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S
Liulinskį Amerikai.

Meksikos valdžia prane
šė Amerikos atstovybei te- j 
nai, kad šiomis dienomis ji

MII

Amerikos karo laivas bom
bardavo Kynų bolševikus 

ištisą valandą.
- Pasinaudodami ta proga, 
kad Kynų valdžios kariu- grąžinsianti Amerikon Mor- 
menė tapo išsiųsta į šiaurę ’ ’......................
prieš sukilėlius, komunistai 
susiorganizavo ir užpuolė 
vyriausi Hunano provinci
jos miestą Čangšą, kur yra 
apie 1,000,000 gyventojų ir 
dideli šilko fabrikai.

Visų pirma komunistai 
atsiuntė reikalavimą, kad 
miestas sudėtų jiems 420,- 
000 aukso dolerių. Negavę į 
šitą reikalavimą jokio atsa
kymo. ginkluoti komunistų 
būriai pasipylė po visą mie
stą ir pradėjo plėšti, kas tik 
jiems pasitaikė po ranka. 
Mieste buvo truputis kariu
menės, bet ji negalėjo prieš 
komunistų ordas atsilaikyti, 
nes jų labai daug ir visi gin
kluoti, kaip tikra armija. 
Vadovavo jiems išlavinti 
karininkai, kurie tuojau pa
dalijo miestą į 50 distriktų 
ir kiekvienam distrikte pa
statė atskirą būrį komunis
tų.

Po miestą pradėjo plisti 
visokie paskalai. Vienas 
gandas sakė, kad komunis
tei mokėsią po $200 už kož- 
ną svetimšalį, kas tik su
gaus kokį europietį, tegul 
tuo jaus veda į štabą. Už 
tuos svetimšalius komunis
tei paskui turėjo reikalauti 
didelių išpirkimo pinigų.

Šitas gandas sukėlė sve
timšalių tarpe didelę pani
ką. Amerikos, Japonijos ir 
Anglijos karo laivai leidosi 
visais garais į čangša mies
tą gelbėti svetimšalių. Pir
mutinis pribuvo Amerikos 
kanuolių botas “Palos.” 
Kaip tik komunistai jį pa
matė, tuojaus pradėjo šau
dyt iš karabinų ir kulka- 
svaidžių. Amerikos laivas 
tuojaus atsakė kulkasvai- 
džių ir lengvųjų kanuolių 
Ugnimi. Kadangi komunis
tei šaudė iš už triobų ir pa
sislėpę apaugusiose upės 
pakrantėse, tai Amerikos 
laivas bombardavo pakraštį 
ištisą valandą, pakol visas 
pakraštis buvo kaip šluota 
nušluotas. Tada jurininkai 
išlipo ant kranto ir leidosi 
per miestą rinkti Amerikos 
piliečius ir vesti juos į laivą. 
Per šitą žygį penki jų buvo 
sužeisti.

Beveik visi amerikiečiai 
buvo surinkti ir laivas nu
plaukė toliau. Bet visi ame
rikiečių turtai, kurių ap
skaitoma į $2,300,000, pali
ko komunistams. Sakoma, 
kad komunistai tuojaus jį 
išplėšę, ir namus sudeginę.

Žinios sako, kad bom
barduojant Amerikos laivui 
upės pakraštį, buvo užmuš
ta 50 kiniečių komunistų.
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Metai XXV

Darbai Prasideda. TEISĖJAS GAVO 6 ME
TUS KALĖJIMO.

Buvusis Brooklyno teisė
jas W. Bernard Vause gavo 
6 metus kalėjimo už naudo
jimą pašto apgavingiems 
tikslams. Vause buvo labai 
piktas ir žiaurus teisėjas; 
vienu tarpu jis net reikala
vo įvesti gėdos stulpą, prie 
kurio kaliniai butų viešai 
plakami. Kažin, kaip jam 
patiktų, kad jį patį dabar 
prie tokio stulpo kas pririš
tų ir viešai kailį išluptų.

