikalau- 
ja. Ir dabar yra vilties, kad 
ginčas dėl to gelžkelio bus 
išspręstas taikos keliu. Tuo 
budu tapo išblaškyti visi ka
ro debesiai. 0 tie debesiai 
buvo jau pasidarę labai 
juodi. Žinios lėkė iš Tolimų
jų Rytų viena paskui kitos 
apie susirėmimus. Iš vienos 
pusės buvo skelbiama, kad 
raudonarmiečiai jau kelio
se vietose įsiveržė Kinų te- 

..ritorijon, užėmė kelis mies
tus ir tt. Iš kitos vėl pusės 
pylėsi kaltinimai, kad bal
tagvardiečiai susiorganiza
vę Kinų pusėj daro užpuoli
mus ant Sovietų žemės. Bu
vo sakoma, kad Maskvos 
kantrybė jau baigiasi ir visa 
sovietų Rusija reikalaujanti 
karo. Buvo jau suskaitytos 
net ir armijos, kurios neva 
stovėjo iš abiejų sienos pu
sių ir laukė tik ženklo pir
mutiniam šuviui. Buvo skel
biamas skaičius kanuolių, 
karo orlaivių ir kitokių karo 
pabūklų, kurie žadėjo būt 
tuo jaus paleisti darban.

Bet štai, atėjo iš Maskvos 
žinia, kad sovietų valdžia 
sutiko pradėti su kiniečiais 
taikos derybas, ir tuojau? 
persimainė visos žinios. To
limuose Rytuose dabar jai 
visai ramu, niekas nešaudo 
niekas niekur nesiveržia ir 
visos tos karo spėkos kažin 
kur išnyko, kaip nebuvu
sios.

Pasirodo, kad žinios vi
suomet yra fabrikuojamos 
ir taikomos prie valdžių po
litikos.

KAIZERIO ŠVOGERIS 
YRA GERAS LEKAJUS.

Buvusis rusų šokikas Sub- 
kovas, kuris turi vedęs bu
vusio Vokietijos kaizerio se
serį, kunigaikščiutę Vikto
riją, dabar tarnauja Luxem- 
burgo restorane lekajum ir 
sakoma, kad labai gerai at
lieka savo pareigas. Resto
rano savininkas džiaugiasi, 
kad jo restoranas dabar 
esąs visuomet pilnas svečių, 
nes visi norį pamatyti, kaip 
kaizerio švogeris nešioja į 
stalus torielkas ir stiklus.

KARININKAI BĖGA IŠ 
AMERIKOS LAIVYNO.
Bostono “Evening Trans- 

cript” išspausdino Associa- 
ted Press žinią iš Washing- 
tono, kad Laivyno Departa
mentas esąs labai susirūpi
nęs dėl skaitlingų karinin
kų rezignacijų. Pastaruoju 
laiku tiek karininkų iš lai
vyno rezignuoja, kiek jų 
niekad pirma nerezignuo
davo. Priežastis aiškinama 
tuo, kad jiems mokamos 
mažos algos ir nesą paaukš
tinimų.
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BAŽNYČIOS GLOBĖJAS 
—BANKO PLĖŠIKAS.
Slatersvillės miestely, ne

toli nuo Bostono, nesenai 
buvo užpultas bankas. 
Užpuolikas buvo vienų vie
nas žmogus. Įnėjęs bankan 
jisai atkišo revolverį, nugąs
dino tarnautojus, pagrobė 
$3,000 ir pabėgo. Vėliau jis 
buvo areštuotas ir pasirodė, 
kad tai yra labai garbingas 
Uxbridge miestelio pilietis 
ir per 20 metų bažnyčios 
globėjas. Policija pas jį ra
do da $1,700 ir prie kaltės 
jis prisipažino. Jis vadinasi 
Carl G. Hockett.

COO“ut^tas’-^rė j 148 Varantai Strei-
Laikraščiai praneša, kad lderiams Areštuoti, 

nuo pereito kovo mėnesio/ . . . .
kaip ponas Coolidge neteko Manono mieste y, 
prezidento vietos, jisai gavo Carolinoj, 
jau $100,000 už savo raštus, te18™35 .1SNetik iis nasidarė “litera- areštuoti 148 streikuojan- 
tas ” bet ir jo pati gaunanti čius darbininkus iš Clinch- ^žių ptai^PtS ąudęklmfe. Jie kalti-
tus. Ponia Coolidge’ienė ir-*113.1111.^3?81^pe^un1V’.. s,1‘; 
gi pasidarė “rašytoja,” kaip.vjJ0 1S nnesteho policiją, - 
tik jos vyras pabuvo prezi-n ne. visuomenes rei ų 
dentu. Amerikoje “literatu” [žiurėjo, bet tarnavę tiktai 
gali būt kiekvienas, kurio kompsnijai. TąrP kitų jsa- 
tik vardas šiokiu ar tokiu į^3 areštuoti ir Amerikos 
budu pagarsėja. Net ir kum- Darbo rederadj^ orgam- 
štininkai rašo straipsnius ir '.zatonų Alfredą Hoffmaną. 
laikraščiai moka jiems ge- Į miestelį dabar pasauk tos 
rus pinigus. 4 kompanijos milicijos, tai 

mažas miesčiukas išrodo 
' ’ Kitaip

kapitalistai negali darbinin-
KARIUMENE KOVOJA kalP karo. laukas.

šiaurės vakarų valstijosemiškų gaisrai tiek išsiplėtė, non . kapelv"» gtnklals J“®5 
kad kovai, su jais dabar yra nuSaletl- 
siunčiama federalė armija.
Šiaurės Pacifico pakraš- ’ 
čiais iki šiol dirbo 4,000 vy-

VENGRUOS UNIVERSI
TETAI NEPRIIMA ŽYDŲ.

^n“’SUgSniSZ bet' jaugiau kaip 6,000 
tos spėkos pasirodė perdaug PLLL „2
menkos ir vien tik Wash- 
ingtono valstijoj ugnis nu
šlavė jau apie 50,000 akrų 
geriausio miško.

iš Vengrijos į užsienį, nes 
juodašimtiška Vengrijos 
valdžia nepriima jų į Veng
rijos universitetus. Visų ši
tų studentų tėvai dabar 
kreipėsi į švietimo ministerį 
su prašymu, kad priimtų jų 
vaikus į aukštuosius moks
lus namie.

LAIMĖJO $25,000 UŽ 
PLAUKIMĄ.

Pereitą sąvaitę Ontario 
ežere. Kanadoj, buvo kram
tomosios gumos fabrikanto 

rigley suruoštos 15 mylių 
plaukimo lenktynės, kurio
se dalyvavo keliatas iflietu- 
vių. Pirmutinę dovaną, $25,- 
000. laimėjo Edward Keat- 
ing iš New Yorko. Antrą do
vaną. §5.000, paėmė vokie
tis Vierkoetter (ištark: Fyr- 
keter).

ŽYDAI SUDĖJO SAVIŠ
KOMS PALESTINOJ 

$100,000.
Su žydais niekas nesusily

gins. Vos tik Palestinoj ara
bai pradėjo juos mušti, tuo
jau? i sąvaitę laiko jų vien
taučiai Amerikoje sudėjo 
jiems §100,000 aukų. O kiek 
Amerikos lietuviai sudėjo 
Lietuvos piliečiams, kuriuos 
fašistai persekioja?

Aliantai Susitaikė Dėl 
Vokietijos Pinigą Pasidalinimo.
NUBAUDĖ RUGPIUČIO' 
1 D. DEMONSTRANTUS.'

Už dalyvavimą komunis-Į 
tų demonstracijose Šančiuo-’ 
se rugpiučio 1 d., karo ko
mendantas daugumą daly- j 
vių nubaudė po 3000 litų' 
arba 3 mėn. kalėjimo. Kitus 
nubaudė mažesne bausme. 
Be to, atiduoti teisman M. 
Mileris ir Alf. Kleineris. Jų 
pirmasis kvietęs demonst
ruoti, o Kleineris turėjęs po 
skvernu vėliavą.

ANGLŲ UŽSISPYRIMAS 
LAIMĖJO.

Areštavo 150 Nuo
gų Duchoborų.

Kanados miestely Nelso
ne šiandien sėdi kalėjime 
150 rusų duchoborų, ir visi 
jie nuogi. Duchoborai yra 
tikybinė rusų sekta, kuri 
niekina civilizaciją ir ne
mėgsta drapanų. Rusijoj jie 
buvo persekiojami, tai atvy
kę Kanadon užsidėjo savo 
koloniją. Jie yra priešingi 
kariumenei, nemoka val
džiai mokesčių, nepripažįs
ta kunigų ir neleidžia savo 
vaikų į valdžios užlaikomas 
mokyklas. Pereitą sąvaitę 
kelias mokyklas duchoborai 
sudegino. Sąrišy su tuo bu
vo areštuotas duchoboras 
vardu Volosov. Likusieji 
duchoborai nutarė pakelti 
prieš tai protestą. Apie 150 
vyrų, moterų ir vaikų susi
rinko 15 mylių į pietus nuo 
Nelsono miestelio, nusiėmė 
drapanas ir visi nuogi pra
dėjo maršuot protesto de
monstracijoj į miestą. Poli
cija pasitiko juos da už mie
sto ir sulaikius jų parodą 
liepė apsirengti. Duchobo
rai atsisakė. Tuomet polici
ja visus juos areštavo ir su
sodino nuogus į trokus ir 
automobilius atvežė į Nelso- 
soną ir čia suvarė į kalėjimo 
kiemą. Paskui vienas trokas 
atvežė ir suvertė į kalėjimo 
kiemą visas jų drapanas. 
Bet duchoborai ir čia atsi
sako apsirengti.

Iki 30 birželio ateinančių 
metų bu* atšaukta visa 

aliantų armija iš 
Vokietijos.

Pagalios anglų atstovo 
Snowdeno užsispirimas Ha- 
agos konferencijoj laimėjo. 
Ginčas tenai ėjo dėl pasida
linimo tomis reparacijomis, 
kurias Vokietija yra priver
sta savo pergalėtojams mo
kėti. Anglijos darbiečių val
džios atstovas Snowdenas 
pasakė, kad jo vyriausybė 
sutinka panaikinti visas ka
ro skolas ir paliuosuoti Vo
kietiją nuo visokių repara
cijų, bet jeigu kitos karą lai
mėjusios valstybės griežtai 
reikalauja, kad Vokietija 
mokėtų, tai Anglija irgi turi 
gauti prideramą jai dalį. Be 

i to, Anglijos atstovas stojo 
užtai, kad laikoma dabar 
Vokietijoj aliantų kariume- 
nė butų kuo greičiausia at
šaukta, vokiečiams butų 
duota proga laisvai dirbti ir 
gyventi.

Jeigu su šitais teisingais 
musų pasiūlymais jus nesu- 
tinkat, pasakė Snowdenas, 
tai mums nėra reikalo sėdė
ti Haagoj ir gaišinti laikas; 
geriau uždarykim konferen
ciją ir važiuokim namo.

Bet konferencijos užda
rymas nepriėjus prie susita
rimo reikštų, kad reparaci
jų klausimas vėl pasilieka 
neišrištas, ir kad vėl niekas 
nežinos, kaip ilgai ir kiek 
Vokietija turi mokėti. O 
amerikiečio Youngo planas 
šitą klausimą buvo jau iš
painiojęs, reikėjo tik susi
tarti tarp savęs aliantams, 
kaip gaunamu grobiu pasi
dalinti.

Nenorėdami to plano iš 
savo rankų paleisti, aliantai 
galų gale susitaikė. Jie nu-

isileido Snowdeno užsispiri- 
i mui ir reparacijų klausimas 
dabar skaitomas jau užbaig- 

Itu. Iki 30 birželio ateinan
čių metų bus ištraukta visa 
aliantų kariumenė iš Parei- 
nės.

KVAILA MADA GRĘSIA 
MOTERIMS DŽIOVOS 

PAVOJUM.
New Yorko miesto svei

katos komisionierius Wyn- 
ne įspėja moteris, kad joms 
gręsia didelis džiovos pavo
jus, jeigu jos nemes savo 
kvailos mados marinti save 
badu, “kad figūra butų gra
ži.” Šita durna mada skriau
džia jų kūną, silpnina svei
katą ir ruošia geiausią dirvą j 
džiovai.
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Nelaimė Ant Jūrių.
30 mylių nuo San Fran- 

cisco miesto pereitos pėtny- 
čios naktį per didelį rūką 
ant jūrių susidūrė du laivai, 
vienas su keleiviais, kitas su 
aliejum. Pasažierinis laivas 
‘‘San Juan” nuėjo jūrių dug
nan. Kadangi beveik visi 
žmonės tuo laiku miegojo, 
tai išgelbėta vos tik 36 pasa- 
žieriai, visi kiti žuvo. Laivo 
kapitonas taipgi nuėjo kar
tu su savo laivu jūrių dug
nan. Nors jis galėjo išsigel
bėt, bet matyt, sąžinė jam 
neleido gelbėtis, kuomet jo

EAST CHICAGOS MA
JORAS AREŠTUOTAS.
East Chicagoj prohibici- 

jos agentai užleido anądien j 
savo tinklą ir sugavo 125 ( 
stambiausių žuvų, kurių 
tarpe buvo net pats mieštoj 
majoras Hale ir policijos metus reikėjo 4 akrų 
viršininkas Regan. Visi* bu- žemės, o šiandien jau nerei-.uciciuv jv
vo uždaryti kalėjiman ir ,kja nej vieno akro, užtenka įvežami žmonės žuvo. Žuvu-

SAKO, DABAR ŽMONĖS 
MAŽIAU VALGO.

Prieš karą žmogui išmai-

KETINA PABRANGINT 
LAIŠKŲ SIUNTINĖJIMĄ

Washingtone kalbama,:
j ___ _ __*•__• f_________ ____ j 9 _ . • I

kaltinami už sąmokslą va
ryti degtinės šmugelį.

trijų ketvirtadalių. Tai yra šių skaičius tikrai nėra žino- 
ne vien dėl to, kad šiandien imas, bet manoma, kacf jų 
žemės ūkis pakilo, bet ir dėl;buvo apie 80.
'to, kad šiandien žmogus: 
'mažiau valgo. Bendrai? 
į prieš karą žmogui reikėda-' 
iVO 400 svarų maisto me- 
x t o dabar užtenka 3401

WINNIPEGE SUDEGĖ
8 ŽMONĖS.

Winnipego mieste, Kana
doj, pereitą nedėldienį užsi
degė namas, kur gyveno ke-ltams, v o**u
lios šeimynos. Kadangi ug-' svarų. Taip sako vengrų1 
nis kilo iš apačios ir lieps- ekonomistas Arnold Daniel.i

I
nis kilo iš apačios ir lieps
nos užtvėrė išėjimą, tai 8 
žmonės ugny žuvo, o 10 ap
degė. Kai ugnis buvo užge
sinta, du lavonai buvo rasti 
ant geležinės lovos. Galimas j 
daiktas, kad jie sudegė vi
sai nepabudę iš miego.

Bendrai. KASDAMI ŠULINĮ RADO 
AUKSO.

Kasdami šulinį prie Alum 
ežero, netoli Worcesterio, 
Mass., farmeriai pereitą są- 

Įvaitę rado žemėj aukso. Ii ’ - - —

Plėšikai Nurengė 
62 Žmones.

Pittsburgho priemiesty 
Habermane 1 rugsėjo naktį 
penki ginkluoti banditai už
puolė naktinį kliubą, kur 
susirinkę 62 gembleriai lošė 
iš pinigų. Ginklus atkišę 
banditai liepė visiems su-

Kvarcas su auksu pasirodė 
šešių pėdų gilumoj. Apie bu
vimą toj apielinkėj aukso 
žmonių buvo kalbama da 
nuo indijonų laikų.

kad susirinkus gruodžio mė
nesy Kongresui, pašto vir
šininkas Brown reikalau
siąs pakelti laiškų siuntinė
jimo kainą iki 2 ir pusės, o 
gal ir iki 3 centų, kad 
žinus pašto deficitą, 
šiais metais busią 
$100,000,000.

suma- 
kurio 
apie

I

BERLYNO MAJORAS AT
VAŽIUOJA AMERIKON.

Didžiausio Amerikos mie
sto majoras pasikvietė į 
svečius didžiausio Europos 
miesto majorą. Berlyno gal-, 
va Boess šitą pakvietimą 
priėmė ir 14 šio mėnesio 
dieną jau bus New Yorke.

t

ARGENTINOJ DARBAI 
EINA NEBLOGAI.

Žinios iš Argentinos sako, 
kad dabartiniu laiku tenai 
darbai eina neblogai. Žiema 
tenai jau baigiasi ir ukinin- 
kai tuo jaus pradės dirbti pa-; 
vasario darbus laukuose.

KRUVINA TRAGEDIJIA 
ŠEIMYNOJ.

Billings, Mont. — Įniršęs 
dėl savo persiskyrimo su 
jauna žmona, mainerys var
du Benson nušovė ją, ; 
motiną ir tėvą, sužeidė jos 
brolį ir paskui pats persišo
vė.

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Renton, Pa. — Pereitą 
subatą anglių kasykloj čia 
įvyko sprogimas. 300 darbi
ninkų spėjo pabėgti, o 12 
skaudžiai apdegė ir dabar 
guli New Kensingtono ligo
ninėj. «'

CHICAGOJ SUSTREIKA- 
KAVO MUZIKANTAI. 
Chicagos muzikantų uni- 

turi 800 narių, pe- 
nedėldienį pradėjo 

Mes negrįšime pa- 
tol, pakol publika nepradės 
reikalauti teatruose tikros 
muzikos, pasakė unijos pir
mininkas.

DU VAIKAI ŽUVO 
GAISRE.

Bostono priemiesty Dor- 
ch estery pereitą sąvaitę su- 

____________ ' ' ’-------1 namas ir 
„ UPĖN.___________gaisre žuvo 2 maži Purnelių
Cambridge’aus policija vaikai, kurie miegojo ant

Fašistų Bomba 
Reichstage.

Vokietijos Reichstago stoti prie sienos pakeTtomis 
(parlamento) rūmuose pe- rankomis ir nejudėti. Pas- 
reitą nedėldienį sprogo kui du banditu susižerė nuo 
bomba. Nors piktadariai da stalų visus pinigus iškrėtė 
nesugauti, bet policija yra kliubiečiams visus kišenius 
įsitikinus ir visuomenė taip iškraustė visus auksinius 
mano, I 
bas. T , _____________
elementas, fašistai nekenčia ti du banditai stovėjo visą įeitą 

griebiasi nedoriausių šuny- šaudyt prie kiekvieno'jiem* 
bių, kad pridarius demokra- pavojaus. Kada kliubiečiai 
tinei valdžiai nesmagumų ir nusiėmė visas drapana* 
neduoti visuomenei ramy- banditai išbėgo laukan su- 
bės. ’ įsėdo į savo automobilių ir

.nudumė, nusinešdami $50.-
NUŽUDĖ ELEKTROS 000 gatavais pinigais ir KĖDĖJ ŽMOGŽUDĮ. Įauksintais daiktai
New Yorko Sing-Sing ka------------ — ch estery pereitą sąvaitę gu

lėjime 30 rugpiučio buvo; BOMA1-ĮMETĖ ŽMOGŲ degė trijų šeimynų namas ir
elektros kėdėj nužudytas; UPĖN. gaisre žuvo 2 maži Purnelių
John Farri, kuris pernai gir-! Cambridge’aus policija vaikai, kurie miegojo ant
tas būdamas užmušė žmogų ištraukė iš Charles upės vos viršutinių lubų. Tėvai su di- 
Syracuse mieste. Kalėjime gyvą darbininką vardu dėsniais vaikais buvo išėję į 
yra paprotys žudomiems Alex Durost. Jisai sako kad City Point maudynes mau- 
duoti paskutinį kartą valgyt jį užpuolė 3 bomai ir norėjo dytis: kada sugrįžo namo, 
ko tik jie pareikalauja, nors atimti pinigus, kurių jis tu- ugnagesiai jau baigė gaisrą 
retas jų valgo. Bet John rėjo kelis dolerius. * Prade- gesint. Tai turėtų būti pa- 
Farri buvo išimtis. Jisai už- jus jam gintis ir rėkti jie saiga ir kitiems tėvams, 
sisakė didžiausius pįetus ir sugriebę jį, Įmetę į Charles kad mažų vaikų nevalia vie- 
viską suvalgė. upę ir pabėgę. nų namie palikti.

ANGLIJOJ YRA 1,168,000 
BEDARBIŲ.

Londono žiniomis, Angli
joj dabartiniu laiku yra už
registruota 1,169,000 darbi- 

?r‘Įninkų, kuriems nėra vaisty
ki bėj darbo. Valdžia juos šel- 
ins pia iš iždo. Be to, darbo mi

nisterijos vedėja Margareta 
Bondfield padavė parla- 

n , n mentui sumanymą, kad vai-
rangomutė Reika* ka,?s:.k«ri.e. sukanka u me- 

_ ° tų ir išėję is mokyklos nega
lai! ja $25,000.

Peabody, Mass. — Žino
ma čia lietuvaitė Pangoniu- 
tė apskundė Mykolą Muką; BRAZILIJOJ PADĖTIS 
reikalaudama $25,000 uz 
prižado sulaužymą. Muka

da atgyti ir padėtis eina ge
ryn, nors labai lėtai.

GERĖJA.
Rio de Janeiro apielinkėj

Ii gauti darbo, taipgi butų 
mokama iš valstybės iždo 
pašalpa.

kad tai fašistų dar- daiktus, pinigus, ir ant galo t — 
Kaipo juodasimtiskas liepė visiems nusirengti. Ki- ja. kuri 

j i a* • Lri • « .« ---------visa • eita
demokratines respublikos ir laiką su ginklais, pasirengę-streiką.

kelis dide- 
Sudegė net

/

MEKSIKA UŽDARĖ KO
MUNISTŲ LAIKRAŠTĮ.
Meksikos mieste, rugpiu- 

čio 30 d. policija padarė 
kratą komunistų partijos 
spaustuvėj ir uždarė komu
nistų laikraštį “EI Mache- 
te.” Keturi komunistai, jų 
tarpe laikraščio redaktorius 
Gonzales Lorenzo, areštuo
ti.

KUNIGAS SUŽEISTAS 
SU MERGINA.

Palmer, Mass. — Pereitą 
nedėldienį netoli nuo čia 
kun. Douaiky važiavo auto- 
mobilium su mergina ir no
rėjo lenkti kitus automobi
lius. Gerokai ant gazo užsi
stojęs, jisai neteko kontro
lės ir jo mašina šovė nuo ke
lio į žmonių kiemą ir nune
šė visas gonkas. Dūšių ga
nytojas su savo mergina su
žeisti. _

yra turtingiausis Peabody ™mieste lietuvis ir ilgą laiką Prek-vba ir pramone prade- 
piršosi prie Pangoniutės ža
dėdamas ją vesti, bet pas
kui kažin kodėl ją pametė ir 
apsivedė su lenke. Pango- 
niutė yra pažangių tėvų 
duktė ir graži mergina, bet 
lenkė turbut geriau mokėjo 
p. Mukai prisimeilint.

Koretp,

SUDEGĖ 800 VIŠTŲ.
į West Mansfield, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
ugnis sunaikino 
liūs vištininkus.

[800 vištų.
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I apžvalga] t
KUR YRA DANGUS?
Tūli žmonės tiki, kad nu

mirę jie eis į dangų. O dan
gus jiems išrodo labai aiš
kus daiktas. Tie mėlyni 
skliautai, kur matosi saulė, 
žvaigždės ir mėnulis — tai 
dangaus grindys. Jiems ro
dosi, kad jeigu žmogus butų 
didesnis, jis galėtų pirštu 
“dangaus karalystę” pa

siekti.
Bet tai vra klaidingas ma

nymas.
Šiomis dienomis Kana

dos astrofizikos observato- 
rijos vedėjas Dr. J. A. Pear- 
ce darė Amerikos astrono
mų draugijos susirinkime 
Ottawoj pranešimą apie va
dinamąjį “Paukščių Kelią." 
Tasai šviesus takas, kuris 
nakties laiku matosi erdvėj, 
yra niekas daugiau, kaip 
spiečius įvairių žvaigždžių 
bei saulių. Astronomams tas 
senai jau žinoma, bet Kana
dos mokslininkas skaitė tuo 
klausimu paskaitą dėl to. 
kad tyrinėdamas “Paukščių 
Kelią” per penkeris metus 
jisai pastebėjo jame naują 
dalyką, būtent, kad tarp 
žvaigždžių tenai yra išsi
sklaidę kalcijaus debesiai. 
Šita medžiaga esąs pripil
dytas visas pasaulis. Šitą jis 
neginčijamai įrodo pasirem
damas šviesos spektru, kuris 
yra gaunamas analizuojant 
žvaigždžių spindulius per as
tronomiškojo spektroskopo 
prizmes.

