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t

Sovietai Turi Savo lKA,p C1GONE “išgydė □ovietai įun oavo i Iš JO banko $1.175.
JUODVEIDŽIAI JIEŠKO 

SAVO TEISIŲ.
Baltveidžiai šovinistai kai 

kuriose Amerikos valstijose 
neprileidžia juodveidžių 

prie balsavimo valdininkų 
nominacijoso. Tai daroma 
tuo tikslu, kad susiorgani
zavę juodveidžiai negalėtų 
nominuoti savų kandidatų į 
valdininkus. Šalies konsti- 
tucija šitiokos išimties juod- 

giasi paskui sujungti su: veidžiams nedaro, todėl šio
mis. dienomis Arkansas val
stijos juodukai padavė Vy-

t

Žvalgybą Amerikoj
Sovietų valdžia užlaiko 

Amerikoje net dvi šnipų or
ganizacijas. Viena jų renka • • A •!

Detroito pilietis Andrew 
Deminer turėjo skaudamą 
pilvą ir nuėjo pas čigonę pa
sigydyk Ji patarė i am išim
ti iš banko visus savo pini- I REVOLIUCIJA PLEČIASI 

PO VISĄ ŠALĮ.žinias apie Amerikos^ pra- gUS jr atnešti juos pas ją, NUSIŽUDĖ ANT SAVO 
NAMO GRIUVĖSIŲ.

Nashua, N. H. — Nelabai 
senai ugnis sunaikino dalį 
šito miestelio. Sudegė tuo
met ir Jono Zedlovskio na
mai. Bet jo tada nebuvo na
mie. Dabar jis parvažiavo ir 
radęs tik griuvėsius, nusi
pirko nuodų ir atėjęs ant tų 
griuvėsių nusinuodijo.

muose balsavo už ‘progre
syvius’ kandidatus, t. y. apie 
4,000.

“Tą savo ‘raudoną Susi
vienijimą/ komunistai ren-

Miliono dolerių jie nesitiki 
gauti, todėl imsią kiek 

galėsią.
Komunistai pamatė, kad 

. teismo keliu jie SLA. nepa
ims.
rįyos jie padarė laike SLA.Inai kontroliuoja. Ta Aukš- 
Seimo»susirinkę į atskirą sa-jčiausios Prieglaudos drau- 
lę, o taip pat ir išrinkta jų | gija, bolševikams joje šei- 
“didžiumos” taiyba yra ne-’mininkaujant, labai nusmu- 
legalųs dalykai ir teismas jų Į ko finansiškai. Komisarai 
nepripažins. Susivienijimo!tikisi, kad draugija atsi- 
iždo su $1,000,000 jie taipgi į griebs, kuomet su ja bus su

jungtas naujasis ‘Susivieni
jimas,’ sudarytas iš atskeltų 
nuo SLA kuopų ir narių.

“Vykinti šitą Susivieniji
mo skaldymo darbą tapo pa
leista per kolionijas, kuriose 
randasi SLA. kuopos, visa 
eilė agitatorių. Tarp kitų ir 
L. Pruseika yra komandi
ruotas ‘gelbėti Susivieniji
mą.” Jam paskirta aplanky
ti Pittsburgh'ą ir apielinkes 
ir laikyti prakalbas SLA. 
nariams (nors jisai pats nie
kuomet nepriklausė Susivie
nijimui). Mizaras važinės po 
Mass. valstiją.”

Bostone tais tikslais lan
kėsi bolševikų agitatorėliai 
iš Worcesterio. Jų “misijos” 
yra aprašytos vietos žiniose, 
paskutiniame “Keleivio” 
puslapy.

I

Aukščiausios Prieglaudos 
draugija, kurios centras yra 

Visi jų nutarimai, ku- Pittsburgh’e ir kurią jie pil-

monę ir biznį, o kita šnipi
nėja Amerikos laivyno ir 
armijos paslaptis, šitą da
bar iškėlė aikštėn buvusis 
Sovietų diplomatas, kuris 
dabar yra nutraukęs su bol
ševikais santikius. Jis patie-

riausiam Tribunolui (Supre-‘k.ė ir faktus Kongreso komi-

‘'(IIUMUIIIUO ila nc-j uuumnaujam, x<

legalus dalykai ir teismas jų ko finansiškai, 
nepripažins. Susivienijimo 
iždo su $1,000,000 jie taipgi) 
negali gauti. Todėl jie nuta- 
tarė nuo SLA. atsimesti ir 
kurti savo atskirą “susivie-j 
nijimą.”

Apie kitus dalykus prane
ša Chicagos “Naujienos,” 
kurios sako:

“...komisarų susirinkimas 
nutarė atplėšt nuo SLA. 
nors tiek, kiek duosis: at- 
skelt kiek galint daugiau 
kuopų ir paskui provotis tei
sme, kad išgauti iš SLA. 
‘proporcionalę dalį’ turto.

“Iš tų atplėštų nuo Susi
vienijimo kuopų bolševikų 
komisarai yra pasiryžę su
daryt naują ~ ‘Susivieniji
mą,’ šimto nuošimčių bolše
vikišką. Jie tikisi, kad jiemą 
pavyks ištraukti iš SLA. be
veik visus tuos narius, kurie 
Pildomosios Tarybos rinki-

me Court) peticiją, prašyda-'sijai, kuri dabar tyrinėja 
mi jį nuspręsti ir aiškiai pa- slaptą _ bolševikų darbuotę 
skelbti, : _ .................... ~ *"x” *
šitaip juodveidžius piliečius 
skriausti, ar ne.

KARŠTIS PARBLOŠKĖ 
PLĖŠIKĄ.

Negalėdami per didelį 
karšti užmigti, trįs New 
Yorko plėšikai aną naktį nu
tarė eit ir įsilaužti į Jackso- 
no auksinių daiktų krautu
vę. Jie įsiveržė per prieša
kio duris ir sudaužė vieną 
stiklinę spintą su auksu. Po
licmanas eidamas pro šalį 
išgirdo stiklų skambėjimą 
ir užsuko pažiūrėt. Du ban
ditai pabėgo, o trečią polic
manas rado pusiau apalpusį. 
Jį parbloškė karštis. Jo ki
škiuose rado prisidėta auk
so laikrodžių, bet pabėgti 
jis jau nebegalėjo.

ar politikieriai gali,šioje šalyje. : Šituos faktus
komisija pristatys Kongresui 
kai šis rudeni susirinks. Iš 
visko jau galima matyt, kad 
bolševikams Amerikoje ruo
šiamas botagas.

SAKO, ŠEIMYNOS PRA
GYVENIMUI UŽTENKA 

$13.00.
Amerikos kapitalistų įs

taiga, žinoma kaip “Ame- 
rican Research Foundation,” 
apskaičiavo maisto kainas ir 
paskelbė, kad dabartiniu 
laiku šeimyna iš 4 asmenų 
gali pragyventi sąvaitę už 
$13. Reiškia, darbininkai, 
nereikalaukit daugiau algų. 
Bet kiek tie ponai patys iš
leidžia pragyvenimui į są
vaitę, jie nepasako.

kad ji galėtų juos užburti ir 
tuo budu ligą išgydyt Jis 
paklausė. Antrą dieną atsi
nešė pas čigonę $1,175 ir 
padavė jai. Ji nusiėmė savo 
pančeką, sudėjo Į ją jo pi
nigus, paskui ta pančeka ap
rišo jam skaudamą vietą ir 
liepė pančekos nenusiimti, 
pakol skausmas nepereis. 
Jis nešiojo tą pančeką’ ke
lias dienas, bet kada paskui 
jis ją atsirišo ir pažiurėjo į 
jos vidų, jo pinigų tenai vi
sai nebuvo. Pasirodo, kad 
čigonė jų tenai visai neįdė
jo, tik nudavė dėjusi. Ap
gautas Deminer pranešė apie 
šitą apgavystę policijai, bet 
čigonė tuo tarpu pasislėpė.

Vokietijoj Paleistas Ž,AUR^RKDYTA 
Parlamentas Portland, Me. — Šiomis 

dienomis čia prapuolė Lil- 
Pereitą sąvaitę Vokietijos Kana McDonald, 20 meti] 

amžiaus mergina. Jos kūnas 
vėliaus buvo rastas pečiuje 
apdegintas. Paaiškėjo, kad 
tai dženitoriaus darbas. Ji
sai degino dideliame geleži- 

... . niame pečiuje visokias at-
to paleidimo butų paskelbti matas ir minėta mergina tuo 
naujo parlamento rinkimai, tarpu nulipo sklepan darbi- 
tai valdžia naujus rinkimus ninkams algų mokėti. Dže- 
jau paskelbė ir paskyrė nitorius ją pasigriebė, išža- 
jiemsl4 rugsėjo dieną. Nau- gino, paskui užmušė, kad jo 
jas parlamentas Vokietijos neapskųstų valdžiai. Užmu- 
privalo susirinkti nevėliau šęs jjs įgrūdo jos lavoną į 
kaip už 30 dienų po rinki-įdegantį pečių ir paėmęs pai
mu. Spėjama, kad šituose, pa nustūmė jį pečiaus ga-

valdžia paleido parlamentą, 
kam jis atmetė kancleriaus 
Brueningo finansų pa
tvarkymą. Kadangi Vokie
tijos konstitucija reikalauja, 
kad į 60 dienų po parlamen-

H1NDENBURGAS PA
SVEIKINO AMERIKOS 

VOKIEČIUS.
Vokieti jo? prezidentas 

Hindenburgas priėmė ir pa
sveikino Amerikos vokiečių 
Steubeno Draugijos atsto
vus. Atstovai pasveikino jį 
Amerikos vokiečių vardu ir 
Įteikė jam gen. Steubeno pa
veikslą.

rinkimuose didžiausių lai
mėjimų turės socialdemo
kratai.

RUMUNIJOS ŽYDAI 
LAUKIA POGROMŲ.
Bukovinoj ir Besarabijoj, 

kurios po karo buvo pri
jungtos prie Rumunijos, pra
sidėjo smarki agitacija prieš 
žydus. Sakoma, kad Rumu
nijos tautininkai važinėjasi 
po kaimus ir kursto kaimie
čius skersti žydus. Padėtis 
esanti labai įtempta ir žydai 
labai nusigandę.

lan. Lavonas apdegė, bet vi
sai nesudegė. Areštuotas 
piktadarys jau prisipažino 
prie kaltės. Jis vadinas Mit- 
chell, 22 metų amžiau^, vy
ras.

MIRĖ DARBININKŲ 
VADAS.

New Jereey valstijoj mi
rė Timothy Healy, 67 metų 
amžiaus žmogus, kuris ilgus 
metus buvo gelžkelių peč- 
kurių ir tepikų brolijos pre
zidentu.

UŽ $40 NUŠOKO NUO
LAIVO.

Netoli Bostono uosto ant 
laivo “King Pillip” vienas 
pasažierių kirto su kitu pa- 
sažierium iš $40 laižybų, kad 
jis nušoks į jūres. Pinigai 
buvo sudėti į trečias rankas, 
ir jis šoko nuo laivo į jūres. 
Tarp kitų pasažierių, kurie 
apie laižybas nieko nežino
jo, kilo didžiausis triukšmas. 
Laivas buvo sustabdytas ir 
tas žmogus ištrauktas. Bet 
pasažieriai taip pasipiktino 
jo elgesiu, kad paskui be
maž ko neįmetė jo atgal Į 
jūres.

SUOMIJA SUVARŽĖ . 
KOMUNISTUS.

Suomijos vidaus reikalų 
ministerija įsakė gubernato
riams sustabdyti visokį ko
munistų veikimą. Jiems turi 
būt uždrausti visokie susi
rinkimai ir visokios demons
tracijos. Nevalia netik poli
tinių mitingų laikyti, bet 
draudžiama ir pasilinksmi
nimo pramogas ruošti.

BEPROTIS LENKAS NU
ŠOVĖ DU ŽMOGŲ.

Wilkes-Barre, Pa. — Pas 
turtuolį Lehmaną čia tarna
vo už darbininką lenkas var
du Skopka. Pereitu nedėl
dienį jis staiga išėjo iš proto, 
nušovė savo poną, paskui 
užmušė šerifą, kuris norėjo 
jį areštuoti, o pagalios ir 
pats nusišovė. Be to da jis 
pašovė savo pono dukterį ir 
sūnų. Abudu jaunuoliai sun
kiai sužeisti.

156 Metą Turkas 
Amerikoje.

Lietuvių laikraščiuose jau 
nesykis buvo rašyta apie tur
ką Zaro Agą, kuris turi jau 
daugiau kaip pusantro šim
to metų amžiaus. Taigi da
bar šitas Zaro Aga atvažia
vo Amerikon ir amerikiečių 
laikraščiai patalpino jo pa
veikslą. Tipas tikrai turkiš
kas: didelė kumpuota nosis, 
didelis smakras ir didelės 
ausys, galva didelė. Plaukų 
ant galvos Zaro Aga jau ne
turi, taip pat neturi nei tisų, 
nei dantų. Veidas išrodo la
bai raukšlėtas ir akys jau 
prigesusios. Jis turi su savim 
Turkijos valdžios patvirtin
tus dokumentus, kurie liudi
ja, kad jam ištikrujų eina 
jau 156 metai. Išrodo, kad 
spekuliantai parsitraukė j: 
čionai norėdami pasipini
gauti.

BONKA ALAUS SPROG
DAMA UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Bonka naminio alaus Chi- 
cagoj užmušė žmogų. Jis 
vadinosi William Hayes. 
Alus buvo labai prarūgęs ir 
bonka sprogo Hayeso ran
kose pirma, negu jis spėjo ją 
atkimšti. Stiklai perplovė 
jam rankos kraujagyslę ii 
jis mirė nuo kraujapludžio.

BRAZILIJOJ LEDAI AP
DENGĖ KAVOS LAUKUS

Brazilija yra šalis, kur 
niekad nebūna žiemos. Bet

SPROGIMAS UŽMUŠĖ
12 DARBININKŲ.

Kasant vandeniui tuneli 
netoli San Franciscos mies
to sprogo gazas ir užmušė 
12 darbininkų.

ORLAIVIS SPROGO; 6 
ŽMONĖS ŽUVO.

Anglijoj pereitą sąvaitę 
ore sprogo orlaivis, kuriuo 
lėkė 6 žmonės. Mašina buvo 
sudraskyta į skutus ir visi 
žmonės žuvo.

Kairo mieste šį panedėlį 
237 žmonės sužeisti.

Egipte kilo revoliucija 
prieš karalių Faūdą. Žmo
nės būtinai nori savo “Die
vo pateptinį” nuversti nuo 
sosto ar bent taip aplaužyt 
jam ragus, kad jisai butų vi
suomenei nebepavojingas.

RAžNYrtA parai totą ' Pasipriešinimas prieš jį BAŽNYČIA PARDUOTA kilo delto> kad jis paleido 
UZ SKOLAb. i pariamentą,_ Iš pradžių par

lamentas nutarė sutikti su 
sirinkti šį panedėlį nežiū
rint karaliaus įsakymo išsi
skirstyt. Taigi šio panedėlio 
laukta su dideliu įtempimu. 
Buvo tikėtasi daug triukšmo 
ir visokių įvykių, šitai die
nai rengėsi ir valdžia, ir vi- 

! suomenė. Bet galų gale par
lamentas nutarė nutikti Su 
karaliaus patvarkymu ir už
drausto posėdžio nelaikyti.

i Tas labai suerzino liaudį,

UŽ SKOLAS.
Miami mieste, Floridoj, 

kur gyvena milionieriai, epi- 
skopalų bažnyčia negalėjo 
užsimokėti savo skolų ir tei
smas liepė parduoti ją iš 
varžytinių. Tas parodo, kad 
buržuazija bažnyčion ne
vaikščioja; ji tik darbinin
kams liepia melstis.TEISME NUŠOVĖ MI-

LIONIERIŲ.
Los Angeles mieste buvo 

iškilus skandalinga byla, * MEDŽIO DIRBTUVĘ, 
kurioje keli sukčiai buvo 
kaltinami dėl pavogimo 
žmonėms $1,000,000. Kalti
namųjų tarpe buvo ir Mot- 
ley H. Flint, žinomas milio- 
nierius ir įtakingas politi
kierius. Ir teismas jį išteisi
no. Susijaudinęs dėl tokios 
neteisybės real estate agen
tas Keaton išsitraukė revol
verį ir teisme tą sukčių mi- 
lionierių užmušė. Paskui 
metė savo revolverį į sudri
busį milionieriaus lavoną ir 
sušuko: “Jis mane sunaiki
no, jis mane nunaikino. Jis 
pavogė mano $250,000.” 
Keaton pasidavė policijai be 
pasipriešinimo.

GAISRAS SUNAIKINO

Keagano miestely, Mai-J yas iabaj suerzino liaudį, 
ne o valstijoj, prie St. John kurj yra grježtai prieš kara- 
upės, šį panedėlį ugnis sunai- nusistačius. Gatvėse pra- 
kino medžio apdirbimo dgj0 rinktis pulkai žmonių 
dirbtuvę. Nuostoliai siekia jr šaukti: “šalin karalius!” 
$500,000. Didžiausis subruzdimas 

■ pasidarė Egipto sostinėj, 
j Kairo mieste. Didelės mi- 
nios žmonių ir studentų čia

18 ORLAIVIŲ LENK
TYNĖS.

sį panedelį is Detroito is-prajgj0 rįnktis apie val- 
lėkė 18 orlaivių ir lėks lenk- džios ramus ir statyti bari- 
tyniuodami aplink visas ka(ias. Minia buvo taip įnir- 
Jungtines valstijas.^ Kunsj^, kad gatvėse išrovė lem- 

x stulpus, išvertė kiemų
vartus ir iš tos medžiagos 
sukrovė barikadas, kad poli-

pirma šitą “tripą” pabaigs,1 
tas gaus $36,000 dovanų.

Kovoi Su Policija įcija ir kariumenė negalėtų 
zv J z» « 1 J pereiti.
Sužeista 60 Indą.
Nežiūrint kalbų apie tai- v

kos derybas, riaušės Indijoj pUS buvo nutrauktos gazo

Kadangi Kairo miesto 
gatvės yra apšviečiamos ga- 
zu, tai raujant lempų stul-I 3 SĄVAITES LIŪTAI SU

DRASKĖ 20 ŽMONIŲ.
Iš Nairobi pranešama, kad nesiliauja. Pereitą ^savaitę pgjpos jp jų pradėjo ūžti 

per tris sąvaites laiko ryti- buvo kruvinos riaušės Jub- gazas_ Minia tuos gazo stul- 
nėj britų Afrikoj liūtai su- bulporos mieste. Būrys na-įl)Ug uždegė ir mieste pasiro- 
draskė 20 žmonių. S aldžia cionalistų sugulė ant kelio dg didžiausios ugnvs. 
dabar ruošia medžioklę priešais troką, kuris vežė. Galų gale policija su ka- 
tiems plėšriems žvėrims iš- svaiginamus gėrimus. Polį- reiviais barikadas išardė ir 
naikinti. cija sugulusius nurinko ir, Dradėi0 i žmones šaudvt.

PERŠOVĖ RUMUNIJOS 
MINISTERĮ.

Bukarešte buvo peršautas'
ir pavojingai sužeistas Con- ....-----  ------------------- —
stantin Angelescu, kuris ėjo šią vasarą tenai užėjo nepa- 
vidaus reikalų ministerio pa-prastai šaltas oras. Sao Pau- 
reigas. Jaunas studentas įėjo lo estadoj (valstijoj) ledai 
jo raštinėn ir pradėjo šau- apklojo dideles kavos plan- 
dyt. Užpuolikas suimtas. Stacijas. Apie 6,000,000 ka- 

--------------- vos medžių dabar esą po le- 
BROOKLYNO TRAUKINY dais.

SUŽEISTA 25 ŽMONĖS, i ---------------
Grįžtant žmonėms iš Co- Egipto mieste Aleksand- 

ney Island, pereitą nedėldie- rijoj apskelbta generalis 
nį Brooklyne išdegė elektri- streikas ir tuojaus kilo riau- 
kiniame • traukiny fiuzas. šės, kuriose pirmą dieną 14 
Tarp pasažierių kilo panika žmonių buvo užmušta ir 350 
ir 25 žmonės buvo sužeisti, sužeista.

cija sugulusius nurinko ir, pradėjo į žmones šaudyt, 
nuvežė kalėjimam Bet šitų žinios sako, kad pirmą die- 
vieton tuojaus pradėjo gulti na Kairo mieste 6 žmonės 
kiti indai. Iš to kilo nausės.|)UVC> užmušti ir 237 sužeis- 
ir policija pradėjo šaudyt.
Nemažiau kaip 60 žmonių' 
buvo sužeisti.

LIETUVOS GENEROLAI
TURI NEAPRĖŽTAS

TEISES.
Kaune už karo muziejaus 

miesto valdybos garažo kie
me pastatytos mašinos meks- 
falto mišiniui daryti. Gene
rolas Nagevičius prieš tai 
užprotestavo, nes, girdi, 
esąs Karo muziejui gaisro 
pavojus ir meksfaltavimo . . . „ - . _ . . -
darbas buvo kelias dienas munistai sušaukė mitingą, į 
sustrukdytas. Tada miesto kurį susirinko ^is visų apie- _ 
valdyba sukvietė specialią linkių apie l,/00 komunis-^buvo kilęs gaisras ir ėmė 4

Sukilimas apėmė taipgi 
Port Saidą, Suezą ir kitus 
Egipto miestus. Kiek tenai 

ir sužeistų, 
aiškių žinių da nėra.

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI kuvo užmuštų
PRALAIMĖJO MUŠI SU 

POLICIJA.
Frankfurto mieste perei

tą nedėldienį vokiečių ko-
GAISRAS CHICAGOS 

KALĖJIME.
Bridgevvell kalėjime Chi

cagoje pereitą nedėldienį

iš vidaus reikalu ministeri- tų. Tvarkai piižiuiėti bu\o,ya]andas laiko, pakol mies- 
įos, gaisrininkų ir kitų atsto- pastatyta policija,. Komunis
» *&VX*****_7.jt * V V** **V* ” V '

statyti ar meksfalto gamini- supti ir norėjo ją nugink- nių ir visi jie buvo labai nu- 
mo‘mašinos sudaro Karo , Policija pasveikino sigandę, kad neatsitiktų taip 
muziejui gaisro pavojų, ar .iuos buožėmis. Komunistai pat, kaip Columbo kalėjime, 
ne ‘ *’ tada pradėjo svaidyt į poli- j ’ x ’ 1 ----

Komisija priėjo išvados, fiją akmenais,_ Papais m iškepti gyvi, 
kad ten meksfalto mišinys ' “ i 
gali būti verdamas, tik rei
kia mašinas perkelti kiton 
kiemo pusėn. Kas ir buvo 
padaryta. Mašinų perkėli
mas miesto valdybai kašta
vo apie 1,500 litų.

Tečiau vakar susirinku
sius darbininkus meksfalto 
mišiniui virti policija išsklai
dė ir mišinio virti neleido.