NAUJI FAKTAI PARODO
TAM* MAAIIVV NrV*TTTT

KAUKAZAS NEPASI
DUODA STALINO DIK

TATŪRAI.
Priverstina kolektivizaci- 

ja Šiaurės -Kaukaze iššaukė 
kruvinus kaukaziečių suki
limus prieš sovietų valdžią. 
Sovietų spauda apie sukili
mą nutyli. Kruvini sukili
mai įvyko Azerbeidzane 
(su sostine Bolku), Sakata- 
li, U cho j e, Agdaše ir Na- 
chičevanėje. Tie sukilimai 
ir paskui jų sekąs sovietų 
teroras atnešė kelis tūkstan
čius aukų. Tūkstančiai suki
lusių valstiečių pabėgo į 
Persiją, besigelbėdami nuo 
čekistų keršto. Tokie pat 
neramumai viešpatauja 
Gruzijoje ir Sovietų Armė
nijoje. Gruzijos raud. armi
jos dalys atsisakė šaudyti į 
sukilėlius ir todėl 2 pulkai

I

kų Liulinskį, kuris pora są- 
vaičių buvo suimtas tenai 
kaipo bolševikų agitatorius, 
atvykęs iš Jungtinių Valsti
jų. Meksika grąžina jį Ame
rikai dėl to, kad jis yra A- 
merikos pilietis.

SUOMIJOS FAŠISTAI ŽA
DA DAUŽYT IR SOCIAL- buvo perkelti į kitas Rusi- 

DEMOKRATŲ REDAK- Įjos vietas. Abchazijos sritis, 
CIJĄ. kur pereitais metais buvo

Suomijos fašistai jau grą- žiauriai * numalšintas vals-

Fa- Kalnai ir miškai yra pilni 
pabėgėlių ir sukilėlių. Viso
je šalyje siaučia karo padė
tis. Šaudymai turi masinio 
pabudžio. 1500 politinių 
kalinių perkelti į Sovietų 
Rusijos kalėjimus. Visoje 
šalyje pastebėtinas įtempi
mas, primenąs 1924 metus, 
kai visoje Gruzijoje įvyko 

į sukilimas prieš Sovietų val
džią. Sovietų vyriausybė 

i įvedė visam Kaukaze smar
kų terorą. Kaukazo raud. 
armijos vadu, 
vandovskio, 
benko. 
tardymo 
šonikdze priešakyje, kuris 
jau 1924 metais pasižymėjo 
savo baisiais teroristiniais 
veiksmais Gruzijos sukili
mą malšinant.

_________________ žiauriai numalšintas vals- 
sina ir Socialdemokratų or- liečiu sukilimas, vėl sujudo, 
ganui “Kansan-Piuo.” Tr 1 
šistų delegacija reikalavo 
iš gubernatoriaus, kad jis 
uždarytų socialdemokratų 
organą, nes jis smerkiąs 
“lapuiečių” žygius.

Jei gubernatorius neuž
darysiąs šio laikraščio, tai 
lapuiečiai • pavartosią prieš 
laikraščio redakciją “savo 
priemones.”

ESTIJOS PARLAMEN
TAS NUSILEIDO FA

ŠISTAMS.
Estų parlamentas priėmė 

naują valstybės apsaugos 
įstatymą. Nauju įstatymu 
ypatingais atvejais, pav., 
karo ir riaušių metu, vyriau
sybė gali paskelbti valsty
bės apsaugos stovį. Tokiais 
atvejais, karo vadovybė įgy
ja ypatingai plačias teises. ‘ 
Ji turi teisę daryti net to- ’ 
kius žygius, kurie įstatymu 
nenumatyti. Kartu su vals- J 
tybės apsaugos įstatymo pa
skelbimu, pradeda veikti 
karo teismai. Į

Šį įstatymą parlamentas 
svarstė ištisą mėnesį. Prieš 
jį pasisakė socialdemokra
tai ir kai kurios dešiniosios 
frakcijos.

vietoje Le- 
paskirtas Di- 

Stalinas paskyrė 
komisiją su Ord-

Detroite sugrįžo 116,500 
darbininkų.

Kapitalistų spauda šią 
sąvaitę skelbia visą eilę 
miestų, kur dirbtuvės atsi- 

’ darė.
žvilgsniu užima Detroitas, 
kur atsidarė beveik visos 
automobilių dirbtuvės ir 
1Į6,5OO žmonių sugrįžo dar
ban. Fordo kompanija sa
kosi priėmusi atgal 100,000 
žmonių, Oaklando automo
bilių kompanija priėmusi 
5,300 darbininkų atgal, 
Packardas — 8,500, Gra- 
ham-Paige — 1,150, o Tim- 
ken-Detroit Axle Company 
—2,000.