Bet į šitą dalyką mes čia 
nesigilinsime. Mums čia inapi 
kiti faktai, kuine rišasi su 
Paukščių Keliu. Vienas tų 
faktų yra tas, kad prie to 
žvaigždžių spiečiaus, kuris 
sudaro Paukščių Kelią, pri
guli ir mūsiškė saulės siste
ma. Kitas faktas yra tas, kad 
Paukščių Kelias nestovi vie
toje, bet sukasi ratu. Kartu 
su juo eina ir musų saulė su 
žeme ir kitomis planetomis.

Darydamas apie tai prane
šimą, Dr. Pearce sako, kad 
šitoj kelionėj musų saulė ne
šasi po 180 mylių į sekundą. 
Taigi tokiu pat greitumu ir 
mes skrendame su savo že
me. Bet kelionė yra tokia 
ilga, kad padaryti vieną ra
tą ima 120,000,000 metų 
skrendant po 180 į sekundą. 
Ir visoj, šitoj, kelionėj mes 
niekur neatrimušam i dan
gų*

Taigi aišku, kad toji mė- 
Įypė, f - kurią mes matome 
nakties laiku prisėtą žvaigž
dėmis, i J * _
Tai yra niekas daugiau, kaip 
begalinė tuštuma.

komunistų laikraštis. Dvy-į 
liktame to laikraščio nume-į 
ry, antrame puslapy, apie 
“Rytojaus" vedėjus skaito
me štai ką:

“ •Rytojaus* žmogžudžiai ga
li tik pasidžiaugti, kad jų tar
pe jau figuruoja žinomas fa
šistų bliudlaižis Paliukas. Iš
laižęs likučius fašistinio Bal
so.’ nesenai besivobojęs ant 
pilvo prieš konsulatą ir sakęs 
graudingus pamokslus kun. 
Daknio garbei per klerikaline?

į iškilmes, šiandien Pal.-s-a.- sta
čia galva nusiršc tvarkyti 
smunkanti Rjte. u.' Naivu Pu
tų manyti. kac Pa?, ūsas taip 
staiga ir jau prasėjęs riki pa
sikeikė iš fašiste ; k-rzaonistą. 
Ne ir dar ne. Jū yna imagus 
be nugarkauku. sLužas.
kuris rapeja tcr.a. aaaae mato 
ką nors peiningesria. Dar rea
liau. jei pasakysime, kad per! 
Paltuką fašistinė žvalgyba sie
kia galutinai paimti 'Rytojų' 
sa o rankas. Faktų tam oega

tušninke. Lietuvoj buvai ark-; 
liavagis. Čia savo žmoną taip' 
pat norėjai parduot į namus 
paleistuvystėm, kuri vos spėjo 
nuo tavęs pabėgti. ‘Rytojaus’ 
redaktorius Striukis tebene
šioja sulopytą snukį, nes tar
naudamas Lietuvos žvalgyboj 
batlaižiu. užtad Skerpiejų kai
mo darbininkai sugavę pas 
Grigą taip sukaustė, kad prisi
ėjo pilvu šliaužti pas Lankeliš
kių kleboną ant perrišimo, štai 
kokie jus esat ir ką ąš trečiųjų 
teisme įrodysiu.

"Kviesdamas jus dienos] 
viešumon, trečiųjų teisman ir 
turėdamas įrodymus, iš anks
to sakau, kad jus visi ‘Ryto
jaus’ patamsės didvyriai esat 
fašistinės Liga Patriotika na
riai. esat banditai ir paleistu
vystės namų agentai.

"Iki pirmos <
■ s. m. aš lauksiu jūsų sutikimo 
: stoti trečiųjų teisman.

“Antanas Zidelis.”
i Tai ve, iš kokių elementų 
susideda tie žmonės, kurie 
turi drąsos šmeižti socialis- 

jtus! Gal Brooklyno “Lais
vė” malonėtų šitą Zidelio 

Į laišką perspausdinti savo 
1 skiltyse? Juk čia tiek daug

KELEIVIS No. 36. Rugsėjo 4 d„ 1829.
vijos te >nia,’ — kad butų pro
gos paKv ii Macdonakįą ir ki
tus Angh s Darbo Partijos 
vadus k uos darbininkai pa
stalė p’> ' aidžios vairo. Ko
munistą. eluot ir publiką ap
gaudinėt .esisarmątija. Jie iš 
to ‘darbo gyvena.”

Ištiesti. Maskvos vuode- 
gos daugiau koiioja ir šmei
žia Anglijos darbininkų vy
riausybę. negu jie kolioda- 
vo buvusią reakcininkų val
džia. Ir jie vadina save ------ - - .»»

ruoti valdžios organą “Lie
tuvos Aidą” ir įsirašyti į ko
kią nors “patriotišką” < 
nizaciją. Šitokie žmogii 
tikisi paskui gauti kokiai 
nors tarnybą ir būdami “pa
triotais” smagiai sau gyvena, 
susėdę apie bonką degtinės.

v

e LIETUVOS SODŽIUS
T"

[“darbininkų draugais!
I

KODĖL jie tingi
niauja?

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad Lietuvos inteligentai 
vra sugadinti žmonės, ir 
kad jų sugadinimo kaltinin-

lo c-aug. Paliuko ir dabartini* Įdomių dalykų apie jūsų ta- 
ir pirmykštis veikimas kehuo- voilščius.
se frontuose aiškiai tą rodo. 
Dar tuo laiku, kai Paliukas su 
konsulu važinėjo po Argenti-

ŠMEIŽIA ANGLUOS 
DARBININKŲ VALDŽIĄ, 

m gCll LI“ j

nos lietuvių kolonijas organi-t Komunistai jau pradėjo 
zuodamas fašizmą, tuo pačiu ■ rėkti, kad Anglijos darbie- 

k™j__j__ oiii valdžia “nardavnsi” Ira-metu jis bendradarbiauja poli
tiniu emigrantų spaudoj ir čia 
leidžia provokatoriškus gan
dus. kad buk tai M. Sleževičius- 
jam siūlė 50.000 dolerių nuver-

Lietuvos sodžius yra toks į Lietuvos sodžius buda- 
?enas ir rambus, kad gyve-.mas toks rambus išsaugojo 
nimo naujoviškumai neran-! 
la jame vietos. Tokia Lietu
vos sodžiaus ypatybė.

Kelios dešimtįs metų at- 
?al Lietuvos sodžius buvo 
conservativus ir dabar lai
kosi tų pačių vadelių Dėka 
am nerangumui išlaikė lie
tuvišką kalbą ir tautos gy
vybę. Lietuvos bajorai ir 
miestiečiai labai skiriasi nuo 
sodiečių Jie taikosi prie gy
venimo srovių: vieni sulen
kėjo, kiti pasidavė rusų įta
kai. Dabar jie vėl sulietuvė- 
jo ii- tikram lietuviškam so
džiui skelbia dirbtiną lietu
viškumą, policijos ir cenzu
os palaikomą. Labai keista: 

<ą sodžius išlaikė amžiais, 
aukomis augino ir gynė, 
šiandien jam darosi neaiš
ku.

Ar gi gali rastis tauta, ku- 
ioje kiltų tautos kultūra 
jrie tokių sąlygų, kaip Lie- 
uvoje? Tautos kultūra gali 

Kilti tik jos pačios ugdoma, 
:r ji gali būti tvirta, pastovi, 
atspari. Lietuvoje visai ki- 
laip. Kultūrą ugdo “tauti
ninkai.” Kultūrą saugoti 
nuo nukrypimų pavesta po
licijai. Bet policija Lietuvos 
kultūros nepakels, o tik de- 
generuos.

Ar policija ir fašistai gali 
būti kultūros kėlėjai Lietu
voje? Ne. Tik pati tauta tu
rėdama laisvę tą viską at
sieks.

Lietuvos sodžius, neturė
damas laisvės, negalėdamas 
kilti kultūroje, daro net 
klaidas tokiuose dalykuose, 
nuo kurių nukenčia jo eko
nominė būklė.

Nors šiandien turime ne
mažai žemės ūkio specialis
tų ir jau atatinkamos litera
tūros apie žemės ūkį, bet 
visgi žemės ūkio kultūra ga
na silpnai kyla. Tam yra 
priežasčių, kurios trukdo 
liaudžiai šviestis. Be to, mu
sų sodžius yra labai konser- 
vativus. šias priežastis gali 
išsklaidyti tik plati tautos 
laisvė.

Sukurus nepriklausomą 
valstybę. Lietuvos vyriausy
bė ėmė rengti kadrą žemės 
specialistų kurie keltų že
mės ukį. Ir šiandien jau tu
rime teoretiškai parengtų 
specialistų

Nors* ūkininkai ir lankosi 
i agronomų paskaitas apie 
žemės ūkį, bet gretai už
miršta specialistų patari
mus ir laiko geriausia ūkio 
kultūra, kuria jų seneliai ar 
tėvai savo ūkį vedė. Ką ag
ronomai aiškina, musų ūki
ninkui lieka neaišku. Pasi
rodo, kad musų ūkininkai 
nėra tinkamai išsilavinę. 
Kai ūkininkas nėra pakan
kamai pribrendęs prie moki 
slinės ūkio kultūros, tai nie
kais eina ir geri agronomų 
norai. _

Vieni teoretiški agrono
mų darbai labai mažai vei
kia. Jeigu butų apylinkėse 
kultūringų ūkių tai gal tuo
met sparčiai kiltų ūkio kul
tūra, nes ūkininkas įtikėtų.) 
agronomų kalbas ir viską 
pamatytų pačiame gyveni
me.

Ir ištikrujų kokiuo auto-

tautos brangenybes, bet kad 
jis nenori pereiti į kultūrin
gą ūkininkavimą, tai pagirti 
jo negalima.

Pirmiausia musų sodžius 
turi suprasti mokslą. Kuo
met supras mokslo svarbą, 
tai dedamos vyriausybės 
pastangos neis niekais. Bet 
tam reikalinga pilna spau
dos laisvė. Reikia, kad ap- 
švietą keltų inteligentija, o 
ne policija su žvalgyba.

P. parkaitis.

Ii Šato Psichologija 
Abba /MAdAtu*
' Nesigilindami j moksli

nių bandymų smulkmenas, 
paduodame keletą išvadų, 
Kurias toje srityje padarė 
Amerika.

Asmenys apdovanoti ge
ra atmintim paprastai turi 
sveiką protą.

Gabumas atsiminti kor
tas lošime nesijungia su ga
bumu atsiminti skaitlines ir 
veidus.

Trys, keturi asmenys iš 
šimto neatskiria raudonos 
spalvos nuo žalsvos; tą tru
kumą turi dažniau vyrai, 
negu moterys. Dvylikos me
tų vaiko* proto pakanka au
tomobiliui valdyti, bet šim
tai, tukštančiai suaugusių 
asmenų to nesugeba daryti.

Geriausis mokytis laikas 
yra tarp 16 ir 25 metų, bet 
gabumas prie mokslo 40-ais 
gyvenimo metais yra ne
daug mažesnis už tą, kurį 
asmuo turėjo 20-ais savo 
gyvenimo metais.

Smegenų dydis bei gal
vos forma beveik neturi Įta
kos žmogaus gabumams, 
bet chemiški kraujo skirtu
mai gali turėti Įtakos į ga-j 
bumą.

Kažkurie asmens tegali 
sušerti kairia ranka per pu
sę minutės tik 20 kartų, kiti 
gi per tą pati laiką 225 kar
tus.

Bendra inteligentija di
dėja iki 18 metų.

♦ _ - _
dienos rugsėjo' kė yra nepritaikyta prie gy- i 

venimo reikalavimų mokyk- 1 
la.

Dabar lygiai tą patį kal
ba “Žemaity” tūlas Dyža: i 

“Mokykla turi jaunuoliui ■ 
padėti atrasti tiesos ir išmin
ties kelius. Mokykla turi dar 
jauną inteligentą pripratinti : 
drąsiai už tiesą kovoti, pamilti 
ją. O ar taip yra musų Lietu
voje? Čia iš pat mažens tėvai , 
vaikui užkabina rąžančių ant 
kaklu, o mokykla protaujan
čius mokinius iš mokyklų išva
ro. • v

"Imkim pavyzdžiu Tauragės 
Mokytoju Seminariją. Daug 
iš čia mėtoma mokinių, daug 
kam elgesio laipsnis mažina
mas tik vien dėl to. kad moki
nys atrandamas laisvesnių pa
žiūrų ir mokytojų įtariamas 
‘bedieviu’.*’
Tarp mokytojų ir moki

nių nėra jokių ryšių Moky
tojai, senojo raugo inteli- 
ligentai, >kaito sau per žema 
draugauti su “pienbur
niais.” Mokytojas tenai ne 
draugas, ne auklėtojas, bet 
žandaras, kuris moka tik'

I

IŠ NETOLIMOS 
PRAEITIES.

Sunkus buvo musų žmo
nių gyvenimas patekus sve
timųjų vergijon. Ypatingai 
jis pasunkėjo baudžiavos 
laikais rusams užviešpata
vus musų krašte. Buvo tada 
dviejų luomų žmonės — be-. 
teisiai baudžiauninkai ir vi
sagaliai bajorai. Ne teisė, 
bet žiauri prievarta gyveni
mą tvarkė. Antausių skal
dymas ir plakimas — Įpras
tas kasdieninis anuomet bu
vo reiškinys. Rykštėmis ta
da plakdavo visur, namuo
se, mokyklose, tvartuose, 
kareivinėse, miestų aikštėse 
iš turguose. Kirsdavo iki 
dvylikos tūkstančių kirčių. 
Lazda prieš 80 metų, kaip 
pastebi to laiko žmonės, bu
vusi rusų kultūros veiksnys. 
Tuomet kariuomenėj reikė
davo 25 metus tarnautu 
Tuometinėj Rusijoj geležin
kelių beveik nebuvo. Paim
tas kariumenėn vyras turė
davo Į paskyrimo vietą išti
sus metus ir ilgiau eiti. Ka
riumenėn išeidavo jaunas 
vyras, o grįždavo visiškai - 
pasenęs. Tai būdavo nepa
prastas, retas atsitikimas. 
Grįžusio žiūrėti rinkdavosi 
iš tolimiausių apylinkių 
žmonės, kaip kokio stebuk
lo. Tarnyba, rašo N. Vran- 
gelis, — buvo ne tarnyba, 
bet katorga. Iš kareivio dau
giau reikalavo negu norma- 
liškas žmogus gali įstengti. 
Žmonės į kareiviavimą žiū
rėdavo su pasibaisėjimu. O 
paimtąjį kariuomenėn lydė
davo kaip neteisingai nu- 
smerktą mirti. Kiekvienas 
jaučiąs būti kariumenėn nu
skirtas vyras visaip vengda
vo, slapstydavosi ir dažnai 
po 20 slapstymosi metų bū
davo sugautas. Dažnai žem
valdžiai arba ponai skirda
vo reikalaujamą skaičių, pa
tys parinkdami netinkamus 
sau žmonėse tingnius, ligo
tus ar kitokius. Ligi paskuti
nės valandos niekas nežino
davo, kas šįmet paskirtas 
kareiviauti. Nuskirtuosius 
tijūnai užklupdavo iš nety
čių, surišdavo ir kad nepa
bėgtų, geležiniais pančiais 
surakindavo arba į kalades 
įkaustydavo. O kad toks 
“naujokas” sau galą nepasi
darytų, prie jo pastatydavo 
sargą. Prie tos gryčios, ku
rioj būdavo laikomi surišti 
ir sukaustyti “naujokai,” su
sirinkdavo viso kaimo žmo
nės. Vidury girdisi riksmas, 
keiksmai, o prie namų mo
terų, žmonų ir vaikų dejavi
mas ir graudi rauda.

Nuskirtųjų kariumenėn iš
vežimas dar būdavo ^ati
desnis. Surištieji ir sukaus
tytieji spiriasi, kada juos į 
vežimus velka, ir mėgina iš- 

Kartais pasitaiko kultu- trukti, bet jėga tempia ir su- 
i vežimuosna surištus

čių valdžia “pardavusi” ka
pitalistams 500.000 audėjų 
Jie tvirtina, kad Macdonal- 
do arbitracijos teismas lie
pęs streikuojantiems audė- 

' i” 6 ir pusęūmui Voldemaro vyriausybės.! "nusimušti
Į so_ nuošimčių algos. Ir prasi-Nevykus Paliukui Įlysti 

cialistų politl emigrantų eiles, 
nevykus su kruvinuoju fašiz
mu. tas pats Paliukas išlenda 
■Rytojuje' su sieksniniu paku- 
tos laišku. Rytoj iečiai jau se
nokai 'būdami žvalgybos Įtakoj 
ir savo esmėj visokio brudo 
rinkinys. Paliuką priima iš
skėstomis rankomis.“

Taigi, jeigu jau “Laisvei” 
tai rupi darbininkų organi
zacijų švarumas, tai tegul ji; 
pasižiūri į savo gardą. Ji 
pamatys tenai antrą Eugė- 
jaus tvartą.

i

ARGENTINOS SOCIALIS
TO ATSAKYMAS KO

MUNISTAMS.
Pasirodžius spaudoj ži

nioms. kad Argentinoj orga
nizuojasi lietuvių socialistų
sąjunga, argentiniečiai ko-: 
munistai pradėjo šmeižti 
jos iniciatorius. Komunistų 
vadas Baltušninkas šlykš
čiausiu budu išniekino An
taną Zidelį, kuris pasirašė 
kaipo vienas socialistų są- 

nėra 'ioks'*dancTis isumanytojų.. ? - . j nėra jok. /langus. Taigi dabar A. Zidelis pa
gurini skelbė komunistams šmeiži
mai- kams atvii?ą laišką Argenti-begalinė 

plaukioja žvaigždžių 
jadai.

Kada 
prieš save šitokius faktus, 
tai savaimi kįla klausimas: 
Kurgi yra tasai dangus, ku
rį kunigai pardavinėja tam
siems žmonėms?

“LAISVĖS” RAŠYTO- 
JAMS PASISKAITYT.
Nesenai “Keleivy” tilpo 

pranešimas, kad Argentinoj 
organizuojasi lietuvių socia
listų sąjunga. Brooklyno 
“Laisvė” tuojaus prie šito 
pranešimo prisikabino ir iš- 
koliojo tuos žmones, kurie 
pasiskelbė socialistų sąjun
gos sumanytojais. Ji išvadi
no juos “šmugelninkais,” 
“skebais” ir net “žvalgybi
ninkais.” Ant galo pridūrė, 
kad Argentinos komunistų 
organas “Rytojus” apsau
gos Argentinos darbininkus 
nuo “fašistiškų agentų.”

Bet kokie žmonės veda 
“Rytojų?” “Laisvė” juos va
dina savo draugais, bet jų 
praeities neskelbia. Taigi 
tepasiskaito “Laisvės” re- 
daktorėliai, ką apie jų drau
gus iš “Rytojaus” pastogės 
rašo “Darbininkų Tiesa,” 
fcrip Argęntino§ lietuviu

žmogus pastatai
nos lietuvių spaudoj, šauk-; 
damas juos trečiųjų teis
man. Jis apsiima teisme su-1 
griauti visus komuništų 
šmeižtus ir da įrodyti, kad' 
patįs komunistai yra nešva-: 
rios reputacijos žmonės. Jis 
sako:

“Aš apsiimu valdžios paliu
dytais dokumentais Įrodyti, 
kad tu. niekingas Baltušninke. ‘ 
tikrai esi paleistuvystės namu 
agentas. Už šita šlvkštu ama- 
tą pernai buvai areštuotas Re- 
tiro aikštėj ir nuvarytas i ko- 
misariją, kur buvai lazdomis 
mušamas. Kcmisarijoj tą su
rasime. Paskui kas nežino, kad 
dabartinis ‘Rytojaus’ redakto
rius Striukis tikrai buvo ir da
bar dar figuruoja Liga Pat
riote ka sąrašuose. Tą trečiųjų 
teismas taip pat suras. Manau, 
kad tu, Baltušninke, dar neuž
miršai seanso prie banko du
rių, kur iš lietuvaitės Antosės 
(pavardę teisme paskelbsiu) 
pavogei 200 pesų ir pabėgai, o 
kur Kastutė, kur kitos, kurios 
šiuo tarpu turės paaiškėt. Kur 
dar tokia tavo rytojinė etika, 
kai žabalą senelį elgetą, kurį 
Lietuvoj vedžiojai po atpus-' 
kus, įstūmei Nevėžio upėn..? 
Spaudoj skamba, kad tu, Bal-1

manę šitokį melą, komunis
tai koiioja Anglijos darbie- 
čius "užkerėtais kapitalis
tų lekajais.”

Išparodydamos, kaip ko
munistų spauda klaidina ši
tokiais rašymais darbinin
kus. “Naujienos” sako:

"Čia ne tik skelbiama nesą
monė apie kokį ten arbitraci
jos teismo nuosprendį, kad au
dėjai turį patys sau ‘numušti’ 
algas, bet atkartotinai tvirti
nama aiškus melas, kad tas ar
bitracijos teismas buvęs pa
skirtas valdžios. Visi, kas skai
to laikraščius, žino, jogei arbi
tracijos komisija, kuri svarstė 
Lancashire'o audėjų su darb
daviais ginčą, nebuvo valdžios 
paskirta. Komisiją sudarė dar
bininkai ir darbdaviai, kiek
viena pusė paskirdama į ją po 
du savo įgaliotiniu, o šie ketu
ri. bendrai susitarę, pasiskyrė 
penktąjį komisijos narį, ku
riam tapo pavesta pirmininko 
vieta.

“šitokiam arbifratorių ko
misijos sudarymo bude nėra 
nieko nepaprasto, nes iš tiesu 
beveik visuomet tokios komi
sijos būna taip sudaromos. Bet 
komunistų šlamštas tauškia ] kaltininku.” Geriausis bu- je srity.
(dagi savo redakciniam, straip-Į das nuo tokio įtarimo apsi-. Kiekvienoje srity gabiau- 
snyje!) apie ‘valdžios arbitrą- saugoti — tai užsiprenume- sias asmuo yra nuo trijų iki 

.keturių kartų gabesnis už 
i negabiausi- Asmuo labai ga- 
I bus vienoje srity gali pasiro- 
’dyti niekam tikusiu kitoje. 
’ Puikiausiu pavyzdžiu gali 
būti garsus matematikas La- 
place, kuris paskirtas Napo
leono į aukštą valdišką vie- 

itą pasirodė visai netikusiu 
valdininku.

| Iš keliolikos paduotų iš
vadų seka, kad žmogaus 
prigimtis priklauso prie da
lykų, kurie sunkiausiai duo
dasi klasifikuoti, gal būt to
dėl ji ir pasiliks įdomiausia

kelti savo nosį ir peršekiotiJ' Daugu™, vaikų atskiria 
Torlei visai nenuostabu. auksturna genau uz

sako -žemaičio” rašytojas, suaugusius. Smegenų nar- 
kad išėję iš mokyklos jauni <1* lal senstant. Apie
inteligentai Lietuvoje tingi-.JI trukumas gali 
niauja, nes- 100 Daugiau-

“Jie neturi laisvesnių sąly
gų dirbti, neturi galimybės ge
rai prisiruošti gyvenimui. Va
dinasi. jau pati mokykla sten
gėsi išauklėti daugiau karje
ristų žmonių, kurie savo ‘pa-j 
klusnumu* iš mokyklą tvarkan-i 
čių asmenų malonės įstengia 
įsigyti. Mokiniai neturi lais
vesnių pažiūrų organizacijų. 
Mokinys mokytojų nuomone!
yra tas geras, kas ‘bedieviškas’; . • »ievų a.Hizius uervus nei
knygas neskaito, o vieton Jy.itak^ t vaik(, gabumus, 
kapehono uždėtas pareigas gey Gabi‘ausiu šeimynoje va? 

ne"‘ i ku esti paprastai vyriausias.
Dabar da reikia ir fašis- . Gabumo atžvilgiu vyrai tarp 

tų uždėtas “pareigas” nešti.'savęs skiriasi daugiau negu 
Ir todėl jaunas inteligentas moterys. Beveik kiekvienas 
šiandien dreba iš baimės,1 žmogus gali su vidutinišku 
kad neįtartų jį esant “pleč- pasiąekimu dirbti bet kurio- 

’ kaltininku.” Geriausis bu- ie srity.
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Tai yra viena priežastis—ir tik viena prie
žastis—dėl nustebinančio pardavimo Bud- 
weiserio Barley-Mah Syrup. Daugelis iš 
musų nori geriausio už pinigus—ir nieka
dos nepasitenkins su bile kuo menkesniu. 