___ ..... „ __ . . . . . . ,to ugnagesiai ji užgesino, 
vų komisija kuri turėjo nu- fai tuojaus pradėjo policiją kalėjime randasi 1,200 kali-

luoti. Policija pasveikino sigandę, kad neatsitiktų taip

ne. tada pradėjo svaidyt į poli- kur keli šimtai kaliniu buvo

kuo tik papuolė. Tada poli-', * 'Z-------------
cija pradėjo šaudyt ir daug ŠAUDO LIUDININKUS, 
komunistų sužeidė. Pamatę, Brooklyne valdžios agen- 
kkad jų draugai sužeisti tai :
griūva, komunistai išbėgio- dirbėjus. Vienas jų, De Ša- 
jo ir pasislėpė.

Brooklyne valdžios agen- 
i suėmė andai 7 pinigų

I

PAĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

New Jersey pakrašty val
džios sargai pereitą nedėl- 

Matomai policija veikė dienį suėmė laivą su degtine, 
generolo Nagevičiaus įsaky- kurios vertė apskaitoma į 
mu. pusę miliono dolerių.

pio, prisipažino prie kaltės ir 
pradėjo liudyt prieš savo 
sėbras. Valdžia užtai išleido 
jį iš kalėjimo. Bet ant gat
vės jis tuoj buvo peršautas. 
Kitas liudininkas, kuris ža
dėjo liudyt prieš suimtuo
sius pinigų dirbėjus, buvo 
visai nušautas.
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KAIP IŠRIŠTI VILNIAUS 

KLAUSIMĄ?
Jau 10 metų, kaip Lietu

va neturi su Lenkija jokių 
santikių, ir tai vis dėl Vil
niaus. Reakcininkams šito
kia padėtis yra naudinga, 
nes Vilniaus klausimą jie 
dabar vaitoja kaip arkliuką 
jų politiniam kromeliui vež
ti. Lietuvos, reakcininkai 
šaukia, “Mes be Vilniaus 
nenurimsim." ir vardan Vil
niaus palaiko karo stovi, 
draudžia darbininkų orga
nizacijas, neleidžia susirin
kimų, smaugia neprielankią 
jiems spaudą, areštuoja sa
vo priešininkus. Jeigu Vil
niaus klausimo nebūtų, tai 
fašistai neturėtų kuo patei
sinti savo terorą. Tas pats 
yra ir Lenkijoj. Lenkų ura- 
patriotai šaukia “Wilno na- 
sze,” ir muša žydus.

Taigi, dėl Vilniaus klau
simo šiandien daugiausia 
kenčia darbininkų klasė ir 
apskritai demokratinė liau
dis. Kenčia ir viso krašto 
ūkis. Jei nebūtų Vilniaus 
klausimo, jei tarp Lietuvos 
ir Lenkijos butų normalus 
santikiai, tai atgytų visa 
Lietuvos panemunė, pakiltų 
Klaipėdos uostas, atsigautų 
medžio gamyba ir Lietuvos 
gelžkeliai daug daugiau 
darbo turėtų. Nėra mažiau
sios abejonės, kad ir bedar
bė, kuri dabar smaugia Lie
tuvos darbininkus, tuomet 
žymiai sumažėtų, o gal ir vi
sai išnyktų.

Taigi, Vilniaus klausimo 
išsprendimas visų pirma pri
valo rūpėti socialistams ir 
demokratinei liaudžiai.

•Bet kaip jį išspręsti?
Rygos “Darbininkų Bal

sas" šituo klausimu sako štai 
ką:

“Vilniaus klausimo sprendi
mo pagrindan demokratija turi 
dėti laisvo apsisprendimo teisę. 
Tai turi būti pagrindas bet ko
kioms deryboms su lenkais...

“Kelias i Vilniaus krašto gy
ventoju atsiklausimą gali eiti 
tik per plačią Vilniaus krašto 
autonomiją. Atsiklausimas da
romas lenku administracijos 
Įtakoj negalėtų atvaizdinti lai
svo vilniečių noro. Keli metai 
plačios autonomijos ir ankštus 
ekonominiai ir kultūriniai san
tykiai su Lietuva duotų pro
gos nevaržomai pasireikšti 
Vilniaus krašto ekonominiams, 
tautiniams ir kultūriniams rei
kalams. Tada ir gyventojų at- 
sikiausimas, padarytas laisvo
se sąlygose, galėtų galutinai 
Vilniaus priklausomybę iš
spręsti. Lietuviškiems lenkų 
ėdikams reiktų žinoti, kad ir 
prisijungus Vilniaus kraštui 
prie Lietuvos, be plačios auto
nomijoj Vilniaus kraštui, sugy
venimas bus neįmanomas. Tie. 
kas tikisi ant gana skaitlingo 
lenkų elemento Vilnijoj galė
sią galąsti savo tautiškus na
gus, turės nusivilti.

“Priimant Lietuvos demo
kratijai pagrindan Vilniaus 
klausimui spręsti laisvą apsi
sprendimo teise, reikia jieško
ti susitarimo su lenkų demo
kratija. Betarpės derybos tary 
demokratijos 
daryti bazę 
rišti.

“Bergždžia
Tautų Sąjunga 
valstybės iš šalies Vilniaus 
klausimą gali galutinai iš
spręsti. Kiekvienas sprendi
mas Lenkijos naudai Lietuvos 
pažiūros į Vilniaus problemą 
nepakeis ir viskas liks, kaip ir 
buvę. Sprendimo Lietuvos nau
dai — imant dėmesin lenku pa
jėgą ir svorį — kvaila butų 
Jaukti. Pagaliau kiekvienas 
toks sprendimas laužytų apsi
sprendimo teisę ir jau vien dėl 
to jis yra atmestinas. Lieka

atstovų turi su- 
Vilniaus ginčui

Tuo ke-^ams*tik susitarimo kelias.
liu demokratijai ir reikia eiti.”

Teisingesnio budo Vil
niaus klausimui išrišti, žino
ma. nėra. Bet diktatoriai, 
kurie su žmonių valia visai 
nesiskaito, šito budo nepri
pažįsta. Todėl ir galima tik
rai pasakyti, kad pakol Lie
tuvoj ir Lenkijoj viešpataus 
reakcinis elementas, patol 
Vilniaus klausimas nebus iš
rištas.

būt tikėti, kad 
ar trečiosios 

vr •

vienas ir Amerikos lietuvis 
išmes dolerinę, kitą. Musų 
manymu, daug geriau butų 
paaukoti keli centai Lietu
vos ubagynams, o ne bažny
čioms ir Įvairiems pamink-

ELGETŲ KLAUSIMAS.
Visas kultūringasis pasau

lis rūpinasi savo valstybės 
seneliais, negalinčiais jau 
pelnyti duonos ir neturin
čiais prieglaudos.

Geriausia senelių aprūpi
nimo priemone, kol kas yra 
tik prieglaudos, čia seneliai 
užlaikomi ir dirba ką gali, 
nes kitaip jiems butų nuobo
du.

Lietuvoj ir kituose atsili
kusiuose kraštuose, neturtin
gi seneliai palikti “Dievo 
apveizdai.”

"Lietuvos Žinios” apie 
juos rašo:

"Vieni elgetauja vaikščioda
mi po kaimus tarbomis apsika
binę. kiti klupo miestelių rin
kose ir verkšlendami prašo iš
maldos.

"Nuvažiuok į mažus provin
cijos miestelius per atlaidus ir 
pamatysi pulkus elgetų. Visur 
jus sutiks liūdni senų žmonių 
žvilgsniai ir maldos žodžiai... 
Net ir pačiame Kaune ubagų 
netrūksta, ir jie kartais laba: 
įkyriai prašo išmaldos.

‘ Tas ubagu gausumas vi
siems daro labai skurdų įspūdį, 
o kai kurie svetimtaučiai musų 
kraštą ubagų kraštu, vadina.

“Kuituringuose kraštuose 
visi pašalpos reikalingi žmonės 
yra sutalpinti prieglaudose ir 
gatvėse elgetaujančių nėra. 
Pas mus prieglaudų visai ma
žai yra ir daugumas ubagų el
getauja gatvėse ar kaimuose. 
Kiekvienam jautresniam žmo
gui pamačius pulkus elgetų sa
vaime kyla klausimas, argi mes 
jau taip neturtingi, kad nepa
jėgiame net pavargėlių prie
glaudų išlaikyti ?

"Pavargėlius, nežiūrint ar 
jie elgetaus, ar bus prieglau
dose. turės išlaikyti visuomenė. 
Visuomenė, šelpdama pavargė
lius elgetaujančius, neproduk
tingai išmeta jiems pragyveni
mą: barsto po saujelę miltų ar 
grudų tarbose ir dar sušelpia 
kartais prisimetėlius. nebūti
nai pašalpos reikalingus žmo
nes. Jeigu visuomenė šelptų 
pavargėlius prieglaudose, butų 
tikra, kad šelpia tikrai pašal
pos reikalingus žmones ir pats 
šelpimas butų nroduktingesnis, 
ir tikrai reikalingi pašalpos pa
vargėliai butų aprūpinti.

“Šiaip ar taip, liet tais pul
kais elgetų reikėtų valdžiai su
sirūpinti, nes jų palikti tokioj 
padėty, kaip dabar, negalima.

"Mes statome, ar ruošiamės 
statyti įvairiausius paminklus, 
kurie kainuoja po 10-tis ar net 
100-tus tūkstančių litų, o nesi
rūpiname prieglaudų statymu.

"Musų miesteliai daug gra
žiau atrodys, kiekvienam bus 
malonesni, jeigu juose nebeda

rys šiurpaus vaizdo skarmaluoti 
pavargėliai, žiauraus gyveni
mo nuskriausti žmonės, negu 
kad apie pastatytus paminklus 
klnpr s eilės elgetų ir į kiekvie
na praeivį kreipsis, graudžiai 
prašydami išmaldos.”

Ištikrujų sveika mintis. 
Amerikiečiai taipgi išmetė 
daug pinigu Lietuvai, bet be 
jokios naudos. Tiesa, Vailo
kaičiai ir kiti pralobo, bet 
elgetų armijos kaip buvo 
taip ir liko. Šįmet, Vytauto 
proga, Lietuvos ponai vėl 
užsimoję leisti milionus sta
tymui bažnyčių, paminklų ir 
kitų galų. Tam reikalui ne-

VOLDEMARAS JAU GAI
LISI UŽ GRIEKUS.

Rygoj leidžiamas "Darbi
ninkų Balsas" paduoda Įdo
mių žinių apie Voldemarą. 
Sako:

‘‘Kauno mieste šneka, kad 
Voldemaras dabar demokra
tas. Jis aiškiai pripažįsta, kad 
jam. Voldemarui. Smetoną nu
versti esą vieni niekai; bet iš- 
silaikvti po Smetonos nuverti
mo jis jokiu budu negalės, ir 
todėl jam reikalinga yra liau
dininku parama.

"Taip šneka mieste. Volde
maras sakosi, kad Smetonos 
konstituciją jis nepasirašęs, 
todėl toji konstitucija yra ne
teisėta arba jos visai nėra. 
Voldemaras tvirtina, kad Sme
tonos paskelbtoji konstitucija 
yra tautininku ir krikščioniu 
demokratu sutartino darbo vai
sius, dirbtas dar tuomet, kada 
Bistras ir Karvelis valdė dvi 
ministerijas jo. Voldemaro, 
kabinete. Todėl jis tos konsti
tucijos nepripažįsta. Be to. 
ji esanti paskelbta jam. Volde
marui. esant Londone, kur jis 
tuomet buvo nuvykęs pasitarti 
su Čemberlenu dėl to konstitu
cijos punkto, kuris liečia Vil
niaus. kaip Lietuvos sostinės. į 
Lietuvos konstituciją Įrašymo. 
Vadinasi. Voldemaras nori su
rasti kitą bazę ir eina i liaudi
ninkus jos jieškoti. Jis dabar 
sakosi, kad daug klaidu esąs 
padaręs, kad nešaukęs seimo, 
šaudęs socialdemokratus ir tt.”

Vadinasi, Voldemaras 
jau gailisi už savo griekus ir 
meilinasi liaudininkams, nes 
jo organizuoti “vilkai" jau 
perėjo Smetonos pusėn ir jis 
liko be šalininkų.

Bet Smetonos spėkos, ma
tyt, ir gi menkos, nes jo ad
jutantai mėgina susitarti su 
klerikalais. Sakoma, kad 
klerikalams jie siūlo jau net 
dvi vietas ministerių kabi
nete.

Suskilę fašistai bijosi vie
ni kitų ir jieško sau talkinin
kų svetimuose licgeriuose.

keleivis No. 30. Liepos 23 d., 1930.
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Tarptautiniai žodžiai.

AMERIKOS VALDŽIA 
RUOŠIASI KOVOT SU 

KOMUNIZMU.
Jungtinių Valstijų Kong

reso komisija šią vasarą pra
dėjo tyrinėti komunistų 
skleidžiamą propagandą ir 
manoma, kad galų gale kon
gresas išleis Įstatymą, kuris 
leis valdžiai nepiliečius ko
munistus deportuoti.

Komisija dabar renka tik
tai medžiagą prieš komunis
tus. Paskirti jos žmonės va
žinėjasi po visą šalį ir renka 
žinias apie komunistų orga
nizacijas ir jų darbuotę. 
Mums teko girdėti, kad to
kios žinios renkamos ir lie
tuvių tarpe. Nelabai senai 
valdžios žmogus vaikščiojo 
tarp žymesnių lietuvių Wor- 
cestery ir klausinėjo, kiek 
tenai yra komunistų, prie 
kokių organizacijų jų dau
giausia priklauso, kaip jie 
tenai elgiasi, ką kalba ir tt.

Šį rudeni visą surinktą 
medžiagą komisija patieks 
Kongresui, o Kongresas 
spręs, ką su komunistais da
ryti.

Tos komisijos pirminin
kas yra kongresmanas Ha- 
milton Fish. Jis sako, kad 
jo vadovaujamoji komisija 
renka žinias apie komunistų 
darbuotę ne vien tik iš pri
vačių žinių, bet taip pat iš 
Justicijos departamento ir 
iš pašto. Paštas, žinoma, ga
li parodyt, kiek jis išvežioja 
komunistinių laikraščių ir 
kitokios literatūros. Taigi 
gali būt, kad ateityje komu
nistų laikraščius bus uždrau
sta paštu siuntinėti.

Tarp kita ko kongresma
nas Fish pasakė:

Musu literatūroj ir gyvoj žino, tai mes sakysim: “Jis 
kalboje yra jau priimta ne- absoliutiškai nieko nežino.” 
maža tarptautinių žodžių, Neutralus. — Nepriside- 
kurių prasmę tečiaus nevisi dantis nei prie vienos, nei 
žino. Taigi paaiškinsime čia prie kitos pusės. Jeigu du 
bent tuos tarptautinių ier- - £-- - ‘ ■*
minų, kurie tankiau yra*var
tojami.

Abažūras. — Tai francu
zų žodis, perėjęs i tarptauti
nį, todėl ir lietuvių kalboj 
užtinkamas. Reiškia dankti, 
dedamą ant lempos, kad 
šviesos spinduliai neitų i vir
šų. o kristų Į žemę.

Grimiruoti. — Priduot 
veidui kitą išvaizdą. Grimi- 
ruojasi daugiausiai artistai, 

j paskui plėšikai ir kiti slapu- 
Įkai žmonės. Jie užsideda ki
tokius plaukus, parukais va
idinamus, prisiklijuoja usus, 
Į padarė kumpuotą nosį ir gri- 
miruotas žmogus būna ne
panašus Į pirmykšti.

Periskopas. — Būtinas 
prietaisas povandeninėm 
laivėm (submarinom). Tai 
vamzdis, kurios viršūnė ky
šo iš vandens.

Jos viršūnėj įtaisytas veid
rodis, kuris parodo viduj 
esantiem žmonėm laivus ir 

ant vandens 
• paviršės. Periskopus mano 
Įvesti ir traukiniuose kon- 

. Tuomet jie ge- 
' i “Darbinin- riau pastebės visus signalus 

Kiek jame yra tiesos,'ir galės laiku sustabdyti 
i traukinius.

Absoliutiškas. — Tikras, 
f neginčijamas. Pavyzdžiui, 

PAKELTAS Į VYSKUPUS, jei žmogus ko nors visai ne-
K1 pri k 31 u nistu tarptautinius siemus, utrt įiivunum 

nekreipia domės i ju darbuotę ki'jkbtauja is 
Viduj, išskiriant’ tik tą. kad kad kun. Bucys tapo pakel- 
renka propagandos medžiagą. ! 'V^kupus. 
spausdinamą komunistų laik-. be
raščiuose ir magazinuose. De-: 
parlamentas stengiasi susekti. 
Sovietų pastangas maišytis Į 
Amerikos reikalus duodant šio 
krašto komunistams nurodv- 
mų. tečiaus kiek tie Rusijos 
nurodymai ir įsakymai čia yra 
pildomi ir kokios yra to pasek- jį, 
mės, t“ -----
mentas iki šiol netyrinėjp.” ,j

Kongresmanas Fish tikri- pažangiosios musų visuome- gai; vienok, pažvelgus Į pa
na, kad visas komunistų nes šmeižikas. Tiktai tokie tį gyvenimą, matosi visai ki- 
darbas Amerikoje yra ap- ir gauna Romoje pakėlimą, 
mokamas Maskvos pinigais.;

Kaip riebalai eina!
Visokis valymas lengvas
R,N SO’S tirštos putes dišiu 

bliude reiškia lengviausią di- 
šių mazgojimą bent kada. Rie
balai pasiliuosuoja ir tuojaus 
nusiplauna — H?t kieėiausiame 

vandeny. Dišės spindi. Puodai 
ir skaurados žvilga. Tos tirštos 
putos taupo brangias minutas.

Jus 
nianss 
žvyro, 
noms, 
namų _ _ ________
toja ji skalbimo dienai, taipgi •

1-----■. ..... ■- - ■ '

mylėsit Rinso sidabri- 
ir stikliniams taipgi Nėr 
Stebėtinas grindinis, sie- 
maudvnėms, ir abelno 

apvalymo. Milionai var-

baltesnienis skalbiniams be try
nimo ar virinimo.

Rinso yra saugus, stangus, 
granuliuotas muilas. Kupinas 
už kupiną, gauni dvigubai ne
gu už lengvasvorį, išpustą mui
lą. Du didumai—gaukit DIDELĮ 
paketą ir pasekit lengvus nuro
dymus an* bakso.

Rinso
Granuluotas muilas 
dišėms ir valymui.

i

"šio tirinėjimo tikslas vra' 
aiškiai persitikrinti apie komu
nistų veikimą. Komunistai 
šiame krašte priklauso nuo Ru
sijos diktatūros paliepimų. 
Slaptoji policija kituose kraš
tuose žino viską apie komunis
tus savo krašto ribose. Manau,
nebus sunku tokius faktus! “GENEROLAS” BUČYS 
gauti ir šiame krašte. Valsty
bės departamentas seka komu
nistų tarptautinius siekius, bet 
nekreipia domės j 
viduj, i

Lenkijos maršalas. Juodu buvo kitus daiktus 
revoliucionieriai ir apiplėšė ru- paviršė. 
su kariumenės iždą.” •

Taip Strachovskio paša-' duktoriam. 
kojima paduoda 

įkas.” T
mes negalime pasakyti.

laikraščiai 
džiaugsmo,

“Garsas" ša

pešasi, o trečias žiuri ir ne
sikiša į peštynes, tai jis yra 
neutralus.

Resursai. — Atsarga, iš 
kur, reikalui esant, galima 
butų paimti ir papildyti iš
leisti dalykai. Gali būti pi
nigų resursai, maisto resur
sai ir tt.

Egoistas. — Savymeilis 
žmogus, kuris savo reikalus 
stato aukščiau viso ko. Ego
istas nežiūri, kad kitam bus 
negerai; jis daro taip, kaip 
jam pačiam gerai. Bet kul
tūringi žmonės sako, neda
ryk kitam to, ko nenori, kad 
tau kiti darytų.

Moralistas. — Žmogus, 
kuris gina dorą.

Amoralistas.. — Nedoras, 
palaidūnas (k. a. merginin
kas, girtuoklis, melagis, suk
čius ir tt.).

Monotoniškas. — Vieno
das, neįvairus. Sakysim, mes 
mūsam į skardą (blėtą), tai 
gaunam vis tuos pačius, mo
notoniškus garsus. Monoto
niški garsai yra nuobodus, 
nes čia nėra įvairumo, har
monijos.

Visi šitie žodžiai, ir dau
gumas kitų, nėra lietuviški, 
o taip vadinami, tarptauti
niai. Jie dažnai pasitaiko, ir 

i mažiau apsiskaičiusiam bu- 
;na nesuprantami. G. Ž.

i

Bedarbė
“Liepcs 6 dieną Romoje kon

sekruotas vyskupu kun. profe- ” " " " “ ' ,
sorius Pr Bučvs žinomas ■ He- Gyvename bedarbes dįe- mų pasaulyje nėra perdaug,
tuviu' tautos veikėjas. Mario- Šiandien tik ir kalba;.
nu Kongregacijos generolas.” ,ma ^pię oedaibę n kaip Ji 

atsiliepia ne tik į darbinm-
Kaip matote, kun. Bučys ką, bet ir Į visą bizni bei pra

yra ne paprastas kunigas, monę. Vieni jieško bedar-
,T , , _ _ Jis yra klerikalų “genero- bės

ta\ . Yal,sty^Llas ” Jis yra taipgi žinomas geresnių laikų.
kaipo didžiausis keikūnas ir bedarbė praeis ir vėl bus ge-

v- • • • __ v -J

Vieni jieško bedar- 
priežasčių, kiti laukia 

Mano, kad

Musų žemė galėtų išmaitinti 
dar kita tiek žmonių. Visam 
kam kalta kapitalistinė, ne
tikusi tvarka. Kapitalistų 
saujelė turi suvogus veik vi
sus pasaulio turtus ir darbo 
žmonių milijonams lieka tik 
trupiniai. Darbininkija ne
organizuota, išsisklaidžius, 
savo reikalų nemoka tinka
mai ginti ir todėl kapitalas 
vis labiau ir labiau slegia. 
-Jis slėgs tol. kol atsimušęs į 
susipratusių darbininkų kru
tinės, subyrės ir pasauly už
viešpataus teisinga santvar
ka, socializmas.