Fordo automobilių dirb
tuvės atsidarė taip pat ir ki
tuose miestuose, būtent Bo
stone ir Keamey, N. J.

New York Centrai gelž- 
kelio dirbtuvė Albany mies
te taipgi priėmė 2,000 dar
bininkų, kurie buvo paleisti 
liepos mėnesy.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RUSIJOJ.

Londone gauta žinių, kad 
į šiaurę nuo Kaspijos jūrių 
šį panedėlį buvęs smarkus 
žemės drebėjimas, čapaje- 
vo ir Virckio miesteliai esą 
visai sunaikinti, 500 žmonių 
užmušta, ir 4,000 sužeista. 
Uralo upė išsiliejo iš krantų 
ir apsėmė Čapajevą, kur bu
vo sunaikinta 200 namų. 
Vienoj prieglaudoj buvę ra
sta 20 užmuštų vaikų.

Pirmą vietą šiuo
I

20,000 Vyrų Eina 
Anglijai į Pagalbą.

Kuomet laikraščiai rašo, 
kad Indijoj eina sukilimas 
prieš Anglijos valdžią, tai 
nereiškia, kad tame sukili
me dalyvauja visi Indijos 
gyventojai. Indijoj yra la
bai daug tautelių, kurios 
stoja už Angliją. Taip ve 
šiomis dienomis baluchų ir 
tumandarų tautelės pasiūlė 
Anglijos valdžiai 20,000 sa
vo kareivių kovai prieš indų 
nacionalistus. Be to da jie 
duoda Anglijai 500 arklių 
ir apsiima apmokėti visas 
savo kariumenės lėšas.

TANĄ MOONEY NEKALTU.
Prieš Voldemarą 

Užvesta Byla.
Jis kaltinamas pavogimu 
135,000 litų valstybės 

pinigų.
Žinios iš Rygos sako, kad 

prieš Voldemarą Lietuvoje 
esanti užvesta nauja byla. 
Jisai esąs kaltinamas pasi
savinimu 135,000 litų vals
tybės pinigų. Jis papildęs 
šitą vagystę dar pirmomis 
Lietuvos respublikos kūri
mosi dienomis, kuomet ve
dęs su Danijos vyriausybe 
derybas Kopenhagoje.

Vos kelios dienos atgal 
Voldemaras buvo ištremtas 
iš Kauno į Kretingos apie- 
linkę.

VALDŽIOS LIUDININ
KAS PRISIPAŽĮSTA 

MELAVĘS.

Indijoj Areštuota 
10,000 Nepaklus

nu jų.
Bombėjaus mieste, Indi

joj, pereitą subatą dar 100 
nepaklusnujų indų buvo su
žeista. Jie norėjo įsiveržti į 
uždraustą’ tvirtovės zoną ir 
policija pradėjo juos mušti

INDIJOJ DIDELI POT- i lazdomis. Tarp suimtųjų 
yra keli nacionalistų vadai. 

• Indijos kongreso komite
tas apskaito, kad nuo to lai
ko, kaip Gandhi pradėjo 
savo nepaklusnumo kampa
niją prieš Anglijos valdžią, 
Indijoj buvo areštuota jau 
10,000 žmonių. Viename 
Kalkutos mieste suimtųjų 
esą 700; Bombėjuje areš
tuota 900, Lahoroj 400, o 
Peševaro apylinkėj 1,500.

VINIAI.
Nuo didelio lietaus Indi

joj patvino daug upių ir da
bartiniu laiku apie 200 ke
turkampių mylių plotas 
esąs po vandeniu. Sukuro 
apielinkėj tūkstančiai žmo
nių turėjo bėgti iš namų. Iš
sikėlę į kalnus, indai pradė
jo muštis su muzulmonais 
dėl savo dievų. Muštynėse 
buvo vartojami peiliai ir 
kirviai; daug fanatikų su
žeista.

NEW YORKE STREI
KUOJA BARBERIAI.
New Yorke ant Broad- 

way sustreikavo 3,000 barz
daskučių. Streikas apima 
800 skutyklų. Streikieriai 
reikalauja trumpesnių dar
bo valandų.

LENKAI DEMONSTRUO
JA PRIEŠ ŽYDUS.

Poznanės mieste vieną 
vakarą lenkų studentai su
rengė prieš žydus nukreiptą 
demonstraciją, kuri tęsėsi 
beveik ištisą naktį. Vaikš
čiodami po restoranus ir 
krautuves studentai užkabi
nėjo ir mušė visus, kas tik 
buvo panašus į žydą, 
vis patriotizmas.