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Dadėt skonį ir mais
tingumą duonai, kė- 
kam-.. pyragaičiams, 
donecams. etc„ var
tok Bud weiscr- Malt 
Syrup į jus kepimus. 
Parsiduoda groser- 
nės«« ir pardavėjus 
visur.

Budweiser
Barley-MaK Syrup

*

t •
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šia tuo metu kenčia atmintis 
f ir iniciatyva.
| Studentai turi didesnius 
matematiškus gabumus už ; 
studentes.

Moteris turi geresnę at
mintį, negu vyras. Mergai
tės bendrai mokosi geriau 
už berniukus. Inteligento 
europiečio protas vystosi 
maž daug dviems metais ! 
pirmyn už inteligento negro. 
Tėvų amžius berods nedaro

■ visokių bandymų ir studijų ritėtu gali būti žemės ūkio 
sritimi specialistas, kuris kalba

I Fabrikai, pramonės įmo- aPįe . ,kulturįnT^’. .Pelningą 
ries ir prekybos bendrovės!^) is knygų? Ūkininką) yra 

'dar naudojasi vadinamos .tokie konservativųs, kad ko 
Į psichotechnikos patarnavi-,savo . akimis nemato, tam 
mais, kurios uždaviniu yraineti*i- 
nustatyti žmogaus gabumus^nusuuyil gauuinuf. .--------—- r  ---------...—. ”
bei palinkimus prie to ar ki-.nngų ūkių kurdj savininkai meta 
to darbo. Senosios psicholo- yra aukšti valdininkai. Bu- kaip kokius gyvulius. Veži- 
gijos dogma, kad dvasiniu f^am‘ tvirt’ finansiniai, jie mus saugo lazdomis gink- 
atžviįgiu žmonės yra visi ly- ^lia ūkio kultūrą iš kišenės, Į luoti tam tyčia nuskirti kai- 
gųs, užleido vietą naujosios 0 ne paimto žemės pelno.Įmiečiai. Sujudėjus vežimui 
psichologijos pradui, kuris I tokius ukius ūkininkai žiu-jdar didesnis prasideda išva- 
skelbia, kad visame pasauk n skeptiškai. Esą, kiekvie- žiuojančių klyksmas ir širdį 
ly nėra’ dviejų vienodų as- nas mokėtų ūkininkauti, jei- verianti rauda pasilikusių 

įmenu J. Dk. gu kišenės butų pilnos. [artimųjų.

v » / i
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WORCESTER, MASS.
Vietoj Feletono, cikras 

atsitikimas.
Vienu karštu dzienu, kaip 

įkaito visų kupros, įkaito ir 
mano. Visi pradėjo iš namų 
krausticis: vieni ant parkų, 
kiti i vandeni. Nutariau ir aš 
atviedic sava kupra kur 
nors parke. Ale manau sau, 
reikė pasijimc kokią nors 
gazietą. Užsukau pas pažįs
tamu Antanu Katkausku, 
ba jisai prilaiko visokių ga- 
zietų iš Lietuvos ir Ameri
kos. Kaip tik priėjau prie 
kromo gonkų, tuoj girdžiu, 
kad gieda, tai gieda: “Mu
du du broliukai, musų neže- 
noti” ir tt. Paspirkau “Ke
leivi,” “Vėplų” ir “Vapsų,” 
ir klausiu, kas gi dabar taip 
gieda? 0 jis man paporino, 
kad Vanagaitis. Aš visur jo 
išjieškojau ir niekur nera
dau. Cik radau šėpų, o ant 
šėpos cekilas sukas... Na, ir 
išėjau nesužinojęs. Cik man 
dinge į gaivu, kad Vanagai- 
cis, šėpoj užsidaręs cekilų 
suka ir gieda. Na, manau 
sau, kat tu man nesirodei, 
paskavojei nuok mani, aš 
tau marguci nerašysiu už 
tai. Ir man bekapent į par
ku, suseinku senovinį mano 
pažįstamu draugu iš krą- 
jaus. Mes dar kartu Varė
noje ant palegono kulkas 
rinkome. Jis dabar vadinasi 
Benny Kukas. Ogi žiurau, 
kad priskrovis visokiu ga- 
zietu, ir “Velnią” “Nelais
vėje” Įsukis ir kišeniun įki- 
šis. O cik koki skarmolu ran
koj nešdamas žiuri ir studi- 
joja. Mat, nepadzivikit, ba 
drukotos gazietos skaitic 
nemoka. Sakau aš jam 
“Alau” Beniuli! O jis akis 
cik kilse! Sakau, kur bėgi 
teip, kad net užupencei į 
labom muša? O jis man sa
ko: Mus, komunistus, paci- 
ko nelaimė. Kitaicai prieš 
musų tavoriščius sukilo ir 
net železnu gelžkelį užgrie
bė. Tai macik, kokis drąsu
mas tų čainų. Tai dabar bė
gu pas Jankelį iš Varėnos, 
pas Ilgų Mocejų ir pas Juk- 
šiu. Jie kaip labai mokyti, 
tai pienus išdirbs, kaip tuos 
kitaicus suplėkę.” Teip ir 
atsiskyrėm tų vakarų. Ryt 
dzieną žiuriu, kad Benny 
Kukas jau su plakatom, ir 
telegramais visus kviečia 
ant manebrų į “Apšviestos 
rankovės” parką. Visiems 
užsakyci makabilei, f ordai 
ir kumelaices, kas ką gali 
pagrėbė ir pribuc. Na, ma
nau sau, ir aš važiuosiu pa- 
sižiurėc, kaip komunistai 
manebravos. Nuvažiavis 
žiurau, komunistai tik plau
kia, kaip Alvite ant šventos 
Onos. O manų pažįstamas 
Benny Kukas kad atjoja ant 
pačio Liuciperiaus; nulipis 
paleido ganicis. Apie 4-tu 
valandų po pietų susradau 
savo kurną. Na, sako, eime, 
nuos čebrelių su ridzikų 
skiscimu išsigersim. Mano 
kūmas mane ir vedasi. Intė- 
jom į tokį didelį skiepu. 
Maniau, kad če pakovoti 
Egipto karalei, o gal ir mes 
atrasim kokio “Tutenkamu- 
no” kapu. Alie intėjus į ki
tu kamarku, žiuriu, kaip 
silkių bačkoj—visi' manebra 
voja: kas atbulas, kas pir
myn, kas į šoną. Mano kū
mas paklausė vieno proleta
ro, ar ne možna butų gauti 
nuors čerkuci nuok čebrelių 
ir ridzikų skiscimo nuo gum
bo pakilimo. “Alie kur tau, 
drauguci!” atsakė jis mums. 
“Jau dvi valandos kaip mes 
paeis pasnikavojam. Cik de- 
šimte galionaicių turėjom, 
tai kaip už ausies išmecėm.”

Na, kūmai, sakau, eime. 
Išeinam. Ogi žiurau, kad 
motkų bončius sustatytas 
ant gonkų prie sienos, ir 
koks vargonininkas taiso 
jas. Kaip cik vargonininkas

Įskripku sutaisė, kaip atlėks 
(keletas mažyčių, vienas šau
kia: “Mama, kelnias užsek; 
kits, mama, papo noriu; 
trečias dar vėl ko.”

Vargonininkas palaukis 
10 minučių, sako: reik per- 
organizuot kantorius. Bet 
sviete tu mano, tų vaikų ir 
necerplivastis I Atsiprašant 
god nu asabų, lig tie nera- 
liuoci sutvėrimai. Ir nedavė 
mocinoms pakantorkauc. O 
kaip vargonininkas surikta- 
vo kontorkas, kaip užtraukė 
apie revoliucijų, kaip išsi
gąs Benio kumelys, tai cik 
pūkšt, in Konsigmo ežero 
leiką. O viena moteris pri
traukus čebrelių skiscimo 
turėjo ketumicines akis: 
mislino, kad žmogus prigė
rė — pradėjo rėke, o komu
nistai bėgioc ir pas policiją 
telefonuoc. Policija atvažia
vus tris dienas jieškojo Ben
ny Kuko ir nerrado. Tai pro
letarai dabar vaikščioja nu- 
laidi nosis, kad negavo nu- 
šauc kinčiko ir Benny Ku- 

! ko kumelys pabėgo.
Jievos Vyra*.

f
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SCRANTON, PA. 
Mirė Jieva Labanauskienė.

Rugpiučio < <»• po tiur..- 
pos ir sunkios ligos inii e 1.: - 
banauskienė.. Amžiaus, ve
lionė turėjo 42 m ;

i • • i • j ' . tris mažus vaikučius ir vyrd. rugpiučio ir praleidau te- nuiiuditne. Vėl

vežė tenai į lietuvių parapi- 1 
jos pikniką ir supažindino ^XrSkė? mžiaTš^veno reikalingai laiko ir netrak- 
su lietuvių klebonu. Pikm-;? iJ.-* ūvtv kitame a«rhn nana-
kas buvo neblogas. Įdo- ------
miausia man buvo tai, kad *
girtų visai nesimatė, — Palaidota su 
stipraus alaus buvo į v; 
ir policija nieko neužkabi
nėjo.

Žmonės, matyt, dirba ir 
neblogiausia uždirba. Bet 
merginoms ir moterims dar
bų nėra. Kiekvienas čia gy
venantis lietuvis nori pama-- 
tyt “Ameriką,” tai yra Jung
tines Valstijas. Jiems tenai 
rodosi, kad šitoj pusėj sie
nos Dievas mėto iš dangaus 
keptus karvelius, kaip kitą
syk žydams Palestinos ty
ruose. luuvev —-- —

Kanadoj lietuviai dabar (lietuvių kalbos žinojimo, kas 
gyvena taip, kaip Jungtinė-ineatątinka tikrenybei. Kad 
se Valstijose gyveno 25 me-P*ačioji visuomene, skaitan- 
tai atgal. Subatoj jie prisi-įti “Keleivį, neįgytų klaidm- 
perka alaus ir degtinės, o £os nuomonės ^apte Hamil- 
nedėlioj parduoda savo sve-į 
čiams ir ima brangius pini
gus.

Toronto yra labai gražus 
miestas. Tenai yra dabar 
tarptautinė paroda.

meriką ir apsistojęs Buffalo Jap\atliko ligonines tarnau- 
mieste pamačiau labai daug ® Sėtuvių kalbos
girtų. Tai reiškia, Amerikos pezl^o, todėl ir pasitaikė 
prohibicija. Šlapioj Kana- korektūros klaida, uz kui įą 
doj girtų nesimato, o čia pil- korespondentas plusta ma
na. Ištiesų, niekur tiek daug ne" .^s budu negale- 
girtų aš nesu matęs, kaip ragto iškraipyti ir pa-
Buffalos mieste. skaičiau taip, kaip buvo. Is

J. M. Wa**eII. 'įo vieno žodžio, nors jis ir 
butų klaidingai perskaity-

I - -- - - - -
Į v. - .. 
po žinojimą.

PO KANADĄ PASI
DAIRIUS.

“Sausoj” Amerikoj daugiau 
girtų, negu Kanadoj, kur 

nėra prohibicijo*.
Nuvykau į Montrealą 10

AKRON, OHIO.
Prakalbo* kun. Mockui. 

Socialistų piknikas.
Rugpiučio 11 dieną SLA. 

198 kuopa turėjo susirinki
mą ir buvo įnešimas pa
kviesti į talką Augščiausios 
Prieglaudos Draugiją ir S. 
L. A. 354 kuopą ir bendrai 
susidėjus parengti kun. 
Mockui prakalbas. Komuni
stai pasirodė tam priešingi. 
Pirmiausia Beliackienė Įne
ša, kad tokių organizacijų 
kviesti nereikia. Jos Įneši
mą parėmė K. Joneliunas. 
Bandė žmogus atsistojęs ir 
kalbėti, bet kojos ėmė dre
bėti ir nieko nepasakęs atsi
sėdo. Tuomet atsistojęs B. 
Verseckas paaiškino, kad 
šitokios prakalbos butų la
bai naudingos, nes sustip
rintų lietuvių vienybę ir 
kun. Mockus galėtų kalbėti 
net 3 dienas.

Tuomi diskusijos pasibai
gė. Klausimą balsuojant, už 
bendrą draugijų frontą pa
duoda 20 balsų, o prieš—2. 
Keistas čia pasirodė komu
nistų nusistatymas. Nelabai 
senai jie visur agituodavo 
už bendrą frontą, o dabar 
jau eina prieš.

Rugpiučio 18 dieną Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
20 kuopa turėjo pikniką ant 
Petro Siderio farmos. Nors 
plakatams pasirodžius ko
munistai juos draskė ir at
kalbinėjo žmones, kad ne
važiuotų, tečiaus Į pikniką 
prisirinko gražios publikos 
ir socialistams liko dar 
$13.50 pelno. Prie čionaiti- 
nių sąlygų šitokia suma yra* 
skaitoma dideliu pasiseki-* 
mu, nes SLA. kuopa turi 100 
narių, o pelno padarė vos 
$17. Socialistų pikniką rei
kia pagirti ir dėlto, kad gir
tų visai nesimatė, netaip 
kaip kitų piknikuose, kur 
žmonės automobiliais Į me
džius lipa.

Draugams socialistams 
reikėtų sukrusti ir daugiau 
pasidarbuoti, nes žmonės 
jiems pritaria.

Rugpiučio 25 d. socialistų, 
kuopa turėjo susirinkimą iri 
paaukavo $7.50 Lietuvos' 
socialdemokratams, o $5.00 
Amerikos Socialistų Parti
jai. Be to, kuopa nutarė su
rengti prakalbas ir pakviesti 
kalbėt adv. Keršį iš Cleve- 
lando. Vienas anglas, kuris' 

taipgi ketina kalbėti. Jis 
žada papasakot Įdomių da
lykų apie VVashingtono po
nų gyvenimą. “Keleivio”: 
skaitytojai, tėmykit, kada 
tos prakalbos bus paskleb- 
tos, ir praneškit apie tai sa
vo draugams.

Liudvinavo* Petrą*. '

paliko
c

10- 

nė buvo kilusi iš Suvalkijos.

•J

visi proto, 
km pataisų.

Aš esu linkęs manyti, kad 
gerb. i 
a?meninio
1

kolai priimti be jo- skruzdės turi jsitaisę tam 
tikras užtvaras.

Pagaliau įdomiausias

•lucpos ii ios vadovybės per 
laikrašti. ’

______  nuo sav£s prašau gerb. 
Buvo*tai dora ir pavyzdinga'kore.jmndentą neeikvoti be-

susavo kaimynais ir su savo -dyty kitiems darbo pana- 
Juozu Labanausku, šiom korespondencijom, 

bažnytinėmis Nors Tamsta kritikuoji kitų

korespondentas turi skruzdžių gyvenimo reiški-
................. nepasitenkinimo nys, t~: j" 

dėlto visą tulžį lieja ant tarp savęs gana dideliame
tai jų susižinojimas

Kaip Dingsta Ir 
Iškyla Salos.

r°? apeigomis ant šv. Juozapo nemokytumą. bet ir tams- 
a iaS’ lietuviškų kapinių. Tegul tos kalba nekokia; ir jei Lie- 

bus jai lengva Amerikos že-j tavoj tamsta butum moki
mele! Bačių Juozas.

HAMILTON, CANADA. 
Atvira* laiškas “Ten bu

vusiam.”
“Keleivio” Nr. 34 tilpo 

žinutė iš Hamiltono su ant
galviu : “Nemoka vesti drau
gijos susirinkimo.” Kores
pondentas apgailestauja, 

buk L. S. D. D-jos susirinki
muose nesą tvarkos ir stoka

niu. o aš mokytoju, tai už 
toki rašinį gautum dvejukę.

Povilas Jankauskas.

Palyginus Skruzdę
Su Žmogumi

atstume. Manoma, kad tuo 
tikslu naudojamos tam tik
ros bangos, primenančios 
radio bangas, bet kokios 
yra tos bangos, lieka pa
slaptimi.

Įstabiausia tai, kad skruz
dė įprastu matymo budu 
atžvilgiu yra akla, nes netu
ri akių. Tečiau ji jautri tiems 
spektrospinduliams, kurių 
nemato nei musų, nei kitų 
gyvių akis. Skruzdė, padėta 
toje vietoje, kur spektras iš
skiria ultrafioletinius spin
dulius, pradeda judėti ir ne
rimti, kai kiti gyviai visai 
nereaguoja. J. Dk.

Iš Batavijos, svarbiausio 
Javos salos miesto, prane
šama, kad ten šių metų lie
jos 4 d. visai netikėtai pa
skendusi maža, 278 metrų 
ilgumo ir 138 metių aukštu
mo, salelė vardu Anak- 
Krakatau. Toji vieta tarp 
didžiulių Javos ir Sumatros 
salų jau iš seniau yra žino
ma, kaipo viena iš pačių ne
pastoviausiųjų žemės plutos 
vietų, kur dažnai siaučia 
milžiniškos požeminės jė
gos. Juk čia pat 1883 m. 
rugpiučio 27 d., nepaprastai 
galingam ugniakalniui išsi
veržus, išlėkė oran dides
nioji 830 metrų aukštumo 
Krakatau salos dalis, o įkai
tusios lavos masės buvo iš
mestos lig 50 kilometrų j 
viršų. Išsiveržimo griaus
mas buvo girdėti per 3600 
kilometrų. Nors pati Kraka
tau sala buvo negyvenama, 
bet dėl įvykusio ryšy su išsi
veržimu žemės drebėjimo ir 
sukelto dėlto jūrių potvynio 
bangose žuvo daugiau kaip 
30,000 žmonių.

Toks atsiradimas ir din
gimas salų jurose yra jau 
nekartą mokslininkų paste
bėtas ne tik dabartiniais lai
kais, bet ir gilioj senovėj. 
Ypač dažnai tokių gamtos 
prajovų jvyksta Ramiajame 
ir Indijos vandenynuose, 
kurių dugne yra daug po
vandeninių ugniakalnių.

Iš žymesniųjų salų dingi
mo jurose atsitikimų, pir
moj vietoj tenka paminėti 
seniausią žinią apie tokj 
nuotikj, būtent pagarsėju
sios Atlantidos žuvimą. To
ji sala, arba net ir ištisas že
mynas, buvusi Atlanto van
denyne. Pasak senovės grai
kų filosofo Platono, ji buvo 
gyvenama aukštos kultūros 
žmonių. Tečiau kilus di
džiuliam žemės drebėjimui 
toji sala, pasak Platono, 
“išnykusi iš žmonių akių, 
nugrimzdama į jūrių gel
mes.” Apie Atlantidos žuvi
mą yra likę daug gražių pa
sakojimų ir legendų, bet 
kiek jos yra tikros, to dabar 
jau niekas negali pasakyti.

Geriau patikrinti istori
niu atžvilgiu yra Europos 

. salų užliejimai. Taip antai 
12 amžiuj buvo jūrių užlie- 

, ta Vinetos sala Odero upės 
, žiotyse. Prieš porą šimtų 

metų netoli Islanijos dingo 
Bušo sala, kurią buvo atra
dęs 1578 m. kapitonas New- 
tonas. Daug žemės yra pra
rijusi ir Vokiečių, arba 
Šiaurės, jura. Olandijos ir 
Vokietijos tos juros pakraš
čiai yra pilni mažų salelių, 
kurios kadaise sudarė vieną 
didžiulę salą. Taip pat spė
jama, kad ir pati toji jura 
yra tik vandens užlieta Eu
ropos žemyno dalis.

Iš to matyt, kad žemės 
paviršius nėra kažkoks pa
stovus daiktas. Jis nuolat 
kinta, ir todėl i žemėlapius 
reikia žiūrėti tik kaip j lai
kino pobūdžio žemės pavir
šiaus atvaizdus.

Degtukai 102 Metų 
Amžiaus.

Klysta tie, kurie mano, 
kad žmogus yra protingiau- 
sis gyvūnas ir kad jo civili
zacija yra tobuliausia, paly
ginus ją su kitais gyviais.

Žmogų toli gražu pralen
kia mažutė skruzdė.

Kiekvienam, kas prisižiū
rėjo skruzdžių gyvenimui, 
yra aišku, kad čia susitinka
me su tiesiog stebinančia 
savo aukštumu civilizacija. 
Imkime pavyzdžiui skruz
dės valstybiškumo atžvil
giu. Pas skruzdės viskas da
roma vardan valstybės ge
rovės. bet ne atskirų pilie
čių gerovės.

Tiesa, žmonės turi moks
lą, žino įvairius amatus. 
Skruzdės tuo pasigirti nega
li, bet tas joms netrukdo at
likt nemažiau svarbius daly
kus. Savo darbams nudirbti 
žmonės naudoja daugybę 

rss isft 

'S3 apie skaitanci°- jų tam pačiam darbui nu
dirbti. Jos pavyzdžiui stato 

‘ ‘ j savo na
mus. kurie skruzdės ir žmo
gaus dydžiui proporcingai 
yra daug aukštesni už aukš
čiausius New Yorko namus.

Tam tikra skruzdžių rū
šis (termitų) Pietų Ameri
koje stato ramus, siekian
čius 8 metrų aukščio, kas 
ipalyginus su skruzdės ugiu, 
(sudaro namą 2400 didesni 
i už jos kūno dydį. Norėdami 
joms prilygti — žmonės tu
rėtų pastatyti kelių mylių 
aukščio ramus. Skruzdžių 

■ mūras nėra nei kiek blogės-1 
(nis už tą, kurį gamina žmo- 
gus ir, kas svarbiausia, ne
reikalingas plieninių suriši- 

(mų, nors skruzdžių rūmai 
'susideda iš daugelio korido
rių, kambarių, salių, kuriuo
se telpa tūkstančiai gyven
tojų.
Į Be to. tam tikros skruz
džių rašys gamina mums ne
suprantamu budu tikrą po- 

'pieri. Kas dar įdomiau, 
skruzdės augina tam tikras 
augalus, kuriuos surenka 
paskirtu laiku, ir jos turi sa
vo rugiapiutę. Tarp kitko 

(savo rūmų rūsy jos augina 
'tam tikrą grybelių rūšį.

Skruzdės taip pat gamina 
aukštos rūšies medų, kur 

(laiko pilvuose darbininkii 
skruzdžių.

Tų skruzdžių pilvai virs
ta tikromis medaus statinė
mis 20—30 kartų viršijan
čiomis skruzdės dydį. Turė
dama toki pilvą, skruzdė 
negali judėti ir visą laikži 
kaba palubėje kojom aukš

tyn.
Žinia taip pat, kad be

veik kiekviena skruzdžių 
kolonija turi savo gyvulių 
bandas. Musų galvijus 
skruzdėms pakeičia savo 
rūšies augalų utelės, vadi
namos aphidis, kurias skru
zdės melžia kaip musų mo
terys karves. Patirta, kac 
toms savotiškoms karvėms

tono Lietuvių Sūnų ir Duk
terų D-jos kuopą, turiu pra
nešti, kaip buvo.

Draugo J. Steponaičio pa
dėkos laiškas buvo parašy
tas rąžomąją mašinėle, ir tą 
technišką darbą, matyti,

CLIFFSIDE, N. J.
Nedorybės lizdas.