Negalima sakyti ir to, 
kad žaleva išsibaigė. Žale- 
vos dar nei vienai išdirbys- 
tei netrūksta, čia irgi kalta 
netik Amerikos, bet viso pa
saulio kapitalistinė santvar
ka. Įvairių šalių buržuazija 
tarp savęs varžosi dėl rinkų, 
varo konkurenciją ir nuo to 
kenčia darbo masės. Pažan
ga industrijoje išstūmė mi
lionus žmonių iš darbo. Ma
žesnis darbininkų skaičius 
pagamina dar daugiau pro
duktų ir krauja naujus mili
jonus kapitalui. Socialisti
nėj santvarkoj to neturėtų 
būti. Progresas turi lengvin
ti žmonių gyvenimą. Ačiū 
patobulintom mašinom, dar
bininkas turėtų mažiau die
nų ir valandų dirbti. Jis tu
rėtų turėti daugiau liuoso 
laiko dvasiniam gyvenimui: 
skaitymui, pasilinksminimui 
ir tt. To viso sulauksim tuo
met, kuomet kapitalizmą 
pakeis socializmas. Kad 
greičiau tas įvyktų, reikalin
gas darbininkų susipratimas 
ir vienybė.

toks vaizdas ir viltys blunka. 
Buvo darbo gadynė kada ša
lis statėsi, kada žalios me
džiagos buvo visur pilna. 
Šiandien to nėra. Žmonių 
priviso daugybės, o žaliava 
išsibaigė ir miestai skolose 
paskendo, išeities jiems ne
simato. Mažesni miesteliai 
jau ir paskolų nebegauna, o 
didieji tik skolų nuošimčių 
mokėjimu užimti. Nedarbas 
jaučiamas nebe nuo vakar 
ir ne nuo šiandien. Tiesa, 
karo metais buvo didelė dar- 
bymetė, bet kaip tik karas 
pasibaigė, vėl bedarbė grį
žo ir jau kelinti metai kaip 
mus kankina. Karas sugrio
vė daugybę pasaulinių rin
kų. Nusilpnino tas šalis, ku
rios Amerikos produktus 

. šiandien didžiau
sios viltys dedamos į auto
mobilių pramonę ir ekspor-

KAIP STALINAS SU PIL
SUDSKIU PLĖŠĖ CARO 

IŽDĄ.
Rusijos diktatorius Stali-' 

nas'ęu Lenkijos diktatorium 
Pilsudskiu dabar labai nesu
tinka. Bet buvo laikas, kada 
jiedu gyveno kaip broliai. 
Tuomet jiedu ir caro iždą 
Kaukaze apiplėšė.

Rusti rašytojas Leonidas 
Strachovskis piešia šitą atsi
tikimą taip:

‘‘Vieną karštą dieną Kauka
zo kalnuose, Tifliso mieste, 
šnekučiavosi būriai žmonių. 
Ten buvo gruzinų, armėnų, 
osetinu, čerkesu, turku. Tarp 
jų kreipė visų dėmesį du vyru: jzojjavo r^jpPų (leprosy) bak- \artOJO. 
vienas augštas, laibas, juodais teriją ir pagamino jai serumą, 
ūsais gruzinas, o kitas buvo -j-aį buvo didžiausis šių dienų iš- - -
baltplaukis, matyt koks atei- radįmas medicinos srity. Raup- bet tuo nedaug galima

V./-V ......................... _ nne Tylūną Iriirio

MOKSLININKAS PRIE 
DARBO.

Austrijos mokslininkas, prof. 
.d-ras Hermann Dostal. nesenai 
! izoliavo rmipsų (

vis. Jie šnekučiavosi nieku, ro- sa, i,uvo baisi jjga, nuo kurios 
dos. neįdomaudami. Tuomsvk njekas nežinojo vaistų,
aikštėj pasirodė tamsiai-ža- , [)abar gi jau galima bus nuo jos 
lias vežimėlis, apsiauptas lhn-■ apsjginti.
kluotų kareivių būrio. Tai bu-. __________
vo rusų kariuomenės iždo ve- i $5.00 UŽ PASIŽIURĖJI- 
žimas. ne tuščias, žinoma, dėl 
to ji palydėjo ginkluoti sargai.
Staiga ore pasigirdo baisus ner 
sprogimo atbalsiai: 1 
tas. trečias, ir

remtis, nes visos kitos pra
monės šakos apmirė. Pra
monė stato vis naujesnius 
mechanikos išradimus, ku
riais vis labiau ir daugiau 

' pašalinama darbininkų. 
Technikos išsivystymas dar-MĄ 1 SKRYBĖLĘ. Technikos issivystymas dar- 

New- Yorke ponia Meis- bininkų padėties netik ne- 
važiavo automobilium. gerina, bet nepalyginamai 

viens, ki- q skrvbeliu krautuvės lan- sunkina, nes kapitalistams, 
viską apsuP°( gnose buvo išstatytos vė- kurių rankose pramonė ir 

tamsus kaip naktis parako <lu-J ijausįos mados skrybėlės. Ji gamyba, nerupi kas su pa- 
....... Sargai pradėjo šaudyti i. užsižiopsojo i tas skrybėlės leistais . - 1
t'iono micoc? Vlflz/Jom i 1 __ __pro raudoną dėsis. Tik tada mes galėtu-

už ką turėjo užmo- me tikėtis geresnės ateities, 
(kuomet valdžia butų iš dar- 

------------ bininku partijos; tai yra so- 
50 ŽMONIŲ ŽUVO PER cialistu. Dabar nėra kam 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ. darbo žmonių likimu rupin- 
Burmos apielinkėj, Indi- tis. John Jarus.... I

drebėjimas, per kurį Redakcijos prierašas: Ne 
dabartinis Rusijos dik- buvo užmušta bei sunkiai su visais autoriaus išvedžio- 

(jimais galima sutikti. Žmo-

mai. !
visas puses, žmonės klykdami įr pravažiavo 
Lėgo kur akys neša. Dūmams'žiauri 1 " ’ 
išsiblaškius, ant vežimo likos keti į$ po pabaudos, 
tdonoc įv/rv ticlno i >• L-zilvienas užmuštas ir keletas su
žeistų. bet iždas buvo jau tuš
čias. Nesimatė taip pat nei 
juosvojo gruzino, nei baltojo 
ateivio: juodu išnyko su pini-; joj, pereitą sąvaitę buvo Že-' 
gaiš. Tai buvo Džiugašvili-Sta- mės drebėjimas, ] 
linas, i----------- ------- ~ - — r* —. v ww.__www -v- v.wv>.
tatorius. ir Juozas Pilsudskis, sužeista apie 50 žmonių.

pulkais bedarbių

MINIA SVAIDO KOMU
NISTUS ARMĖNAIS.
Colombijos mieste, Bago- 

toj, komunistai įtaisė gatvė
se demonstraciją. Sūsirinku- 
si kokių 5,000 žmonių minia 
pradėjo svaidyt juos akme- 
nais ir komunistai 
bėgiot.

turėjo iš-
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Korespondencijos VISKO PO BISKI.
PITTSBURGH. PA.

Iš sandariečių darbuotės.
Sandaros kuopų sąryšio 

posėdis buvo L. M. D. Sve
tainėj liepos 8 d. Čia buvo 
padaryti pranešimai iš San
daros seimo. Raportavo: P. 
Dargis, J. Virbickas, K. Be- 
netaitienė ir A. Gikienė. Vi
si pilnai patenkinti seimo ta
rimais ir visi pasižada dau
giau pasidarbuoti Sandaros 
labui. Parengimų komisija 
raportuoja, kad Sandaros 
piknikas įvyks rugpiučio 
10 d. Amšiejaus farmoje, 
McKees Rocks, Pa. Šiame 
piknike dalyvaus Sandaros 
prezidentas Dr. A. J. Zimon- 
tas iš Chicagos, kaipo kal
bėtojas. Be to Lietuvos bok
so čempijodas Juozas Vincą, 
kuris seka Šarkio pėdomis ir 
mano būt pasaulio čempijo- 
nu. Pittsbufghe pušis su lie
tuviu Ewalts, kuris tarp lie
tuvių mažai tėra žinomas, 
nes angliškai vadinasi Spar- 
ky ir tarpe amerikonų gerai 
žinomas. Jis sveria 192 sva
ru. Vincai bus nelengvas 
riešutas (gal kietesnis ir už 
Lietuvos bulius, nes Lietu
voj, sako, duodavęs Vinča 
buliui į kaktą su kumščia, 
tai tas ir nugriudavęs?)

Kurie iš aplinkinių mies
telių norėtų dalyvauti ir pa
matyt Vincą kumščiuojan
tis, gali atvažiuot mašinom, 
nes nuo Pittsburgho vos 8 
mylios į McKees Rocks.

Juozas Virbickas.

kaip ženijais tai sakei, kad 
kas nedėlia pirksi dresę, o 
dabar jau ir kelios nedėlios 
perėjo, o dresės nėr.”

Poiinovskis tą ir padarė: 
paėmė virvę ir pasikorė.

Nelabai senai viena grieš- 
na moterėlė nuėjo į bažny
čią pasimelsti už nuodėmes. 
Dievas vietoj atleidimo nuo
dėmių, paleido perkūną ir 
užmušė griešninkę, o baž
nyčią uždegė. Žinoma, baž
nyčią ugnagesiai apgynė.

Keliatas metų atgal per
kūnas kalėjimo kampą nu
nešė. Tada davatkos sakė: 
—žiūrėkit, kokis Dievas ge
ras! Kalinius nori paliuo- 
suoti. Bet kuomet bažnyčias 
spardo, tai jau tikri pono 
Dievo šposai. Reporteris.

“General-Gubernatorių” 
krašte.

Diktatoriai ant durtuvo 
viršūnės besilaikydami vi
suomet yra baimėje, kad tas 
durtuvas, ant kurio jie lai
kosi, neįivstų jiems į sėdy
nę. Baimė turi plačias akis 
—sako patarlė. Jei mes ko 
nors įsibauginam, tai paskui 
nusigąstam mažiausio sušla
mėjimo.

Lietuvos diktatoriai irgi 
be paliovos dreba f " 
kailio. Drebėdami iš baimės kit Amerikos 
jie kiekvienam žingsny įsi- darbo.

nūs. Tai parodo, kad mal
dos nieko negelbsti, bet 
tamsuoliai negali to supras
ti.

Buvusis prezidento Wil- 
sono patarėjas Elihu Root 
sako, kad Amerikos valdžia 
turėtų Įsteigti specialę poli
ciją, kuri sektų komunistus 

į ir kitus “raudonuosius.” Jis 
■ tvirtina, kad slaptos komu
nistų organizacijos nori su- 

_ naikinti šios šalies valdžią, 
dėl savo Brisbane jam atsako: duo- 

 "—i darbininkams 
_ _ _ .tai bolševizmas iš-

vaizduoja baubą, kuris ndri nyks ir be specialės polici-
• v

juos praryti. Tos nelemtos j3s. 
baimės purtomi, jie korė, 
šaudė ir kalėjimuose kišo;;

PAMYLĖJO “KELEIVĮ.”
Drg. F. Janulevičius pri

siuntė už “Keleivį” prenu
meratą ir rašo:

“Gerbiamoji ‘Keleivio’ 
redakcija ir administracija! 
Buvo geras žmogus, kuris 
metai atgal užrašė man ‘Ke
leivį.’ Nors aš ir dabar neži
nau, kas jis toks buvo, bet 
tariu jam širdingą ačiū ir 
dabar jau pats atnaujinu 
prenumeratą prisiųsdamas 
$2.00 ir prašydamas siunti
nėti man laikraštį vėl per 
metus. ‘Keleivį’ aš labai pa-, 
mylėjau, nes tai yra musų 
artimiausis ir pažangiausis i 
laikraštis.

“Su pagąrba,
F. Janulevičius.”

šaudė ir kalėjimuose kišo;; Mirdamas Anglijos spiri- 
vis tuos baubus naikino. Bet^ualistas Conan Doyle pasa

kė, kad po mirties jb dvasia 
ateisianti su savo draugais 

{‘pasikalbėti. Ir spii itualistai 
tam tiki. Jie laiko posėdžius 
ir vis žiuri, ar nepasirodys 
Dovlės dvasia. Jie turi ir tuš
čią kėdę jai pastatę. Ir, ti- 
kėsit ar ne, aną vakarą ji at
ėjo. Atėjo fraku apsirengus, 
atsisėdo paskirton jai kėdėn 
ir tarė: “aš dabar laiminga.” 

Bet salėj buvo keli desėt- 
kai žmonių ir niekas to ne
matė ir negirdėjo, išskyrus 
tik vieną profesionalę spiri- 
tualistę, kuri visuomet me
luoja per akis. Kas gi gali 
jai tikėti.

pasirodo, kad tie baubai ir 
smaugiami nenyksta.

Apsidirbę kiek su socia
listais ir liaudininkais, Lie
tuvos fašistai, nuo Augusti
no nuvertimo ligi šių dienų, 
turi daug darbo “bečysty- 
dami” savo eiles, štai, ne- 
persenai Kauno “General
gubernatorius” ištrėmė iš 
Kauno į provinciją Lietu
vos banko direktorių Vitą 
Stankų, buvusį Kauno ap
skrities viršininką K. Matu
levičių ir Antana Šileiką.

G. Ž.

Kanados Lietuviai

HARTFORD, CONN.
Iš SLA. 124 kp. susirinkimo.

Liepos 13 d. pas mus įvy
ko viršminėtos kuopos susi
rinkimas. Narių atsilankė 
apie 30; bet bolševikai su
sirinko visi. Po delegatų į 
Seimą raportų, Maskvos 
agentai pakėlė toki termą, 
kad ramiu budu nebegalima 
buvo'juos nutildyt, ir pirmi
ninkas turėjo uždaryt susi
rinkimą. Tai didelė pamoka 
SLA. nariams, kurie tą vie
ną dieną mėnesyje nebegali 
ateiti ir savo organizacijos 
reikalų pridaboti. Beabejo 
tas pats triukšmas pasikar
tos ir ateinančiame susirin
kime, kuris ivyks rugpiučio 
10 d. YMCA. salėje. Būtinai 
visi nariai iš anksto prašomi 
ateiti ir SLA. reikalus dabo
ti nuo bolševikų žabangų.

Rugpiučio 3 d. Lietuvių 
Parke. Glastonbury, Sta. 24, 
bus SLA. 124 kp. metinis 
piknikas; visi nariai turite 
dalyvauti ir remti kuopos 
darbus. Narys.

Calif orui jos aukso kasyk
lose, Sierra kalnuose, degan
čių girių durnais užtroško po; 
žeme 5 darbininkai.

Coatepec kaimo gyvento
jai Meksikoj negali supras
ti, kas pasidarė danguje su 
Dievu. Lietus lijo ir lijo, jų 
laukuse javai supuvo, todėl 
jie susirinko ir pradėjo visi 
prašyti Dievo, kad jis sulai
kytų savo lietų. Jiems besi
meldžiant užėjo debesys ir 
kad davė naujas lietus, tai 
vanduo apsėmė visą jų kai
mą ir prigėrė visi jų gyvu
liai. Žmonės pabėgo į kal-

Lietuvos valdžia pakeitė 
universiteto vardą. Dabar 
jis vadinsis “Vytauto Di
džiojo universitetu.”

ri
Lietuvos universitetas tu- 
75,000 tomų knygų.

Haiti saloje 14 d. spalių 
bus seimo rinkimai. Paskui 
seimas rinks prezidentą.

MONTREAL, CANADA. taisyti apdaužytus automo-l HAMILTON, CANADA. 
Dar biskis žinių apie žuvu- Į 

sius lietuvius.
i

Nors “Keleivyj” jau buvo 
rašyta apie žuvusius du lie
tuviu, bet aš, gavęs naujų 
žinių, noriu šį tą papildyti.

Liūdnas lietuvių tautės 
likimas vergaujant sveti
miems ir savo tautos išga
moms, vertė ir verčia lietu
vius duonos ir laisvės jieško- 
ti svetimuose kraštuose. Kur 
siaučia diktatūra, ten gyve
nimas neįmanomas, nežiū
rint ar ji butų svetima ar sa
va. Taigi to likimo verčiami 
lietuviai savo kaulais nuklo
jo visus pasaulio kraštus.

Šių metų didelė bedarbė 
Kanadoj labai vargina dar
bininkus. Bedarbiai, kaip tie 
kirgyzai, priversti klajoti iš 
vietos į vietą ir jieškoti duo
nos kąsnio. Tų pačių aplin
kybių verčiami iš Montrealo 
išvyko Juozas Žvynys ir Ed
vardas Kudirka. Ir štai, po 
kelių dienų policija prane
šė Kudirkos giminėms, kad 
ant kelio tarp Hamiltono ir 
Toronto rasti du vyrai už
mušti. Užmušimo priežas
ties dar ligi šiolei išaiškinti 
nepavyko, vienok manoma, 
kad jie buvo nužudyti plėši-' 
mo tikslu. Su a. a. Žvyniu, 
teko porą mėnesių gyventi j vienas 
kartu ir šiek tiek pažinti jo1 degtine, kaip girdėti, pakal- 
budą. Tai buvo linksmo bu-jbino atsisakyti savo vyro ir 
do vaikinas, antri metai Ka-'turėti su juo gerus laikus ir 
nadoj ir jau pusėtinai gerai;ta net neapmąstydama kas 
kalbėjo angliškai. Kilęs iš gali būti ateity, jo patarimą 
Utenos apskričio, Skiemo- i priėmė.
nių valsčiaus, Vamupio' Gėda butų nevedusiem 
vienkiemio. Jo draugas E. vyram gyvenančiai porai ar- 
Kudirka buvo, rodos, vilką-: dyti šeimyninį gyvenimą, 
viškietis. Į Dabar, kaip girdėti, pavi-

Ir štai, nelaimingo gyve-Į Rotoji žmona su kitu vyru 
nimo likimas pačioj jaunys-. nori atidaryti burdingauzę. 
tėj užbėrė akis... Taip žūva; Ar jų sumanymas išsipildys, 
daugumas brolių, Lietuvos tai parodys ateitis.

Mažytis Jonelis.

BR1DGEPORT, CONN. 
Bedarbiai žudosi. Perkūnas 

bažnyčias daužo.
Liepos 15 d. pasikorė len

kas Polinovsky,' gyvenantis 
šalę Bridgeporto, Stratfor- 
de. Savižudystės priežastis 
buvo tokia: žmogus nedirbo 
jau daugiau kaip metai lai
ko, ir dar nesenai buvo ve
dęs sp’ortišką meilužę. Pas
kutinėm dienom šerifas iš
kraustė juos iš stubos. Bu- 
čeriui buvo daug įsiskolinę 
ir tas sustreikavo: pradėjo 
neduoti ant knygutės. Poli- 
novskis gavo pas draugą pa
siskolinti $50.00 ir pasiran- 
davojo kitus kambarius. 
Iš tų pinigų, jis užmokėjo 
$20.00 už kambarius, o $30.- 
00 padavė savo mylimai pa
čiutei, kad nunešt užmokėt 
.bučeriui. Bet žmona, vietoj 
užmokėti už maistą, nuva
žiavo į Bridgeportą, nusi
pirko dresę už $30.00 ir par
važiavus sako: “Tu dabar 
eik ir pasikark, psekrev. Tu

Neturėjo laimes meileje 
iki patyrė priezasti...

P'IEDRĖ jau buvo dvidešimt-aštuonių, ir 
dar nevedusi—tai nepaprasta šios klesos 

lietuvaitei. Daugelis kaimir.ystėj Įgyvenan
čių lietuvių vaikinų ja gėrėdavosi. Bet jie 
nuo jos pasišalino. Vien tik Aris retkar
čiais atvykdavo—bet jis niekad nekalbino 
jos vestis.

* Tečiau vienų gražių dienų Giedrė patyrė 
priežastį delko ji nepalaiko draugų. Tai 
buvo dvokimas paeinantis nuo prakaitavi
mo. Dabar ji vedusi su Ariu. Skaityk jos 

' lalska: * * *
“Iš syk aš netikėjau—kad aš galėčiau 

būt kalta už prakaito dvokimų ir to neži
nočiau. Bet mano daktaras aiškina, tas at
sitinka tūkstančiams.

“Tai dėl to, kad mes apsiprantam su vi
sada esamu dvokimu, kaip jis paaiškino. 
Odos skylutės nuolatos išleidžia dvokimų 
darančių išmatų—apie kvorta j diena.

“Dabar, su Lifebuoy yra apsauga, aš ne
sirūpinu prakaito dvokimu—net karščiau
sioj dienoj. Tai stebėtina, kaip visame jau
čiuos švari nuo Lifebuoy. Jo giliai siekian 
čios antiseptinės putos valo—kūnų palaiko 
nepaprastai šviežiu.

“Lifebuoy palaiko atrodančia mano odų 
sveikesnis Tai yra tikra apsauga nuo bak
terijų, Lifebuoy malonus. extra švarus 
kvapsnis, kuris dingsta beplaunant, rodo 
kad jis valo.’’

Lever Brothers Co., Camhridge, Afass.

Lifebuoy -ss-
stops bodų odor
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bilius. ' Nėra sutarimo.
Tur būt St. Grimalauskas; čia yra nemažas būrelis 

jau iš anksto nujautė, kad i lietuvių, tik gaila, kad nėra 
paskutinė linksma valandė- tarp jų jokios vienybės, jo
te jam, kad net tokią dainą kio sutarimo visuomeniškuo

se reikaluose. Liepos 13 die-
Laikas butų susiprasti ir ną čia įvyko Sūnų ir Dukte- 

savo sunkiai uždirbtų centų rų pašalpinės draugijos su- 
ant svaigalų neleisti.

Šeimynas ardo.
Sudburio miestely tik ke- žavus ir nutarus nuversti se- 

turios lietuvių šeimynos ran. na ją valdvbą. Progai pasi- 
dasi. Singelių yra nemažai Įtaikius, ji savo tikslą atsie- 
ir tas mažas lietuvių skai-Įkė. Jau pirmam susirinkime 
čius tarp save juokus krečia, j naujoji valdyba perskaitė 
Tūlas lietu vys dirbo Copper; protokole visą eilę nubaus- 
Cliff ir alkvietė savo žmo-itų, jai neištikimų narių. Tas, 
ną nuo farmų. Už kiek laiko žinoma, sukels nepasitenki- 
jį paliuosavo nuo darbo, nimą, ginčus ir šmeižtus. 
Žmogus matydamas kad be Draugai, reikėtų mumi 
darbo ilgai negalės gyventi, geriau žiūrėti' ką renkam į 
sumanė išsinuomuoti namą valdybą, 
ir laikyti burdingauzę. Vie
nok ir čia nesisekė. Pradė
jus gyventi, atėjo keliatas PORT WHITE,CANADA 
lietuvių ant burdo, susipaži- Prigėrė.
no su gaspadine ir ta atsisa- Liepos 6 dieną čia atvyko 
kė savo vyro. Dabar ji drai- iš Winnipego būrys vaikų 
kosi jieškodama prieglaudos pasimaudyti. Vienas iš jų ne- 
prie singelių. Žinoma, atsi- mokėjo plaukti ir įbridęs į 
rado ir singelių, kurie sutin- skardžiai iškastą duobę, pri- 
ka su jos nuomone.

Pamestas vyras yra rim
tas ir protingas, bet jojo 
žmona

užtraukė.

sirinkimas. Susirinkimui va
dovavo nauja valdyba, kuri 
jau senai buvo susiorgani-

Hamiltonietis.

gėrė.
Skenduolis buvo ištrauk

tas i 8-10 minučių, bet nebu-
j žmona minkštos noturos. v? ,^as nusimano apie atgai-
Jają keliatą sykių pagirdė vn?1Tn3 H’ *aip gydytojas at- 

iš singelių, alum ir 0 iau az^esusi^

Dabar, kaip girdėti, pavi-

nimo likimas pačioj jaunys-nori atidaryti burdingauzę. įTŽhprp akis Tain ■žinai A,.
daugumas brolių, 1 
darbininkų, tolimuos pasau
lio kraštuose. Brangus tau-j 
dėčiai! Tebūnie jums leng-1 
va ši svetima žemelė, kuri: 
dar ne vieną Lietuvos sūnų 
priglaus.

Labai kilnų darbą atliko 
Hamiltono lietuviai, suau
koję ir tinkamai palaidoję 
draugus. Garbė ir Sūnų ir 
Dukterų draugijai, kuri au
kavo tam tikslui $25.