300 ŽMONIŲ NUKELTA 
NUO SUDUŽUSIO 

LAIVO.
Peoria, III. — Pereitą ne- 

dėldienį netoli nuo čia su
dužo ekskursinis laivas “Id- 
lewild,” kuriuo 300 žmonių 
buvo išplaukę ant Illinois 
upės. Apie 5 valandą ryto 
visi žmonės buvo nukelti ir 
išvežti Į krantą.

MASKVA PROTESTUO
JA PRIEŠ SIUNTIMĄ KO

MUNISTŲ RUSIJON.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų vyriausybė pa
siuntė Suomijos valdžiai 
protesto raštą, kad paskuti
niu laiku iš Suomijos prie
varta deportuojami Rusijon 
komunistų agitatoriai.

Tai

I VARŠKĘ ĮDĖJO 
NUODŲ.

Čekiškės valsčiuje, 
leikių kaime, Antosė Mar- 
mienė pranešė policijai, 
kad liepos mėn. 8 d. jos vy
ras Vincas Marma, norėda
mas ją nunuodyt, slaptai į- 
maišė į varškę aršeniko. At
sitikimas tiriamas.

Me-

FRANCUZIJOJ SUSTREI
KAVO 100,000 AUDĖJŲ.

Lille mieste, Francuzijoj, 
šį panedėlį sustreikavo 
100,000 audėjų. Jie reika
lauja daugiau algos.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
4 ŽMONES.

Pereitos sąvaitės pabai
goje pietų Francuzijoj siau
tė didelės audros su perkū
nijomis. Perkūnas užmušė 
4 žmones.

UŽSIDEGĖ ORLAIVIS SU 
DEGTINE.

Netoli San Francisco ore 
užliepsnavo orlaivis ir tuo- 
jaus nukrito žemėn. Pasiro
dė, kad jis gabeno degtinę 
iš Meksikos.

NORĖJO PEILIU PASI
DARYT SAU GALĄ.
Šiomis dienomis Kauno 

priemiesty Šančiuose viešoj 
aikštėj kėsinosi nusižudyti 
pilietis Vaclovas Gužaus- 
kas. Jisai peiliu persidūrė 
sau šoną ir norėjo pasiekti 
širdį. Jį nugabeno ligoninėn 

i be sąmonės.

ANT KELIO RADO 2 
MERGINAS NEGYVAS.
Apie 25 mylios nuo Cle- 

velando pereitą subatą ant 
kelio buvo rasti du merginų 
lavonai. Merginos galėjo 
būt apie 20 metų amžiaus.

ARKLIUS VAGIA.
Arkliavagių Lieuvoje vis audros čia vienoj aptiekoj i 

dar nestinga. Nelabai senai stovėjo d-ras Johnson. Štai-; 
nakties metu iš ganyklos 
buvo pavogtas piliečio Že
maičio Stepo Svėdasų mies
tely arklys 400 litų vertės.

Nukentėjusis Žemaitis a- 
pie šią vagystę policijai 
pranešė tik liepos 16 d., ma
nydamas, kad jo arklys yra 
pabėgęs ir jis pats jį rasiąs.

PERKŪNAS NUTRAUKĖ 
DAKTARUI KURKAS.
Bluffton, Ga. — Laike! MIRĖ p.LĖS JURGELIU- 

TĖS MOTINA.
šį panedėlį Shenandoah-’ 

ryje mirė p. Jurgelienė, S. 
L. A. sekretorės p-lės Jur- 
geliutės motina. Ji buvo jau 
nebejauna moteris. Nubu
dusiai dukteriai “Keleivio” 
redakcija reiškia gilios 
užuojautos.

ga pasigirdo trenksmas ir 
daktaras nusirito ant že
mės. Kada draugai jį atgai
vino, jis negalėjo tiesiai pa
eiti. Jie manė, kad jis tapo 
suparaližiuotas. Bet pasiro
dė, kad jis nebuvo suparali
žiuotas, o tik abidvi kurkos 
buvo nutrauktos nuo jo če- 
verykų. i

PEILIAIS BADOSI
Aukštosios Panemunės 

miestely Andrius Maskvy- 
dis peiliu subadė Zigmą Jo- 
malą.