Čia randasi vienas nedo-; Toliau jis sako, kad pir- be jokiu įrankių 
rybės lizdas, kurį užlaiko mininkas nesutvarkęs susi-' ' 1 -----’
viena našlė ir gyvanašlė. Jos rinkimo pabėgo. Bet čia bu- 
pasikviečia jaunų mergai-. yo daugiau kalti korespon- 
čių ir duoda žinoti senber- dento kompanijos nariai, 
niams. Paskui užsirakina kurie nesuprasdami konsti- 
duris ir prasideda gėrimo tucijos nei žmoniškumo pra- 
“parė.” Dvi merginos atva-(dėjo koliotis, it Lietuvos 
žiuoja net iš Brooklyno, vie-! davatkos prie šventoriaus, 
na jų yra žinoma kaipo’Taigi pirmininkas netekęs 
“Juodoji Emilija,” o kita—kantrybės ir užgautas pasi- 
“Gražioji Marytė.” .traukė visai iš vietos.

Tėvai turėtų prižiūrėti,' Korespondentas skun- 
kad jų dukterįs i tokias vie- Aižia mane, buk aš tą triukš- 
tas nesilankytų, nes nieko'mą padaręs. Tai grynas me- 
gero iš to negali išeiti. ilas. Jis sako, kad aš blogai 

“Keleivio” skaitytoja*, rašąs protokolus, bet iki šiol

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
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1924 metais buvo senate, i

v

-r"' ’ M'

Senovė* Lietuvi* Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės cadynėfe -
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dim butinaag. **

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Katu* popieroa tnrf.r™ 
—audimo apd.-f 1.25. Pinigus galima 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai: ** 1 doleri

KELEIVIS. 253 Bro*dw*y, South trn, Ha**.
... . ----------- —=.

Degtukų išradėjas tikinčiųjų 
pasmerktas.

. Dabar padaryti ugn| kiek
vienas vaikas gali. Bet se- 1 
niau to nebuvo. Reikėdavo 
tvirtų rankų, prityrusio vyro, 
curis titnago skiltuvais į pin- 
tj, ar Į seno pančio galą ug
nelę įžiebdavo. Dar galima 
rasti senelių, kurie prisimena 
aikus, kai nebuvo degtukų, 

ir kai jie atsirado, kokiu tas 
stebuklu buvo laikoma. Pir
muosius degtukus išrado 
vaistininkas John Walker 
1827 m. t. y. prieš 102 metus. 
Išradėjas buvęs nekalbus 
žmogus, todėl ilgai užsitęsė, 
iki išradimas tapo žmonijai 
naudingas. Pradžioj apie jo 
išradimą įvairiai, išradėjui 
nepalankiai, būdavo išsireiš
kiamą. Iš tikinčiųjų tarpo at
sirasdavo tokių, kurie tarė 
esą Walkeris burtus daro. 
Kaip gali iš paprasto mede
lio padaryti ugnį. Tur būt, 
vaistininkas tai daro turėda
mas ryšius su piktomis dva
siomis.

Po 70 metų nuo pademon
stravimo išrastų degtukų, su
žinota iš Walkerio dienraš
čių, kad degtukus išrasti jis 
senai rengėsi ir daug tam bu
vo pasidarbavęs, ilgus metus 
galvojo, darė visokius mėgi
nimus.

Pirmą kartą išrastas Wal- 
kerio degtukas nebuvo toks 
kaip dabar mes naudojame. 
Jis buvo 10 centimetrų ilgio 
pagaliukas, pusės cm. pločio 
ir kelių milimetrų storio, pa
našus j pieštuką. Galvutė iš 
mišinio chloro kalio rakšties 
ir sieros. Uždegamas buvo 
susukus j smėliuotą popierių 
ir trinant. Uždegti ne kiek
vienas mokėdavo. Tie degtu
kai buvo žymiai brangesni. 
Apie 80 štukų, sudėtų j tam 
tikrą dėžutę, kainuodavo da
bartiniais Amerikos pinigais 
apie 20 centų.

Po dviejų metų, t. y. 1829 
m. išrasti fosforo sieros deg
tukai. Tiems uždegti nerei
kėdavo smilčių popieros, jie 
lengvai užsidegdavo brau
kiant per bet kokj kietą, tru
puti šiurkštų daiktą. Jie per 
daug lengvai užsidegdavo, 
todėl buvo pavojingi, nes 
greitai galėjo kilti gaisras.

1835 m. išrasti dabar mu
sų vartojami degtukai. Nuo 
to laiko degtuku pramonė iš
siplėtė. Po šimto metų degtu
kai pasidarė tiek reikalingi, 
kad dabar atrodo be jų ne
būtų galima apsieiti ir nega
lima įsivaizduoti kaip apsi
eidavo anksčiau gyvenę 
žmonės. Degtukų pramonė 
duoda didelius pelnus. Šve
dai visame pasauly turi dau
giausia degtukų fabrikų sa
vo rankose. Daro milijoni
nius pelnus. Švedai deda pa
stangų visame pasauly deg
tukų pramonę paimti vien 
savo rankosna. “L. U.”

NUBAUDĖ ŠUNADVO
KAČIUS.

Prie Kauno teismo Įstai
gos ilgą laiką trynėsi du 
šunadvokačiai Bolius Ivic- 
kas ir Antanas Vaivada. 
Dažnai save pavadindavo 
advokatais ir kaimiečiams 
apsiimdavo bylas vesti, ra
šydavo prašymus, duodavo 
visokius patarimus. Dauge
lis žmonių nusiskundė poli
cijai, kad nuo jų esą nuken
tėję.

Kauno komendantas juos 
nubaudė už kiršinimą vi
suomenės tikslu sukelti mie
ste nerimą po 500 litų arba 
po 1 mėn. kalėjimo, _
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—Tegul bus pagarbintas, gia, kada nori teisybę paro- 
Maike!

• —Labo vakaro, tėve. Kur
gi žengi užsimąstęs?

—Einu, vaike, burdo jieš- 
kot.

—Sakyk: buto, o ne 
“burdo.”

—Maike, tu manęs nemo
kyk, ba tokius daiktus aš ge
riau žinau. Butas reiškia 
ruimas ir daugiau nieko, o 
ant burdo tai ir zupės gauni. 
Sy! Tai yra toks pat pleisas, 
vaike, kaip aš turėjau pas 
Frenki Cibuką.

—O kodėl tu tą vietą pa
metei. tėve.

—Cibukas iškikino.
—Už ką?
—Well, aš tau pasakysiu. 

Cibukienė išvirdavo man 
zupės. Vieną syk j atsisėdau 
valgyt, užkabinau su tiršti
mais, žiuriu, patkava. Regli 
nuo arklio kanopos patka
va. Supykau, ale nieko ne
sakiau. Pereitą nedėlią par
ėjau iš bažnyčios pietų ir 
radau kopūstų išvirta. O aš 
kopūstus myliu. Kaip sem- 
siu nuo dugno, ogi išsiver
čia gaspadinės šukos, ir da 
su plaukais. Na, sakau, čia 
tai jau ant šiderstvos pada
lyta ir prieš toki darbą rei
kia užprotestuoti. Nuvėjau Į 
savo ruimą, nusivilkau dra
panas ir einu nuogas i kiči- 
ną. taip kaip tie Kanados 
duchoborai daro, kada su
pyksta ant valdžios. Ineinu 
ir sakau: protestuoju prieš 
tokią zupę’. Gaspadinė lopė 
pančekas pasilenkus. Kaip 
gi ji suriks mane pamačius, 
kaip šaus per duris laukan 
ir rėkia visa gerkle, kaip ra- 
zumo netekus. Atbėga pats 
Cibukas. Kas čia darosi, sa
ko. O aš tuojaus jį už ran
kos ir prie stalo. Koman. 
sakau, pažiūrėk, kokią man 
zupę duoda. Bet jis žiuri ne 
j zupę. o į mane. Sako, ko
kių velnių tu dabar nuogas 
kičiny? Ogi sakau, protes
tuoju prieš toki valgi. O jis 
kaip suriks: geriaut, sako, 
iš mano auzos, kad čia tavo 
ir pademėnijos nebūtų! 
Orait. sakau, neprašytas at
ėjau, nevalytas ir išeisiu. Ir 
taip, vaike, aš pasilikau be 
burdo.

• —Aš nesuprantu, tėve, 
kam tau reikėjo nusirengti. 
Juk užprotestuoti tu galėjai 
ir apsirengęs.

—Aš skaičiau gazietose, 
Maike, kad toks protestas 
yra labai ščyras. žmogus at
sistoji be jokio grieko, taip 
kaip Dievas tave sutvėrė, 
kas reiškia, kad tu visai ne
kaltas. Užtai Kanados du
choborai visuomet nusiron-

dyt.
'—Bet tu. tėve, ne ducho- 

boras. Tu skaitai save vyčių 
generolu, o duchoborai yra 
priešingi visokiems genero
lams. Jie nepripažįsta ir ku
nigų. Tai yra labai fanatiš
ka rusų sekta, kuri vis dar 
jieško Kristaus. Kadangi ji 
priešinga karui ir nepripa
žįsta valdžios, tai iš Rusijos 
ji buvo išvyta ir pereitam 
šimtmety atvyko Kanadon. 
kur ji iki šiai dienai vis jieš
ko “pasaulio išganytojo.” 
Kanada yra gana laisva ša
lis. bet ir tenai juos tankiai 
uždaro už grotų, nes jie ne- 

• silaiko įsigyvenusių papro
čių ir tankiai elgiasi kaip 
tikri idijotai.

—Aš. vaike, negaliu su
prasti, kaip tas gali būt. Vi
si sako, kad Amerika yra 
fry kontras, o žmogus, atsi
prašant. negali kelinių nusi
imti. Tai kokia čia man dc 
laisvė, po paraliais, jeigu aš 
turiu daryt taip, kaip kiti 
man liepia?

—Pilnos laisvės,

1---------- • - - — - — * * --------------------

Klysta tie, kurie ' mato I kai ar neišauklėti žmonės, 
beždžionių protingumą jų'skardžiai juokdavosi, prie 
mokėjime žmogų pamėg-' progos bučiuodavusi arba 
džioti. Ar ne daugiau to kartais verkdavo. Dar buvo 
protingumo jie matytų ta- pastebėta, kad viena bez- 
da. kai savo stebėjimus da- džionių, degdama “meilės 
rytų tarp beždžionių gyve- aistra,” pradėjo ištiesusi 
nančių be žmogaus įtakos, aukštyn vieną ranką ritmin- 
Išdresiravimas, kaip kad iš- gai 
mokymas prieš veidrodį šu- trijų 
kuotis, peckelioti lentoje, Kita tuo me:u stuktelėdavo 
raktą ištraukti, įprastus įsa- koja laikas nuo laiko po u is 
kymus pildyti, ratelius kartus į žemę, 
stumti, važiuoti triračiu, Į šokti pati, f ’ 
šokti, 
panašiai. — tai tik “jomar- “džiaugsmingai 
kininkų" biznis, o mums, vo ir pradėdavo glamonėtis, 
norint žiūrėti jų protingu- Prieš valgymą gražiai nu- 
mą. tik suklaidinimas, sako ’ ’
prof. R. France. Norint gi
liau ••beždžionių sielą” pa
žinti, turime, anot garsaus 
štettino zoologijos parko 
vedėjo Dr. Sakolovskio 
tvirtinimo, gyvulių sielos 
studijoms duoti biologinę 
bazę, kas reiškia, kad gyvu
lius stebėti reikia toj jų gy
venimo aplinkumoj, kurioj 
žmogaus įtakos nebūtų nei 
žymės, o toji aplinka — tai 
laisvai gyvenančių bezdžio- 
nnių sritis, kaip kad Kana
lų salos, kuriose gyvena 
šimpanzių būriai. Tokie ty
rinėjimai tebuvo pradėti 
vos 1920 m. ir šiandien vien 
tik tie tyrinėjimai turi 
sprendžiamosios reikšmės. 
Gana reikšmingų toj srity 
rezultatu davė vokiečių 
mokslininkų Rothmann’o ir 
Koehler'io pastebėjimai.

Norint 
beždžiones 
įtakos.dar daroma taip: su
gaunama jų kelios dešimtys 
ir išvežama į kokią salą, 
kur klimato ir gamtinės są
lygos beveik visai atatinka 
tas sąlygas, kuriose jos 
prieš tai gyveno. Toje salo
je, kur nėra jokių žmonių, 
nežymiai pastatomas name
lis, iš kurio ir daromi stebė
jimai. Tokie stebėjimai bu
vo daromi O rota vo j, kur vi
durinė metų temperatūra 
beveik tropiška ir gyvuliai 
visus metus laisvai gali gy
venti. Be to, pati Afrika, iš 
kur buvo apgyvendintos 
beždžionės. visai netoli, 
taip kad trumpa kelionė gy
venimo sąlygų veik nepa
keitė. Ten beždžionės buvo 
paleistos į didžiulius bana
nų miškus, kuriuose jos ap
sigyveno ir sau maisto rado. 
Iš neaiškioj vietoj pastatyto 
namuko buvo stebimas jų 
gyvenimas su visais jo ypa
tumais. Ir štai kas ten buvo 
pastebėta: pirmiausia, pa
leistos ten beždžionės tuo
jaus sudarė tam tikrą ban
dą. kur vienas didelis pati
nas paėmė vadovaujamąją 
olę ir ėjo bandos priešaky, 
j viena didelė pati buvo 
antroji jo ranka ir ėjo ban- 
los užpakaly. Jei pasirody- 
iavo kuri nors nauja bež
džionė. tai ją tol “viršinin
kai’’ plakdavo, kol ji tvar
kingai Įsiterpdavo į būrį, 
los keliavo tiesiu keliu į 
ankumyną, o tankumyne 
vaikščiodamos laikydavosi 
isados vieno kelio. Me- 
Ižiucse tuojau iš žolių, šakų 
r šakelių pasidarė sau liz- 
Ius. žvėrys, kurie netoli ji, 
)a?i maišydavo ar sėlindavo 
>rie jų tuojaus būdavo ak
menimis ar medžių šakomis 
ipmėtomi. Kai aplinkui bu- 
lavo ramu, tai jos tada pra- 
lėdavo žaisti, viena kiti 
.•aikydamosi, kaip vaikai 
kad daro, arba šokdavo. 
Prieš žaidžiant dažnai pasi
mesdavo iš žolių pintais — 
aizgytais “retežėliais,” ku
kuos persimesdavo per pė
dus, apsikarstydavo šako- 

, mis ir taip pasipuošusios 
pradėdavo šokti bendrą šo
kį, kuriame jų vadovas tak- 

■ iškai kas antras žingsnis 
i suklupdavo. Ten beždžio

nės dažnai, kaip maži vai-

šokti, prisilaikydama 
ketvirtadalių takto.

Jei pradeda 
tai tuojau susi- 

"katarinką” sukti ir spiesdavo patinai aplink ją, 
• x 4X2__ z/iv. • i” sušukda-

i

visai apsaugoti 
nuo žmogaus

—Pilnos laisvės, tėve, 
niekur nėra, ir vargiai kada 
nors ji bus. nes žmonės ne 
vienaip protauja ir galin
gesni visada nori savo pa
žiūras antmesti silpnes
niems.

—O kas čia kaltas, Mai
ke? Tai vis tos gezietos ir 
knygos. Kožna gazieta ir 
kožna knyga vis kitaip rašo. 
Žmonės prisiskaito ir kiek
vienas pradeda kitaip gal
vot. Sykį Dievas sumaišė 
žmonėms kalbas, kada per
daug išmandrėjo ir jau bok
štą pradėjo į dangų statyt, o 
dabar sumaišys visų ražu 
mą. Ir pamatysi, kaip kož- 
nas pradės savaip kvailia 
vot. Ot, tada tai ir bus jurm 
knygos!

—Bet tu, tėve, knygų ne
skaitai, o proto šviesumu 
vistiek nepasižymi. Supykęs 
ant savo šeimininkės, tu net 
drapanas nusivilkai. Kas 
skaito laikraščius ir knygas, 
tas tokių šposų nedaro, tėve.

NAMAS UŽGRIUVO 
APIE 70 ŽMONIŲ.

Alžyro mieste 30 dieną 
rugpiučio sugriuvo didelis 
senas triobesys, po kurio 
griuvėsiais liko palaidota 
apie 70 žmonių.

INDIJOJ STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Žinios iš Kalkutos sako, 
kad džiutos streikas Indijoj 
jau pasibaigęs ir darbinin
kai grįžtą į darbą. Darbda
viai prižadėję atlyginti 
jiems už skriaudas.

GYVENIMO SOVIETŲ RUSIJOJ
— J. JOKUBYNAS -

(Tąsa) (tai pasakei, kad kontrevoliucionierius —ir
Turbut dėlto, kad mes stengėmės šva- baigta. Kontrevoliucionieriaus likimą žino 

riau gyventi, musų kambary tik vienas mi- visi, ___
rė ligi mano išvažiavimo: Mano draugas S? 1919 pavasarį persikėliau gyventi į tą pa
gavo darbo cholera sergančiųjų ligoninėj, o tį namą, kuriame dirbau, tai yra, ant Ka- 
aš išvažiavau į Saratovą, kur gyveno mano mišinskos gatvės No. 67. Čia apsistojau ko- 
žmonos motina ir brolis. 1 ridoriuje, kurio kertėj buvo užtverta toks

Bet pirm išvažiuojant iš Caricino turiu įdubimas, kur tilpo lova. Tos įstaigos na- 
pažymėt stambesniuosius politinius įvykius,1 čalninkas buvo turtingas dvarininkas iš 
būtent, pirmojo vokiečių ambasadoriaus Latvijos: jo pavardė — Lyze. Pati įstaiga 
Mirbacho nužudymą Maskvoj, Čekoslova-' padalinta į skyrius. Musų skyriaus načal- 
kų sukilimą ir caro šeimynos išžudymą. i ninkas buvo Michail Kovrevsky. Dirbtuvės

Čia turiu pasakyti, kad bolševikai, kurie' vedėjds buvo Michail šubin, žydas, bet jau 
taip mėgsta didvyriais statytis, da ir iki šiai načalninko titulo neturėjo. Musų darbas 
dienai bijosi prisipažinti, kad jie išskerdė buvo — siūti pabėgėlių vaikų prieglaudoms 
caro šeimyną; jie vis primeta šitą darbą‘sermėgėles iš sunešiotų, sukruvintų kariš- 
Rusijos nekaltiems darbininkams, kurie, kų šinelių.
kaip vėliaus man teko Saratove iš E kate-į Sykį iš prieglaudos atėjo pas mus mokin- 
rinburgo darbininkų patirti, dar mažiau tis siūti 10—11 metų žydukas. Mes pradė- 
apie caro šeimynos nužudymą žinojo, negu jom klausinėti, kaip juos prieglaudoj užlai- 
kitų miestų darbininkai. , ko? Jis papasakojo. Girdi, Marija Nikola-

Kelionė laivu Volgos upe iki Saratovo tę- jevna liepia mums dalytis visu kuo, o pati 
sėsi pusantros dienos. Pinigų kelionei pasi-!baltas bulkeles valgo ir mums neduoda, tai 
dariau pardavęs kai kuriuos savo daiktus. |kur čia lygybė? Ta Marija Nikolajevna bu- 

Laivui sustojus, pirmiausia nuvykom pas| vo t0 paties Kovrevskio žmona; ji buvo 
savo gimines, kurie gyveno irgi pabėgėlių prieglaudos viršininke ir kasdiena važinė- 
name — viename kambary 5 šeimynos ir.(|aVo puikioj karietoj. Aš atsimenu 1915 
keli pavieniai asmenys. Aplink buvo su- metais mačiau Petrograde prie pabėgėlių 
statyti narai, tik per vidurį visai siauri pra- buvo atvažiavus caro duktė Tatjana Niko- 
ėjimai palikta. Stalas tik vienas, bet ir ant lajevna. 
to nebuvo kas valgyti. Pečius buvo ir-gi tik kaip šita, 
vienas, b'“’ *— *n- —~,J---- ’ ------’y“1 "
virti nebuvo kur, nebuvo kas ir nebuvo kuo, i 
nes ir malkų niekas neturėjo. Tai bu
vo lenkiškai bolševikiško komiteto globo
jami pabėgėliai. Kadangi tuo laiku negali
ma buvo gauti kambarių, tai ir man teko 
apsistoti tenai.

» Vakaro sulaukus, pradėjo rinktis to na
mo gyventojai. Tai buvo įvairaus plauko 
žmonės: buvo policininkų, raudonarmiečių

lupdavo surinktus bananus, 
išteklius pasidalindavo ir 
valgydavo tik tam tikrą 
normą. Dar verta pažymėti 
kasdieninį jų nuostabų “pa
protį,” kad kiekvieną vaka
rą, kai beždžionės rengda
vosi nakvoti, vienas senas 
jatinas pašokdavo tam tik- 
•ą savotišką šokį, ritmingai 
koja į žemę trinktelėdamas, 
o tą šokį visos pačios aty- 
džiai sekdavo.

Bet svarbiausias šitų visų 
pastebėjimų buvo tas, kad 
tos žmoginės beždžionės 
lyg sąmoningai vartodavo 
įvairius įrankius ir juos net 
pasigamindavo. Nors 
buvo galima pastebėti ir gy
vulių paikuose, tečiau čia 
būdavo sunku atskirti, kiek 
tai priklausydavo nuo žmo
nių pamėgdžiojimo ir kiek 
nuo jų pačių. Atokesniems 
daiktams pasiekti jos varto
davo įvairius pagalius, ku
riais taipgi bausdavo kai 
kuriuos sugautus žvėrelius 
ar paukštelius. Atsisėsti pa- 
sijieškodavo akmenų ar ki
tų pakilesnių padarų ir tt. 
Jei kurio įrankio pritrukda-' 
vo, tai pačios jį pasigamin
davo, pav.. jei kuri netenka 
pagalio pasiekti bananą, tai 
tuojaus pradeda jieškoti po 
šakas tinkamo pagalio, o 
radus tinkamą šaką, tuojau 
ją apgeni, dantimis aplygi
na ir taip baigiasi tinkamo 
įrankio parengimas. Tomsj 
beždžionėms net netrūksta 
ir paprastos, joms supranta-; ... ......
mos kalbos, kuri pasireiškia jKZ Jos Jaunas va]kmas ir mergina, 
įvairiais mostelėjimais, ges-j Aš ir galvoju sau: čia tai jau tikra komu- 
tais, sukriokimais ar mimi-lna. Ir nenuostabu, kad.nuo tokio gulėjimo 
ka. Kiek pastebėta, vadovo pasirodė ir vaisiai: tos senutės dukrelė su- 
“įsakymus” visos - - - - - - -
prasdavo.

Iš tų kelių metų _________ _______
1929 J?-• pastebėjimų susi- nutp eidavo elgetauti, o jos duktė daboda- 
dare tiek medžiagos tyrinę- mažute 
ti žmoginių beždžionių pro- ........ . .
tingumą, jog sienos tarp in- Man pris-iejo irgi visaip verstis, bet dau- 
stinkto ir sąmonės bei su-' ginusia teko siūti pašaliniams žmonėms ru- 
pratimo, — kurį gali turėti, bus, iki pagaliaus bolševikai rekvizavo ma- 
kaip lig šiol buvo manoma, J no mašiną. Nors iš vienos pusės buvo pikta, 
tik žmogus. — veik jau ne-|įa(j atjma manęs paskutinį daiktą, bet iš 
mas, bet pagrindingas dide-!kltos ~ ' u<xla telses slutl ant savo masl’ 
lio vokiečio gamtininko ir(nos» duoda man darbo. Ir visai nebūtų ko 
didelio gyvulių ir augalų'pykti, jeigu mašinas butų rekvizavę lygiai 
sielos žinovo prof. R. Fran- visų; bet rekvizavo tik skurdžių, o pas tur

tingesnius taip ir pasiliko nepaliestos. Čia 
į pasirodė teisinga toji patarlė, kad varnas 
varnui į akį nekerta. O komisarukų aš ne
pažinojau iš vargšų. Visi pasiturintįs. Tad 
argi eis toks komisaras mašinų rekvizuoti 
pas savo brolį, švogerį, kurną ar piršlį? Ge
riausia atimti iš vargšų, tai tie neturės kam 
nei pasiskųsti. O jeigu jau pradėtų rėkti,

ko? Jis papasakojo. Girdi, Marija Nikola-

dariau pardavęs kai kuriuos savo daiktus, j - - - — __ ...............
Laivui sustojus, pirmiausia nuvykom pasvo į0 paties Kovrevskio žmona;

tai

Ir jos karieta neišrodė puikiau 
( a , kurioj dabar važinėjasi komisa- 

vienas, bet ir- tas tik apšildymui, o valgyt i-uko žmona.
■ 1919 metų vasarą Denikino-Krasnovo
j kariumenė užėmė Cariciną, Balašovą ir pa
galios Kamišiną. Iš Kamišino atvažiavo pas 
mus už dirbtuvės vedėją jaunas žydukas, 
nedaugiau kaip 17 metų — apsiginklavęs 
kaip plėšikas. Tai buvo pabėgęs Kamišino 
miesto visas galva! Ar galėjo gi to miesto 
gyventojai laukti ko gera, kada jų gyvastis 
buvo to piemens rankose? Ir todėl kaip tik 

, žmonės
Į ’ KZ VO 4 * A v 4 4 C4 4 4 i V • 4 1 v K t t

n simp nežinomos profesijos elementų. įritėjo generolo škuro kavalerija, ______
visi ėjo gulti viens šalia kito. Einant nuoįpykę ant buvusio vaikėzo majoro, įskundė 
mano narų paeiliui gulėjo taip: visų pirma,L-i— ..ai—„ i_______* 4...=_ ^..i
senutė 60 metų, paskui jos duktė 30 metų, 
toliaus kariškis 25 metų, už jo policininkas 
27 metų, už policininko moteris 30 metų, už 
jos buvęs kariškis 27 metų. Paskui antra

■ narų eilė. Iš krašto guli kaž kokia šeimyna.