- P Liaukiavičius,

GOLFO ČAMPIJONĖ.

vybę*. Skenduolis buvo apie 
15 metų amžiaus, ne lietu
vis. Pavardė kol kas nesuži
nota.

Gaisras.
Iš 6 į 7 šio mėnesio Čia ki

lo gaisras, kuris sunaikino 
vienos šeimos naują namą.

Laike gaisro savininko 
šeima buvo kur tai išvykusi, 
todėl viskas sudegė. Namas 
nuo ugnies nebuvo apdraus
tas. Labai skaudus smūgis 
tam varguoliui su didele šei
ma. Ugnis kilo iš lauko pu
sės. Tas duoda pamato ma- 
nyti, jog buvo padegtas.

Austrijoj mirė 70 metų 
amžiaus susilaukęs prof. 
Ludwig Stein, visam pasau
ly žinomas vokiečių filozo- 
fas.
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PASKUTINĖ

Ekskursija j Lietuva

SUDBURY, CANADA. 
' Sužeistas lietuvis.
Birželio 30 d. Stasys Gri- 

malauskas įsigėręs su drau
gais vakare sumanė nuva
žiuoti automobiliu Į Copper 
Cliff pas draugus dar įsiger
ti. Naktį, 12 valandą, grižo i 
Sudbury ir vos tik išvažia
vus St. Grimalauskas, kaipo 
draiverys, uždainavo prašy
damas padėti dainuoti: “Iš
gerk, išgerk, broleli mano, 
gal paskutinė linksma va
landėlė mano.” Neužbaigus 
dar dainuoti, pralenkdamas 
kitą karą užkliudė, nutrau
kė ratą ir šiaip padarė ne
mažai žalos. Vyras manė 
nuo to pabėgti: užsistojo 
ant gazo ir atsisuko pažiūrė
ti į sudaužytą automobilį. 
Tuo tarpu atsimušė į kitą 
karą; tiesiog i prieki. Tuo
met jau toliau bėgti nebega
lėjo, nes automobilis .susto
jo. Susimušus automobi
liams, sėdėjęs prie draiverio 
Labutis, gaiva smogė į prie
šakinį stiklą išdaužė ji ir su
sižeidė galvą. Įvykio vietoje 
tuojaus pribuvo policija ir 
Grimalauską nusivežė kai
po kaltininką į šaltąją. Ant 
rytojaus teismas Grimalaus
ką nubaudė $65.50 pabau
dos ir atėmė nekuriam lai
kui laisnį. Be to, jis turi su-

Amerikietė vardu Frances 
VVilliams, pripažinta geriausia 
golfo lošėja moterų tarpe. Gol
fas yra dykaduonių sportas.

RUGPIUČIO 16, 1930
Naujausiu laivu Stadendam

107 DOL. Į KLAIPĖDĄ
Tuoj užsisakykite vietas ir 

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

J. SEKYS
226 Park St., Hartford. Conn 

Tel. 6-1036
oooooooo

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ .. * ’

ISTORINIS ROMANCAS
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE '

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

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

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio" knygyne. Kaina $1.56.



—Kunigai, vaike. Šven
tas tėvas turėtų būt viso 
svieto karalius, o kunigai tu
rėtų būt jo ministeriais ir ki
tokiais činovnįnkais.

—Bet Lietuvoje kunigų 
valdžia jau buvo. tėve, o te
čiaus nieko gera nepadarė. 
Netik nepadarė nieko gera, 
bet pasižymėjo didžiausiais 
šmugeliais ir suktybėmis. 
Pats ministeris kun. Puric- 
kisr buvo sugautas varant 
šmugelį sacharinu. O kitj 
krikščionių vadai 
bankus, da kiti labai negra
žiai susitepė lašinius skris
dami. Vieni jų jau nuteisti 
kalėjiman, o kiti da teismo 
laukia. Tai taip šeimininka
vo valdžion įsigavę šventi 
žmonės. Bet kai po jų val
džią paėmė liaudininkai ir 
socialdemokratai, kuriuos 
tu vadini “bedieviais." tai 
valdžia buvo kuo teisingiau
sia. Atėję po socialdemo
kratų mirtini jų priešai fa
šistai negalėjo surasti nei 
vieno cento neteisingai iš
leisto. šitie faktai, tėve. <u- 
muša visus tavo tvirtinimus,

—Gali būt, vaike, kad ta
vo teisybė, ba mano pypke 
jau užgeso. Reikia eit ug
nies pasijieškot. Gud bai.

—Viso labo, tėve.

O kiti j 
apvogė į

DIDVYRIS.
(Vaizdelis >

Vidurdienį pasklido gan- 
i das, kad gubernatorius nu-
jbut da daugiau? Kas gi tai žudytas, o po valandėles vi- 
matė. kad kviečius kiaulėms sue-'e miesto kampuose jau 
šertų? Iš kvietinių miltų ir buvo žinoma daugvbė to nu- 

■ komuniją kepa, ir kiaulėms žudymo smulkme nų. Nužu- 
putrą maftys... Tai kaip da- ({ęS jj gražus vaikinas įuo- 
bar gali-būt žmogaus dūšia dais/garbanotais plaukais, 
išganyta. _ _ i Išeidamas iš kambario, poli-

—Šito, tėve, tu turėtumapsuptas, jis kreipę- 
pasiklausti savo kunigo. j sis j žmones, laukusius prie- 

—Bet tai ne viskas, Mai-;anVv “• *
ke. Kada Amerikos prezi
dentas liepia farmeriams 
kviečius šerti kiaulėms, tai. 
Čainijoj žmonės milionais; 
miršta iš bado. Pasakyki 
man. kodėl Amerika nega-y 

Iii nusiusti tu kviečiu čai-!?mon? Intams? ' |ir atsigabenę
-Nesakyk, tėve, “&!-•>?• Ir dar: 

sakvk “kinie-
*

j

—Todėl, kad kiniečiai ne-Į 
turi pinigų už tuos kviečius 
užmokėt, o Amerikos far- ”1' 
meriai nenori savo javais 
už dyką juos šerti.

—Palauk, Maike: tu sa-į 
kai, kad kiniečiai neturi pi-

—Maike, aš jieškau tavęs 
jau nuo vakar.

—O ką gi norėjai man 
pasakvt. tėve?
—Musų Sčeslvvos Smerties 

Susaidė rengia didelį pikni
ką, Maike, tai aš norėjau, 
kad ir tu tenai butum. Aš 
esu staršas maršalka, tai no
riu tau tikėtą parduot.

—Labai ačiū, tėve, bet aš 
nemanau jūsų draugijoj da
lyvauti.

—Kodėl?
—Todėl, kad tenai nebu-! 

tų man kas veikti.
—Ką veiks kiti, tą ir tu 

pasižiūrėjęs galėsi daryt.
—Aš žinau, tėve, ką kiti i 

tenai veiks. Jie pasigers ir: 
kalbės visokias nesąmones.} 
Apšviestų žmonių pas jusi 
nėra, o su tokiais, ką tiki į 
“sčeslyvą smertį.’’ aš netu- niams 
rėčiau jokios kalbos.. čiams.

—Na. jau nebūk toks —Olrait, kodėl nenusiun
smart, Maike, ba kaip pa- čia jų kiniečiams? 
klausiu ko. tai ir nežinosi ką 
atsakyt.

—Tai priguli nuo to, tėve, 
koks bus klausimas. Jeigu 
klausimas bus kvailas, tai 
rimto atsakymo tau niekas 
neduos.

—Olrait, Maike, jeigu tu nigų ant duonos. Bet gazie-1 
toks kvtras, tai pasakyk tos rašo 
man. kodėl dabar nėra pa- didelę vainą tarp savęs, o 
rėtko ant svieto?

—Visu pirma aš norėčiau nigų. negu duonai. Tai ko-! 
pataisyt tavo terminologiją, dėl jie nesustabdo tos vai-| 
tėve. Nesakyk “parėtko,” nos ir nenusiperk-a duonos? Į 
bet sakyk “tvarkos.” I —Ogi todėl, tėve, kad jie;

—O aš tau pasakysiu, nėra susipratę. Juos valdo 
Maike. kad tavo pataisymas generolai, taip kaip tu, tėve,; 
man nepatinka. Ir aš neži- valdai vyčius. Generolai va-' 
nau. kam jis reikalingas.'ro juos Į karą, o jie eina ir 
Parėtkas, tai senas lietuvis- miršta, 
kas žodis ir visi žino, ka jis; —Na. 
mynina: o tavo “tvarka,",čia ne mano teisybė, kad pa
tai man vis primena “tar-,rėtko nėra ant svieto? 
ką." ant kurios “Vienybės"; —Taip, tėve, čia tu turi 
redaktorius vis nusitarkuo-'tiesą, 
ia savo pirštus. Bet tegul: —Gerai, Maike, kad nors' 
jau bus ir taip kaip tu nori: sykį tu ir man pripažinai 
tegul vietoj parėtko bus,teisybę.-Bet ar tu žinai, kas 
tvarka. Taigi išvirozyk man,'čia kaltas? Aš beeinu, kadi 
kodėl šiandien nėra tvar- nežinai.

—O kas?
—Čia kalti bedieviai. 
—Čia tai jau suklysti, tė

ve.
—Nausa: jeigu bedieviai 

nekritikuotų kunigų ir tikė
jimo. tai visas svietaitikėtų 
i Dievą ir vainų tada nebū
tų. Tada ir čainiai turėtų pi
nigų; Amerikos farmeriai 
tada galėtų parduoti jiems 
savo kviečius ir kiaulėms jų 
šerti nereikėtų; kiaulės gali 
sudoroti kitokią Dievo do
vaną. kuri žmogui netinka, lando 
Taigi matai, Maike, jog pa- fakulteto

....

Į sis i žmones, laukusiu 
:~y. šiais žodžiais: 
—Už jūsų skr 

!. keršijau!
Žmonės dar 

rytmetį, kelios 
prieš Įvykį, gubernatoi

indas at-

keleivis No. 30. Liepos 23 <L, 1930.

Sultonų Haremo Paslaptys•
I
I•

Konstantinopolio, ant pat Bosforo krantų, šian-Į Senasis Seraglio, tai ne vienas triobęsys, bet ištisa eilė 
dien riogso beveik tušti Seraglio rūmai, kur seniaus gy- rūmų, kur tarp kitų randasi ir buvusio haremo patalpos, 
vendavo žiaurus Turkijos sultonai. Tuose rūmuose buvo ir Sukrauti tenai turtai aukso, deimantų ir kitokių brangme- 
harenaas, kur gyvendavo sultonų moterys. Prie senosios'nų pavidale apskaitomi į $100,000,000.
valdžios, pakol Turkijoj viešpatavo sultonai, joks pašali-Į Sultonų viešpatavimo laikais haremas būdavo viskuo 
nis žmogus savo kojos įkelti tenai negalėdavo. Nevienas aprūpintas ir išpuoštas, kad Turkijos valdonas galėtų tu- 
buvo nužudytas vien tik už pažiūrėjimą į haremą iš lauko' rėti kuo daugiausia smagumo ir parankamo. Čia būdavo 
pusės. Kelias į tuos paslapčių rumus būdavo uždarytas sukoncentruotos šauniausios ir gražiausios pasauly ,mote- 
sunkiais žalvario vartais. Iš lauko pusės stovėdavo tuks-Į rys. Vienos jų buvo įgytos sultono naudai už didelius tur- 
tančiai kareivių, o iš vidaus haremo paslapčių saugodavo tus, o kitos buvo pagrobtos svetimose šalyse ir atgabentos 
rūkstančiai eunuchų (eunachais vadinasi skapyti vyrai).1, Turkijon per nepabaigtus karus. Haremas buvo svarbiau- 
Kesintis pereiti per tas sargybas reikšdavo neišvengiamą I šia Turkijos sultonų šventovė, todėl jo pripildymui pui- 
mirtį. j klausiomis moterimis nesigailėta nei didžiausių turtų, nei

Tai taip būdavo tais laikais, kada Turkijoj sultonai žmonių kraujo, 
viešpatavo. ’_T. , 1 ’

Revoliucija po karo sultoną nuvertė, jo moteris paleido, yieįu muziejum, galima^kalbėti

bar už 25 centus gali apžiūrėti visą buvusį haremą, visas

Dabar, kai sultonų jau nebėra ir haremas yra paverstas 

o haremą atidarė žmgeldau^nč^Ypublikal’^s norLda-! ^ptis. Vienas aukštas Turkijos valdininkas dabar papa- 

jo lovas ir kitokias paslaptis.
Tečiaus vienas pašėlusiai šventas kambarys ir dabar te-

1 šakojo, kaip sultonas Soliman Prakilnusis lankydavo savo 
Į moteris hareme:
Į “Juodųjų eunuchų viršininko lydimas, sultonas lėtai ir 

bėra Ii7darvta« T a 7“—■ ” į išdidžiai žengia Į haremą, kur sustoję jo laukia šimtai gra-nSŠ k ‘«nai ,rand.asl dldzl“J°Pr?-'žiaurių moterų. Čia jo dėmėsi stengiasi patraukti malo-
viena ,!^radi i“"3? J0 dant‘S Vus veidas; ten maldaujančiai į ji žiuri žavinčios akys; ki-
kuVoSl^kta beveTJ
l-čik^činhim■ Jienk ieisNa P . . ^mr nežymiai žvalgosi. Ant vienos moteriškes peties jisai

•Į kanos mahometonams VrFta"p švento?kJd paprastas žnX' P.adeda•sav« skepet?^- Jai ženklas, kad ji jam geriau- 

pats sultonas. Kirs dabartinėdusauiant- išeina ! sod« ir žiuri> kaiP 
in< i A 1U1 v<riaa7 1 enS1 | povai žaidžia tarp savęs.
i L,,-i* aus laiko tą kambarj uždarytą, nesi .“Vakarui atėjus, sultonas pasišaukia į savo kambarį 

* ' ' ........... ' ' ’ ’ ‘ ' i
butų atnešta skepetaitė. Kizlar-Aga leidžiasi risčias Į ha
remą ir šaukia: kas turi sultono skepetaitę, tegul tuojaus 
neša Į jo kambarį.

“Moteris, kuri turėjo skepetaitę, dabar eina pas sultoną. 
Ją lydi muzika ir kitų moterų giesmės. Pas sultoną jau 
stovi paklota lova: ji yra ištiesta švelniausio audeklo pa
klode ir ant jos guli tris raudono aksomo pagalviai, dū pri
kimšti vata, o trečias šilku.

“Iš ryto moteris vėl grįžta prie savo draugių. Jos pasi
tinka ją didžiausiais šauksmais ir sveikinimais. Vėliau 
skapų viršininkas nuveda ją į jos pavilioną, kur sultonas 
atsiunčia jai dovanų. Jeigu ji mokėjo gerai savo valdovą 
pamylėt, tai dovanos gali būt labai didelės, £ali būt kokia 
turtinga provincija.”

Kaip aukščiau sakėm, i haremą buvo surinktos dailiau
sios moterys iš įvairių šalių ir tautų. Buvo tenai švelnia- 
odžių, pilnaakių čerkesių ir gruzinių iš Kaukazo, kurias 
turkai visuomet vertino aukščiau kitų moterų. Su jomis 
grožiu konkuravo tamsesnės odos italės, graikės ir ispa
nės. Po jų sekė ugningos franeuzės, juodaplaukės gražuo
lės iš Vengrijos ir karšto kraujo merginos iš Balkanų. 
Tamsiai gelsvo veido juodaakės reprezentavo Persiją. Bu
vo moterų ir iš Rusijos, ir iš kitų Europos šalių. Jų tarpe 
maišėsi taipgi dukterys Arabijos, Egipto ir Alžiro.

Moterų skaičius hareme būdavo ne vienodas. Kartais jų 
būdavo apie 500, o kartais ir ligi 1,200. Jų pozicija būda
vo nevienoda ir likimas nepavydėtinas. Naujokės atvežtos 
i haremą būdavo atiduodamos vergėms moterims, kurios 
visų pirma paruošdavo jas sultono reikalavimams, duo
davo meilės pamokas. Naujokės beveik visos be išimties 
hareme skaitomos belaisvėmis. Ar jos vėliau tapdavo sul
tono pačiomis, ar pasilikdavo vergėmis ant visados, tai 
jau prigulėdavo nuo to, kaip jos mokėdavo įtikti sultonui 
arba sultonienės motinai. Sultoniene skaitėsi sultono pati, 
kuri pagimdydavo sūnų. Sekantį laipsni užimdavo sultono 
pačios, kurios pagimdydavo mergaites, ir taip vis žemyn 
ligi vergių ir paprastų darbininkių.

Sykį turkai pagavo rusų popo dukterį Rokselianą ir at
vežė ją į haremą kaipo vergę. Ji buvo tokia graži, kad 
tuojaus patraukė sultono aki ir greitu laiku užėmė pirmą 
vietą hareme. Prieš tai toji vieta prigulėjo gražiajai čer
kesei, kuri hareme buvo žinoma kaipo “Pavasario Radas
ta.” Ji buvo vyriausiojo sultono sunaus motina ir skaitėsi 
jo pirmaeile pati. Taigi jai labai nepatiko, kad sultonas 
pradėjo kreipti savo akį į Rokseliaųą. Pagal įstatymus, ji 
negalėjo prieš tai protestuoti. Kiekvieno turko žmona pri
valo pildyt savo vyro Įsakymus ir turi atvesti ir paduoti į 
jo glėbį bile moterį, kuri jam geriau patinka. Bet šita sul- 
tonienė negalėjo tokios konkurentės pakęsti. Ji pasišaukė 
Rokselianą prie savęs, griebė nagais jai už veido ir išrovė 
pluoštą dailių rausvų plaukų iš jos galvos. Rok.seliana iš
truko ir ašaromis apsipylus leidosi per koridom. Tenai ją 
pasitiko sultonas ir sužinojo, kas atsitiko. Jis baisiai supy
ko ant savo pačios ir išvijo ją iš Seraglio rūmų. Ji jau nie
kad daugiau nematė sultono veido. O gražiąją Rokselianą 
sultonas padarė iš vergės laisvą moterį ir paskui paėmė ją 
sau už pačią.

Kitas prasikaltusias moteris sultonas paprastai liepda
vo savo juodiems budeliams pasmaugti, sukišti i maišus, 
užrišti ir sumesti Į gilųjį Bosforą, žudymas nepatinkamų 
sultonui žmonių, tai paprastas būdavo reiškinys Seraglio 
rūmuose. ,

Sultonas Solimahas nužudė tris savo sūnūs, kurie buvo 
; padarę prieš jį sąmokslą. Sūnų Mustafą jisai pasišaukė i 
! vieną gražiausių kambarių ir liepė tenai palaukti. Vaikė
zui belaukiant, atėjo keli iuodveidžiai budeliai. Mustafa 
puprato pavojų ir mėgino ištrukti, bet raumeningi juodvei- 
džiai sugriebė jį ilgomis savo rankomis, užgulė, užnėrė 

į kilpą ant kaklo ir pasmaugė.
j Paskui sultonas liepė šitiems budeliams ištraukti liežu
vius, kad negalėtų niekam šito išpasakot, ir liepė perdurti 
jiems ausis, kad apkurstų ir klausinėjami nieko negirdėtų.

Panašiu budu buvo nužudyti ir kiti du sultono Solimano 
į sūnus. Yra buvę atsitikimų, kad visi ministeriai buvo Se
raglio rūmuose išžudyti, kuomet jie sultonui kuo nors ne- 

i įtikdavo. O. kada vienas sultonas pakratydavo kojas, tai’ 
giminės besivaržydami už sostą arba turtą irgi žudė vieni 
kitus.

I Tai taip buvo senoj Turkijoj, pakol tenai nebuvo parla
mento, o visą šalį valdydavo vienas diktatorius sultonas.

kitaip milionai MahometoTiarbintoiu sultonas pasišauna į savo Kamoarj
nik-rinti «•* ° j/uuuuujų gaieių idDai pači Kizlar-Agą (skapų vnsininką) ir duoda Įsakymą, kad jam
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pasakojo: 
valandos 

ius su 
iš medžioklės 
užmuštą šer- 
kai jaunam 

žmogžudžiui dėjo pančius 
ant rankų, jisai šypsodama
sis prabilęs Į stovinčius ap
linkui žmones:

—Pataisykit man skiybė- 
•lę, meldžiamieji! Tos ži- 
inios nepaprastu greitu- 
jmu skleidėsi po visą mie- 
istą. Minia ryte rijo kiek- 
)vieną naują žodi, kiekvieną 
Igarsą. Viskas dabar Įgijo 
i ypatingos reikšmės, milži- 

šo. kad jie tenai vedai nis^Os
’> vaina tarp savęs, o'ank>t.\ba.- ruduo, 

juk vainai daugiau reikia pi-;?a'akary jau pleve.-avo juo
dinai. Tai ko- J^os vėliavos. Jų seschai;

krito ant panelių, kurio 
vaikščiojo dabar plačiai.' 

' šaligatviais, paslaptingos' 
! meilės ir neaiškaus ilgesio 
į apsvaigintos.

Jų jaunikiai, kurie ėjo ša
lia jų. dabar nustojo savo 

j vertės. Vargšai! Jų mvlimu-l 
matai, Maike. ar p širdis ažvaIdč kitas- " j'« 

to net nejunta...
(Versta iš žydų

kodėl šiandien nėra 
kos?

—Tu čia darai kitą 
dą. tėve, sakydamas, 
tvarkos nėra šiandien, 
lyg ir reikštų 
tvarka buvo gera, 
dien jos nėra, 
yra kaip tik priešingai: šian-į 
dien tvarka yra kur kas ge
resnė. negu seniau buvo.

—Maike. jau tu čia pra
dedi man meluot per akis. 
Tik tu pasižiūrėk, ką gazie- 
tos rašo. Kai zakristijonas 
pereitą vakarą perskaitė 
man vėliausias naujie
nas, tai net plaukai kuolu 
atsistojo. Amerikos prezi
dentas liepia farmeriams. 
kad kviečius šertų kiaulėms, 
ba kitaip nėra kur jų dėt ir

klai- 
kad
Tai 

kad vakar
tik šian- 
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RADO SLOGU MIK
ROBUS.

Raibos

lat«rn»5sn»4

D-ras J. A. F. Pfeiffer, Marv-
• lUniversiteto medicinos 

» narys, surado mikro- 
rėtko šiandien ant svieto nė- bą. kuris pag;mdo slogas. D-ras 
ra valuk to, kad visose vai- Pfeiffer jau pritaikė ir vakci- 
džiose sėdi bedieviai. ną prieš

__0 turėtu valdžiose kad žmogus ta vakcina Įskiepy - 
sėdėti? tas niekad nesirgs slogomis.

tą mikrobą. Sakoma.'

Dalgių broliai žaliuo
se miškuose.

1863 metams.