ŽAIBAS UŽDEGĖ MIŠKĄ.
Montanos valstijoj žaibas 

pereitą sąvaitę uždegė miš
ką, kurio išdegė 600 akrų.

*

PANČEKINIAMS NUKA
POJO ALGAS.

New Yorke 16,000 pan- 
čekinių darbininkų pasira
šė naują darbo sutartį su 
kompanijomis, apsiimdami 
dirbti už numažintas algas.

114
111
110
106
102
102
102
102
101
101
100

Dideli Karščiai.
Partneriams gręsia 

katastrofa.
Paskutinėmis dienomis 

Jungtinėse Valstijose pra
sidėjo nepakenčiami karš
čiai. Štai, kiek kur karščio 
buvo šį panedėlį:

Emporia, Kan.........
Hutchinson, Kan....
Salina, Kan.............
St. Louis ..............
Washington ..........
Youngston, Ohio .... 
Dės Moines ..........
Oklahoma City.....
Lincoln, Neb...........
Omaha, Neb...........
Cincinnati ............
Bostone tuo pačiu laiku 

buvo 90 laipsnių karščio, ir 
tai žmonės nežinojo kur pa
sidėt; o ką jau kalbėt apie 
tokias vietas, kur tempera
tūra siekė 114 laipsnių?

Sausra ir karščiai gręsia 
didžiausiu pavojum Ameri
kos farmeriams. Preziden
tui Hooveriui pranešta, kad 
jeigu į 30 dienų neiškris pa
kankamai lietaus, tai vidu
rinėse valstijose 
džiausią katastrofa: 
žlugs visi farmeriai.

bus di- 
tenai

3

PABĖGO DU KALINIAI.
Palemone nuo darbo pa

bėgo du Kauno sunk, darbų 
kalėjimo kaliniai — Jonas 
Pustelninkas ir VI. Baltru
šaitis. Pirmasis buvo baus
tas pusantrų metų, o antra
sis 1 metams grasos kalėji
me.
CHICAGOS MIESTUI SU

KAKO 100 METŲ.
Šį panedėlį sukako lygiai 

100 metų, kaip buvo įkurtas 
Chicagos miestas.

Meksikoje mokslininkai 
rado piramidų r pietus nuo 
Tampico. Tai yra išnyku- 
sios tenai senovinės civili
zacijos pėdsakai.

AMERIKA SUNAIKINS 
KARO LAIVUS.

Amerikos valdžia įsakė 
sunaikinti savo tris karo lai
vus, būtent, “Wyoming,” 
“Utah” ir “Floridą.” Visi 
jie yra sunkus šarvuoti mū
šio laivai, kurių tik užlaiky
mas kaštuoja apie $4,000,- 
000 metams. Jų sunaikini
mo reikalauja Londono jū
rių nusiginklavimo sutartis, 
kurią pasirašė Anglija ir 
Amerika.

McDonald sako, kad dist- 
rict attomey ir policijos ka
pitonas jį papirko ir primo- 

kino kreivai liudyt.
Jau 14 metai, kaip Cali- 

fornijos kalėjime sėdi dar
bininkų vadas Tarnas Moo- 
ney ir Warren K. Billings. 
Keturiolika metų atgal, kuo
met militaristai surengė San 
Francisco mieste “pasiruo
šimo parodą,” einant gatve 
tai parodai sprogo bomba, 
dešimtį žmonių užmušda- 
ma keliasdešimts sužeisda- 
ma. Valdžia tuojaus arešta
vo Tarną Mooney su Bil- 
lingsu ir pastatė eilę liudi
ninkų, kurie teisme prisie
kė, kad jie matę, jog tą 
bombą padėję Mooney ir 
Billings. Svarbiausis val
džios liudininkų prieš Moo
ney ir Billingsą tuomet bu
vo John McDonald. Jisai 
prisiekė savo akimis matęs 
Mooney ir Billingsą dedant 
prie šaligatvio “siutkeisį,” 
kuris paskui sprogo. Pasi
remiant šituo liudymu, teis
mas pasmerkė Mooney ir 
Billingsą miriop, bet darbi
ninkų organizacijoms pakė
lus didelį prieš tai protestą, 
kapitalistų valdžia nedrįso 
juodu žudyt ir pakeitė mir
ties bausmę amžinu kalėji
mu.