• * T *

visos jos su- silaukė irgi dukrelės. Matyt, jos kaimynas
prakando užgintą obuolį. Ir taip toms mo- 

(nuo ;erėlėms da didesnis vargas prasidėjo. Se-

ce tvirtinimas.
J. Jašiūnai.

 I

TENISO ČEMPIJONĖ.

čia parodyta pagarsėjusi te
niso čempijonė Helen Wills. Ji .. „ ~
vien tik iš teniso ir gyvena, taip ^ew Haven, Conn.
kaip Šarkis iš kumščiavimosi. j 1928-X-28.

VARGDIENIAMS.
Nors mums drėkina akis:
Vargas, širdgėla, buitis, 
Nepameskim viltį vis, 
Gal dangus ir mums nušvis.

Ateis laikas, ir naktis
Saulės spinduliais sušvis;
Mokslas tamsą išsklaidys, 
Vargšas laimę pamatys.

Reik tik dirbti, netingėt. 
Viens kitam skurde padėt, 
O po metų, po kitų 
Busim lygus tarp visų.

J. Krukonis.

; visus jo sėbrus, ir šitie buvo ant gatvės stul- 
i pų pakarti. Tarp jų buvo ir viena mergina 
mokytoja. Žinoma, tai buvo biauru. Bet tai 
buvo kerštas, nes tam jaunam komisarukui 
viešpataujant Kamišine, užtekdavo kam 
nors įskųsti vieną ar kitą asmenį, ir jau tas 
šviesios dienelės nepamatydavo.

Prisiartinus baltųjų armijai arčiau Sara
tovo, buvome mobilizuoti prie apkasų dar
bo. kur dirbdamas gavau net pagyrimą už 
pasižymėjimą, nes tą darbą gerai mokėjau. 
Mat, prasidėjus karui Lietuvoje iškasinė
jom visus kalnelius; man teko dirbti dau
giausia prie blindažų, tad per metus laiko 
ligi mano išvažiavimo į Rusiją buvau šiame 
darbe įgijęs geros praktikos, ir dabar tą 
darbą žinojau geriau už pačius komisaru- 
kus, kurie iki šiol apkasų nebuvo nei matę. 
Ir, kaip visiems žinoma, Krasnovas Sarato
vo nepaėmė ir buvo nuvytas atgal.

1919 metų rudenį “Saratovo Žiniose” pa
sirodė daug straipsnių, kur buvo įrodinėja
ma, kad perdaug esą cerkvių, o mokyklų 
permaža. Straipsniuose buvo nurodoma, 
kad reikia imti pavyzd is nuo žydų: pas 
juos sykiu sinagoga ir mokykla. -Bet žmo
nės suprato šitą kitaip. Jiems pasirodė, kad 
čia žydų komisarų propaganda, ir pradėjo 
visur darbininkuose reikštis antisemitiz
mas. Visur imta kalbėti, kad žydai užvaldė 
Rusiją. Net mažo vaiko paklausus, “Na 
km deržitsia sovietskaja vlast?” jis tuoj 
atsakydavo: “Na latyšskich itykach, na ev- 
reiskich mozgach į na nas durakach.” (“Ant 
ko laikosi sovietų valdžia?” 
kų durtuvų, ant žydiškų smegenų ir ant mus 
kvailių.’’)

Kad įrodžius žmonėms, jog netik vieni 
žydai yra komisarais, buvo vežiojamas Ka
lininas kaip koks šventasis per Rusijos 
miestus ir miestelius ir rodomas žmonėms, 
lis buvo apsivilkęs rusų kaimiečio rubaška, 
kad daugiau patiktų prasčiokams. Dar 
dviem mėnesiais pirm jo atvažiavimo po 
Saratovą jau buvo garsinama, kad atva
žiuos “Vsierossijskij starosta.” Kalbėtojas 
iš jo tečiaus menkas.

(Bus daugiau)

“Ant latviš-
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Įvairios Žinios.
VALSTIEČ1Ų TERORAS 

SOVIETUOSE.
Rusijos laikraštis “Komu

nistas” praneša, kad Kame- 
•nec Podolsko apskrityje vai

nauji senato sekretoriai.

SKANDALIŠKAS ĮVYKIS SLAPTAS GINKLŲ GA- stiečiai užpuolę žemės ūkio
LATVIJOJE.

Kaip praneša Latvijos lai 
kraščiai, aną sekmadienį Sa- kur nesenai buvo rasti kont- 
laspilio valsčiuje vietos ūki- rabanda gabenami ginklai, 
ninku sąjungos skyrius pa- vėl i 
darė viešą pasilinksminimą sandėlis, 
su šokiais ir tt. netoli kariš
ko liogerio “Stopini” Kur- 
tenhofe, kur stovi keli pul
kai.

Į pramogos vietą atėjo ir 
5-jo Vendeno pulkų karei
vių grupė. Apie 2 vai. nak
ties, kai daugelis buvo gero
kai įsigėrę, prasidėjo mušty-

BENIMAS | AUSTRIJĄ, (komunos organizatorių Vo- 
Austrijoje, mieste Lidse, ronovą ir subadę jį peiliais. 

Voronovas miręs. Tai esą 
jau aštuntas įvykis laike Į 
vieno mėnesio. Tas pats 
laikraštis praneša, kad Eka- 
terinoslavo rajone valstie
čiai duonos komisijos pir- 

fabrikas Alininką irgi žiauriai primų-' 
____ ___ ____ vardu JI pakorė. Suimta 14 žmo-1 
buvo siunčiami šie kroviniai n*U- “Večerniaja Moskva ;

- - - -----paneša, kad Sverdlovske
viename komunistiniame 
ūky valstiečiai surišę užveiz-,

rastas slaptas ginklų 
_1_. Sugauta kontra

banda: du kulkosvaidžiai 
ir 6 dėžės su 17,000 šovinių. 
Vienos šovinių 
Jublakerio, kurio

pareiškė, kad šiame atsitiki
me kaž' kas panaudojęs jo

Jau liepos m. trys dėžės dą Diakonovą apliejo jį ži-
nės tarp jaunų žmonių ir ka- su ginklais buvo pristatytos ba,u ir sudegino, 
reivių. Mušeikos paleido Į grovo Stargenbergo pilį J 
darban akmenis, lazdas ir Grovas Stargenbergas orga- 
peilius. P ” 7 ”•
nuraminti mušeikų. V 
policininkui buvo pramušta dalykų.
galva. “Laimėję mūšį” ka-! Pilies tarnautojai pareiš- 
reiviai pradėjo “šturmuoti” ;kė, kad rusyse paslėpta 12 

kulkosvaidžių ir didelė ran
kinių granatų atsarga. Toks 
pat ginklų sandėlis esą$ ir 
Gelferbergo pily, priklau
sančiai grovui Reverteriui. 
Austrų spaudos žiniomis, 
Kreicmiunstere šiuo metu 
yra buv. erchercogas Leo
poldas Saliatoras. Jam at
vykus prasidėj'o austrų re
akcininkų slaptų karo orga
nizacijų gyvas veikimas.

Policija negalėjo nizavo pas save būrį iš 500 
mušeikų. Vienam žmonių, kuris mokėsi karo

Laimėję muši” ka-'galva.
r________ ____________________________

publiką. Tuo laiku apie ka-1 
reivių užpuolimą buvo pra-' 
nešta dežuruojančiam kari
ninkui. Karininkas atvyko 
muštynių vieton ir įsakė 
kareiviams grįžti į kareivi
nes. Viskas nurimo. Bet ku
riam laikui praslinkus į pa
silinksminimo vietą atvyko 
vienas 5-jo Vendeno pulko 
karininkas su visa kareivių 
kuopa žygio tvarkoje. Kuo
pa turėjo šautuvus. Prisi
artinęs prie publikos kari
ninkas sukomandavo karei
viam uždėti durtuvus. Kuo
pa su durtuvais puolė publi
ką. Publika panikoje pradė
jo bėgti. Kai kurie žmonės 
buvo sužeisti durtuvais. Ka
rininkas rėkė, kad visus su- 
šaudysiąs. Pasirodė tai bu-1 
vęs kap. Viksnin, gerokai 
prisilakęs.

Išvaikęs publiką karinin
kas su kuopa giižo į karei-' 
vines.

Apie įvykį tuč tuojau bu-1 
vo pranešta karo ministe-' 
riui. Latvijos kariuomenės 
štabo viršininkas Kaleis pa- 
Si°iamT“e kreiPimosi’
pranešti jam apie įvvkį. ei ,lio knkų konsulatas lig; 
na tardv mas.______ I rugpiučio 4 d. imtinai vizas

Jungtinių Valstijų Senatas priėmė Įstatymą, sulyg kurio Se- 
j nato mažuma ir didžiuma gali turėti savo sekretorius kaipo par

tijų vadus politikai sekti, čia parodytas iš kairės yra republi- 
konų didžiumos sekretorius Loeffler. o iš dešinės—demokratų 
mažumos sekretorius Halsey.

'__ ---
“Jeigu Amerikoj sugrįJ palaidoti nuo religines mta- 

gėrimai, tai aš uždarysiu vi-1 __
sas savo fabrikas,” pasakė i Šių dienų teo g -to 
anądien Fordas. “Aš ne-jPaX°JM tikybai ir stengiasi 
vaisiu ir nemokėsiu 200,-! gelbėti viduramžių teologi- 
000 žmonių algas, kad jie J^ v^P ją racionalizu<xla-

Fordas Grūmoja 
Uždaryti Savo 

Fabrikas.

LENKAI NEĮSILEIDŽIA 
VOLDEMARO GIMINIŲ.

Savo laiku buvo praneš
ta, kad per musų atstovybę 
Rygoj buvo kreiptasi Į len
kų atstovybę Rygoj su pra
šymu suteikti vizą dviem 

'.mažamečiams prof. Volde- 
• maro giminaičiams, kurie 

norėtų nuvykti i okupuotą 
Lietuvą savo tėvų aplankyti. 
Lenkų atstovybė liepos 26 
d. raštu atsakė Lietuvos at
stovybei Rygoj, kad duotas 
parėdymas lenkų konsula
tui Daugpily prašomas vi
zas suteikti. Tečiau, nežiū
rint pakartotino suintere-

i suteikti atsisakė. Todėl nu
stota daryti bet kurių toli
mesnių žygių tuo klausimu.

VYSKUPAS PRIEŠ MO
TERŲ MADAS.

Francuzijoje Muleno vys
kupas paskelbė kreipimąsi i 
ganomuosius ir įsakė išlipy
ti jį ant visų bažnyčių durų 
Mulene. Vyskupo žodis yra 
toks:

“Vis labiau ir labiau ten-* ___
ka pasibaisėti musų skanda- incĮijoj. Indai ir muzulma- 

. nai sukiisią pnes anglų val- 
įr mažiau dengiaĮdžią ir pradėsią skersti krik- 
-• . . . . Iščionius. Anglų indai ne-i

Protestai ir kenčia ne vien tik dėlto, kad'
mas į jas neveikia. Atėjo angiaj juos jšnaudoja, bet iri 
laikas ne skelbti protestus, •(ieit0> kad jie yra krikščio-'

Pajieškau brolio Pranciškaus And
rulio, aš jį palikau 1914 m. Argenti
noje, Ix>s Pinos mieste. Kas ąpie jį 
žino, malonėkit pranešti.

JOHN ANDRULIS 
GO4 Wash avė, Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Antano Dara- 
ėiuno, Žilvičupio kaimo, Taujėnų val
sčiaus, Ukmergės apskr Jis išvažia
vo iš Lietuvos apie 1908 m ir norėjo 
važiuot Amerikon, bet paliko Odeso
je—Rusijoj, turėdami vilti, kad galės 
važiuot Amerikon kiek vėliau.*; Kas 
apie ką nors žinote, prašau praneš
ti, busiu labai dėkingas; o jeigu pa
sisektų su juo susirašyt, tam Ąiriu

I J DARAČIUNAS
5610 So. Sawyer avė., Chicago, III.

Pajieškau Jurgio Gluoksnio. Suval
kų rėd, Prienų parapijos, Garančiš- 
kio kaimo, girdėjau kad gyveno Pro- 
vidence, R I., turiu svarbų reikalą 
dėl tavęs pranešti Meldžiu atsišauk
ti, po šiuom antrašu:

MRS KATARINA SPL’DIENĖ ' 
1424 N. Rebeca avė., Scranton, Pa.

Pajieškau brolių Juozo ir Jurgio 
Ragauskių; paeina iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Viduklės parapijos, pa
skiau gyveno Merican, Indiana, o da
bar nežinau kur, turiu pranešti svar
bų reikalą Prašau atsiliepti po šiuom 
antrašu POVILAS BILIUS
2804 Marvine avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Petro ir Kazimiero Pet- 
rikoskių, pusbrolių, paeina Krūtinių 
kaimo. Raseinių apskr , Kauno rėd.; 
tūrių svarbų reikalų del-jus4 praneš
ti. Adresas: JONAS E2ERSKIS 
610 W. Market st., Scranton, Pa.

Pajieškau švogerio Petro Vatiuko- 
nio metai atgal gyvena- So Boątone. 
Žinantieji malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkingas.

JUOZAS BAKANAVICIA 
2769 Ontario Kast.,

Montreal, Canada.

' Pajieškau Matijušo, Seienaono ir 
Magdelerx>6 Matulaičių. Suvalkų rėd., 
Pilviškių parapijos, Ambrazų kaimo. 

'Jie patys ar žinantieji malonės pra
nešti. (37)

Antanas Trijonis. Kazimiero sūnūs,1 BRONIUS LENKAITIS
“ , Pranciškaus 2327 Marianna st., Montreal, Canada

Trejonio. Seniaus gyveno Auburn, I ——---------------------------------------------
■ Prašau atsišaukti arba kurie Pajieškau sesers Marijonos Bub-

džiausis prasižengimas. Da
bar laikai persimainė ir kitą 
syk šventi daiktai parduo
dami viešoj rinkoj už geres
ni pasiūlymą.

VEDĘ ŽMONĖS ILGIAU 
GYVENA.

Vokietijoje šiomis dieno
mis buvo išleista valstybės 
statistikų knyga, kuri skait- 
linėmis parodo, jog vedę $10 oo dovanų, 
žmonės gyvena ilgiau, negu 
pavieniai. Apskritas neve- 
dusio žmogaus gyvenimas . 
yra 64 metai, o vedusio — i 
69. Bet tai gali būt dėlto, 
kad sveiki žmonės greičiau • 
apsiveda, o visokie ligoniai 
pasilieka nevedę, todėl jie 
trumpiau ir gyvena.

PENNS GROVE, N. J.
Rugpiučio 8 d. Rozalija 

Phillips (Pilipienė) susilau
kė dvinučių, abi mergaitės. 
Kūdikiai sveiki ir abudu au
ga. Frank Pilipas dvinukų 
tėvas taipgi džiaugiasi. Jis 
laiko saldainių krautuvę 
ant 27 No. Broad street.Parduos Rusijos

Popų Turtus. . Į PAJIEŠK0J1MA]
• ___ '

ši mėnoJ Pajieškau savo dėdės Leono Peliju ________ ____  . lugsejo menesj Ausin- |io iš KretiBgos Salantų paš-
•jičUinriami nauini'J0^ s<5SLnėj Vienoj bUS par- to, Kauno gubernijos; daugiau kaip 
aiSKlUUdUU lldUJUJ    Z ____ -J.--. j: 9n mrtu Amerikoj. Turiu svarbu rei-mi ir 

šviesoj; bet tai yra bergž
džias darbas, sako prof. 
Haydon.

Viršgamtiškumu ir ste
buklais šiandien jau nieko 
nepriviliosi. Žmonės jau ne
betiki, kad numirę ir užkas
ti negyvi į žemę jie ras tenai 
kažin kokią išsvajotą kara
lystę. Jie nori dangaus čia 
pat ant žemės, kur jie gali'į 
viską matylį ir jausti.

I • _ ___

atiduotų jas saliunams.”
Fordas yra gabus biznie

rius, bet visuomenės daly
kuose tikras asilas. Jam ro
dos, kad jis moka darbinin
kams algą iš savo kišeniaus, 
ir daro tai kaipo mielašir- 
dystę. O kas gi jam sukrovė 
milionus, jeigu ne darbinin
kai? Taigi darbininkai jį 
užlaiko, o ne jis darbinin
kus. Kad Fordas nepažįsta 
žmonių gyvenimo, tai paro
do ir tas jo pasakymas, kad 
gėrimams sugrįžus, darbi
ninkai paliks savo algas sa- 
liuonuose. Jis nežino, kad 
dabar žmonės daugiau ge
ria, negu jie gėrė prie saliu- 
nų. Dabar retas namas, kur 
nėra bravoro. Jis klysta ir 
tame, kad tik jis vienas gali 
duoti darbo tiems 200,000 Meksikos valdžiai nesugrą- 
darbininkų, kurie dabar žino vienybės meksikiečių 
dirba jo dirbtuvėse. Jeigu visuomenei. Nors tamsesnė 

t; vi meksikiea«daiis —■
tų. Juk Fordui sustojus savo
“skardines” daryti, žmonės bažnyčias,. tečiaus apsvies- 
da nesustotų automobilius tesniems sluogsniams tas 
pirkę. Jeigu nebus “fordų," labai nepatiko, 
tai jie pirks “ševroletus” ar 
kitus. ’ z

Į

Meksikiečių Visuo
menė Skilo Dėl 

Bažnyčios.

iš varžytinių di- į^netų Amerik°i- Turiu svarb* rei- 
-------- 1_ * PETRUSIA PELILIUTĖ 

į 21 Lowell st., Boston, Mass '

Įduodami i
džiausi Rusijos popų ir cerk
vių turtai.

Sovietų dailaus meno ko-, 
misariatas padarė su Aust- pairau £on?’ Petro’ 
rijos vyriausybe tam tikrą m. ____ ______ ______  . . .

kari til “švpntll juos žino, malonėkit pranešti. niutės-Paužienės, Mariampolės apsk,-Uld 4, Kd(l tų šventų ta ( . . Triinnis e/ K I'rhan Šilavoto parapijos. Milaiškampio kai-
vorų pardavimui nebūtų gA R D.*2 1 b ; mo;. aPie ?.° met« Amerikoje. Prašau
jokių kliūčių, ir visokios New Britain, Conn
brangmenos dabar yra siun-'. 
čiamos iš Maskvos į Vieną,' 
kur tikimasi užinteresuoti ir 
sutraukti dailės mėgėjus iš 
viso pasaulio. i

Vienų tiktai paveikslų bu-’ 
vo nusiųsta 250 skrynių, ku-į 
rios užėmė keliolika vago
nų. Jie apdrausti $3,000,000] 
sumai.

Toliaus žada ateiti dau-! 
gybė aukso kielikų, bran
gių bažnytinių rūbų, ku
riuos Rusijos popai ir vys
kupai dėvėdavo laike caro 
vainikavimo, visokių kryžių 
ir ikonų da nuo mongolų už
plūdimo laikų.

Kas yra buvęs Rusijoj 
prieš revoliuciją, tas žino, 
kad netik kožname ruso na
me, bet kožname kambary 
buvo Įstatyta kertėj ikona 
arba šventas paveikslas. 
Pas turtingus rusus šitos iko
nos buvo iš gryno aukso. 
Nuimti ikoną nuo sienos 
prieš revoliuciją skaitėsi di-

, neškite, už ką busiu labai dėkinga. 
I ----
t

Dvasiškijos nusileidimas

in-
ta, kad kunigai sugrįžo į

sluogsniams 
Pirma jie 

džiaugėsi, kad Meksikos re
voliucija atliko labai nau
dingą valstybei darbą ap- 

j nuo Romos 
katalikų kunigų ir visokių 

i bažnytinių organizacijų, o 
dabar kunigai vėl sugrįžo. 
Nors jau ragai jiems nulau- 

atei- žyti ir teisės susiaurintos, 
kokį vis dėlto progresvvis ele- 

„ .. _______ j

mačiusi. I klerikalams sugrįžti valdžia
Taip sako Chicagos uni- panaikino vieną svarbiau- 

versiteto prof. Ą. Eustace “ ‘ .................. "
Haydon. kuris anądien 
skaitė Bostone pasaulinės 
vienybės Institute paskaitą.

Krikščionių tikyba suės 
pati save, jis sako, nenorė- 

________ dama taikytis prie progreso 
turi begėdiškumo eiti prie kad per pastaruosius metus ir naujų civilizacijos sąlygų. _ __
šv. Sosto su plikomis ran- iš Kanados buvo išmuge- Tikybos puvimas prasidėjo Prieš dvasiški ją taip pat v“ 
komis.” r J* "------- 1 ----\

Vyskupas Įsako neleisti į už $30,000,000 degtinės. Už kuomet mokslas pradėjo da- jos seimas, visokios darbi- 
bažnyčias moterų trumpuo- praleidimą šito šmugelio ryti naujų patyrimų gamto- ninku ir ūkininkų organiza- 
se sijonuose. Jei tokios atei- butlegeriai sumokėję vai- je. Nuo tų laikų vienas po cijos. Ir šitas priešbažnvti- 

kito sprendžiamieji civiliza- nis elementas Meksikoj su- 
cijos veiksniai pradėjo atsi- daro labai stiprų frontą.

PRANAŠAUJA UŽ METŲ 
REVOLIUCIJĄ INDIJOJ.

Krikščionių misionieriai, 
(kurie platina Indijoj krikš
čionybę. pranašauja už me- 
įtų dideli kraujo praliejimą

Mato Dideli Tiky- 'k^nak"aku^ 
bai Krizį.

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

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

(37) 
Kotrina Paltinaviėienė-Bubniutė 

60 VVater st., Wakefield, Mass

APSIVEDIMM.
Pajieškau draugės apsivedimų!, 

našlės ar gyvanašlės mylinčios švarų 
gyvenimą tarp 40 ir 50 metų. Aš esu 
4X metų. Arčiau susipažinsim per 
laišką GEORGE MATIS (37) 

1601 W. 3-rd st., Plainfield, N. J.
l

PRANEŠIMAI
GERA PROGA PUSAMŽEI MO- 

TEKIAI į gerus namus už šeiminin
kę. Dorai moteriai užtikrinta vieta 
ant visados. Atsišaukite. (37)

132 West st., U'estville, III.

Philadelphijos ir Apielinkės 
Lietuviams

Pranešu, kad aš užsidėjau naują 
lietuvišką aptiekų. Turiu žolių ir vai
stų nuo visokių ligų, kurių Ameriko
je negalima gauti. Reikale malonė
kite užeiti, duosiu katalogą ir gerą 
patarimą (41)

MRS B. LOMSON
1814 So. Water st., Philadelphia, Pa.

lingu laiku, kad moterys vis naj prieš anglų val-
mažiau i....... .................... ......................
savo kūną.