Neskinsi, dalgeli, žalių dobilų, 
žalių vasarojų neskinsi.
Tu laisvės berneliam pabusi ginklu, 
iš kraujo vainiką nupinsi.
Išjojo bernelis Į žaliąją girią, 
ar grįši, mielasis, ar grįši?
Ar pilkąją žemę nuo balno nusviręs 
širdies kraujumi išrašysi?
Per kaimą, per šilą daug šūvių aidės, 
daug brolių kris samanų guolin. 
Raudosi, sesute, raudosi per niek, 
kad mielas dėl laisvės parpuolė.
Varnai jucdvamėliai iš girios žalios 
ims džiaugtis užmatė lavonus.
Tik vėtros siutimas galingos didžios 
nuuš nubanguos per dirvonus.
Neskinsi, dalgeli, žalių dobilų, 
žalių vasarojų neskinsi.
Tu laisvės berneliam pabusi ginklu, 
iš kraujo vainiką nupinsi.

* * *
Ir todėl kai noko žalias vasarojus 
pančiai jau žvangėjo ąnt lietuvio kojų. 
Naktį žvaigždės švietė ir apuokai ūkė 
Vilniuj brolius korė budeliai padūkę.
Blaškos dalgių broliai miršo tankumyne 
laisvės dainą traukė—pančius nusipynė. 
Karia tavo mielą. Neraudok, mieloji! 
Kraujas, o ne rožės, laisvei kelią kloja.

Kazys Jakubėnas.
t

ARTOJAS IR VARGAS.
■ ...............—. i♦

Atsikėlęs anksti rytą, 
Jis išėjo į laukus;
Sakė arsiąs juodą žemę— 
Sėsiąs laisvės jau diegus.
Ir apėjęs platų lauką:
Pasikinkęs daug žirgų, 
Mojo ranka! Vagos plaukia
Iš po plieno noragų!
Saulė teka, laisvės saulė: 
Grumias plienas su žeme!
O paukščiai pabudę šneka, 
Daibą sveikina giesme...
Jau apartas lauko plotas. 
Išbarstyti jau grudai.
Daugel darbo nugalėta— 
Šalin skriaudos ir vargai!

Montreal. A. Byrąs.

GRAŽUMAS.
Saldus yr liepžiedžių medus.
Gražus vidurnakčio dangus,
Bet už abudu juos, tikrai, 
Man gražesni tavo veidai.
Kas tavo mėlynas akis 
Nors kartą matė—pasakys, 
Tikrai, dangaus jos atspindys!...
Ir jis nei biskį nesuklys . P. Mockus.
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PAVEDĖ FABRIKĄ DAR- _
BININKŲ KONTROLEI.
Indianapoly buvo Colum- 

bijos konservų kompanija, 
kuri gamindavo konservuo-į 
tą sriubą kenuose*. Dabar tos 
kompanijos savininkas, Wil- 

>liam W. Hapgood, pavedė 
51% šėrų darbininkams, taip 

puikią kad jie gali firmos preziden- 
no milijoninė afera, kurios jachtą, iš kurios buvo iš- tą kontroliuoti ir pakeisti 
auka — plačiai žinoma gar- kraunama į trokus ir auto- visą valdybą. Tenai dirba iš 
šiųjų kurortų lankytoja tur- mobilius degtinė. Jie paėmė viso 150 žmonių. Vedę dar- 
tuolė ponia Simonnot. Vie- du troku, du automobiliu ir bininkai gauna 50 nuošim- 

' nai suktai kortų metėjai pa- vieną motoru varomą dide- čių daugiau algos, negu “sin- 
vyko išvilioti iš nonios Si- lę laivę. Kita tokia laivė pa- geliai.” Kas savaitė daromi 
monnet apie milijoną fran- bėgo. Suimtos degtinės ver- susirinkimai^ kur darbinin
kų. tė apskaitoma Į $250,000. kai ir valdyba svarsto dirb-

Simonnot kreipėsi Į vieną Jachta taipgi buvo konfis-tuvės reikalus. Dženitorius 
kortų metėją, kad ši atsklei- kuota; jos vertė apskaitoma gali kritikuoti dirbtuvės su- 
stų jai tūlas paslaptis. Mi- Į $150,000. Be to da areš- perintendentą ir balsuojant 
lijonierė skundėsi, kad ją tuota 22 žmonės. Vienas jų darbininkai gali atmesti vir- 
persekioja likimas. Niccos mėgino pabėgti, tai buvo pa- šininko sumanymus. Hap- 
orakulas konstatavo, kad ant šautas ir sunkiai sužeistas, good, kuris pavedė šitą dirb- 
ponios Simonnot turtų esąs Ant laivo buvo turtingas tuvę darbininkams, yra so- 
prakeikimas. Simonnot ga- New Yorko butlegeris Jo-Ralistas.
linti nusikratyti to prakeiki-'seph Bedelle; jis pastatytas' ---------—<—
mo atsiimdama iš bankų vi-‘po $10,000 kaucija. Visiems DIDIS KUNIGAIKŠTIS 
sus pinigus, surinkdama vi-’kitiems kaucija nustatyta po LEOPOLDAS UŽDARY- 
sas savo brangenybes ir pa- '$1,500, nes jie skaitomi tik- ’**>e v XI 
puošalus ir perduodama bu- tai kaipo paprasti darbinin- 
rėiai tam tikroms ceremoni- kai.

VISOKIOS ŽINIOS
_____ ________ _________________________________
KORTŲ METĖJA APGA-į SUČIUPO UŽ $250,000 

VO MILIONIERĘ. I
Užsienių laikraščių žinio- New

mis, Niccos policiją sujaudk agentai

DEGTINĖS.
Yorke prohibicijos 

užklupo ]

GARSI HARTFORDIEČIŲ ŠEIMYNA.

Visi šitie žmonės šiandien yra Williamsonc miestelio valdininkai West 
Virginijoj. Vienas yra majoras, kitas šerifas, trečias kalėjimo viršininkas 
ir tt. Visi jie priklauso vienai Hatfieldu šeimynai ir pagarsėjo kruvinais 
kara s su kaimynais.

* T*■ - B 4+

lijonierė skundėsi, 
persekioja likimas.

DIDIS KUNIGAIKŠTIS

Pajieškau gyvenimui drauges nvot 
25 iki 40 metų amžiaus; aš esu vaiki
nas 38 metų, svaigalų nevartoju ir 
nerūkau. Merginos, kurios norės ar
čiau susipažint, prašau parašyt š- 
ką ir prįsiųsti paveikslą; pareikala
vus paveikslą sugrąžinsiu. (31) 

V. G.
3608 So. llalst^ st., Chicago, III

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Karia 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

Pajieškau apsivedimui merginos I 
ar našlės atvažiavusios iš Lietuvos 
ligi 35 metų senumo, esu 38 me'ų, ge
rai atrodau, .nevartoju svaigalų nei 
tabakus, amatninkas, Amerikos pi
lietis, gali atsiliepti iš Canadosj pa
veikslus sugrąžinsiu. (32) .

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

REIKALINGI DU DARBININKAI 
prie taisymo miško. Atsisaukt greitai. 

KRANK MICK1.0
% Andrew Killer, K. 5, Medford, \Vis.

Namus užlaikančios moters 
ir jų šeimynos, maloniai naudo
ja Lifebuoy. Jie myli jį dėl |va- 
ries jo rūšies — veidui ar ran- 

“ nfoo. 
irĮ ar

I1 .

rėjai tam tikroms ceremoni
joms atlikti.

Penia Simonnot taip ir pa. 
darė. Burtininkė voką su 
100,000 frankų banknotais 
ponios akyvaizdoje sudegi
no. Po to turtingoji dama 
padavė savo pitijai dar 400,- 
000 frankų. Kortų metėja 
nuėjo Į apytamsi kambarį žmogus turi Fą nepaprastą

TAS KALĖJIME.
Pereitą sąvaitę7 New Yor

ko kalėjiman tapo uždary
tas Austrijos didis kunigaik
štis Leopoldas. Jis yra kalti- 
j namas pavogimu iš.kuni- 

Vienoje didelių Londono gaikštięnės Marės Teresės 
ligoninių dabar gydosi kaž-J deimantų, kuriuos jis čia 
koks olandas jurininkas, ku-!pardavė žydams už $450,- --------4.^1-----  4.---------------- 1 QQQ.

ŽMOGUS, KURIO ODOS ! 
SPALVA KEIČIASI.

tt- • !• T 1

riuo stebisi ir tyrinėja visa 
eilė garsių gydytojų. Šis

PASTABOS
Kaune didelis exitemer- 

tas! Važiavo tonai gatve 
franeuzų ministeris. Žydu
kas, turbut manydamas kad 
tai važiuoja koks dideiis 
Lietuvos načalninkas, palei
do akmenĮ ir pataikė Į ni.- 
nisterio automobilių. Dėl to 
Įvykio sujudo visa Kauno 
Smetona. Ir ištikro yra kuo 
susirūpinti, jeigu jau žydu
kai pradeda svaidyt dide
lius ponus akmenimis.

PAJIEŠK0JLMA1
August Balnis pajieškau mano gi

minių ir pažįstamų. Aš paeinu iš 
Kauno gub., Telšių apskr., Slavonių 
kaimo. Prašau visu atsišaukti.

AUGUST BALNIS
10-50 Pine st., Cincinnati, Ohio.

sukalbėti kažkokių paslap
tingų žodžių. Vokus grąžino 
milijonierei ir liepė aštuo- 
nioms dienoms paslėpti juos 
Į koki užkampi ir nejudinti. 
Panašią ceremoniją atliko ir 
su turtuolės brangenybėmis.

Praslinkus aštuonioms 
dienoms, dama nusprendė 
vėl grąžinti bankams savo 
pinigus. Tečiau praplėšusi 
vokus, rado juose Įvairius 
popiergalius. Su brangeny
bėmis tas pat. Tik dabar su
prato milijonierė kortų me
tėjos seansų paslaptį.

Apgautoji puolė Į polici
ją. sujudino visą miestą, pra
sidėjo tardymai, sekimai, 
klausinėjimai. Kortininke 
dar nerasta.

savumą, kad dukart per pa
rą jo kūno odos spalva kei
čiasi. Tam tikrą valandą šio 
keisto žmogaus oda prade
da tamsėti, pasiekia bronzi
nės spalvos, kaip Amerikos

AUSTRIJA ATMOKĖS 
SKOLĄ ITALIJAI.

Tarp Austrijos ir Italijos 
nesenai padaryta sutartis 
dėl atmokėjimo 17,000,000 
aukso frankų, kuriuos Aust
rija buvo skolinga Italijai.* 7 * piju

indijonų odos spalva, kol pa- šjta SUma padalyta ant 30 
galiau, vis tamsėdama, pasi-, metinių mokesčių, 
daro juoda kaip pas Afrikos, 
negrą. Odos tamsėjimo lai-j 
kas — kelios valandos. Po 
to oda vėl šviesėja, kol pasi
daro normali.

Gydytojai tyrinėdami tą Lėkė juo 
keistą jurininką, lig šiol dar 
neišaiškino jo odos spalvos 
keitimosi priežasties.

Medicinoj tai jau antras 
panašus atsitikimas. 1923 
metais tokią pat odą turėjęs

ORLAIVIS SPROGO 
, PADANGĖSE.

Texas valstijoj sprogo Į 
padanges iškilęs orlaivis. 

> 5 biznieriai užsi-

Panašų nesmagumą turė
jo Lenkijos atstovas Graiku, 
sostinėj Atėnuose. JĮ užpuo
lė tenai komunistai ir išdau
žė akmenimis atstovybėj 
langus. Daug jų buvo areš
tuota. Visgi tai neišmintin
gas žyeis iš komunistų pu
sės. Tiesa, jie padarė nesma
gumo Lenkijos atstovui, bet 
ir patys dabar turės nesma
gumo. Daug gudresni Kau
no žydai. Jie užleidžia di
delius ponus mažais žydu
kais, kurių negalima areš
tuoti.

mušė.

TURKAI UŽMUŠĖ 
1,000 KURDŲ.

Kurdai yra nedidelė tau
telė, kuri švenčiausiu savo 
tikslu skaito skersti turkus. 
Todėl ir turkai,nedaro cere
monijų, kai sugauna gink
luotus kurdus. Pereitą są
vaitę turkai apsupo 1.000 
kurdų netoli Ararato kalno, 
Į šiaurę nuo Vano ežero, ir 
po 3 dienų mūšio visus juos 
išmušė. Paimtus nelaisvėn 
kurdus irgi sušaudė.

ISPANIJOJ MAUDYTIS 
GALI NUOGI ŽMONĖS.

Ispanijos mieste San Se- 
. . _ . bastįane nutarta, kad mau-

ir kažkoks skotas, ilgai gyve-Uytis gali visai nuogi žmo- 
nęs Afrikoje, Transvalyje.^ės. Doros sargai mėgino 
Kaip dabar tyrinėjamas prie to nedaleisti, bet saulės 
olandas, taip pat ir anas ško- mėgėjai paėmė viršų, 
tas, dėl odos spalvos keiti- Į 1-----„1—.------- ---------—
jautė.

Buvo laikai, kada Ameri
kos lietuviai tvėrė organiza
cijas ir statė sales. Dabar 
musų kolonijos pradeda 
steigti kapines. Pirma mes 
čia ruošėmės gyventi, o da
bar — mirti.

KANADA NORI UŽDA- 
RYT ATEIVIAMS DURIS.

Kanados-Pacifiko gelžke- 
lio prezidentas pasakė, kad 
Kanada privalo uždaryti du
ris visiems ateiviams iš Jung
tinių Valstijų ir Europos, 
nes dabar tenai ir be to daug 
žmonių yra be darbo. Jis 
pataria Įleisti tik tuos atei
vius iš Anglijos, kurie turi 
pinigii užsidėti ūki Kanado
je.

koma, maudynei arba Sami 
Paprašykit pas jus grosei 
aptiekorių.

Jus galite gaut Lifebuoy svei
katos muilą visur, nes jį didelė 
dauguma vartoja. Net pątys 
groseriai j j vartoja kaipo toile- 
to muilą, nes jis prašalina ge
malus nuo rankų, švarina ir pa
jaunina odą.

Lifebuoy ypatingai rekomen
duojamas suminkštinimui odos, 
nes jis švelniai ją išvalo. Įsigyk 
jo kiek tuojaus.

Kiekvienoj grosernėj ir aptie- 
koj gausite Lifebuoy, nes jo rei
kalauja visur ir visados, nes jis 
užlaiko odą švelnia ir minkšta.

t

GREITAI NORIMA PARDUOT AR
BA IŠRANDAVOT. 85 akerių farmą, 
ant gero kelio, 1 mailė nuo miestuko. 

Į elektros šviesa ir telefonas. Daržai 
apsodinti. Planesnių žinių klauskite 

URŠULĖ ABRO.MOVICK (30) 
Hopkiaton Road. Upton, Mass.I

I

i
Pajieškau J Ulijonos Kazlauskienės, 

paeina iš Šiaulių miesto; prieš,9 me
tus gyveno Chicagoje. Kas žino kur 
randasi, prašau pranešti.

TEKLĖ EISMANTAITĖ
P. O. Bos 34, Leiriston, Me.

Pajieškau Onos Dedelutės, Totor- 
kieir.io kaim>, Vištyčių parapijos; 
atvažiavo į Ameriką prieš karę. Aš 
paeinu, Naujininkų kaimo, Pajavonio 
parapijos.

Ona Parvazutė-Samienė
25 County st., Peabody, Mass.

Pai>e<-l--au draugo Prano Balniaus, 
Narošaičių kaimo, Stačiūnų va's- 
čiaus, ŠiaaMų apskr. Atvaž’avo J928 
m. į Kanada. Kas apie ji žino prašau 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

STANLEY L’ KOŠIUNAS 
Crestwyrd. Sask., Canada.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad tenai pradėjo kur
tis laisvos kapinės. Tai paro
do, kad musų žmonės nori 
būt laisvi net ir numirę, o ką 

mosi jokių negaliavimų ne- MADRIDO UNIVERSITE- jau kalbėti apie gyvuosius! 
Tai nemalonus faktas fašis
tams, kurie tvirtina, buk 
liaudis laisvės nenorimi.

TE YRA 58 AMERI
KIEČIAI.

Iš Madrido pranešama,

FARMA—.MM> AKERIŲ-
Senas palikimas, 60 galvų gyvulių, 

arkliai, vištos, pieninyčia, traktorius, 
įrankiai, derlius, $740 mėnesy jeigu, 
už $13,500. Parsiduoda lengvom išly- 
gdmj Rašykite: Mr. Douglas, Box 164. 
Herkinter, N. Y. (31)

įdeda

Pajieškau dėdės Benio Gelčio, jis 
gyveno New Yorko valstijoj, kempė
je kur kerta medžius ir jo adresas 
buvo toks: Benv Gelčis, Doc’.- Parsel- 
’e Camp, Bay Pond. N. Y. Jis parva
žiuodavo pas Mike Gelčių, 512 Whi- 
*.esboro st., Utrca, N. Y. Du metai 
kaip nieko anie ji nežinau. Iš Lietu
vos .Judaraičių kaimo, Klebiškiu vals., 
Mariampolės apsk., Prienų parapijos.' 
vfirė jo brolis J. Gelčius. Kas apie jį 
žino, prašau pranešti arba pats lai 
ttsišaukią. A. YENCH

174 Roeblir.g st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jono Erma’io. Kilęs iš 
Telšių apskričio. Kas jį žino, arba jis 
pats, malonės duot man apie jį žinią, 
už ką busiu labai dėkingas. Turiu 
svarbų reikalą. Girdėjau, kad jis gy
vena Chicagoj. (30)

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

—ir tas reiškia “geriausias ką už pinigus gali pirkt” 
Kada Motina Gamta gali pagamint geresnią mede- 
gą ir mokslas geresnią metodą, tad nė pirmiau, nė 
dabar jus negalite gaut ką nors geresnio kaip Bud- 
weiser Barley-Malt Syrup. Nė darkomas, nė užpil
domas. Nėra dirbtina spalva, nė skonis. Gvaran- 
tuotas 100 procentų tyrumo.

3 mėnesius susendintas išdirbant

KUNIGAI NORI ŽENYTIS
Anglų laikraštis “Maily kad Centraliniame Univer-’ --------------

Exnress” praneša, kad susi-’sitete tenai yra 58 studentai TRUMPOJ 7INIOS 
darė 300 katalikų kunigų iš Jungtinių Valstijų ir 1 iš 11XV1U1 
grupė, kurie nenori laikytis Kanados. ! Sevilijoj sustreikavo 40,-
celibato ir nori sudaryti at-l -------------- 000 darbininkų. Streikuo-
skirą tikybą, kuri nesikištų KANUOLĖS SPROGIMAS jantieji pribarstė centrali- 
Į asmeninius kunigų reika- UŽMUŠĖ 25 ŽMONES. nėse miesto gatvėse vinių, 
jus. Tie 300 kunigų" nutarė Indijoj masudams bom- norėdami tuo budu sutruk-
sušaukti konferenciją ir iš- barduojant anglų skautų po- dyti susisiekimą. Susirėmi- 
rinkti vyskupu kunigą Mak- zicijas, sprogo lauko kanuo- me su policija keli darbi- 
simą Adro, kuris vedė vieną lė ir užmušė ; _' 
savo parapijietę. > dus.

Šis judėjimas palankiai ---------- - —
sutiktas tikinčiu1’” ir todėl KATALIKŲ DVASIŠKI- -------------z-------------  - -
remiamas aukomis iš dau- JOS “ŽYGIAI” MALTOJE, kietys išgerdavo kasmet po 
gel parapijų. I Anglijos lordų rūmuose'100 litrų alaus, o dabar —

Pagal naujo vyskupo pra- kolonijų sekretorius Pasfild,!tik po 81 lįirą. 
nešimą katalikų vyskupas 
Pragoję pasveikino ji dėl jo 
žygio čekoslovakų katalikų 
bažnvčios vardu.

dus.
v

i policija keli darbi- 
apie 25 masu- ninkai sužeisti ir apie 20 su- 

i imta.

Prieš ’kara kiekvienas vo-

IR SUOMIJOS FAŠISTAI 
SIUNTA.

Suomių fašistai paskuti
nėmis dienomis aktingai vei-

PASAULIS TURI 35,128,- 
000 AUTOMOBILIŲ.

Washingtono žiniomis, šių 
__________ UI__ o metų pradžioje visame pa- 
kia ir prieš socialdemokra-1 šaulyje iš viso buvo užregis- 
tus. šiomis dienomis jie pri-'truota 35,127.398 automobi- negeistinus kandidatus. To- 
vertė vieną iš socialdemo-hiai. trokai ir autobusai. Iš dėl Angliios vyriausybė su- 
kratų vadų, ėjusj gatve, įsės-'to skaičiaus, 26,653,450. au- stabdė konstitucines garan- 
ti i atitomobili ir nuvežė ji tomobilių ir trokų bei busų tijas, kad apsaugotų konsti- 
nežinoma kryptim. Sočiai- buvo Jungtinėse Valstijose, 
demokratų vado buvimo! ------ --------
vieta lig šiol nežinoma. Til- PRIGĖRĖ 50 KORĖJIEČIŲ 
mekskote vienam iš sočiai-1 žinios iš Japonijos sako, 
demokratų pasilinksmini- kad per paskutinius potvi- 
mų padarytas užpuolimas ir nius Korėjoj prigėrė 50 žmo- 
pagrobtas partijos skyriaus 
sekretorius.

Banis Andrulevičius pajieškau se
sers dukters MalvYios Jurkoniures, 
seniau ji gyveno Philadelphia, Pa. 
Prašau atsisaukt arba kas apie ja ži
no malonės pranešti. (30)

BANIS ANDRULEVIČIUS
55 Knights st., Keene, N. H.

Pajieškau kaimynų: Adolfo, Piušo. 
Petro ir Adomo Kazakevičių. Dauk
šių kaimo ir parapijos, apie 25 metai 
gyveno Mahanoy City. Pa., dabar gir
dėjau gyvena minkštųjų anglių apie- 
linkėje Taipgi pajieškau Kazio Yuk- 
nelio, 25 metai gyveno Mahanoy City, 
Pa. Daukšų parap., Padovinio kaimo. 
Prašau atsišaukt, arba kurie apie 
juos žino, malonės pranešti. (31) 

VINCAS LABUTIS
121 E. Monroe st., McAdoo, Pa

Pajieškau Juozapo Karpio, 
čių kaimo. Šimkaičių valsčiaus, 
šeinių apskr. Pirmiau gyveno 
nosha, Wis. Prašau atsišaukt 
kurie jį žino, malonės pranešti. 

ANTANAS LATVIS
73 Ardeer Square,

. Stevenston, Scotland.

Tėmyk, kad “Tony” 
veikslas butų ant vir
šaus kožno keno.
Knygutes kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt, bus prisiųstos ant 
bile adreso pareikalavus

Kvie- 
Ra- 
Ke- 

arba 
(31)

APSIV ĖDIMAI-
Pajieškau gyvenimui draugės mer-, 

ginos arba našlės be vaikų, amžiaus 
25 iki 38 metų, turi būt laisvų pažiū
rų; esu Amerikos pilietis. Gali atsi
šaukti ir iš Kanados. Meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą, ant pareikalavimo 
sugražinsiu. Rašvk adresa (-**>)

M. Box 37, Ina, III.

kalbėdamas dėl padėties’ ---------------
Maltoje pareiškė, kad pasta-} Amerikos Jungtinėse Vai
ruoju laiku Vatikano kiši- stijose 3 žmonėms tenka 1 
masis i Maltos vidaus politi- autemobilis. Anglijoj—-38, 
ką tapęs nepakenčiamu. Ka- Francuzijoj—43, Vokietijoj 
talikų dvasiškija Įsakiusi iš- —134, Lietuvoj — 2,000. 
tremti Britanijos pilieti iš 
salos. Bažnyčia aktyviai ki-! 
šasi Į rinkimus, drausdama 
katalikams balsuoti už jai

Pasauly yra iš viso 35 mie
stai, kurių gyventojų skai
čius yra didesnis už vienai 
milioną, tuo tarpu kai visu 
Lietuvos miestų gyventojų 
skaičius nesiekia net pusės 
miliono.

tuciją nuo klerikalų pasikė-( 
sinimo.