Tai buvo 14 metų atgal. 
Dabar gi tas pats McDo
nald, kurio liudymu Moo
ney ir Billings buvo pa
smerkti, pasakė viešai, kad 
jis tuomet liudijęs kreivai. 
Jis nematęs toj parodoj nei 
Mooney, nei Billingso, bet 
liudijęs prieš juos dėlto, 
kad policijos kapitonas ir 
buvusis tuomet prokuroras 
(district attorney) papirkę 
jį ir primokinę meluot. Pro
kuroras Fickertas- tuomet 
pasakęs jam, McDonaldui, 
kad jeigu Mooney su Bil- 
lingsu bus pasmerkti, tai jis, 
McDonald, gausiąs užtai ge
rą kąsnį iš tų $17,500, kurie 
buvo paskirti liudininkų at
lyginimui. •

Mooney ir Billingso gy
nėjai dabar nusivežė Mc
Donald ą iš Balti morės į San 
Francisco ir pastatė jį prieš 
vvriausį valstijos teismą. Ir 
jis pasakė teismui tą patį: 
“Visas mano liudymas prieš 
Mooney ir Billingsą buvo 
grynas melas.”

Prie to da McDonald pri
sipažino, kad tos parodos 
laiku jis ir nebūtų galėjęs 
jokio žmogaus pažinti, nes 
buvęs labai nusigėręs tą 
dieną.

Califomijos gubernato
riui Youngui McDonald pa
sakė tą patį. Taigi reikia ti
kėtis, kad dabar jau Moo
ney ir Billings turės būt pa
leisti.

ITALIJOJ VĖL ŽEMĖ 
DREBA

PASIKORĖ SU PINIGAIS 
ANT KAKLO.

Lisbon Falls, Me. — Šį
Šį panedėlį pietų Europoj panedėlį čia pasikorė len- 

vėl buvo jaučiamas žemės kas darbininkas Citzko. Po- 
drebėjimas. Stipriausia jis licija jo lavoną nupiovė ir 
buvo jaučiamas Italijoj ir ant kaklo pas jį rado mai- 
Portugždijoj. šiuką su $1,500.
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UETUVAIČIŲ LIKIMAS 
PIETŲ AMERIKOJE.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Argentinos mieste 
Buenos Aires tapo areštuo
tas lietuviškų fašistų tūzas 
Jokūbaitis už p:u davir.ėji- 
mą merginų į nedorybės 
namus. Dabar Argentinos 
socialistų laikrašty, būtent 
“Pietų Amerikos Naujieno
se”, randame vienos tų mo
terų atvirą laišką visuome
nei. Ji sako:

“Kadangi Argentinos lie
tuvių ir svetimtaučių spaudo
je plačiai aprašyta apie mano 
nelaimę ir net mano fotografi
ja nekurtuose laikraščiuose pa
talpinta. tai aš pranešu ger
biamai visuomenei, kas seka:

"Beieškodama darlto. aš už
ėjau Į Europą Shipping Agen- 
cy, San Hartin 661. Buenos 
Aaires. Ta agentūra priklauso 
lietuviui p. J. Jokūbaičiui. Bir
želio 5 dieną šių metų mane iš 
Jokūbaičio įstaigos išvežė dar
ban sykiu su kitom dviem mo
terimis. Išpradžių vežė tram
vajų, paskui autobusu, o ant 
galo privačiame automobiliuje. 
Atvykus vieton visoms davė 
atskirus kambarius, liepė nu
simaudyti. o naktį “šeiminin
kė” pabarškino į mano duris, 
kad eičiau dirbti, nes. esą. jau 
klijentai laukia. Tuo pačiu lai
ku išgirdau šauksmą kitos su 
manim drauge į ten nuvežtos 
moteries balsą. Mes visos trys 
subėgome virtuvėn ir ilgai ko
vojome už savo garbę. Pergy
venimai buvo baisiausi, apie 
kuriuos šiurpulinga ir prisi
minti...

“Ištrukusi iš vietos, kurion 
mane įgrūdo pono -Jokūbaičio 
agentūra, aš nuėjau pasiskų
sti Lietuvos konsului p. Ma
čiuliu!, bet konsulas man pa
tarė tylėti ir niekam nesiskų
sti. Bet žmonės man patarė tą 
dalyką taip nepraleisti ir aš 
gerų žmonių buvau nuvesta 
pas Antaną židelį, kuris tar
nauja Tarptautinėje laivinin
kystės kompanijoje. San Mar- 
tin 56. Paaiškinus dalyką pil. 
židelis ir pil. Kazimieras .Juza- 
kas mane palydėjo į Casa dėl 
Pueblo. o taipgi į Respublikos 
bei Critikos redakcijas. Criti- 
koje man patarė kreiptis pas 
teisėją Rodriguez Ocampo.