«-

ne įtikinėti, o veikti. invs
“Todėl aš siulau visiems! __________

klebonams iškabinti bažny-; $MUGELNINKAI SUMO- 
ciose mano pranešimą Mes( KA VALDŽIOS AGEN- 
kategoriskai Graudžiam^ taivic e^onnnon icyšiii 

leisti prie komunijos tas TAMS *2’000’00() KYSI*- 
mergaites ir moteris, kurios Bostono “Herald” rašo,

Krikščionių tikybai
na didžiausis krizis. 
tik ji yra kada savo istorijoj mentas sako, kad* leisdama

72SZSiSdSH5HSZSe5a52S2SB52Sa52SasasasZS25esa5B5asaS252S2Sa5252S
H
sIr.

sių revoliucijos laimėjimų. 
Šitokio nusistatymo lai

kosi Verra Cruz gubernato
rius Alberto Tajeda, kuris 
net protesto rezoliuciją mu
šė prezidentui Gilui, kuomet 
šis pradėjo su dvasiškijos 
atstovais derybas vesti. 

_ ,. . . _ *.’ ’ __r r- yra
liuota i Jungtines Valstijas jau nuo renesanso laikų, nusistatęs Vera Cruz valsti-

Ir pj 
i
*"w

tų, tai jos privalo būti jėga džios agentams $2,000,000 
pašalintos lauk. kyšių ant sienos.

Žinoma, klebonijoj, kur --------------- z
niekas nemato, tenai tokios MOKSLININKAS PADA- 
iškabos nereikalingos. , RĖ DIRBTINI ŽEMĖS 

------------ i DREBĖJIMĄ.
Vokiečių profesorius 

GENIS MOKSLUI. Wiechert norėjo patirti že- 
Nesenai New Yorke nusi- mės sudėtį. Tuo tikslu jisai 

šovė Amerikos laivyno ka- netoli Goettingeno padarė 
rininkas Traylor. Jis buvo dirbtinį žemės drebėjimą, 
da jaunas vaikinas, bet tar- susprogdindamas dinamitu 
nyba submarine taip suardė keliatą didelių uolų. Žemės 
jo nervus, kad jis nutarė pa- drebėjimui registruoti jisai 
sidaryti sau galą. Jisai pasi- naudojo seismografą, kuris 
samdė viešbuty kambarį ir padidina drebėjimą 2,000,- 
persišovė per krutinę, kad 000 kartų. Iš savo bandymų 
palikus čielybėj smegenis, profesorius priėjo prie išva- 
Paliktame savo laiške jis dos, kad musų žemė tikrai 
prašo atiduoti jo smegenis yra taip sudėta, kaip žalias 
Kuriai nors medicinos mo- kiaušinis: aplinkui kieta 
kyklai moksliškiems tyrinę- pluta, o vidury skysta me- 
jimams. džiaga.

MOKSLININKAS PADA
RĖ DIRBTINI ŽEMĖS 

DREBĖJIMĄ.
Vokiečių profesorius 

Wiechert norėjo patirti že-

I

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra 
džią krikščionyMa, Krlatą, krikidonių kilimą ir iiaiplėti- 
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryiiaus karus, apie garsą kinų 
mongolų karo vadą ©ingis Chaną ir jo darbus, kaip užkąri * 
virnas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” »

Knygoje yra daug paveikslų, temUpių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapiu 301 

Kaina .... $2.25 ’ *

KELEIVIS
25.-I IIHOAI>WAV, SOCTII BOSTON. MASS

I

PARDAVIMAI
GERA FARMA

100 akerių. 75 dirbamos žemės, nė
ra akmenų; 10 ruimų namas, kaip 
naujai, visi rakandai ir įrengimai, 
visos Bamės, mašinerija, vežimai; 5 
karvės, 3 arkliai, visas derlius, netoli 
nuo marketų Kaina už viską $4000 

•Jmokėt $1200. Geresnio pirkinio ne
gali būt. (39)

MRS J H. KIRMAN
Sara ton Spriags, N. Y.

i

(Lietuviška Vcseiiia, Trečia Dalis
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

(Vilniaus Polka
(Žideli-Judeli. Polka
(Žuvininkų Valcas
(Puiki Porelė ___ ___ .
( Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Mainerių Ork 
(Senos Mergos Polka .
(Šešupės Bangos Polka

(Tarnaitės Polka

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Sincing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas. Fr Yotka. Leader.

61(M)3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma ir Antra
12" $1.25
61004F

16I11F 
16I33F 
16115F 
16113F 
16119F 
16131F 
16113F 
16135F 
16121F 
16122F 
16127F 
16132F 
16130F 
1611RF 
16117F 
16136F

16078F

16O71F

16072F

16088F

’6O85F (Vanagienė Polka

*, i'aiiB * ii „m ii niivia
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

Orchestra with 
Incidentai Singing

< 10„ 75c.l Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.
Brooklyno Lietuvių Orkestrą 

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
Polka ..................... Lietuvių Tautiška Orkestrą

Brooklyno Lietuvių Orkestrą 
,, . Lietuvių Tautiška Orkestrą

(Šokikų Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
,7___ “ "... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
(Tėvuko Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

- - - • — — ....................... Antanas Vanagaitis
Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė 
....................... Antanas Vanagaitis 
................................. Jonas Butėnas

i 
Comic Songs

Vanagaitis

Vanagaitis

(Alleluja—Esu Bomas ....
(Atvažiavo Meška...............
( Be Nosies ( A Vanagaitis)
i Močiute Širdele ............ .
(Mudu Du Broliukai Antanas Vanagaitis ir K. B Kriaučiūnas
(Piršlybos Amerikoj ...

( Neišpildomas Prašymas.
(Mergytę Prigavo ...........
(Eina Pati į Karčiamą. 

( Karvutė..............................
(Doleris
(Sharkey Daina 
(Munšainukas ...................
(Lietuvoj Mados
(Pas Draugą Julių

* ~ “ i ..................................................... A. Vanagaitis
(Lietuviškas Džiazas

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTftS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką, muziką ir 
monologifltą.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
>kie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 

visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampą.
MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.

Xu<> tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonus 
kaipo dalį mokesties.

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

A.

A.

Antanas

VanagaitisA.

-J3

Vanagaitis

GERA PROGA PER
KANTIEMS.

Pasiduoda puiki farma. 25 mylės 
nuo Bostono, 49 akrai žemės, beveik 
naujas 12 ruimų Namas, visi pirmos 
klasės įrengimai; miesto vanduo, 
elektra, ir štymo šiluma, didelė bar- 
nė su sailo, geras, didelis sodnas; 8 
karvės, 2 telyčios, 1 arklys, 70 vištų, 
apie 50 tonų šieno, visokie farmos 
įrankiai Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Nepraleiskite geros progos. 
Turiu daugiau farmų, didesnių ir ma
žesnių; kurie užinteresuoti, kreipki
tės, gausit gerus bargenus (37)

W. SH A MEKUS
9 Lovering st, W. Medway, Mass.

A DVOK AT AB

Ignas 1 Balkus
725 Slater Building

HORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St.

Ofiso Tel.: Pąrk S4»l
Namą TeL: Mapla 49M. ..

i AKMENINIŲ
! PAMINKLŲ
! DĖL VISU KAPINIŲ

Lietuvis Išdirbėjau.
šiuomi turiu už garbę pranešti 

| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa-
■ dirbu puikiausius akmeninius pa- 
J minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos į bile miestelį Suv. Valstijose 
| hc jokio estra primokėjimo.
1 Taipgi užlaikau įvairią figūrų ir 
I.šventųjų Paveikslų.
j Kreipkitės rpatiškai. o aš padirb-
■ siu viską prieinama kaina. (-)
I
I1 į
I 
t . «...v oa-uu v.cat.-uii

iską prieinama kaina. (-) 
K. BACV1NKA

2121 SARAH STREET, 
P1TTSBI RGH, PA.

• Sustot ant 22-nd Carson st., prie
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6 KELEIVIS

Humoristika
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Vyriškis sustoja ir 
kas ją nuskriaudęs.

KUR DINGO LITERATAI?
Vasaros karščiams užėjus. 

Lietuvos inteligentai, kurie ra
šinėja eiles ir skaito save “lite
ratais.” išvažinėjo po kaimus 
merginėti, todėl Julius Boks pa
rašė į “Vapsvą” šitokias eiles 
apie juos:

Kaip tik 30 Reamuro.
kai saulė dega ant dangaus— 
Štai mus jaunos literatūros 
Kaune nė vieno nesugaus—

TIKRAS LABDARYS.
Kažkoks vyriškis sutinka mo

terį. kuri neša ant rankų kūdikį 
ir verkia.

Į klausia.
Moteris papasakoja, jog nešusi 

: vaiką krikštyti, bet kunigas už 
į.‘dyką krikštyti nenorįs, o ji pini

gu r.eturinti.
Vyriškis ją 

jai 10-dclerinę
—Dabar eik 

pakrikštyk vaiką ir likusius pi
nigus atnešk būtinai man grą
žos.

• Moteris greit sugrįžta, grąži
na likusius pinigus ir labai gai- 
iiaširdingajant ponui dėkoja.

—Na. na. nereikia dėkoti, — 
sako vyriškis. — mes visuomet 
turime artimui gerą daryti. Da
bar mes visi trys esame paten
kinti: kunigas gavo savo užmo
kestį; tamsia pakrikštijai vai
ką, o aš iškišau falšvvą 10-dole- 
rinę.

Kažin kur Jakštas, kur
Maironi r— 

senajam mieste nematyt. 
Graži gamta, širdy svajonės, 
kišenėj “Rūtos” konfeti... 
štai Tumo ir nebesimato, 
nebėra liriko Giros. 
Gal uosto girių aromatą, 
gal kur svajoja ant tvoros...
Kur šiandien Vaitkus.

ką jis daro, 
ką jis per karščius parašys? 
Nebėra “žygių.” nebėra

“Baro.” 
gal rauda kur paliai pušis...
Pražuvo Kirša. nėra Sruogos, 
gal kur nors rymo ant salos. 
Gal vienas basas, kitas nuogas 
dienas praleidžia plepaluos...
Kur Putinas, kame Savickas, 
nejau sostinė negraži ?... 
Gal kur vedžiojas mergičkas. 
ar pilka svaidosi pleže...
Ir kaip daugiau tik Reamuro, 
kai saulė dega ant dangaus. 
Iš mus jaunos literatūros 
Kaune nei vieno nesugaus.
Poetas Binkis paliai mišką 
gal grybus rankioja rytais. 
Nereik smokingų, maniškių— 
jinai ir tai basa ateis...
Tarulis u... visai be kelnių 
dienas praleidžia Nemune. 
Tilvytis smėlį glosto delnu — 
be jos nemiela man. oi ne..
Kur žengė. Tysliava. Rimydis. reikia pastatyt: 
kur tylus dainius šemerys? 
Gal Slabadoj muša žydus, 
gal smėliu barstos pajūriais...

ramina, paduoda 
ir sako: 
tuoj pas kunigą.

JI BE KELINIU-
I

f pagar- 
ar po

jo ręi-

Valkata: “Tegul bus
bintas, poniute... Kažin, 
nas daktaras namie?”

Stora moteris: ”O kam 
kia?”

Valkata: “Gal galėtų man ko
kias senas kelines paaukauti...’

Stora moteris: “Aš pati esu 
daktaras ir aš neturiu tau jokių 
keliniu.”

»

»

MUSU PASIŪLYMAS 
KAUNO VALDŽIAI.

Kaune dabar kilo ginčai 
Įgulos Bažnyčios, kuri 1 
perdirbta iš rusų Soboro Į Lie
tuvos armijos bažnyčią. Ji stovi, 
pačiam laisvės Alėjos vidury ir 
šita gatvė dabar eina palinkui 
abiem bažnyčias pusėm. Taig' 
vieni pataria tą bažnyčią nu
griauti, c kiti nori palikti.

Musų, amerikiečių, pasiūly
mas yra toks: Įguios bažnyčią 
nugriauti, nes iš jos niekam nė
ra naudos. Ją nugriovus, pasi
darys daug medžiagos, iš

kelintą 
prie Laisvės Alėjos, kad 
piliečiai turėtų kur savo 
lūs kultūriškai atlikti.

i dėl 
b u ve

NAUJĄ RŪBĄ REIKIA 
SU L AISTYT. I

1
\ 1
\ • ' - Mj

GRAFAS ZEPPELINAS” NUSILEIDŽIA ŽEMĖN.

š tas paveikslėlis buvo nuimtas Lakehursto vių stovykloj kelios dienos atgal, ir parodo. 
<a<i vokiečio baliunas "Graf Zeppelin” nusileii: žemėn. 'Jis numet žemėn virves ir darbinin-

jį pririša iš visų pusių, kad vėjas nenuneš

Tiėnai. Ten vyną gausiai gė- 
’ė ir turtuoliai ir beturčiai.

Nepaprasta: iškilmingai 
graikų ir romėnų buvo šven
čiamos vyno dieno šventės. 
Graikų vyno dievas vadino
si Dionisu. Jų manymu, Dio
nisas pirmas pasodino vyn
medi jis pirmas pradėjo iš 
vynuogių daryti vyną. Dioni
so garbei šventės buvo ruo
šiamos ir prieš vynuogių sky
nimą ir po skynimo. Buvo 
švenčiama sunkos spaudimo 
ir naujo vyro ragavimo 
šventės ir it. šventės buvo 
švenčiamos labai linksmai.

Dionisui atnašaudavo au
kas: užmušdavo oži — vyn
uogių priešą.

___ No.J«. Rug^jo 4 <i.,1929.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO’’ 
KNYGYNE «

Anarchizmas. Pacai Proudhono moka- ’ Sielos Balnai. — Puiki knyga, daugy- 
' lą. parąšė d-ras Paul Elzbacher, ■ 
vertė Briedžiu Karaliukas. South
Boston, Mass. pusi. 29..................... 10c.

L

I
i
II

bė labai (frazių eilių ir dainų Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ........ ,.............................. $1 00
Audimo apdarais ....................... $1.50

Ben-llnr. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew

. Wfcllace 472 pusi.............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- 

x .1 tuva XIV metašimtyje Istoriškas
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų romansas M. Bematovicz’o.

bepatystės istorija, pasekmės ir jų jgg pusĮ........................................... $1.50
doriškas nupuolimas šią knygą turėtų . . .
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Biblija Satyroje. — Labai (domi ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- - ’ ' "" •»»-
rjs, dukteris ir mylimosios ąępapultų i 
tokią kunigų globą. Parašė sun Geo. 
Townsend Fo’, D. !>.. sulietuvino iki užgimimo Kristaus. 
Ferdinand de Samogitia. ...... 25c.

’ i
Į Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin-

Į
■Jaunystės karštis." Vienaveiksmė 

komedija-farsas. Parašė K S. Kar- 
povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. X V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžaš. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas. So. Boston, 1916 m.........10c.

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

’ y Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................  $100
Delko Reikia Žmogui Gert ir V’algyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ..

Kodėl Aš Netikia j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ja perskaityti. 64 pusi.....................20c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su nikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir 
Antra peržiūrėta ir 
laida ..............................
Kaip Senovė* Žmonės

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidirr.ai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi ............................................ 10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
• atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.............................. 10c.

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

puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.............................25c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi. ...............................  25c.
Popas ir Velnias — Ir tris kiti indo- 

mųs pasakojimai: <1) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ..i............................................... 10c
"Salomėja." arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 

; ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
1 skaityti...............  25c.
i
! “O. S. S.” arba šiiubinė Iškilmė. — 
j Vieno akto farsas, labai juokingas 
I; 7 -j' "" "y ” '/' ’.

kimų komedija. Perstatymui reikia1 fonės Daugiau juokų, negu Ameri- 
10 aktorių. S vyru ir 2 moterų, lo- į koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
Šimas užima apie 2 valandas.........25c. 72 "Džian Bambos spyčiai," eilės, pa-

I sikalbėjimai, humoristiški straipaniu- 
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- kaį jr juokai Antra pagerinta

eities. Knygutės įtalpa susideda i- |aįda. 128 pusi..................................... 25c
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų1
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links- 
riškių šventės; (3) Lietuviai liekavę!-] mos_dainos Apart juokingų “Da
niais; (4> Paskutiniai lietuvių dievai, vatkų "Gadzinkų" telpa 30 įvairių juo- 
Parašė Z Aleksa So Boston, ’ kingų dainų, eilių, parodiją, ir tt. 
1912 m., pusi. 32............................... 1^- Daugelis iš dainų tinka juokingoms

. ’ .. . i ' deklamacijoms, šešta pagerinta
Socializmo Teorija, tai veikalas laida 48 pusi.........................................10c.

trumpais ir aiškiais faktais parooo,(
kaip iki šio] keitėsi draugijos formos. jęor Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
ir kodėl turės bot pakeistas kapi- | tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
taliz.mas Kaina .......................... 25c žmonių lopšinė. Knyga labai pa-

. , .............................. mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia .
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą paparči» Žiedas ir keturios kitos 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para- apysakos: (1) Neužsitikintis Vyrai; 
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mass Į (2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
1909 m . pusi. 63 ............................ 25c Jose nurodoma kaip žmonėa

. . . , . • , 1 paikai tiki į visokius prietarus,Žeme ir Žmogus. Labai (domi ir pa m o- £
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip ( 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Dievą, Velnią. Dangą ir Proga-
■ ’ . 7 ' .- . . * / i rą- Parašė Robert G. Ingersoll, gar-

Daugelis paveikslų ^įvairių rasni siaubas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
r. .r t»_i. prietarų naikintojas. 72

! puslapiu ............................................ 25c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-

geidi knygutė iš politiškci-ekoro- 
! miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagsl K Kautskį, parašė Z. Ale- 

‘ ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
Į| puslapių 28...................................... 10c-

Anglijoj atvirame ore Lengvas
- • i • ! Rankius reiKannKizuMų z.wz.i« **.vynuoges nesuspėja nunokti., pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 

’t- —ii. — i - - - lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas
— i gali greitai išmokt kalbėt angliškai. _____* “*11 1 - • it • V . . ... . > ? ■ - _ .

Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo peš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarą, pas barzda- 

. — skuti, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų
'Dabar Šiam darbe vra pasie- ‘ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 
I • r ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.. kę aukšto tobulumo. IMichelsonas Pusi.95................... 35e.

Nei viena Šalis neišauiri- Lieurių šeimyną Istorija Juškevičiaus 
„ . i • • - i - i i- • : Dainose. Jei nori žinoti, kaip senoka tOKių vaisingų, didelių ll Vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

Į skaniu vvnuoeiu, kaip ang- . tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
llr>; t„ turėjo daug pačių, o žmonos no keli*

t

Vynmedis — vienas iš pa 
čių seniausių viso pasaulit 
kultūrinių augalų.

Vynuoges brangino ir au 
gino visos kultūrinės seno
vės tautos: egiptiečiai, žy 
lai, romėnai ir graikai.

Nunokusias vynuoges jie 
valgė — ir iš jų dirbo vyną. 
Vynas dirbta labai gilioje 
senovėje. Apie vyno išradi
mą yra užsilikę daug Įdomių 
padavimų. Štai ką apie tai 
pasakoja senovės zendų tau- 
.os padavimai.

Vieną kartą, gilioj seno
vėj gyveno zendų karalius 
Džemšidas. Jis labai mėgo 
vynuoges. Dėl to sielojosi, 
kad jos negali išsilaikyti žie
mai.

Vieną kartą jis ir liepė iš
spausti žiemai vynuogių sun- tis vijoklinis augalas. ~ I T J-y n 1 x-» > 1 T-^ T 4“ % v T 1 V V L-J - -r g « « v , • • • .• Mvh šiluma, jis vra pietų 

augalas.
1 Gerai auga vynmedžiai 
.Viduržemio juros pakraš
čiuose.

Daugiausia vynmedžių au
ginama Francuzijoj. Vyno ir 
vynuogių gausumu Francu- 
zija užima pasauly pirmą 
vietą.

Daug vynuogynų ir vyno 
yra Italijoj ir Ispanijoj.

Visai nepaprastai vynme
džiai išsiplatino Amerikoj.

Kaip kultūrinis augalas jis 
ten atsirado visai nesenai.

vynmedžiai Į 
giriose, te-i 

auginimu 
'į
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Vynmedis yra d augiame-

Budas Išmokti Angliškai, 
reikalingiausių žodžių ir

Todėl ten vvnmedžiai 51 neri- ' lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas įtMieiien v v nmeoziai augi-, preitai išnwkt kalbf. an?ilškai. 
narni Šiltadaržiuose. Vvnuo- Joje telpa r.eti atskiri žodžiai, bet pe- 

ii !■'**'*'*’ » o - V »»1 rv> O i At»rrWk 11PS-
ges auginti šiltadaržiuose karjj.
anglai pradėjo gana senai, į’^pas’k^učiį: ir ui šu fonetiškų 
Dabar šiam darbe yra pasie- ;'itarimu ir *raniatiUa- Antra padidm- 
kę aukšto tobulumo. IMichelsonas Pusi 95. ...

Nei viena Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 

skaniu vynuogių, kaip ang- ’ tą’knygą. Iš jos dasižimm, kad vyrai 
i •__' * --i. j - t tarė b daug pačių, o žmonos no keli*
t. o».sdtadaiziuose. Jų Vyrn$. i^bai užimanti ir pamokinanti 
Šiltadaržiuose yra tokių vyn- knyga- Su paveikslais, Parašė z. 
medžių, kurie per metus duo- ...................................
da iki 2000 vynuogių kekių.

O vienas senas, pasodintas 
1768 m. vynmedis duoda per da"lKaJ 
metus apie 3000 didelių nu
nokusių vynuogių kekių. An-

Su paveikslais, Parašė Z.

Drūtuose audeklo apdaruose . — 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras ,F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-

- Ina .'................... :............. 25c.

15c.

anglų kalbose 
pagerinta 

.................. 25c.
Pers įstatydavo

Materiališkas Istorijos Supratimas. 
-------------- ------o--c---------r------ ( Lapeliai iš proletariškos Filosofijos 
glijes vaisiu parodose kar- Jei nori žinot> gimdo pasaulyje 

.. i------------- i •------------------- įvairiausius nuotikius, tai perskaityktais Sutinkama tokių vynuo- į,įų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
gių kekių, kuriomis tenka tik ra protaujantiems darbininkams neap- 

T.. _ • • i - -i • kainuojama, .nedega imta iš GreiltcnoStebetlS. Jų svoris siekia iki Parašė z. Aleksa. So Boston, 
8 ir net iki 10 kilogramų. Mass, i»i3, pusi. so. ...

Pardavinėti žiemą naujas 
vynuoges, tai pelningas da
lykas. Ir todėl dabartiniu 
metu vynuogių šiltadaržių 
yra ne vien Anglijoj. Jų Įren
gė ir kitose šalyse.

Daugiausia šiltadaržių yra 
šiaurinėj Francuzi.ioj ir Bel
gijoj. Belgijoj jų priskaito- 
ma virs 10,000. Vynuogės, 
kurios pardavinėjamos žie
mą visuose dideliuose Euro
pos miestuose, išaugintos 
Anglijos, Francuzijos ir Bel
gijos šiltadaržiuose.

Sulietuvino Jz.

kos ir laikyti ją induose. Pa-i 
ragavęs žiemą tos s 
karalius radoią negardžią.; 
ir manydamas, kad tai —T ‘ -ai‘nuodai, liepė indus su sunka 
padėti kaip galima toliau.

Atsitiko, kad viena kara
liaus belaisvė sunkiai susir
go. Dėl didelių kančių ji no
rėjo nusižudyti. Atsiminė 
karaliaus paslėptus nuodus 
nusprendė jų išgerti. Išgėrus 
šių nuodų, belaisvė ne tik ne
nusinuodijo, bet jos ūpas pa
gerėjo, ji palinksmėjo ii 
ę reitai užmigo. Pabudus pa
sijuto sveika esanti. Tai suži
nojęs karalius, kiekvienais 
metais paruošdavo žiemai 
vynuogių sunkos, kurią pra
dėjo vadinti “saldžiais nuo
dais/' Saldieji nuodai vi
siems patiko. -Jų pradėjo ga
minti vis daugiau ir daugiau. 
Ir taip zenduose prigijo vyno 
dirbimas.

Didelėj pagarboj buvo lai
koma vynuogės ir vyno dir
bimas senovės Egipte.

Seni egiptiečių paveikslai 
vaizduoja, kaip raško vyn
uoges. kaip spaudžia iš jų 
sunką, kaip pilsto vyną Į in
dus ir juos užantspauduoja. 
Vaizduojama, kaip paduo
dama gražios vynuogės Į sta
lą.