* 7 z M—
j Lietuvoj per penkis mė
nesius suprotestavo 54,964

Pajieškau merginos ar našlės apsi
vedimui, ne senesr.ės 50 metų, kad ir 
su dviem vaikais; aš esu našlys, 47 
metų, turiu 2 vaikus, jauniausis 13 
metų. Su pirmu laišku prašau pri- 
siųst savo paveikslą, jeigu reikės, su
grąžinsiu. M. K.

117 Deerfield st., Greenfield, Mass.

Pajieškau apsivedimui doros lietu
vaitės, nesenesnės 30 metų. Norinti 
susipažint arčiau, prašau rašyt laiš
ką, ir su pirmu laišku butų geistina, 
kad ir paveikslą prisiųstų. Atsaky
mą duosiu. J. A. K. (31)

1614 E. 2-nd st., Bethlehem, Pa.

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

Bingham Canyon, Utah.

MIRĖ VOKIEČIŲ KARO vekselius, kuriu suma siekia i 
PRANAŠAS. j 17,334,596 litų. Vekselius

Pereitą sąvaitę Vokieti- protestuoja tuomet, kuomet 
joj- mirė generolas Ber- skolininkas neišgali skolos 
nardhi. Jis buvo skaitomas grąžinti. Tai diktatūros “to- 
p-eriausis militarizmo žino- buloji” tvarka, 
vas ir jau iš kalno buvo nu- 
ęakęs Pasaulinį Karą, kuria
me Vokietija buvo sumušta. 
Savo knygoj jis taip ir pasa
kė: per tą karą Vokietija 

buvo su- buvo pasigrobę per buvu- arba kris, arba taps pasau- 
sias revoliucijas. z lio valstybe.

nių.

AMERIKONAI NETEKO 
MEKSIKOJ 3,000,000 

AKRŲ ŽEMĖS.
Meksika konfiskavo dau-

INDIJOJ SUŽEISTA 60
GANDHI ŠALININKŲ.
Bombėjaus mieste perei

tą sąvaitę vėl buvo Gandhi giau kaip 3,000,000 akrų že- 
šalininkų riaušės. Policijai mės, kurią Amerikos turčiai 
darant “tvarką,” 
žeista 60 žmonių.

Kaunas neatsižada seno
vės. Pravedus vandentiekį 
ir kanalizaciją, vandeni Į 
namus insivedė tik 200 žmo
nių ir prie kanalizacijos pri
sidėjo tik 320 žmonių.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
VORCESTER. MASS.t

I

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS—TURTINGAS SUDĖTY—NĖR GERESNIO 
Parsiduoda visur pas* groserius ir dylerius.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
z/Zro Makert ofButch F.xlra Dry Gingcr Ale BM 158

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

- -Jis

• \'

IT® a;

K- ' ' 
r *’ ■

r--

*2?v

Senovės Lietuvių Žinyeia

i

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėje kiekviena* tarėtą 
perakaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
_$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini doleri 
arba “Money Orderi.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadvay, Sootii Bostoa, NlM.
4*  



Humonstika

Iš KOVOS LAI KO PRIEŠ 
S. L. A.

Mus Maskvos bernelių
Paprasti žirgeliai.
Paprasti žirgeliai.
Moliniai balneliai.

Moliniai balneliai.
Virkščių pavadėlės.
Virkščių pavadėlės.
Kručko patkavėlės.

Į Chicagą jojo.
Kručkai nulakiojo,
Kručkai nulakiojo.
Kiaulės parankiojo.

Muši pralaimėjo.
Mus draugai stenėjo:
“Nėra milijono!”...
Taip draugai vaitojo.

Oi draugai, draugučiai!
Ką dabar darysim?
Ką gi Maskvos papai
Dabar parašysim?

Duducis.

JĖZUSĖLIS NESUPRANTA 
APIE ŽENYBAS.

Vienoj parapijoj nepirmu me
teliu mergelė padarė “čystatos” 
apžadus. ‘'Netekėsiu.” sako, 
"kol gyva busiu.”

Prabėgo metai, ir musų da
vatkėlei užėjo noras ištekėti. 
Pasiklausė seno prabaščiaus, 
prie kurio prižadus sudėjo, bet 
tas nei kalbėt nenori. Prakeikta 
tu. sake, ir tiek. Tada musų da- 

i vatkėlė nutarė kasdien prašyti 
1 Dievo motinos, kad ta pavelytų 
jai išeiti už vyro. Altoriuje sto
vėjo Marijos stovyla ir ant ran
kų ji laikė sūnelį. Jėzų. Stovy- 
los buvo medinės ir su tam tik-’ 
rais šniūreliais jų galvos galima 
buvo sukinėti šen ir ten.

Taip kartą atėjus bažnyčioj; 
meldžiasi: "Panelė švenčiausia.! 
Jėzusėli brangiausias, pavelyki! 
man ženytis!” 
toriaus trusėsi zakristijonas. Iš-; 
girdęs davatkos maldą, jis su-1 
čiupo virveles ir Jėzusėlio gal-! 
vėlę pakraipė į šonus, lyg paro-! 
dydamas. kad “ženytis” nevalia.;

Davatka tai pamačius nuste-j 
bo. "Tai eudai!” sušuko ji. Bet 
greit susigriebė ir sako: “Ką tu. 
vaikeli, supranti apie ženybas? 
Jeigu motina tyli, tai reiškia, 
kad man ženytis galima.”

Taip galvodama ji išdūmė iš 
bažnyčios. Duducis.

E
> 1

■

Dabar čia guli tik krūva griuvėsių, o pirma čia stovėjo gra žus Randolpho miestelis. Jį su
griovė viesulas, kuris n praūžė per TOisconsino ir Minnesotos valstijas.-

Kas Turi Teisę Kalbėti Tautos Vardu?

No. 30. Liepos 23 d., IPŠg

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE * J

Sieloa Balsai. — Paiki knyga, daugy* 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daag 

gTažių, spalvuotų paveikslų. Popina 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... 5100
Audimo apdarais ....................... $1.50
Bea-Hur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wailace. 472 pusi............................ $2JM
Pajauta. — Lizdeika. Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriška, 
romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusL ....................................... $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė Aagust 

10c. Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 

be^atystes istorija, pasekmės ir jų ^15

MERGELĖS VARGAI.
Kiek tik galėdama..
Labai skubėdama,
Nepaiisėdama
Bėgau pas ji,

Nes jis man rašė. 
Pakauši kasė...
Pas save prašė
Anksti ateit.

O kai nuėjau
Ir pergulėjau—
Nebenorėjau
Eiti namo.
O jau šiandieną
Aš palei sieną
Guliu ne viena
Ir nemiegu.

Nes man prie šono
Dar be žipono
Sūnelis Jono
Rėkia labai...

Kūno Petras.

Iš LIAUDIES MOTYVŲ.
Tu -mano mieliausia.
Ką veiki šiandieną:
Ar
Ar

verpi, ar audi. 
kamaroj snaudi?

JI TIKRAI GYVA.

Trumputis: Ar tu matai ta il
ga blauzdę? Tai gyvanašlė.

Ilgutis: O kaip tu žinai?
Trumputis: Ji vakar tris kar

tus parmetė rr.ar.e ant lovos.

Po to kai ginkluotų są- pėdas ir kitokiais “tautinin-
! mokslininku buvo išvaikyta kiškais” darbais buvo užim- 

Tun rami, už .u J teisėta lietuviu tautos atstu- ti.
‘vybė— III Seimas, tautos Arba imkime kad ir ši- 
vardu ėmė kalbėti visi "nau- met gegužės m. 23 d. Kaune 
josios eros” dideli ir maži Įvykusi įhitingą, vadovauja- 
vyrai.

Tautos vardu 
kalba Užpalių 
das” Smetona, 
šnipas Aleksa, 
nomas Tūbelis, kalba vokie
čių posūnis Zaunius, kalbė
jo ir tebekalba “paparų bri
gados" vadas Voldemaras 
—žodžiu, dabar tautos var
du kalba visi, kas <. 
gi-

Jau net toks dešrų specas 
Lapenas, kuris visą laiką sė
dėjo “Maiste,” ir jis alkū
nėm prasistūmęs priešakin 
ėmė kalbėti tautos vardu 1

Kai pati tauta miega, jos 
vardu gali kalbėti kas 
užsinori.

Įdomu, kaip 
kad nuo tos pagundos 
musų demokratai — vais 
liaudininkai 
kyli.

Įvykusioj
valst. liaudininkų apskričių 
atstovų konferencijoj, kai 
kurie dalyviai griežčiau pa
sisakė prieš diktatūrą ir me
tė vieną, kitą aštresni žodį 
dėl “švogerių” tęsiamos Vol
demaro politikos.

“L. Aidas”
valst. liaudininkams akis 
draskyti, primesdamas, kad 
jie buk esą kalbėję ir savo 
rezoliucijas rašę tautos var
du. Ar jie kalbėjo tautos apSidžiaug’ė savo “didvy- 
varciu, ar savo partijos, as yįais,” bet vėliau susigriebė, 

bijodamas, kad neišeitu 
aikštėn “paslaptis.” 0 toji 
■paslaptis” nėra jail taip gi

liai paslėpta, 
visi '------ 7 . rylrtl;s l' SUi. 
liai laipiodami stogais čirs- nantį miegą, 
kia. kad mieste ~ 
turi pora tūkstančių apmo
kamų šnipų, žvalgybininkų: 
ir jiems panašios “publikos," 
kurie sulyg kiekvieno užsa
kymo susirenka, kalba ir 
veikia “tautos vardu,” o p. 
Tūbelis jiems ne’tik žmonių 
pinigais algas moka, bet ir 
padėkavonių nesigaili.

Sudėjus kas aukščiau pa
sakyta, turime sutikti su “L. 
Aidu," kad šiandien tik jis, 
jo “publika” ir keletas tau
tininkų pravadyrių turi tei
sę kalbėsi “tautos vardu.” 

Valstiečiams 
kams, žinoma, 
“publikai” neprilygti. Todėl 

Kaip jei tiesa, kad jie konferenci-

TEGUL BUS KITAM KARTUI

Jis: Pirma tamsta prižadėjai 
man bučki, o dabar sakai, kad 
nenori...

Ji: Aš nesakiau, kad aš neno
riu ; bet pažiūrėk, tenai mano 
vyras sėdi...

j

EVANGELIJĄ GERAI 
SUPRATO.

Viena davatkėlė bažnyčioje 
girdėjo evangeliją skaitant, kur 
pasakyta: "Abraomas pagimdė 
Izaoką. Izaokas Jokūbą" ir tt.

Davatkėlė išėjus iš bažnyčios 
ir sako savo kūmai:

—Tai. kumute, senovėj buvo 
geri čėsai. Kažin, ar gi mes ne
sulauksim tokiu laiku vėl!...

—Kokiu? — klausia anoji.— 
Argi jau senovėje toki geri lai
kai buvo?

—žinoma, geri. Ar tu negir
dėjai. kaip kunigėlis sakė, kad 
senovėje vyrai vaikus gimdė?

Duducis.

JAUNAS DIENAS PRISIMINĖ
Ant krosnies sėdėjo senukė. 

Staiga, kad susijuoks, kad nusi
kvatos!... šeimyna nustebo ir 
klausia:

—Bobute, ko tamsta taip 
juokies?

—žinot, vaikeliai, atsiminiau 
pirmąją naktį ir nusijuokiau.

Ž.

GERAS ĮRODYMAS.

kalbėjo ir 
‘Tautos va- 
kalba caro 

kalba agro-

mą p. Žmuidzinavičiaus. 
Pasirodo, kad vyras ne tik 
gražias iškabas “malevoja,” 
bet ir “tautos vardu” moka 
kalbėti! Ir iš tikrųjų, kodėl 
jis nekalbės “tautos vardu,” 
kuo jis blogesnis už Lapė-

MELAGIO LOGIKA.
—Tai. brač, kad mačiau dideli 

zuiki!... lygiai kaip metų kume
liukas.

—Eik. iau eik; tokis zuikis 
negali būti.

—Gal tokis ir nebuvo; bet 
kaip mus rudis, tai tikrai buvo.

—Eik, jau eik. Tokis didelis 
zuikis negali būti.

—Na, gal tokis ir nebuvo; bet 
kaip mus rainis katinas, tikrai 
buvo.

—Ar tu manai, kad ji tave 
myli ?

-—žinoma.
—O iš kur tu žinai ?
—Aš žinau, nes jį priima iš 

manęs brangias dovanas.

Piršlys Suvadžiotojas, Viėno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Re n. Rumšas. Juokingas 

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

I 
“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 

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

»-s_ a • L»i<4u^ia. ir Keržausza net,h-MugųCehbąts*-..Išaiškinta _kunigų kalimoje tame svarbiame klausime.

doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Biblija Satyroje. — Labai įdomi it 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote-; juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takią kunigų globą. Parašė kun. Geo. tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Tovvnsend Fo*, D. D., sulietuvino iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
Ferdinand de Samogitia. ...... 25c. ■ knygą niekas nesigailės. 382 pus-

i 1 apiak Kaina ............................... $1.00
Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin

geidi knygutė iš politiškai-ekono-, Delko Reikia Žmogui Gert ir, Valgyt? 
miško klausimo, kurią turėtų kiekvie-j 
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale-. 
ksa. So. Boston, Mass., 1914

' ’ *........................................ 10c.

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- 

, tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
i______ ......._________________ v— . >p' knygutės. Parašė D-ras G-mus.
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas Kaina ..

ba ir veikia “tautos vardu.” gali greitai išmokt kalbėt angliškai.
. i Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 

Jie kai kada gal bus rei-lli sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
’ ; kant, važiuojant kur nors, nuėjus

krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95....................  35c.

du” užpildo proletarijušai ir ___ ___
visi biednieji žmonės, kaip puslapių 2$. 
jau Lietuvoj priimta. u

Tečiau ’ dėl visako nepa-; z—it— ------ — ---------.
miril-iniM tu k",: «iandiAn kai- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip u! J k Kime tu, KU k “ kai lenevai ir suprantamai, kad kiekvienas

_ Budu Išmokti Angliškai 
Rankios reikalingiausių žodžių ir

kalingi.
Kauno proletaras.

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. C3................................. 25c.
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akta vaiz- 

... - i--------—t  o— . , s deiis ir monologas Našlaitė. Parašėre ne kokie nors “paparų kur yra užregistruota tams-! K-s. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
brigados” neolituanikai, bet tos nuosavybė, ir gausi “dy-i19n m” ?usL 23.............. 10c-
tikri “karingi” vyrai su pil- to” kopiją? Už ją reikia už-'K’^LA5 Netąd- i Dievą? - Arba 
nais užančiais akmenų! mokėti, bet nedaug. Namų: ^S^r

Tik gaila, kad p. Tūbelis iš tamstos niekas negali at-į» perskaityti. 64 pusi, 
neapsiskaitė ir tą dieną ne-!iroti; parduoti juos galėsi' ~
padalino tiems “karžy- kada tik norėsi.

tik giams” po šautuvą — Vii- 
nius tikrai butų buvęs atva- —Tamstos

pasakoja, duotas. F
net

ną? Juoba, kad šiuo kartu ir! “Keleivio” skait. S. S. — 
publikos susirinko apsčiai. Kad tamstos “dvtas” sude- 
ir tai ne bile kokios. P. Žmui- gė, tai nedidelė bėda. Nueiki 

tik netin- dzinavičiaus mitingą suda- tamsta i “Registry of Deeds,” j

negali susilai-

Kaune šimet

...........20c.

Alkoholis ir Kndikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

žnt jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtina: 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
ged daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabešius. PusL 23..............................10c.
Byla Detroito Katalikų 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
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodei turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .............................. 25c.

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

: vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
_ ___ ______  ____r. tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 

.......... ar panašių nesmagių pakri-> turėjo daug pačių, o žmonos po. kelis 
Žinanti, j kimų, jus susilauksite greitos ir pa-i vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 

; knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
.Alekna................................................. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Mok. Androniui Petruliui.
i laiška, rekla-

Bet ne ką bepada- mUojantĮ Arėją (Leoną) 
rysi — momentas praziop-: Vitkauską, esame savo lai- 

-i • (i™ “Keleivyje” paminėję,
, P’. ve'itodėl dabar prisiųstos rekla-
uann didvyriai šiuo kartu,jmos nedėsime. Reklamuotis 
vieton \ ilmų vaduoti, isgu- jr nepritinka nei vie-
rin.o keletą .angų “tautos;nam rimtam veikėjui, o juo; 
'a!GU- . . „ ;labiau rašytojui. Rašytojų!

"L. Žinios” dėl to Įvykio;vardą iškelia jų talentas, o, 
pastebėjo, kad nevertėję(ne pigi reklama, 
daužyti nuosavo Kauno lan-! 
gų, bet p. Žmuidzinavičius,! 
kaipo “tautos vadas” “Tri-; 
mite ’
Įvy
I

Jus Vargina Pilvas?*
! Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini- 

atsiliepė. kad dėl to į m®, surūgusių vidurių, atsirūgimų, 
kio nesą ko L. Žinioms F •’
•kšlenti; “tauta” C__

ą daranti!
“L. Aidas” pradžioj labai 

apsidžiaugė savo
nežinau, bet “L. Aidas" žo
dis žodin rašo: “...susirinko, 
girdi, šimtas penkiosdešimt 
“bedarbių politikierių" ir 
šiaip jau nuobodaujančios 
Kauno publikos, kalba tau
tos vardu, rašo rezoliucijas, 
stato vyriausybei reikalavi
mus, kaip ji turinti valdyti 
ir tt.” Juokai esą. daugiau 
nieko’ “Jus, valstiečiai liau
dininkai” — sako “L. Ai
das” — “esate tik dulkė 
prieš mus ir musų “publiką," 
todėl jums tautos vardu kal
bėti nevalia! Ot mes, tai vi
sai kas kita. Musų ir daug, ir 
valstybės reikalus kur kas 
geriau Įmanomi”

Dėl gausumo Kaune “L. 
Aido” nuosavos “publikos.” 
nėra ką ginčytis; jos ir 
daug, ir dideliai išmintinga, 
ir net “karinga.” Prisimin
kime tiktai pernai buvusi 
mitingą po pasikėsinimo 
Voldemarą nušauti. 1_ r ,. ___ ,__ _ r- ---
“išmintingai” jo pravadyriai joj kalbėjo ir savo rezoliuci- 
kalbė.jo, kokias “puikias” jas rašė tautos vardu, “L. 
rezoliucijas rašė, sveikino Aidas” turi pagrindą juos 
Voldemarą, keikė teroris- pasmerkti, nes jie sulaužė 
tus ir net žadėjo “tautos var- “tautos vadų” pasisavintą 
du” išpiauti visus socialde- monopoli kalbėti “tautos
mokratus! Tame mitinge vardu.” 
buvo apie 150 žmonių, ir “L. 
Aidas” sako, kad toji “pub
lika” galėjusi kalbėti tautos 
vardu.

Sutikdamas su “L. Aidu” 
galiu pridurti, kad tame mi
tinge dalyvavo dar ne visa 
jo “publika.” Dalis “savųjų” 
tą dieną kratė Kauno gyven
tojų butus,

Kaune ne tik
kalba, bet jau ir žvirb-

(geidaujamos pagelbos imdamas Nu-į 
ga-Tone ir gyvenimas Įgys naują i 
saldesnę prasmę.

Nuga-Tone užveria savy puikiau
sias žinomas gyduoles pagaminimui 
riebaus, raudono kraujo, sutvarkimui 
ir sustiprinimui nusilpusių virškini
mo jėgų ir pridavimui spėkų ir jėgų 
neveikliems organams ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tone greitai 
pašalina inkstų ar pūslės Įdegimų. Jis 
sureguliuoja vidurius, nugali konsti- 
pacija. pašalina ta nuvargio jausmą 
rytais ir suteikia poilsingą, atgaivi- 

 . ___  , _■ Nuga-Tone tai atlieka. 
ui \ ; A oc” i kadangi jis pašalina iš sistemos ligas
Cj. -AlUri. gimdančius nuodus ir stimuliuoja ir 

stiprina visus organus ir funkcijas.
Jus galėe gauti Nuva-Tone kur tik 

vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
oaftlavėjas neturi jų stake. paprašy
kit ji užsakyti jų dvi jus iš savo dz.ia- 
berio.

liaudinin- 
“L. Aido”

. 16c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PiH*- 

ėiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 

į atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
1 Antra peržiūrėta ir pagerinta 

laida • 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydars

San Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį .autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL..............................................lOe.

j Lietuvos Respublikos Istorija ir Žea- 
j lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
j nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
■ spėkos vedė kovų 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 rubežius 
,ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt, 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ...... $1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

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

šv. Jonui gaiva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaitytu ..............................................25c
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

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

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšair.o. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, hamoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................... 25c
Davatkų Gadzir.kos. — Ir kitos links

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

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

apysakos: 11) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
bu i tu s ir t>t. ••••••••••.••••••• 15c.
Apie Dievų, Velnių. Dangų ir Praga

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

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

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velniu*, jų 
vaidinimųsi ir tt. Pasakos užrašyto* 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

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

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Maso.

r

i Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
j goti. Paraše D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ........................................ 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainūojama. Medega imta iš Greilicno 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusL 80....................... 25c

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių rr juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hupio- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63.................. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

tourists and those who vrish to leam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, UI. 
1908, pusi. 73.................................... We.

VOKIEČIŲ IŠRADIMAS 
APSAUGOJA KENTAN- 

ČIUS Nuo REUMATIZMO
Medicinos mokslas Vokietijoje pri

pažintas visų tautų ir mes esame 
skolingi jam padėką 
už tų gydomų spėka, 
kuri suteikia sveika
tų milionams ker.tan- 
čitj. žymus Vokiečių 
Gydytojas ir Moksli
ninkas Dr. Otto, ne
perseniai išrado vei
klius vaistus “RHEU- 
MADOR.” kurios 

_ prašalina bile Reu- 
matizmų greitai ir 

“ visiškai, nežiūrint ko
kios rūšies jis butų ir kaip ilgai jus 
nuo jo kentėt. Gydymas su “RHEU- 
MADOR" išrastas Vokietijoj, jis pa
siekia skausmu apačių ir sunaikina 
skausmo priežastį ir kankinančias 
reumatizmo bakterijas.