Anot senų užrašų. 5000 m. 
prieš Kristaus gimimą egip
tiečiai buvo Įsitikinę, kad nu
mirėliui pilnai palaimai pa
siekti, buvo reikalinga: 10 
rųšių mėsos. -r 
šių, 16 rųšių duonos ir pyra
gaičių. 6 vyno rųšių, 4 alaus 
•ųšių. 11 rųšių vaisių ir ivai- 

!rių saldumynų. Reiškia kaip 
j senai egiptiečiai yra mokėję 
dirbti vyną, jei prieš 7000 

į metų jau jiems buvo žinomas 
6 rųšių vynas!

Nemažiau buvo išsiplati
nę vynuogės ir vyno dirbi
mas ir senovės žyduose.

Šventame rašte vynas ir

kinio? 
toiietu 
Kauno 
reika-

ŽODIS NE SAVO VIETOJ.
Gelžkelio tarnautojas: ‘Pa

nele. tamstos traukinys jau at
ėjo.”

Panelė: “Mano žmogau. ko
dėl sakai, kad tas traukinys ma
no? Juk gerai žinai, kad jis pri
klauso gelžkelio kompanijai.”

Tarnautojas: “Aš nežinau... 
Bet kodėl panelė sakai i mane 
mano žmogau.’ žinodama gerai, 
kad aš priguliu mano pačiai?”

i

VELIONIS UŽĖJO D A
išsigerti.

Vienas lenku laikraštis pra
neša šitokią žinią;

Ji: “Jonai, žiūrėk čia. aš nusi- “Kūnas a. a. Jajcobrzynskio. 
pirkau naują dresę. Kur mudu kuris mirė nuo munšaino. vakar 
eisim dabar?” buvo išsiųstas j Toledo, Ohio,

Jis: “Eikim maudytis.” kuomet velionis buvo užėjęs i
----------------- vieną ‘spykyzę’ išsigerti.” 

KIEK ŠITAS ŠUO VERTAS? .
Viename laikrašty anądien til

po šitoks skelbimas:
“Pamestas aukso laikrodėlis 

su raidėmis P. I. S. ir aukso rete
žėlis. Kas jį man sugrąžins, tam 
duosiu dovanu SS ir šuniuką. O 
jei kas šuniuko nenorėtų.
gaus $3 pinigais."

—

Redakcijos Atsakymai.;
A. P. Newark, N. J. —

tai

ANTROJ I KI DIKYSTĖ.
Vienas an rikiečių laikraštis 

rašo: “Mr. ir Mrs. Sam Denton 
vakar sugrįžo namo praleidę ke
lias dienas atostogų Portlande, 
kur jiedu abudu buvo maži vai
kai.”

Myli šilumą, jis yra pietų

:en atsiradę vis
Nors giriniai 

augo Amerikos 
čiau vynuogių 
amerikiečiai neužsiėmė.

Ir kai 1492 metais, atra- } 
dus Ameriką ’en nuvyko eu
ropiečiai, jie nerado jokio 
kultūrinio vy: medžio.

Vynmedžius auginti ame
rikiečiai sifmanė daug vė
liau — Aštuonioliktojo am
žiaus gale.

Tečiaus ši- darbas jiems 
nesisekė. Kiek tik sodindavo 
vynmedžius, vis tiek nieko 
gero neišeida- >. Veltui par
sisiųsdindavo geriausių vyn
medžių rusiu.

Ilgai negalėjo amerikie
čiai suprasti, odei jų krašte 
išdžiūsta Europos vynme
džiai?

Rodos ir žemė ir klimatas

. 25c

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- Į 
goję telpa daugybė naują, laba: gra- į 

žią ir juokingų monologų ir deklama
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucicnieriškos, _ tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. 5 bos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apva’kščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25e.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vanderveldc, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., į • 
1915 m, pus! 24............................. *r geras perstatymui Kaina .... 15c.

- I ’ '
___švento Antano Stebuklas. Dviejų yei- ( Džian Bambos Spvčiai. — Ir kitos

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. Kapotis.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
viena? numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienas num 
“Tarpininkas” duoda $200

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bilas. Isigykit “Tarpi
ninką” tuojaus, tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS”

15c
ar

vynmedžiam-- butų tinkami. GychStes^
• Nežinojo ką :■ manyti ame- .

5 paukščių rų-jrikiečiai. Kok a ten išdžiūvi
mo priežastis bebūtų, bet 
nuo vynuogynų amerikie
čiams teko ats sakyti.

Tečiau vienas energingas 
amerikietis Longvors'as bū
tinai panorėjf- vynmedžių iš
auginti. Bet ji> tai darė visai 
kitu buriu. Jis neparsisiųsdi
no vynmedžių iš Europos, 
nes jie vis tiek išnyksta.

Jis sumanė atrankos pa
galba išauginti geras vvnuo-Tai’n kataliku harnvčia -----. vguiua laaujciuu geras vynuo-

ni^ ^UOgeS m,wma daZ'i««.jU±"i^?raeIrik'>ni?k’i
pripažindavo. Rusijos Štai i-' "vr . . b tas jam

y gru ų . -verstis žemdirbyste ir vyn-. Bet, pagaliau, pasisekė iš- 
Vaižganto Prieteliui. — uogių auginimu, vynuoges aiškinti europišku vvnme-

• 
i 
i

332 W. BROADWAT.
SO. POSTO N. MAS<»

RE M OLA
GYDO

DON AJA GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mes

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 
užpeėėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co, Camhridge. Mase

NUO ODOS LIGŲ
f A •'!*«■** gydančios pato.

Tai yra receptą* garsaus Sveieariškc 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria i odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Bonas 
Egzemą, Hemorotdss. šunvotes. Nie- 

Nuo Šio laiko vynmedžiai' *»’’ ir kitokias odos ligasKaina $1.00
ra L-1-..1H- ..UŽairAao Srha nPiuntki-

I Vaižganto Prieteliui. — uogių auginimu, 1
Mes visuomet skelbiame so- auginęs ir žydų karalius Ša- rižių augintojų nepasiseki- 
cializmo iriėją ir laisvą min- lamonas. Statant Salamono mą.
tį, o p. Vaižgantas prieš tai bažnyčią, darbininkams bu- N— ži- wiHlieuz,iai -——---- ~ • • fc-
kovojo, todėl netikslu butų vę išduota apie 50.000 litrų Amerikoj pradėjo smarkiai
skelbti musų laikrašty jo vyno. platintis. Visur, kur tik leido'**’.hitotco'’'
adresą, kad musų skaityto- Labai mėgo vynuoges ir klimatas, Amer■! oj atsirado jgg I*wą™-st, bSIb i».Mc». 
jai galėtų ji pasveikinti. įvyną senovės graikai ir ro- vynuogynai.

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip. 

jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- j 
si. I?—__ ; ~ l : - -
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
Mass.. 1912 m., pusi 63 .............. 25c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz- „ ------- -------- — - - ---- - -- --y
delis ir monologas Našlaitė. Parašė ( ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23............................... 10c.
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno- jj gyvenimo lietuvišką Vėlią bei Vel- 

vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Pasakos surinktos d-ro J. Basa-
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ravjeiau9. Šioj knygoj telpa keli šim- 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai. egiptėnai, chaldai, asy- 
rai. lietuviai, barbamai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų isterija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... $1.25
Lietuvos Respubtikos Istorija ir Žem-

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos’ vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos robežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kori 
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 visą mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.06 
Drūtais audekle apdarais.......... $1 50

I namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32............................................. 15e.

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa- 

tai gražių pasakų, apie rojų <dangų), 
čyMių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnins, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo g’’’- 
dėtos. Pusi. 570 ........................... $2 75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visą veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kar ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitą klausimą, į kuriuos negali otsa- 
kvti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ................................................ 25c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mom.
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( Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

DL KOMUNISTAI NU
TEISTI SUŠAUDYT.

R įgpiuėio 9 dieną kariu- 
menės teismas Kaune nagri
nėję “Spartako” spaustuvės 
narių bylą. Buvo kaltinama 
5 komunistai už rašymą, 
spausdinimą ir platinimą 
komunistinės literatūros, ve
dimų agitacijos, rengimąsi mil. litų, 
ginklu nuversti esamąją Lie- 900,000 litų.

• • « • _____

SUBANKRUTAVO 
U FIRMŲ.

Šįmet nuo balandžio iki 
liepos mėn. galo visoje Lie 

įtuvoje, Lietuvos banko ži
niomis, buvo 11 bankrotų ir 

*4 firmos pakliuvo sunkion 
padėtin. Bankrutavusių fir
mų prievolė siekia apie du 

o jų turtas apie 
. Kreditoriams 

tuvoje vyriausybę. gryno nuostolio bus nema-
Valstybės gynėjo padėję- ^iau 800,000 litų. Tas vadi- 

jas majoras Mieželis vieną nama, kad antrą šių metu 
iš kaltinamųjų, būtent — ketvirtį bankrotai yra apsi- 
Lapinską pripažįsta idėji- stoję.
niu komunistu, bet mažu Įdomu, kad bankrutavi- 
veikėju. Kiti atsakomingi mas antrą ketvirtį daug-iau-
asmenys, veikėjai. Reika- s’a atitiko ne^ Kaune, bet
laujži jiems (be Lapinsko) 
bausmės kokia numatyta
kaltinamajame akte, tik iš
skirti Lapinską ir kaip ne
pilnametį Korsaką.

Paskutiniame žody La
pinskas pareiškė, kad jis ne
supratęs komunistų organi
zacijos „tikslo joje dalyva
vęs, kad pažinęs kokie jos 
tikslai, jis išstojęs ir dabar 
smerkia komunistų organi
zaciją, reiškia pageidavimą,1 Provincijoj bankrutavo 7 
kad ji butų Lietuvoje likvi- firmos ir sunkion padėtin 
duota. f " ’ f 4 ’- ’ ’ ’.rn"

Kontautas jaunas vyras, M0 litų. Grynas kreditorių 
kuris jau yra nubaustas sun- nuostolis 560,000 litų, 
kiu kalėjimu iki gyvos gal
vos už komunistinį veikimą 
Klaipėdos krašte, dabar 
drąsiai pareiškia prigulįs 
komunistų organizacijai ir 
dirbęs jos naudai.

Kučinskas jaunuolis — 
prigulįs komunistų organi
zacijai, gaminęs ir spausdi
nęs komunistinę literatūrą. 
Skaito daręs tokį darbą, 
kaip prieš 1905 m. knygne
šiai. Darbininkų spauda 
Lietuvoje neleidžiama, to
dėl reikia gaminti slaptai.

Kristinaitė skaito sau už 
garbę prigulėti komunistų 
organizacijai.

Kaltais nei vienas nepri
sipažįsta.

Korsakas skundžiasi, kad 
esąs nubaustas Šiaulių apy
gardos teismo 4 metams už 
komunistinį veikimą. Jam 
esąs džiovos pavojus. Šioje 
byloje jis negalįs būti bau
džiamas, nes už tą patį nu
sikaltimą nubaustas Šiaulių 
apygardos teismo. (

‘ Kariumenės teismas, pir
mininkaujant pulk. Engle-

provincijoj. Kaunui pri
klauso tik 4 firmos įsiskoli
nusios 565,000 litų, iš kurių 
135,000 litų tenka užsie
niams, o 430,000 lit. vietos 
kreditoriams. Bankrutavo 
Kaune prekybos įstaigos: 2 
manufaktūros, 1 kolonialių 
ir 1 indų prekybos įstaiga.: Klaipėda. — Luizės dva-
— — - - - -- >— -------------------Iš tų 4, vienas bankrotas 
esąs skaitomas tyčiomis pa
darytas. Tiriamas.

pateko 4. Jų skolos 1,500,-

i 
i

NEPAPRASTAI DIDELĖ 
PERKŪNIJA ZARA

SUOSE.
Zarasuose ir apylinkėje 

siautė didelė audra su le
dais pupos dydžio. Perkū
nas trenkė į notaro Oželio 
radio. Užmušė jo tarnaitę 
Emilę Kazlavičiutę, pritren
kė žmoną, apdegino raiką ir 
baldus bei kitą turtą.

Trenkė į kleboniją. Iš
draskė pamatus, toli išne
šiojo akmenis. Mieste išdau
žė daug langų, daržų, nu
traukė, sugadino daug elek
tros ir telefono laidų, 

t Smalvų ir Imbrado vals
čiuose esą sudeginta vienas 
gyvenamas namas, 1 tvar
tas. 2 klojimai. Kelių kaimų 
sunaikinti javai.

Imbrado valsč., Kuklių 
kaime buvę pritrenkti vyras 
ir moteris, bet atsigavę.

CIRKO TIGRAS APDRAS
KĖ ŽMOGŲ.

Garliavos valse., Mar- 
riui, po 2 vai. pasitarimo pa- viankos kaimo gyventojas 
skelbė sprendimą: Kučins- 
kas ir Kontautas nubausti 
mirtimi. Kristinaitė sunkiu 
kalėjimu iki gyvos galvos, 
Lapinskas 6 metais-, Korsa
kas išteisintas.

Visi, kaltinamieji spren
dimą išklausė visai nesijau
dindami, šaltai, tik Kontau
tas ranka apsišluostė pra
kaitą.

POLITIKA PER PRIE
VARTĄ.

Ž. Kalvarija.—Musų gar
sus “marijonai” (Marijos 
kavalieriai) netik bažnyčioj 
agituoja ir perša žmonėms 
savo laikraščius, bet dar ge
rokai išplūsta kairiuosius ir 
tuos, kas juos skaito. Kada 
kunigas pasisamdęs berną 
sužinojo, kad tas “Žemaitį” 
skaito, tai beveik žemes iš- 
spardė. Sako: “aš nenoriu, 
kad jis už mano pinigus 
skaitytų ‘Žemaitį’.” /

Cichanavičius, nuėjęs cir- 
kan, norėjo pasigėrėti cirko 
arkliais. Administracijos 
pasiprašęs nešė arkliams 
vandens. Eidamas užsižiop
sojo. Tuo tarpu vienas tig
ras iškišęs koją iš narvo, jį 
prisitraukė ir, su tigru striu
ki reikalai, pradėjo lamdyti. 
Cichanavičius išsigandęs 
numetė vandens kibirą ir 
ėmė rėkti.

Administracijos tarnau
tojai jį išgelbėjo. Bet tigras 
spėjo Cichanavičiui padary
ti 14 žaizdų. Cirko progra
mos žiūrėti jam neteko, nes 
padėtas ligoninėn.

Buvę cirke pasakoja, kad 
tigras tuo syk buvęs labai 
piktas.

MEDŽIOTOJAS PERŠO
VĖ GELŽKELIO DAR

BININKĄ.
Žeimių—Kėdainių tarp- 

Atlikus stoty, nežinomas medžioto- 
minėtam darbininkui paves- jas peršovė vieną kelio tar
tą darbą, klebonas nuskaitė nybos darbininką. Nukentė
jam 3 litus ir už juos išrašė jęs padėtas Kėdainių apskr. 
kunigų “Musų Laikraštį.” ligoninėn.

Vadinasi, per prievartą 
bruka klerikališką politiką.

------------------------- i

KELKI

ii sKaraliai irgi rengia piknikus, šitas pavi 
sode prie Buckinghamo rūmų.

nl’I

KLAIPĖDOJ SUDEGĖ 
LENTPIUVĖ.

ie sudegė olandų firmos 
“Bišdom und Zoon” lent
pjūvė. Gaisro priežastys ne
žinomos. Nuostoliai milio- 
niniai, nors dar galutinai 
neišaiškinti. Mašinos suga
dintos, visa pripiauta me
džiaga sudegė. Per “Eltos” 
atstovo pasikalbėjimą su 
lentpjūvės direktorium 
Krausu paaiškėjo, kad var
gu ar lentpjūvė bebus atsta
tyta. Kaip tik prieš 6 metus 
ta pati lentpiuvė taip pat vi
siškai sudegė. Lentpiuvė 
buvo apdrausta, tečiaus ap
draudimo premija nepa
dengsianti visų padarytų 
nuostolių.

9 ____________

ADV. BULOTA IŠVYKS
TA UŽSIENIN.

Prisiekusis advokatas An
drius Bulota (buv. Durnos 
atstovas) su žmona 
paleistas iš Varnių koncent-’ 
racijos stovyklos.

Jie sugrįžo Mariampolėn. 
Netrukus jie išvyksta užru- 
bežėn, nes iš stovyklos pa
leisti tik ta sąlyga, kad turi 
apleisti Lietuvą.

SO” REDAKTORIŲ.
Kauno karo komėndan- - 

tas nubaudė atsakomąjį . 
“Žydų Balso” redaktorių -J. 
Rabinavičių, už erzinančių 
visuomenę gandų skleidi
mą, 500 litų arba 1 mėn. ka
lėjimo.

KONFISKAVO “BER- 
LINER TAGEBLATT.”
“Berliner Tageblatt” nu

meris, kuriame buvo rašyta 
apie žydų pogromą Kauno 
priemiestyje Viliampolėj 
(Slabadoj) Lietuvos val
džios konfiskuotas, kaip 
skleidžiąs klaidingus gan
dus bei platinąs neteisingas 
žinias.

PAGAVO PLĖŠIKĄ.
. Šiomis dienomis Lietuvos 

NUŠOKĘ MEpžIO^INlU krųninalinė policija išva- 
ŠAUTUVU ŽMOGŲ. žiavo Rygon parsivežti iš 

Onuškio valse., Dembi- ten, Latvijos policijos pa
nos kaimo laukuose rastas gauto plėšiko Šermulatovo, 
nušautas medžiokliniu sau- kuris gerokai siautė plėšda- 
tuvu to paties kaimo gyven- mas Lietuvoje, o vėliau per- 
tojas E. Sajevičius. Jam pa- sikėlė Latvijon. Jis pagau- 
daryta 15 žaizdų. (tas pereinant rubežių.

UŽ DOLERIUS VISKAS 
GALIMA.

Šiaulėnai. — Nekartą 
: klebonas A. Č. viešai per 
į pamokslą sakydavo, kad 
'sekmadieniais ir šventadie- 
įniais ypač pamaldų laike 
■ per “sumą” niekam šliubo 
neduosiąs. Bet nesenai vie
nam amerikonui už doleriu5 
davė. Katalikai labai pikti
nasi, sakydami: “gal be do
lerių greit ir i bažnvČia ne
įleis.”

UETŲV A
PER H VMBURGĄ

Ant musų pupuliarių laivų 
Nepalj ginam;..-, švarumą* ir 
patarnavimas visose Liesime.

PERKUNAS SUDEGINO 
SPIRITO SANDĖLĮ.
Siaučiant audrai, perkū

nas trenkė į Antanavo dva
re esančios “Nektaro” b-vės 
spirito valyklos sandėlį, ku
ris tuoj užsidegė. Gaisras 
nebuvo galima likviduoti. 
Sudegė sandėlis, jame buvę 
3790 kibirų spirito, ūkio 
mašinos, javai, pieninės pa
būklai ir kit. Nuostolių pa

liaus daryta arti 200,000 litų. 
■Sandėlis buvęs apdraustas.____

BUTLEGERIAI DARO IŠ į

t 
' ♦ 
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TILŽĖJ APIPLĖŠĖ LIE
TUVOS KONSULATĄ

Elta praneša, kad į Lietu
vos konsulatą ^Tilžėj įsilau
žė nežinomi žmonės, pavo

jau gė šiek tiek daiktų ir pinigu. 
---------- — ‘ j 

RADO NEGYVĄ BERNĄ.
Raudenių valse., Skersa

balių kaimo ūkininko Pr. 
Kuktos bernas V. Jankaus
kas, 27 m., rastas negyvas 
kluone. Jokių sužalojimo 
žymių nerasta.

•J

—$203.00— |
Iš NEW YORK i KAC'N \

IR ATGAL
(Pridėjus S5. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia Liesu. v

Pinigus pcrsiunčl.im greitai ir 
žemomis rato nns.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas 

Hamburf-American Line
21)9 Trerount SI., Boston, Mas*.

^PIKNIKŲ BIZNĮ.
Pastaruoju laiku į lietu 

ių piknikus Bostono apie-Į» 
ir.kėj pradėjo lankytis su » 
avo bizniu butlegeriai. At- ♦ 

važiuoja jie automobilium, » 
įtsiveža kelis galionus mun- * 
-aino ir šinkuoja jį pakraš-' | 
ėiais. Organizacija turi už- ♦ 
mokėti už pikniko vietą, už | 
'kelbimus, sutraukti publi-' • 
ką, o butlegeriai iš to nau-' ♦ 
dodamiesi daro sau pelną ir,1 

.stato rengėjus į pavojų. Jei-.” 
su kada užkluptų prohibici- 
jos agentai, tai visų pirma! 
prikibtų prie pikniko rengė-’ 
ių. Butų netik nesmagumo,’ 
bet ir bėdos. Taigi piknikų 
rengėjams reikėtų* apsisau-' 

‘ goti ir tokių biznierių į savo 
■ piknikus neįsileisti.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seretlą vienu iš milžinų ekapresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A

H BOSTONO: SCYTH1A—Rugsėjo 8 d. LUOMĄ-Rugsėjo 22 d. 
CAR.MAN1A—Rugsėjo 28 d.

o paskui sausžemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely.
Taipgi tiesiai i Londoną kas
Petnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

CJJKARD LINE

a •
N’ew 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.

1

KELIAUKIT 1 LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

PLĖŠIKAI PAPIOVĖ 
DVI ŽYDES.

Šaukoto miestely nakties 
metu nežinomi piktadariai 
sibriovė į Mauševičiaus na
mą. Skustuvu ar peiliu pa
plovė jo žmoną ir motiną, 
oagrobė virš 3000 litų, daug 

_ TV f . --------- O*" j-***aavMMW 41 <X«lfkVIlU 15prekių ir pabėgo. Dalis pre- ryto su geru skoniu burnoje.” Kiek- 
kių rasta išmėtyta miestelio 
daržuose.

Pranyko silpnumas nugaroj 
ir iritavimas inkstų

Ponas -J. W Braseiton, Alberta.La.. 
sako: “Aš turėjau vidurių užkietėji
mą. silpnumą nugaroje, dūzgimą gal
voje ir turėdavau atsikelti keletą sy- 
-ciu naktyj iš priežasties silpnų inks
tų. Po vartojimo Nuga-Tone visi tie 
nemalonumai pranyko, Dąjbar’ aš 
miegu puikiai naktimis ir atsikeliu iš 

vienas skaitytojas, kuris yra Sergąs, 
turėtų pasinaudoti pono ’Bfrasettoni 
patyrimais.

Nuga-Tone yra pagelbėjtisios virš 
n iii ano sergančių ir kenčiančių žmo
nių, Kūne turėjo prastą apetitą, men- 

y,rs*tinimą, silpnus nervus, ne 
veiklius svarbius organus, inkstų ar- 
u3 pus.ės sirpnamus, galvos skaudėji- 

1 ve. eras u s viduriuose, rau-
Cejnną, prastą miegą ir silpną svei- 
i v nes’j“t>čiate gerai, ban- 
Hysit Nuga-Tone ir jus nusistebėsit 
koK>os puikios gyduolės jos yra Jus 

. amiite gauti Nuga-Tone kur gyduolės
d teistengia uždirbti vos 50 <;?n^,r™^rejamos- Jei verTf,i- ’ — •• * rra neturi jų savo sandėlyj, reikalai!

' ka? ->,s užsakytų jums iš olselin
______________ vaistines.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA.

Šiaulių gelžkelio 
jau duoda dirbti 
niams darbininkams 
ris dienas sąvaitėj. 
□udu darbininkas per mėne-

—60 litų.

ruožas 
padie- 
tik po 
Tokiu

ŠAKIŲ KOVA SU 
BRAUNINGU.

Grinkiškio valse., Kairinų 
kaime į Karolio Poškos viš- 
tinyčią naktį įsilaužė vagis. 
Poška pastebėjęs vagilių 
puolė su šakėmis. Vagis me
tė vištas ir stvėrės už brau
ningo. Paleido 2 šuvius, ku
riais sužeidė Karolį Pošką į 
šoną ir nugarą. Vagystėje 
įtartas Kazys Poška. Jis 
esąs sulaikytas.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
PIEMENĮ.