Smarkų skausmų sąnariuose, mus
kuluose, nervose, kauluose, strėnų 
gėlimas, sutinimas, neuritis, neural- 
gia, scatica, lumbago, sustingimą 
prašalins nuo jūsų kūno pavartojus jį 
keletu kartų. Koks linksmumas bus 
kada pasijausite vėl sveikas, paliuo- 
suotas nuo kančių ir skausmo ir busi 
tinkamas visos dienos darbui. Kaina 
už pilna išgydymų TIKTAI 83.00. Pa
sekmės garantuotos arba pinigai grą
žinami

Nesiųskite pinigų iš anksto, tik iš
kirpk šį paskeibimų ir prisiųsk kiek 
su užsakymu tuojaus. Už gydymų 
$3.00 jus užmokėsit pastoriui kada 
atneš.

Chicago Medical Laboratory 
1723 N. Kedzie Avė. Dept 626 

CHICAGO, ILL.

I

Jei Lietuva butų ne Euro
poj, bet kokioj nors Indijoj, 
kur žmogų dėl saujos drus
kos kiša kalėjiman, tai mū
siškiai v. liaudininkų vadai 
senai jau sėdėtų už geleži
nių langų!

Bet laimė, kad gyvename 
kultūringoj Europoj, tai 

uostė teroristų musų kalėjimus “tautos var-

juokingc.ua


KELEIVISMo. SU. Liepos d 1W$U.

Rokiškio Kretingos kalėjimo nuo dar- nuvyko pas kleboną. Klebo- nių, šališkiu
- .IT • • TT. — 1.1.___ . TZ- 1_______ ____ 1_ :___ _________

Kaliniams lig šiolei buvo tarnybą prie laivu.

baudė 4 metams sunkiųjų

KAUNO SUNKIŲJŲ 
DARBŲ KALĖJIME.

j KAS ŠELPIA LIETUVOS 
i POLITINIUS KALINIUS.
i Socialdemokratų partijos

Tėvai sužinoję apie nelai--rasis tapo visai be sąmonės skolinta iš L. P. 696 litai 92 
mę, atvažiavo sunaus lavo-Į nugabentas ligoninėn. Bui-! centai. Viso labo gauta 10,- 
no parsivežti, kad palaidotų vidas pasveiko. Už peštynes’561 litas 15 centų; arba

nikovo Kanovo
tvartas 500 litų vertės. Spė
jama, kad tvartą padegė be- 
žaizdami vaikai.

VAIKAI PADEGĖ 
TVARTUS.

Juodupės valsčiuj, Ižno-j uoaupes vaisciu , izno-i , . r .r ,.* *.
vėlių kaime sudegė Sapož- ukl0.^.a Iabai reikalingi ir zoves, 

*’ “i Kanovo medinis.&eiai zinomi- nrad<*i

VESTUVININKAI SU- • 4 KRETINGOS KALĖJI- 
DAUŽĖ GALVĄ. I MO KALINIAI.i KAS GIRDE ii LIETUVOJE

jj (F uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

ŪKIŠKI POTERIAI.
Šiaulėnai, (Šiaulių apsk.).’

Liepos 1 d. Ad. Barčius Kaip jau buvo rašyta, iš P- N. su O. J. vedybų reikalu

KUNIGAI ELGIASI KAIP 
DIKTATORIAI.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Šių metų birželio mėn. 

Šanč uose . eidamas sargy
bos pareigas per neatsargu
mą rusišovė kareivis Apoli
naras Ruzlys, kilęs iš Mant- 
vilišlių kaimo, Krakių vals., 
Kėda inių apskr.

PRIE KO PRIVEDA 
DEGTINĖ.

Vilkija. Pustelninkas, Ma
kauskas ir Zaidotas gerokai 
įsigėrę, pavijo ties Vilkija 
važiuojantį namon Buividą, 
taip gi įsigėrusi. Tarp savęs 
susiginčijo ir iš to kilo pešty
nės ir minimieji 3 vyrai Bui
vidą taip sumušė, kad pasta-

DIDELĖ AUDRA SU 
LEDAIS.

Kruonio valsčiuj, Medi- 
i ir Žirgaičiųsekretorius, Liuda Purėnie- Į Pazonių kaimo, _ ___ ______ __________ . . t ____ _____ T _ __ o

nė, skelbia tokią apyskaitą: į valsčiaus ir Pr. Kuolas Vart-'^ų pabėgo 4 kaliniai. Vienas nas klausia:— Kiek yra sve- kaimų laukuose apie 629 ha. 
Per šių metų pirmąjį pusine-j kūnų kaimo, Kamajų valsč.!i 
tį politiniams kaliniams sunkią i sužalojo kūną ir ge-j kalėjimą, kitas 
šelpti gauta: (1) Surinkta . .....
Lietuvoje 6007 litai 64 cen
tai. (2) Iš Latvijos draugų 
500 litų. (3) Iš Amerikos 
draugų 1384 litus 94 centus.
(4) Iš Matteotti fondo 1714 
litų 30 centų. (5) Iš Šveica
rijos Socialistinio Jaunimo 
257 litai 35 centai. (6) Pa-

savo kaimo kapinėse, kur Kauno apygardos Teismas 
amžinai ilsisi jo broliai, se- gegužės 30 d. Zaidotą nu- 
selės ir seneliai.

Deja, Krakių klebonas darbų kalėjimo ir Pustelnin- 
kunigas Marma neleido nu-j ką su Makausku po 2 metus 
mirė io laidoti į pašventintą sunkiųjų darbų kalėjimo, 
vietą kapinėse. Tuo buduarai prie ko priveda degti- 
vargšą kareivėlį teko palai- nė!
doti kitoj kapinių daly.

Vietos gyventojai labai) 
pasipiktinę tokiu 
elgesiu, ______ .

Lietuvos gumbus ūkininkas Šteinas, 
dvasiskija lig šiol nemoka kuris savo laukams apdirbti 
atsikratyti prietarų ir rodo- samdosi keletą nuolatinių 
j1 P,e kpkunski žmones, bet darbininkų, bet pasamdęs 
Kažkokie atsilikėliai. . išnaudoja pikčiau negu gy- 
, tiek,Sia kunigą1 vulius. Šį pavasarį pasisam-
kąlti, kiek valdžia, kun lei-icįė žemaitį ir Simonavičių, 
dzia tiems tamsybes apastą- kurie pas Šteiną paliko ne 

a-mv. ta-P ^^^kskai seimi- tgavo jėgas, bet ir pasku- 
ninKHUll. nravalora
' NUŠOVĖ IŠ MEILĖS.

Mitkunų kaimo ūkininkas no negalėjo prasimaitinti. 
P. Poderys susipažino su 19 --------------
metų Mitkaitė Ona iš Tabo-) SUSIRŪPINĘS PASI- 
riškio kaimo. Poderys Mit-' KORĖ,
kaitę pamilo ir buvo pasiry-; Mištautų kaime, Dotnuvos 
žęs ją vesti, v aisino Onytę valsčiuje Lapkunas Kazys 
ir jos tėvus, kad Onytė už jo 55 metų amžiaus susirupi- 

' nęs, kad piabėgo bernas ir 
išsinešė 110 litų algos, pasi
korė.

Malupių kaime, Daujėnų 
valsčiuj Zono pirty pasiko
rė sugrįžęs iš Argentinos ir 
ten sirgęs maliarija Kripai- 
tis Antanas 33 metų am
žiaus.

klebono I
IŠNAUDOJA DARBI

NINKUS.
Ramonių kaime gyvena

Amerikos pinigais $1,056.- 
H.

Išleista: Kalėjimuose ir 
Varnių stovykloj esantiems 
draugams maistui, kny
goms, rašomajai medžiagai 
ir kit., 5988 litai 40 centų. 
Kalinių šeimynoms pašalpų 
3945 litai 98 centai. Grąžin
ta skola L. P. 626 litai 77 
centai. Viso 10,561 litas 15 
centų ($1,056.11).

po dviejų dienų grįžo pats griekų?
. _ -1 . „ tb, buvo sulai-' P '

ležimis sudaužė galvą Jo-! Vytas Klaipėdos* mieste i>\suskaitau,
T“.....‘• — - patsjgali žinoti?

Klebonas:- 
kiuju grieku?

P. N.:— F 
turi: pirmas 
akėjimas, trečias drapaka- 
vimas ir ketvirtas volkavoįi- 
mas.

Klebonas:—Tai kokie čia 
tavo poteriai?

P. N.:— Tai “ūkiški” po
teriai. Tokie i

ouuatue gaivą 'J^ RytaS AlaipeUOS* hiitMc h . 
nui Kuolui Jauių kaimo, ku-^-ečias birželio 21 d. pats 
ris be sąmonės dabar guli j pasidavė Šilutės II komisa- 
Rokiškio ligoninėj. Kvota i riato poiici jai; reiškia, iš ke- 
vedama. i tūrių kalinių jau trys sulai-

įkyti. Ketvirtas, patikrinto
mis žiniomis, yra Vokietijoj 
apie Dancigą, kur neri gauti

_ ' žemės plote audra su ledais
P. N. sako:— Aš savo ne- sunaikino apie 75 nuoš. pa- 

o svetimus kas sėtų javų, daugiausia žiem
kenčių. Be to, audros metu 

O kiek sun- apgriautas Stravininkų in
validų prieglaudos namas ir 

Sunkiųjų tai ke- nunešta keletas aplinkinių 
; arimas, antras tiltų.

Nuostolių apie 20,000 lit.

ir Simonavičių.

įtinę karvutę pravalgė, nes 
i dar badu nenorėjo mirti. Už 
grupinius gautuosius iš Štei-

KAIP MERGA PAMOKI
NO KAVALIERIŲ.

Kurkliečių kaime, Rokiš
kio valsčiuje, vienas kava
lierius dažnai pradėjo lan
kytis pas vieną panelę.

Vieną sykį panelė sako:
—Na, ką, Jurgi, kad že- 

nijies, tai želiykis, o jei ne, 
tai be reikalo durų nevars
tyki.

—Tikrai ženysiuos ir ga
rantijai duosiu vekselius.

Kavalierius panelei išda-

galima per prokuratūrą nu
siųsti knygų, o perskaitytas 
atsiimti. Dabar kalėjimo ad
ministracija, kažkokiais su
metimais, pradėjo visas ka
lėjiman patekusias knygas 
antspauduoti. Taigi, labai 
nepatogu, jei paimtas kny
gas iš bibliotekų ar šiaip iš 
ko paskolijus, kalėjimo ant
spaudu sutepamos. Kalėji
mo administracijai reiktų 
kulturingiau elgtis.

DIENĄ GYLIAI, NAKTĮ 
VILKAI.

Šiaulėnai. (Šiaulių apsk.). 
Jau ii- apie mus (Šiaulaičius) 
pradėjo siausti vilkai, net 
dienos metu piauna kume
lius ir veršius. Ūkininkai ne
žino kas daryti. Gyvulius ii 
naktį namie laiko. Gyva bė
da. Dieną gyliai, naktimis 
vilkai. Ot ir gyvenk!

MIRIMAI.
Per tris šių metų 

sius Lietuvoj mirė 
žmonės; 8,359 vyrai ir 7,-

mėne-
15,974

Kavalierius panelei įsda-, 
vė vekselius ant 1,500 litų. moterų. 
Šmakšt velniukas ju kampa- - ...
nijon. Mylimieji susipyksta. ^1us v”Lt’..
šmakšt velniukas jų kampa- Berniukų ligi 1 metų am-

NĖRA LIETAUS.
Šiaulėnai (Šiaulių apskr.) 

Jau kelios sąvaitės kai nėra 
a lietaus. Dėl didelės kaitros 

poteriai prie išdžiuvo augalai, ypač dar- 
, o vėlesnieji pasėliai 

į pradėjo gelsti.

Logiškas. Susisiekimas
Amerika-Lietuva

__ PER __

KLAIPĖDĄ
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abie

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

Skandinavu Amerikos
Linija

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

IT

Greitas Laivą Patarnavimas į Earopą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

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

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

*

tekėtų, o tėvus, kad leistų jai 
tekėtu Vaišinimas tęsėsi 3 
metus. Bet 1930 metų pra
džioj, Poderys išgirdo, kad 
Mitkaitės tėvai savo Onytę 
pažadėjo kitam ir už Pode
rio neleisią. Poderį apėmė 
pavydas ir bijodamas kad 
jo mylimoji neištekėtų už 
kito, 1930 metų sausio mė
nesio 20 d. užsitaisęs šautu-' ŽIAURIAI ELGIAMASI 
vą nuėjo į Taboriskės kai
mą ir radęs savo mylimą po 
langu verpiant paleido į ją 
šūvį. Mitkaitė po 20 valan
dų mirė. Bet Poderys save 
šauti nedrįso, nors anksčiau 
ir ketino tą padaryt. Kauno 
apygardos teismas gegužės 
pabaigoj Poderį už nušovi
mą Mitkaitės nubaudė 8 me
tais sunk. darb. kalėjimo.

Panelė vekselius protestuo
ja ir nuo kavalieriaus pasku
tines kelnes mauna. Kavalie
rius sako, kad jo panelė su 
tėvų prievarta privertę ji 
ant vekselių pasirašyti, o pa
nelė sako, kad ji jam skoli
nusi. Kaip byla išsispręs, dar 
nežinoma.

791. Vedybų per tuos tris 
mėnesius buvo 7,847, tai yra 
1000-čiu daugiau, negu tuo 
pačiu laiku pernai.

Laivų Išplaukimai Iš New 
Yorko:

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

Utenos kalėjime yra ke
liolika politinių kalinių, ku
rie kenčia ne tik kalėjimo 
izoliuciją, bet dar ir įvairius 
tarnautojų įžeidinėjimus, 
ypač nuo vieno raktininko, 
kurs ne tik žodžiais, bet net 
veiksmais įžeidžia. Kai ka
da mušti bando. Atneštą 
nuo tėvų maistą ir jau kartą 
peržiūrėtą, minėtas rakti
ninkas kartais įsibrauna į 

i kamerą nešvariomis ranko
mis išdrasko, išmėto jį. Vis

Užpalių miestely ir jo apy- mat tikrina, sakydamas:— 
linkėse kovo mėnesį suimta Aš turiu teisę’ 
keletas vyrų, kaltinamų Nors kaltinimai paremti 
“plečkaitininkų literatūros ne faktais, bet visokių Fabi- 
platinimu.” Pn-j-—- *- — tt*-----
juos tardė Panevėžio apy--teismo tardytojas

_ 4*-. -y ' •*

TEIS UŽPALIŲ SUIM
TUOSIUS.

Pereitą mėnesį jonu žodžiais, tečiau Utenos
’ nei vie- 

garcios teismo tardytojas.1 nam iš musų parankos nė
šio mėnesio pradžioj jų byla skyrė. Nors tardymas jau 
persiųsta į kariumenės teis-.baigtas, laiko mus visus izo- 
mą. Čia jiems rašomas kalti-) ftavę, kas labai mums nepa- 
nanu.sis aktas. Visi jie—trys(togu, nes kai kuriems reikia 
broliai Dudlauskai (Anta-(buti kartu su kriminalistais, 
nas, Jonas ir Kostas), Na-,Čia—dviguba kančia. Kny- 
majuška Jonas, Žvironas gų jnešt neduoda (Tardyto- 
Juozas, 'Patumsis Antanas jas “neturi laiko” peržiurė- 
ir Kemeklis — sėdi Utenos ti?). Pasimatymų irgi ne- 
kalėjime. Ant parankos dar .gaunam.
nieks nepaleistas. Į Tai taip džiustam be sau

lės ir vasaros oro, dėka kie
no tai ilgiems ir pigiems lie
žuviams.

SUSIDŪRĖ AUTOBUSAS 
SU AUTOMOBILIU.

z Ties Garliava ant tilto su
sidūrė autobusas su leng
vuoju automobiliu. Autobu
sas nenukentėjo, bet lengva
jam automobily važiavęs 
vienas keleivis buvo sunkiai 
sužeistas. Po keletos valai 
dų mirė. Automobilio šofe
riui išlaužta ranka.

SUIMTI LENKŲ ŠNIPAI.
Policija vėl pagavorienkų 

šnipus. Suimti Šemberas Va- 
cas, Romeika Adolfas, Gi-

SMARKIOS MUŠTYNĖS.
Vakaruškose pas Paplau

ską Genių kaime, Antnemu- 
nio vai. susipešė du vyrukai: 
vienas paėmęs kuolą kirto 
antram galvon ir tas, be są
monės nugabentas Zubry li
goninėn, mirė. Užmušėjas 
suimtas. Tardo Alytaus teis
mo tardytojas.

ATLEIDŽIA DARBININ
KUS.

Šiomis dienomis nuo sta
tybos darbų Kauno miesto 

f valdyba atleido apie 50 dar- 
DiDELĖS MUŠTYNĖS, (bininkų. Ir nuo kanalizacijos
t, , , , -r-) .. darbu atleista 27 žmones.ISabfg va sciaus Pepalių Da,.bįninkai at!eisti del t0, 

kaime birželio 29 d. įvyko R d miest0 valdvbai truksta 
kelių kaimų jaunuomenes . .
gegužinė. Dalyvavo apie du P1 __________
šimtu žmonių. Bet vos tik 
jie pradėjo linksmintis, kaip| 
Vilkijos valsčiaus, Girininkų 
kaimo vaikinai, vadovauja
mi mušeikų Stankaus Stasio, 
Stilpo Kazio, ir trijų brolių 
Kaminskų, peiliais, kuolais 
(2 metrų ilgio ir 15 centi
metrų storio) guminėmis 
žarnomis viduj švino pripil
dytomis pradėjo tnušti Vo-’ 
šiškių, Varekonių, Pepalių 
ir kitų kaimų vaikinus. Tie, _ 
iš netyčių užpulti, kur kas TRINERIO KARTLS VYNAk. 
galėjo ten spruko, gi kas ne-' i 
spėjo pabėgti buvo parblok- ’ 
štas ir iki apąlpimo muša- ' 
mas. Pasekmė: apie 10 vai- i 
kinų peiliais subadyti, kuo- ’ 
lais rankos, kojos išmuštos. ’ 
Kai kuriuos atvežė į mieste
lį pas feldšerį suteikti pirmą ' 
pagalbą, kad paskui galėtų . 
važiuoti pas gydytoją. Bu
vęs ten policininkas Marti-’ 
sius, nieko negalėjo mušei-' 
koms padaryti, nes jis pats’ 
vos, vos negavo kuolu peri 
galvą. Buvo iššaukti iš Bab
tų miestelio dar trys polici
ninkai, bet ir jiems mušei-, 
kos nenorėjo pasiduoti, te-' 
čiau policinihkams pradė
jus šaudyti, mušeikos metė 
kuolus ir pradėjo bėgti. Keli 
mušeikos jau yra suimti, ki-' 
ti dar gaudomi. Girininkų 
kaimo mušeikų buvo apie 
30, šiaip gegužinėj dalyva
vo virš 100 vaikinų, bet visi 
buvo išvaikyti. Čia reikia pa-, 
stebėti, kad visi mušeikos!
beraščiai.

ŽVĖRIŠKAS DARBAS.
Kuršėnų valsčiuje, netoli 

Gengžgirio, per miškeli grį
žo namo siuvėja Leliukaitė. 
Miškely ją užpuolė du barz
doti vyrai, abudu ją išžagi
no, o paskui subadė peiliais 
kojas ir paliko.

TIKRAM VASAROS 
PATOGUMUI

“Winnipeg, Man. — Ge^u pirmą 
buteli, bet jau dabar jaučiu, kad

yra įstabus vidurių tonikas. Miegu 
gerai, einu lauk gerai, ir tikuosi gal
vos skaudėjimas pranyks A. Bre- 
zner.”

Jei nori džiaugtis vasaros metu ir i 
buri liuosu nuo visokių vidurių triu-. 
belivt. kaip va nevirškinimas, blogas 
apetitas, sukietėjimas, gesai, nervin-, 
gumas, ir nemiega?, tai gerk Trine- { 
rio Kartų Vyną reguleriai mažomisj 
dozomis. Daug daktaru jį rekomen-: 
duoja. Visose aptiekose. J

IŠTRAUKĖ LAVONĄ, 
šilakio kaime plukdant

neika Juozas, Raščiauskas Nemunu sielius ištrauktas 
Vladas ir Macijauskas VIa- kraštan vyriškos lyties neži- 
das. Vienas šnipų, Šmitas, nomo skendulio lavonas, 
nujausdamas pavojų, nusi-į Skenduolis apie 15 metų 
šovęs, šnipai dirbę Ūkmer-’amžiaus apipuvęs, smurto 
gėj ir Kaune. žymių nematyt.

VEŽIKŲ NEGAUNA.
Kaunas. Pagamintą meks- 

faltui mišinį reikia vežti į 
meksfaltavimo vietą. Mies
to valdyba nustatė sunkiems 
vežikams už valandą 1.50 
lt. Bet vežikai reikalauja 
bent 2 litu už valandą, už 
1.50 nei vienas nevažiuoja, j

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

Scandinavian 
American Line

27 Whitehall St. New York.N.Y.
130 N. I^Salle St., Chicago, III 

248 Washington St., 
Boston, Mass.

I I

I

S glENOS AKT VANDENYRO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinj agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

Vėlyvos Vasarinės Ekskursijos

į TĖVYNĘ
Pasirink bent kuri iš sekančių išplaukimu kad užtikrinus nepalygi- 

nomus patogumus kuriais visi United Statės Lines laivai yra pasau- 
liniai-atsižymėję.

Rugpjūčio Išplaukimai
S.S. LEVIATHAN ..........................Rugpjūčio 2-ra ir 2O-1a
S.S. PRESIDENT HARDING ................Rugpjūčio 6-(a
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT ......... Rugpjūčio 9-ta
S.S. GEORGE WASHINGTON ............ Rugpjūčio 19-ta
S.S. AMERICA .......................................... Rugpjūčio 27-ta
S.S. REPUBLIC .......................................Rugpjūčio 30-ta

Plaukia į Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hatnburg
Ruoškis būti savo Tėvynėje vėliausioms vasaros ir ankščiausiomis 

rudens savaitėmis kada gamta yra visoje savo grožybėje.
Pirk laivakortes į abu galų!

Keliaunant šiais Amerikos laivais, pinigai kuriuos Jūs praleisite ' 
pasiliks Amerikoje — tuom padidins Salės gerbūvį.

Pilną informacijų, kainu, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius ! 
laivakorčių agentus arba rašykite tiesog į

UNITED STATĖS LINES
MORTON OFFfCE

Walter A. Marlaaaea, Gea. A*t.
73 Statė Street

GBtERIL OFFICE«s
4S HTMdtvny 
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DARBAS, KURI VERTA PAREMTI.
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO METAI)

Spausdintas žodis yra didelė švietimo ir žmonių kultūrini
mo priemonė. Neretai gerą, rimtai tvarkomą, mokslo ir li
teratūros žurnalą negali atstovauti net dešimtis ar šimtai 
mokyklų. Tiek jis plačiai skleidžia šviesos ir tiek reikšmin
gas žmonių mokslinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj yra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 sąsiuvinių, kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3,500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių ir kas trukdo kultūri
niam krašto progresui. i

Tai programa, kuriai turi pritarti kiekvienas šviesuolis 
lietuvis.

“Kultūros” žurnalas yra subūręs aplink save daugelį mokslo žmo
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižonį, prof. V. 
Biržišką, K. Sielinį, doc. J. Brazį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį- doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapnį, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. VL 
Lašą, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. Leoną, J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railą, P Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. Šlapelį, VI. švilpą, J. Šimkų, P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaitį, A. Žvironą ir kt.

žurnalo turinys nepaprastai įdomus ir turtingas, šit tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties Įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės fizikos žinios,” “Tarp- 
planetinės rakietos,” “Atomas,” “Kino filmų gamyba,” “Išradimai ir 
mokslo progresas,” “Aviacijos istorija,” “Elektronai ir išradimai,” 
“Kas pakeis akmenines anglis,” “Vokiečių technikos miližinai,” “Tele- > 
vizija” ir visa eite kitų. Iš gamt«s.m^iteia»---‘‘Sociąb»įi lytieB,;ėd4į | 
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save atgado,” “Hipnozė,” 
džionių kalbi* “Nupjautos galvos atgaivinimas,"^ "Keisti. faraŠMP” 
žmonių papročiai,” “Žmonių giminės pagerinimas.” “Pavasaris,” “Apie 
gydymą su hipnozės pagelba,” “Psichologija ir jos raida,” “Žmonės ir 
žvaigždės.” “Kaip tyrinėjami smegenys,” “Ateities muziejus,” “Vita
minai,” “Kas yra sapnas” ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
“Progreso problema,” “Spaudos draudimo klausimai,” “Nusiginklavi
mo klausimas,” visa eilė dėdelių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos. Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių, Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslines kritikos žinių, vertimų. Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

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

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultuvą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatini rimtų, Įdomių mokslo ži
nių šaltini savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kurį 
jau 7-ri metai varo “Kultūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau jį išplėsti, būtinai turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Be to. “Kultūros” žurnalas gali gerai tikti ir lietu
vių kalbos geresnio pramokymo priemone, nes jo raštai aiš
kus, sklandus, taisyklingi, šiaip jau reikia pastebėti, kad 
“Kultūroj” plačiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, mokslo 
bei literatūros klausimai. 1929 metų žurnale apie Ameriką 
jau tilpo net keletas didelių straipsnių, kurie gali būti labai 
įdomus ir patiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis panašios rūšies žurnalas 
Lietuvoj, tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda prilygstąs to
lygiems Amerikos bei Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos švietimu, jos mokslo lite
ratūros ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais, noras nieko geres
nio. kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos Kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:
“KULTŪROS** žurnalui, Šiauliai, Aušros aL 15, Lithuania.
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

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

e
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BOLŠEVIKU “MISIJOS.” nijimą turės, tik_ jau kitą, 
Agitatoriai iš Worcesterio

tveria “raudoną” SLA.
Liepos 18 dieną, matyt, 

Mizaros parėdymu, buvo 
kviečiami SLA. 43 kuopos 
nariai į “susirinkimą.” ku
riame sakė išduosiu rapor
tus 57 kuopos “progresy
viai.”

Pamatęs tokį I ,
“Laisvėj,” nuėjau pasiklau
syti “raportų” ir aš. Koks 
tai Barčius išėjo ant estra
dos ir atidarė “misijas.” Čia 
tuojau ėmė kalbėti 43 kuo
pos pirmininkas Kuzmaus- 
kas. Jis pareiškė, kad 43 kp. 
susirinkimas jau buvo ir ki
to, be eilės, nieks neturi tei
sės šaukti. Atidariusis susi
rinkimą pradėjo aiškinti, 
kad čia nėra kuopos susirin
kimas. Tuomet susirinkusie
ji pradėjo šaukti: “tai kam 
mus raštu kvietei? Ar mes 
mokesnių neužsimokėję, ar 
ką?” Čia musų iniciatoriai 
susimaišė, stovi, klauso kaip 
jiems kailį peria ir tyli. Ga
lų gale jie susigriebė ir pa
kvietė Worcesterio J \ 
kalbėti. Jusius, kad atrodyti 
“mokvtesniu,” ant estrados 
atsivilko razgines senų “Lai
svės” num. ir pradėjo spy- 
čių. Jis kaip poterius išmo
kęs, visą, ką “Laisvė” rašė.' 
čia atpasakojo. Publika, ku
rios buvo apie 40 žmonių,: 
ėmė sakyti jam. kad jie visą 
tai girdėję. Bet Jusius netu-i 
dėdamas ką naujo pasakyti,! 
vis drožė toliau: kaip jie, 
komunistai. SLA. Seime rei
kalavo Bacevičių įsileisti, 
kaip juos “buržujai” mušė,! 
kaip juos iš Seimo išvarė, 
kaip jie Meldažiaus salėj 
mitingavo ir tt. “Kas jus 
mušė?” paklausė iš publi
kos. “Ogi bankierius Elijo- 
šius nusamdė gengsterius ir 
tie mus sumušė,” aiškino Ju
sius. “Seime buvo musų di
džiuma.” tęsė toliau Jusius. 
“todėl musų seimo nutari
mai teisėti. Pas mus buvo, 
girdi, 208 delegatai, o Ge
gužio seime tik 197.” Iš pub
likos paklausta: “O iš kur 
jus žinot, kiek ten delegatų 
liko? Juk pats sakei, kad 
seime prieš jūsų išmetimą 
buvo 521 delegatas. Išėjo, 
sakai, 208; ar tai tavo skait- 
liavimu ten liko tik 197?”
' Čia Jusius susimaišė ir 

mikčiodamas atsakė, kad 
tikrai pasakyti, kiek liko Sei
me delegatų, sunku, nes ko
munistai nebuvo prileisti; 
prie mandatų ir todėl nega-1 
Ii žinoti. Jie taip apskaitlia-j 
vo. kad atmetus “neteisėtus” 
delegatus, turėjo likti tik 
197 žmonės. Kaipo pavyzdį,, 
neteisėtų delegatų nurodo 
kokią tai mergelę. Girdi, ji 
yra Gegužio giminaitė ir to-i 
dėl “neteisėta.”

Tarp daugelio nesąmonių. 
Jusius pasakė dar tokią: 
girdi, paskui jau ir social- 
tautininkai suprato, kad jų 
Seimas nelegalis, todėl Gri
gaitis įnešė sumanymą kon-‘ 
stituciją nesvarstyti.

Po šitos Jusio kalbos pa-l 
sipylė paklausimai. Jusius- 
bandė atsakinėti, bet pama
tęs, kad neatlaikys, nubėgo' 
ir atsisėdo publikoj. '

Perstatytas Stalulonis 
kalbėti. Tas irgi tą patį ėmė 
plepėti, bet greitai perėjo 
prie 57 kuopos ir čia visą 
pusvalandį pasakojo apie jų 
bylą su org. Žuku.

Publikoj matėsi tik trys 
pritariančios moterėlės. To
dėl musų “oratoriai” nerin
ko nei aukų “bylos vedi
mui,” nei kitų konkrečių pa
siūlymų darė. Jie pasakė, 
kad susivienijimo bolševi* 
kai nepaleis iŠ savo ranku. 
Jei skils, tai jie turi dalį mi
lijono gauti; bet jei ir ne
gaus, tai vis tiek jie susivie-

“progresyvišką.” Tuo tarpu, 
girdi, Worcesterio 57 kuopt
oji jau skilus ir -čia kalba ei 
na apie bolševikišką dalį 
kuopos) nutarė narių mo 
kesnius pasilaikyti pas save 
ir nei vienai tarybai nesiųsti 

Gaila kelio, gaila ir liežu 
vių, nes bolševikų “misijos’ 
So. Bostone nepasisekė vi 

kvietimą sais atžvilgiais. Rep.

tas, kaip kiti. Tik tokie žmo
nės gali sutraukti čia gimusi 
ir augusį jaunimą 
žiai ji išmokinti.V v

Baigiant koncertą 
nuota Lietuvos ir An

ir gra

sudai- 
lerikos 

himnai. Iš dalyvavi-iti am 
rikiečių te 
itsiliepimsi 
koncertą.

Ateinantį nedėldienį So
cialistų piknikas.

Ateinantį nedėldienį. 
iepos, South Bo-ino 
Cambridge’aus lietuy 
dalistai ruošia didelį 
'ą ant McAnn farmos. 
kaštone. Vieta tenai 
>rie ežero, tarpe miško., 
ima maudvtis ir žuvį u:i

ir
šo
ri i-

R*»do žmogų be galvos.
Ant tuščio loto kertėj 

rirst st. ir Farragut rd., 
>outh Bostone, buvo rastas 
nežinomo žmogaus lavonas, 
kurio galva buvo nutraukta 
šautuvo suviu. Manoma, kad 
jis bus papildęs savžudystę.

!’4 
pikr 
North 
graži, 

ga 
ima maudytis ir žuvauti ar 
)a prie žaislų laiką praleis 
i.

Rengėjai kviečia visis at 
•ilankyti. Žiūrėkit l iati-snių 
nformacijų skelbime, kuris 
elpa ant šio puslapio.

Lietuvių-latvių koncertas.
šio panedėlio vakarą' 

Simphony Hali įvyko latvių 
lietuvių koncertas. ( Čia ka: 
vakaras įvyksta įvairių tau 
tų koncertai.) Kadangi Bo 
stone yra daug įvairių tautų 
tai ir koncertai ruošiami pt. 
dvi tautas vienu vakaru 
Lietuviai turėjo laimės da 
lyvauti kartu su giminin 
giausia jiems latvių tauta 
Latviai Bostone neskaitlin 
gi. Jų chorelis buvo mažas 
viena >olistė, ir ta gana silp
na. ir vienas smuikininkas.

Lietuviai čia daug karti 
x „ škaitlingesni, todėl ir kon 

Jusiu certe pasirodė daug gražiai 
už latvius.

Sujungtas “Gabijos” 
j “Aušrelės” chorai gerai pa
dainavo keliatą dainų, 

j. Po jų. išėjo ponia O. Ku
bilienė dainuoti solo. Viena 
yda, tai perdaug pas p. Ku
bilienę vyriškumo, heroiz
mo. Smagiau butų jei maty
tųsi daugiau švelnumo. Bet 
balsas p. Kubilienės švelnus 
ir klausytojus žavėja.

Apie panelę Tataroniutę 
daug nekalbėsiu. Ji be galo 
gabiai valdo pianą ir du da
lykėliu (Beethoveno ir Pet
rausko) gražiai išpildė.

Lietuvių mylima daininin
kė Metrikaitė šį kartą pasi
rodė liūdna našlaitė. Yra 
tam pamato, nes nesenai mi
rė jos mamytė. Žinant tą 
smūgį, norėjosi kartu su ja lietuvių profesionalų ir inte- 
liudėti i 
skausmą sumažinti. Ji pa- 
danavo: "Alamvte,” “Vaka- 

Iras” ir “Aš bijau pasakyt.”: 
Publika buvo sužavėta ir 

;katutėm iššaukė dar padai- 
inuoti “Visur tyla.” 
j Paskui vėl išsirikiavo cho
ras ir labai puikiai koncerto 
programą užbaigė, čia ne-' 
galima praeiti nepaminėjus 
jauno, bet labai gabaus 
chorvedžio p. Dirvelio. Jis I 
lavina du choru (“Gabijos” 
Bostone ir “Aušrelės” Wor- 
cestery) ir abudu gana gerai 
išlavinti.

Man teko choruose daly-j 
vauti, bet nei vieno tokio I 
chorvedžio šaltakrauje, kaip 
p. Dirvelis, nemačiau. Ma
čiau jo pamokas Worceste-| 

jry. Jaunas, energingas, atši
ldavęs muzikai ir, kas svar-; 
: biausia, nepiktas, ne nervuo-į

ii

C1

Vyčiai lioterijoje pardavė 
Dievą.

Liepos 4 Naujosios Ang- 
ijos vyčiai turėjo pikniką. 

r<ad padarius daugiau biz
no, apart kendžių ir kitu 
“tinksų,” lioterijoj buvo Įs
tatytas ir Dievo “abrozas." 

Jį parduot buvo pavesta tu- 
ai iš Cambridge’aus mote
rėlei. Ji, vargšė, nedrąsiai 
lankiojo prie kiekvieno ir 
siūlė bilietus Dievuliui išloš
ti. Visos pastangos nuėjo 
niekais, nes ir davatkos ma
žai tepirko bilietų. Prisiėjo 
už kelis dešimtukus Dievą 
parduoti. Mat, ir davatkom 
atsibodo kiekvienoj vietoj 
Dievas pirkinėti.

oagočių sūnelis mirė.
Pereitame. “Keleivio” nu

mery rašėme, kad Bagočių 
vaikutis jau taisosi. Antrą 
dieną betgi-atėjo telegrama, 
kad jis jau mirė. Tai atsiti
ko pas p. Bagočienės tėvus 
rnt ūkės, netoli Pittsburgho, 
kur Bagočių šeimyna buvo 

važiavus praleisti vasaros 
karščius. “Keleivio” redak-

- cija reiškia giliausios užuo-
- jautos nuliudusiems tėvams,

Apšvietos Draugija rengia 
pikniką:

So. Bostono Moterų Ap
švietos Draugija nutarė 
rengti pikniką 17 rugpiučio 
ant Aliuko farmos, Nor- 
v. oode, todėl prašo kitų or
ganizacijų tą dieną išva
žiavimų nedaryti, kad vieni 
kitiems nepakenktų.

i

i

P-nia Šalnienė sugrįžo 
gerai pasveikus.

Adv. Šalnienė buvo SLA. 
Seime Chicagoje ir paskui 
apsistojo Michigane ant Ta
boro Farmos pasilsėti, nes 
paskutiniais laikais ji ne- 
sveikavo. Ji sugrįžo kartu 
su Kapočiais ir išrodo visai 
gerai.

Dr. Pašakarnis ant 
vakacijos.

Dr. Pašakarnis išvažiavo 
porai sąvaičių ant ūkės, pra
leist vakacijas. Jo ofisas 
bus uždarytas iki 4 d. rug
piučio.

Pratuštinimo
Pardavimas

VALurnur*

VALSPAR
VAiMlSH ST-»

STANDARD BLATE
-.g5*! READY M1NED

PA1NT and FLOOR 
PAINT-
$3.60 ir $4.00 vertė

už $1.79 gal.
Nedaug spalvų.

Baltos nėra.

"Keleivio” redakciją ap
lankė drg. Pocevičius, kuris 
vyveno South Bostone apie 
1 metų atgal. Dabar jis dir
ba Detroite pas Fordą. Sa-

i Į

D-ras Kapočius jau namie.
D-ras Kapočius su savo 

įmylima žmona Ona jau par
važiavo iš atostogų. Abudu 

j saulės apdeginti ir išrodo 
labai sveiki. Jiedu labai ge
rai kalba apie Chicagą. kur 
juodu taip svetingai chica- 
giečiai vaišino. Jiedu matė 

i SLA. Seimą, aplankė daug

ir bent dalinai tą ligeniiios Chicagoje. paskui 
t; likusį laiką praleido ant 

Taboro Farmos Michigano 
valstijoj.

Dabar d-ras jau vėl dirba 
savo ofise, kuris randasi 
“Keleivio’’ name.

LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia IJrightono Pašalpinė 
Draugystė "Vienybe." ant

ALUKO FARMOS 
NORWOOD, MASS.

Nedėlioję, 27 LIEPOS, 1930
Bušai iš Brightono išeis, kaip 19:30 

ryte, nuo Lietuviu svetainės.
Šita< Piknikas bus vienas iš links

miausių, nes bus daug įvairenybių. 
Galima bus maudytis, žvejoti, šokt:, 
žaisti ir tt.

Važiuojant iš kitur, reik važiuot’ 
iki Norvood Center, nuo čia paimt 
Providence kelią ir važiuoti iki Wil- 
son st.. o W ilso n st. važiuot iki Pik
niko vietos.

Nuoširdžiai kviečia Kr>n?tetas.

ko. paskutiniais laikais For
das paleidęs apie 400,000 
darbininkų. Taipgi aplankė 
"Kel.” iš Detroito ir drg. V. 
Karpšlis su žmona. Abu da 
iauni ir simpatingi žmonės, 
i ie papasakojo, kad pas juos 
teina pasiskaityt “Keleivi” 

ir tokie žmonės, kuriems 
i audžiama skaityt. Sekan

čią sąvaitę jie grįžta atgal j 
Detroitą.

Iš miesto darbų pereitą 
sąvaitę atleista 19 darbinin
ką, kurie neturėjo pilietiškų 
popieru.

DIDELIS

PIKNIKAS!
Rengia švento Juozapo Draugija 

Cambridge, Mass.
LIEPOS-JULY 27 D., 1930 

I’INEIIIRST PICNIC GROUNDS 
Bedford. Mass.

Bus atidara 10-tą valandą ryte
Visus kviečiame važiuoti Į šį pikni- 

a. Vieta laba: graži. Yra puiki sve
tainė ir bus proga visiems pasilinks
minti.

Bušai eis: pirmas 10 vai, antras 
11-tą vai. ryte nuo Lietuvių Bažny
čios. Kviečia Rengėjai.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, piknikas 
įvyks kitą sekmadienį, rugp. 3 dieną.

Kelrodis: Važiuoti Massaehusetts
Avė. per Arlington iki Lexington Cen- 

i - Pravažiavus Lexington Center 
: paimti Bedford Rd. ir važiuoti iki 
I.exir.gton Park. Iš ten pasukti po kai
riai ant Westview St, toliau bus žen
klais nurodyta iki Pir.ehurst Picnic 
Ground, Bedford, Mass.

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ,

27 LIEPOS-JULY 1930
Cambridgc’aus ir So. Bostono Lietuviai Socialistai 
rengia labai gražu pikniką su išlaimėjimais, ant 

JAMES McANN FARMOS 
NORTH EASTON, MASS.

PRASIDĖS 11 VAL. RYTO.
Bus Muzikos, Dainų ir Visokių Žaislų.

Moterims, Vyrams, Mergaitėms ir Vaikams bus visokios Lenkty
nės ir Kontestai. Už pasižymėjimą bus duodamos geros dovanos.

Socialistų piknikai būna visuomet gražus ir malonus, bet šitas ža
da bu: jdomiatrsis. Malonėkite visi atsilankyti.

KAIP NUVAŽIUOT: Automomiliais reikia važiuot į Stoughtoną. 
o tenai nuo skvero paimt Tauntono kelią ir važiuoti juo tiesiai anie 
3 mylia«, pakol privažiuosi! kapines po dešinės. Palei tas kapines, 
jų nepravažiavus, eina nedidelis kelias į dešine. Reikia pasukt į tą 
kelia ir važuoti iki jo galo, o tenai vėl į dešinę. Toliau kelias bus pa

ženklintas rodyklėmis iki pikniko.

i Du Metai Išmokėjimui

I PLUMBING & HEATING
I POWERS & MEHECANS
Į 500 Broadway, So. Boston.
i Tel. So. Boston 4599----------------Milton 6211 _
EeeeeeeceeeeeesaaaceeeeececaecoocceoKiueceaeaeaeee

IŠSIRANDA V OJA KAMBARYS
Žiemų su šiluma ir visi įrengimai 

naujausi.
10 i’eltr Tufts Iid.. Arlington, Mass. 
Tel. Arlington 5945-11.

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

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

SUTVARK YT SAV ASTII
Vertinga kampine savastis Dor- 

chestery, 12 ruimų gyvenamas na
mas, 10,000 pėdų žemės; gera proga 
išaugimui; namas geriausioj tvarkoj; 
vieta paranki prie karų, bažnyčių ir 
mokyklų. Tur būt parduota tuojaus, 
matyt gali tik nuo 1 iki -f po pietų.

3 be VVolf Dorchester. Telefo
nas, Columbia 3110.

[T ČSSSČSdbdSPgSPSyggū
* Telefonas: So. Boston 1058. js

Bay View Mot ori
Peter Trečiokas Ir § 

Jos Kapočunas g 
GERIAUSI LIETUVIAI K 

MECHANIKAI. R
Taiso visokius automoMUM bK 
gerai patarnauja. B
Agentūra Studebaker ir Erskinam 

Reikale kreipkitės ir gausMį'] 
patenkintą patarnavimą. įg

Pardavimo vieta: ' 3
549 E. BROADVAT 3 

Taisymo vieta: N
] hamlin ST„ g 

kampas E. Eight •*.. N 
SOUTH BOSTON, MASS. §

S

įą
S 
a 
as

LAWN MOWER
(Žolės pjautuvai)

Guarantcd Pure Shellac gal. $2.39
IVater Proof Flaor Varnish $1.39

NUPIGINTI

$1.00 boksas Bottle Cepper .. 49c.

Didelis latas screen durų $1.69 
Anru bežinoto didumo.

FIKST QUAL1TY ROOFING
Smo-Jt Surfacc—Rolis 100 ketv. 

pėdų.
Light Medium Heavy

Rolls .... 98c $1.29 $1.69

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Šaute, 
už bonką.

I’as mus galite gaut visokį ta- 
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND C ASU MARK ET 

331 BROADM AY. SO. BOSTON.
Telefr-’gs: So. Boston 0551.

irgeriausią tavora 
....................... M«-

die- 
25c. 
var- 
15c.

I

Pigiai parsiduoda rakandai.
Mnžvi vartoti parsiduoda virtuvės, 

nar'iorio, miegamojo ir valgomojo 
kambarių rakandai. Juos galima gau- 

ik už trečdalį to, ką jie kainavo. 
Y a radio ir gramofonas su daugybe 
rekordų. Paklaust “Keleivio*’ ofise.

(-)

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAM \ K AINĄ
Jei reikia ir Ponieriuoju. 

kausite gerą darba. Klauskite kainų.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor st., So. Boston, Mas.-* 
Tel. So. Boston 1396-M.

Tel. So. Boston 2640.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak. 
NED6LIOM13: 
ki 1 v. po pintą

?»redomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

25} Broadway. tarpe C ir D St, 
SU. BOSTON, MASS.

Ypatingai. pigiai parduodame 
Plumingų Reikmenis.

Atdara Subatos vakarais iki 
10:30. Tūkstančiai visokių bar genų

Dykai pristatymas Bostone ir 
apielinkčje.

Telef.: Hancock 6105 ir 6106.

South End 
Hardware Co
1095 Washington Street, 

Boston, Mass.
Prie Dover St. Elevated Stoties

PARKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Oid Colony Avė.,

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

i DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO

j Specialistas slaptų ir kroniškų ligą
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

j 261 Hanover St, Boston, Office 7 
' Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
j Nedaliomis iki 4 vąl. po pietų.
S ________

*

Lietais Optosietnstas

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAMRENCE, MASS.

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

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

7 BOSTON St, SO. BOSTON
Tel. So. Boston 441I-VV.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

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

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

Kaina .... 32.25.

KELEIVIS
2 .3 broadway, south boston, mass.

i

I
l

I
i

i

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
name. taipgi siuvame 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

IIt

I Išegzanainifoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyogiškose takiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, Ka- 
pelių ir -Dielių is Lietuvos. Musų 
aptiek© je geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T
100 DORCHESTER STREET, 

Kamoas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

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

JONAS PETRUŠKEV IČIUS 
Lietuvis Graborius , 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

LAIDOJIMUS: 
kuriuos paveda: 
mano prižiurėji-. 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina g»- 
rokai pinigų. į 

Mano kaina' 
visiems ir visur: 
vienoda.

i

I
i

Tel. Porter 3789

Dr. John Repsbis
(REPŠYS)

- LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėkomis 
e

881

ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLL AY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG,

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

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile k i ta aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu- 

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

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