Kartenos valse., Bučiunų 
kaime perkūnas nutrenkė 
gyvulius ganantį Kostą Jo- 
nauską.

IR ANGLIŠKAS IŠKABAS 
MURZINA.

Palangoje vienos gintarų 
grautuvės iškabos tekstas, 
kuris parašytas anglų kalba, 
rastas iš nakties užteptas.

TIESIOGINES PASAŽIERIAMS 
PATARNAVIMAS NUO 

KLAIPĖDOS IKI NEW YORKO

Dėl ypatingo parankumo lietu
viams iš Amerikos, kurie dabar 
svečiuojasi Lietuvoj. Baltic 
AMERICAN LINIJA siuntė lai
vą Estonia kad pargabentų tuos 
lietuviškus pasažierius, kurie 
nori sugrįžt į Suv. Valstijas. 
Laivas apleido Klaipėdą rugp. 
29-tą dieną antrą vai. po pietų. 
Tame uoste į laivą sėdo 113 lie
tuviu. kurie važiuoja i Suv. Val
stijas.

Baltic American Linija šįmet 
daugiausia lietuvių parvežė j 
Lietuvą. Tas parodo kad lietu
viai Įvertina netik tiesiogini pa- 
sažieriams patarnavimą kuri su
teikia laivai šios kompanijos va
žiuojanti į Klaipėdą, bet taipogi 
įvertina ir tą organizaciją. Ant 
tų laivų randasi žmonės kurie 
susikalba lietuviškai. Valgis pa-J 

rengtas taip kad patiktų lietu-, 
viams: vienu žodžiu, yra graži 
demokratiška dvasia tuose lai-J 
vuose. nekalbant apie puikų pa
tarnavimą ir apsiėjimą kelionėj.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI J į
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, Main Deck......... 129.50
Turistine 3-čia kl. j ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin...................................................................14730

“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, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

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
“LITUANIA” Oct 5
“POLONIA” Oct. 12

“POLONIA” Sept. 7 
“ESTON1A” Sept 17

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentų arba

su Pa
veikslais

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje '

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

Nuvargęs?
Nenusiminkit. Tegul Se- 

■^3orka Pagelbsti 
prašalint tą nuovargio 
jausmą. Tai ištikimi 
Luosayimo tonikas, kuria 
prašaiina vidurių užKie- 
tejimą, padidina apetitą, 
etc. Visur aptiekoaa.(SeverA’s 
ESORKa*

R. J. VAŠU

’t

l t VES ir t ®

MFNTUS kS<)K,US DOKl■ >r, hs kmp C(a^ j j . 
'."T- •'
>ori«t rero patarnavimo kreio 

m Br„.dwav, so M...

D*b»r k* tik Hėja H p* KMtfoi 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
• SATYROJE
aitra BiMij** S>4x* mito*. tari 3*2 
pualapiot ir »'• pereikaHltaa. I abai 
įdomi ir naadin<a kiekvienai rpaiai. 
Zmorui tkaitydaataa Biblija ir tė- 
m^damat i paveUtalėliae. (karte per
inta kaJ kars pirai aatepriiao tvirto 
ir ik> u'kiaiuaai Kriataaai. aamieė vi- 
,ti u” varpa ir diiaasaia Jociai lo
ki, knira l*U*. trempi iie-
„a .akarai

kaina tik Ml.Ote

Norinti ««ut k* Biblija, piniiaa 
afotkit Kipre** ar Pert* Money Or4e- 

»rt>a rrti*trnotam« IsMe adr.vo:

KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

ri«.

>

DIENAS ANT OKEANOKr 3----- ----------- VI arte ii 
LIETUVOS 

a*r Cherbourf ar Bremrn
Didžiausiai* ir Greičiausiais Laivais

EREMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVĄ

Sumažintos TrečMn K’.eson Rata* j abi puse*. 
Parankų* ir tiesų* susisiekimai su visa Europa.

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su kitai* 
Populiariais Llnyd laivais.

Sugrįžimui eertifikatų ir kitų infor
macijų klauskite vietos agentų arba (

NOKTU OEDMAN 
kLLOYDfl 

«5 STATĖ ST., BOSTON, MASS. w
. s
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Vietinės Žinios
mas geriausiu daktaru visoj 
ligoninėj, nežiūrint kad vos 
tik šį pavasari baigė medi
cinos mokslą.

Mes rašom apie tai dėlto, 
kad Dominikas Pilka yra 

‘ i ir gerai 
jūrių pakraščio sargyua vietos iietUviams yra žino- 

pereitą sąvaitę pastebėjo;^ Mes manom> fcad vi. 
netoli Quincy 22 žmones ka-skms yra smagu girdoj, 
sant klemsus, kur kasti uz-ij.af| muSų draugui taip ge- 
drausta. Kada policijos bo- raj sekasi.

Nors sykį ir Bostonas 
pasigėrė.

Bostonas yra skaitomas 
padoriausiu Amerikos mies
tu visais atžvilgiais. Bet 
šiais prohibicijos laikais net 
ir labai padoriems žmo
nėms sunku blaivai išsilai
kyti. Visi geria, todėl ir mu
sų senukas Bostonas truk
telėjo. Ir truktelėjo gerai, 
nes Labor Day išvakarėse 
policija turėjo nuvesti ant 
nakvynės net 217 silpnų jo 

; piliečių. Vedė, žinoma, jau 
tik tokius, kurie patįs paeiti 
nebegalėjo: o kurie da ga
lėjo šiaip-taip pakreveizoti, 
tų visai nežiūrėjo ir neskai
tė. Jeigu visus butų suskai
čius, tai gal blaivos galvos 
Bostone butų radę tik mažą 
skaičių. Laikraščiai rašo, 
kad tą naktį prieš Labor 
Day visi policijos “hoteliai” 
Bostone buvo kimšte “sve-

i

Vaizbos Buto piknikas su- Areštavo 16 klemsų kasėjų, ^b^onjetis
• traukė daug svieto. | Jūrių pakraščio sargyba

Vaizbos Butas, Bostono 
lietuvių biznierių ir profe
sionalų organizacija, gali 
pasigirti, kad jo piknikai 
sutraukia daugiausia žmo
nių. Pereitą nedėldienį jo 
išvažiavimas į Maynardą 
buvo taip pat skaitlingas ir _ 
įvairus, kaip visuomet bu- laivą, kuriame buvo 13 žmo- 

.............................. nių, bet tas apsisukęs prie
šakiu atgal smogė policijos 
botui į šoną ir apvertė jį. 
Valdžios agentai šoko į 
vandenį ir pradėjo lipti i 
klemsininkų laivą, bet klem- 
sininkai pradėjo mušti juos 
irklais ir stumti atgal i van
denį. Valdžios agentai tuo
met ėmė iš vandens šaudyt. 
Išrodė kaip tikras karas. 
Galų gale vis dėlto policija 
klemsininkų laivą suėmė ir 
areštavo iš viso 16 žmonių: 
kiti pabėgo.

tas prie jų prisiartino, jie 
susėdo į du motoriniu laivu, 
ir leidosi bėgti. Policijos bo
tas pradėjo vytis didesnį

davo. Priepuolamai šįmet 
vaizbiečiai turėjo savo tar
pe dvi malonias viešnias net 
iš labai tolimų kolonijų. 
Pravažiuodamos pro Bosto
ną čia buvo sustojusios ir 
piknike dalyvavo p. Nora 
Gugienė iš Chicagos ir p-lė 
P. Jurgeliutė iš New Yorko.

Prie pikniko surengimo 
buvo prisidėjęs ir South Bo
stono Piliečių Kliubas.

Pikniko programas prasi
dėjo plaukimo lenktynėmis. 
Pasižymėjusiems buvo ski
riamos dovanos. Šimto yar
dų plaukime vyrams 1-mą 
dovaną laimėjo Sarauskis, 
2-rą Šimkonis. Mergaičių 
50 yardų plaukime 1-mą do
vaną laimėjo Regina Mi- 
chelsoniutė; antra po jos iš
ėjo Stasiulienė, trečia — 
Kazlauskaitė.

Čeverykų lenktynėse pir
mą dovaną paėmė L. Vasi- 
lius, antrą — F. Vasilius.

. Mergaičių 50 yardų bėgi
mo lenktynėse i ‘ _
L. Barauskaitė, antra—Ona traukiniui per Providence’ą. 
Naravičiutė. Sandulo iššoko iš vagono

Moterų 75 yardų bėgime per langą ir norėjo pabėgti, 
pirmutinė išbėgo B. Žukai- bet jį sugavo Providence’o 
tė, antroji — Helena Zu- policija ir pristatė Bostono 

policijai. Paaiškėjo betgi, 
kad Bostono policija savo 
detektivų į New Yorką ne
buvo siuntusi, todėl mano
ma, kad tie žmonės, kurie ji 
New Yorke areštavo, buvo 

l“gengsteriai,” kurie buvo

“Gengsteriai” areštavo 
žmogų.

Tūlas laikas atgal iš Bos
tono buvo pabėgęs nuo teis
mo tūlas Sandulo su pačia, 
kurie buvo areštuoti už va
gystę ir išleisti po kaucija, čiais” užsikimšę. 
Jiedu išdūmė į New Yorką. 
Neužilgo paskui juos atsivi
jo į New Yorką keli vyrai 
kaipo Bostono policijos de- 
tektivai, areštavo vyrą ir iš- 

pirma išėjo vežė Bostonan atgal. Einant

v

i
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Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. RL rutiatt-Shillu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Room 2.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-1V

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

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

Automobilių ir strytkario • 
katastrofa.

Pereito nedėldienio vaka
re ant VVashingtono streeto' 
susikūlė automobilius su 
strytkariu. Automobiliu va-į 
žiavo mergina, kuri išsuko 
iš vėžių ir bandė pralenkti 
du dideliu busu, kurie va
žiavo pirma jos. Bet kaip 
tik išsuko, tuojaus priešaky 
pasitaikė ^trytkaris. Ir abu
du priešakiais susikūlė. Au
tomobilius sutyžo visai; 
strytkario priešakis taipgi 
buvo suardytas. Trįs asme
nis buvo sunkiai sužeisti, tų

JISAI—Ką norėtum kad aš tau duočiau dova
nų tavo vardo dienoje?

JI—Aš labai mėgstu “BIRUTĖS’’ saldainius. 
Žinai, tas kurios Lietuvoje gamintos. Ypač tos 
kur parsiduoda gražiose dėžutėse po svarą. Toje 
dėžutėje yra apie 20 Įvairių rūšių maišytų.

JISAI—Tau aš duosiu ką tiktai tavo širdelė 
trokšta, bet kur aš tų saldainių gausiu?

JI—Dabar jų galima gauti kiekvienoje geres
nėje lietuvių krautuvėje. Bet jei negalėsi musų 
mieste gauti tai nusiųsk dolerį Lithuanian Im
portinę Company. 818 E. Sixth St., So, Boston, 
Mass. ir jie Tamstai dėžutę paštu atsiųs.

JISAI—Gerai, brangioji, gali būti tikra kad 
vardo dienoje tau atnešiu “Birutės” saldainių.

TeL Porter 3789

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandom: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis: Pagal sutartį. 

881 MASSACHUSETTS AVĖ.
(arti Centrai skvero)

CAMBRIDGE MASS.

Dtrdnster Clething Stop
SIUTUS. OVERKOTL’S SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROS1- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FLTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorehester ave„ 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

r7SČSHS2S25252S25ZSH!>i

Rūgte jo 4 d., 1929.

PAHWAY AUTO SEKVICE
and F1LL1NG STATION

Studebaker Kary Agentūra, taip
gi geriausia tais, mo viela.

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.

V1KTOR VAITAIT18
415 Old Coiony Are,

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

i

T«L So. Bootoa M«-W. !
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENT1STA8 

VALANDOS: ^uo 9 iki 12 dieną 

No° 2 9 rak.
NEDĖLIOMIS:

1 P® P»rtą 
8eredomi« iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio'* name.

UI Broadesy, tarpo C ir D SU
80. BOSTON. MASS.

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
(VIŽNIAUSKAS) 

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 

nuo 7 iki 8 v ak.
Kitomis valandomis pagal 

sutartį.
220 MINOT ST, 

DORCHESTER. MASS.

v
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kaitė.
Vyrų 100 yardų bėgime 

pirmas buvo J. Casper, ant
ras N. Casper.

Pypkorių lenktynėse pir
mas laimėjo Gusčius, antras
Zaremba.

Vyrų ištisos mylios bėgi- uždėję už jį kauciją. Jo pati, tarpe" strytkario" motorma*
me pirmas laimėjo Jonas tebėra da nesugauta. 
Šimkonis iš Worcesterio.' -------------—
antras J. Casper iš So. Bos
tono.

Gražuolių kontestas išro
dė nekaip. Kandidatės f” 
kalno nebuvo užsirašiusios, lė automobilius 
o ten pat šokių pavilione iš kuris vežė buri _ 
publikos kviečiamos nesi- pikniką. Nelaimėj 
skubino į kontestą stoti. Vai- 10 asmenų, 
kinai turėjo traukti savo sunkiai. Beveik visi sužeis- 
pažįstamas mergaites į kon- tieji buvo žydai. Automobi

lius susitiko su troku prie
šakiais ir susikūlęs apsiver
tė ratais aukštyn, prispaus
damas po savim visus važia
vusius. Kelias toje vietoje 
yra tiesus, lygus ir platus, ii 
policija negali išaiškinti, 
kaip šitie du vežimai galėje 
susikulti.

Važiuojant į pikniką su
žeista 10 žmonių.

Cantono miestely, netoli 
iš Bostono, šį panedėlį susiku- 

su troku. 
žmonių į 
j sužeista 

kai kurie gana

nas ir važiavusi automobi- 
lium mergina. Jai suskaldy
ta galva, nulaužta koja ir 
visa apdraskyta. ,

Kita nelaimė ant tos pat 
gatvės atsitiko sekanti rytą, 
kuomet didelis trokas va
žiuodamas pro strytkarį už
kabino pastaroji ir nudrės
kė visą jo šoną. Čia buvo su
žeisti penki asmenis: stryt
kario motormanas, troko 
šoferis ir 3 pasažieriai.

Perkūnas trenkė ligonbutį.
Pereitą trečiadienį per 

Massachusetts valstiją per
ėjo smarki audra su perkū
nija ir ledais. Middletone 
perkūnas trenkė Essex pa
vieto ligoninę džiovinin
kams. Tris ligoniai buvo pri
trenkti. o 300 labai išgąs
dinti.

testą ir tai jos spyrėsi atgal. 
Matyt, jaunos merginos jau
čiasi, kad neišpuola pa
čioms skaityti save gražuo
lėmis, ir todėl šitame kon- 
teste dalyvavo visai nedaug. 
Gražiausia iš visų buvo 
vienbalsiai visų teisėjų pri
pažinta p-lė Kukoraitė iš 
Roslindale. Jai buvo ir tau
rė įteikta. Į Juodveidią norėjo būt ki-

Sporto teisėjais buvo adv. niečiu — $50 pabaudos.
A. Šalna, V. Šidlauskas ir A. Vieųas kinietis Bostone i 
Žvingilas. Pirmininku buvo nusipirko automobilių, bet 
d-ras A. Kapočius. negalėjo gauti laisnio. To >ilnai patenkinti

Visiems rėmėjams rengė- dėl jis pasisamdė juodveidį iro*ramas su visokiomis įmksmybč- 
jai taria didelį ačiū. Dongą, kad tas nueitų ir iŠ- Žinote, kad yra didelė ir graži ▼»-

  imtu jo vardu laisnį. Juod-isari?ė.?aiė- kuri"Je v^' ?a|ės žaisti Pi- ■ ». .- •------- r* • -T- .-i • , • , -r linksmintis kiek tik kas norės
-le Jurgeliute ir p. Uugie- veidis sutiko, ir gal viskas į į vairių užkandžių ir gėrimų bus iki 

nė Bostone. butu buvę gerai, bet veido!:’a!la’ .,Kvi,e*ia,n'e visns d^y**®**
Pereitą nedeldienj Bosto- spalva sugadino visą bizny įsilinksminti tarp žaliuojančių me- 

nan atvyko p. Nora Gugie- Kada per egzaminus jisai Įlžių- Visus kviečia rengėjai. 
nė ir p-lė P. Jurgeliutė ap- pasirašė kaip geltonveidis. 
aplankyti senų savo draugų, valdininkai pastebėjo, kad 
Ponia Gugienė buvo atva- jo veidas ne geltonas, bet 
žiavus vasaros atostogoms į juodas. Ir nabagas buvo su- 
savo tėviškę Waterbury, 
Conn., ir dabar grįžta į Chi- 
cagą, gi p-lė Jurgeliutė tik 
dabar savo atostogas prade
da. Sunkus jos darbas kaipo 
SLA. centro sekretorės rei
kalauja gero pasilsio, todėl 
ji projektuoja didesnę savo 
atostogų dalį praleisti ant 
Taboro farmos Michigane. 
Su ja, turbut, apsistos tenai 
kelioms dienoms ir p. Gu
gienė.

Adv. Šalna neišvažiavo.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad adv. 
A. Šalna išvažiuoja atosto
gų Tą pačią dieną betgi ap
sirgo jo žmona, p. šalnienė, 
todėl išvažiavimas atidėtas.

Ir Vėl Linksmas

PIKNIKAS
Bus Nedėlioję, 

RUGSĖJO-SEPT 8 D., 1929 
TAUTIŠKAM PARKE 
Prie North Lowell Road 

Methuen, Mass.
Pikniką rengia bendromis spėk ei

ni-. Bostono Sandaros 7 kuopa ir 
.avvrence’o Sandaros 12 kuopa. Abi 
:uopos deda pastangas surengti kuo- 
inksmiausį. kad visus atsilankiusius 

P>us labai įdomus

PIKNIKAS
Labai gražu Pikniką rengia Norwoodo 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
133 kuopa, ateinančioj nedėlioję.

8 RUGSĖJO-SEPT.. 1929 
ant ALEKO FARMOS 

prie Wilson st., N'oRW(>OD. MASS.
Pikniką- - visų atžvilgių bus gra- 

į žus. daug pamarginimų. knktynės ir 
šokiai Muzika bus geriausia. Visi 
malonėkite dalyvauti ir gražiai pasi
linksmint. Š. L. A. KOMITETAS.

j Uždarė CongreM streetą.
Į Bostono gatvių departa- 
į mentas paskelbė, kad nuo 3 
rugsėjo dienos South Bosto
ne yra uždaroma Congress 
gatvė, kuria paprastai eina 
sunkiaušis miesto trofikas, 

i Gatvė yra uždaroma nuo 
Dorehester avenue iki Slee- 
$er streeto, nes tame tarpe 
bus taisomas tiltas. Darbas 
užimsiąs beveik ištisus me
tus laiko.

Telefonas: So. Bastos 1058. B

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikalu kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Lietuvis Optomctnstis

Išeczaminuoju akia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamo 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, a D.
447 Broadvay, So. Boston, Mass

IX 
§patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVAY 

Taisvtno vieta:
l HAML1N ST., 

kampas E Eight 
SOUTH BOSTON, MASS.

/

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; tKn rWB mano prižiurtji-, 

*' mui, visuomet'
./r •--‘..■'i bur.a patenkinti;

‘ ir sutaupir.a go-.
rokai pinigų. ’

visiems

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

/

jai taria didelį ačiū.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS IS RUSUOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7. 
374 DORCHESTER STREET,

SO. BOSTON, MASS.SOUTH END I 
HARDWARE COJ > I

•Flat White Paint, gaL $1.351 
• Interior Vamish, gal. . $1.19] 
Į Floor and TrimVarnish $1.48] 

1J Utility Paint. gal.............98c. Į
{ Red, Bronze, Green, Brown 
■ and Slate.
1 KALSOM1NE, 25 sv. bg.
] 1-st Quality Roofing ...

j • Sehco Roof Coating. gaL 
J An Asbestos and Asphalt j

I
I
I

Ii

PARSIDUODA PIGIAI
Svarai-Vozos. Meat ir Coffe Grin- 

der. Ice Chesteris. Kulbė. Benčius ir 
kiti bučernė- įrankiai. Matyt galima 
nuo 7 va!, vakarais. (37)
748 E. 6-th st.. So. Boston. .Mass.

LIETUVIŠKI 
SKILANDŽIAI

Kad n:;- pirkt pigiai ir valgyt 
skaniai, ta geriau- ai skilandžiai ir 
švieži diegai dėl Chop Suey. Mes 
turime užtektinai visiems.
SKILANDŽIAI . 39c. svaras. 
CHOP Sl'EY . .. 3 svarai už 25c.
Pagard:: iniui Chop Suey, vartoki^ 
China &■ Sov Sauce 25c. bonka.

Kam m kėt brangiau, kad galima 
už tą kainą gaut pas

J. Striguną

BLUE RIBBON MARKET
357 VEST BROADH'AY, 

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

I
I

1.00 į
1.981

95c. į
• - 1 

j i .An zASDCSl«S anų |

| JCompound. 5 gaL cans $4.251
I Į-----------------------—— !

t
I 
f

Brightono Lietuvių Svetaines 
Palaikymui 

Didelis Piknikas.
(engia Suvienytomis spėkomis viaos 

Brightono Lietuvių Draugijoa, 
įvyks Nedėlioję.

Rugsėjo-Sept 8, 1929.
Ant K. YOKSHO FARMOS 

MARLBORO. MASS.
Bušai išeis nuo Lietuvių Svetainės

Važiuojant busu kaina yra $1.50, o

Bus puikus programas, ypač įvai-j 
rių lenktynių. Užtikrinam visiems 
kad praleisit smagiai laiką ir busit Į 
pilnai patenkinti. I

Visus kviečiam skaitlingai daly-' 
vauti šiame piknike — kad išgelbėti 
Brightono Lietuvių Svetainę nuo pra
žuvimo pavojaus. Apielinkės visuo-l 
menė taip jau kviečiama atsilankyti* 
skaitlingiausiai ir pagelbėti mums 
šioje kritiškoje valandoje, o mes prie 
progos paremsim jūsų parengimus 
panašiuose atvejuose.

< - . - . Kelrody*: Važiuot reikia Worces-kėlė d-ro Pilkos vardą ir ter keliu iki Mariboro, Mass , o čia

laikytas. Negana kad sulai-; 
kytas, bet buvo nuvestas į i 
teismą ir už impersonavimą 
kiniečio turėjo užsimokėti 
850 pabaudos.

D-rui Pilkai gerai sekasi. I lygiai 10 valandą ryte.
TA v T5 a —Važiuojant busu kaina yra 5Drg. V. B. Ambrose ga\ o ‘roku — 75c. Vaikams tik 25c.

nuo d-ro Pilkos iš Allen- 
towno, Pa., laišką, kad jam, 
d-rui Pilkai, labai gerai se
kasi. Jis dabar praktikuoja 
tenai ligoninėj ir turi labai 
gerą vardą. Šiomis dieno
mis jam pasisekė išgydyt 
turtingų tėvų vaiką, nuo ku
rio visi kiti daktarai buvo 
jau atsisakę. Tas labai pa- 
i„:_ 2 _ _ \ ’
vaiko tėvai gausiai ii aDdo- ę^>Waust> Crane Meadov Farmoa. VaiKO S Jf r .Jeigu pasitaikytų lietus, tai piknikas
vanojo. Jis dabar skaito-į įvyks sekantį nedėldienį. |

i »

i
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COMPLETE BATH 
ROOM SĖT 

WITH FITTINGS $51.75
Tel. Hancock 6105—6106 

Atdaras Sub. iki 10:30 vakare 
Dykai Vietos Pristatymas. 

1095 WASHINGTON ST., 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st. Elev. Stoties

!

I

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIV. LAIV AKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA. /

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 rytą iki 

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

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

I

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką, kraujo ir 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Roz. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedčldieniais iki 4 vaL po pietą.

■

DR.MARGER1S!
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 .

Vėliausi, geriausiai veikianti tne- 
dikališki ir elektra gydymai. doo- 

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

Dr. KILLOKY
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SVEIKATA
^^TAI DIDELtS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI
Toje knygoje yra pamatinės tini— M A ant— <• 
jos. Fiziologijos ir Hygiea—.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinot apie —to kn- 
. no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma no- 

žinojo.
Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek

vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
KaiaaSLM.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Mass.

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG^ 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptą ligą motorą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalbu len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mase. Avė, BOSTON, MASS.