* kuris persekioja rufijanus ir 
moterų pardavėjus. Iš teisėjo 
palociaus mane pasiuntė į pir
mą policijos nuovadą, o p. ži
delis nuėjo drauge, kaipo ver
tėjas. Man pareikalavus poli
cija pakvietė Jokūbaitį ir ki
tus jo tarnautojus tardymui, 
o bylą perdavė tribunolui.

“Taigi šiuomi aš persergs- 
čiu lietuvaites saugotis -Jokū
baičio ir jo bernų agencijos. 
nes jie gali kasžin ką padary
ti. Iš policijos mane lydėjo na
mo konsulato sekretorius B. 
Steponaitis ir mane įkalbinėjo, 
kad aš nutilčiau ir nesiskųs- 
čiau prieš -Jokūbaiti. Bet aš 
negaliu šį bjauru žygį taip pa
likti ir prašau lietuvių darbi
ninkų visuomenę ir organizaci
jas gelbėti musų sesutes nuo 
niekšų nagų. Saugokitės Jo
kūbaičio “įstaigos” ir jo “ge- 
rentes’ šundaktario šacikaus- 
ko, nes pakliuvus jų naguosna 
tenka daug ašarų išlieti ir am
žinai nukentėti.

“Prašau Pietų 
Naujienų paskelbti 
laišką. Esu silpna

kovoti prieš musų sesučių iš
naudotojus, o konsulatas, ma
tomai, eina drauge su jais, ir 
musu ašarų nepaiso.”

Šitą laišką rašo Monika 
Pavilionienė. Ji nuvažiavo 
Argentinon su savo vyru, ir 
tai pateko į “baltos vergi
jos” biznierių kilpas, o ką 
jau kalbėti apie jaunas mer
ginas, kurios nuvažiuoja 
pietų Amerikon vienos, ne-

Ateivės moterys yra gau
domos “gyvojo tavoro” pre
kybai netik Argentinoj, bet 
ir kitose pietų Amerikos ša
lyse. Štai, “Rygos Balsas” 
praneša, ką dabar latvių 
spaudai papasakojo pabė
gusi iš Brazilijos viena lat
vė. Sako:

“Rygoj, pavyzdžiui, pasiūlo 
tarnybą vaistinėj ir tada išve
ža neva tokiai pat tarnybai į 
Braziliją. Brazilijoj gyveni
mas yra kuoskurdžiausias. 
Miestuose begalinis ištvirki
mas. Ištisus kvartalus užima 
ištvirkavimo' namai, kur mo
terys klasta įviliojamos ir pri
verčiamos pasirašyti sutartis. 
Iš ten joms iškliūti beveik ne
galima. Mini atsitikimą, kur 

brolis 
sesers.

nuvažiavęs Į Braziliją 
vos neprarado savo 
Moterims ten vakarais ir prie
miesčiuose esą pavojinga net 
vaikščioti. Pasakotoja, važiuo
jant esą mačiusi garlaivy ne
maža mergaičių lietuvaičių, 
kurios esą. joms nežinant, nu
lemtos Į baltąsias verges.”

Mums gyvenant Jungti
nėse Valstijose, kur tokių 
dalykų negirdėti, sunku su
prasti, kodėl pietų Ameri
kos valdžios i tai nesikiša. 
Išrodo, kad tenai labai pa
laida tvarka. Tą galima 
spręsti ir iš to, kaip tenai 
šnekasi per laikraščius lie
tuviški “publicistai”. Jie iš
vadina “žmogžudžiais”, 
“arkliavagiais”, “bandi
tais”, ir visa tai praeina be 
jokių bylų. Todėl, matomai, 
ir moterų prekyba tenai 
taip išsiplatinus, kad val
džia nežiūri, kas ką daro.

Iš aukščiau paduoto Pa
vilionienės laiško matvt, 
kad ir Lietuvos konsulatas 
Argentinoje7 turi kažin ką 
bendrą su moterų šmugel- 
ninkais, jeigu jis juos taip 
užtaria.

iš-

Amerikos 
ši mano 
ir bejėgė

DĖL KO IŠTRĖMĖ 
VOLDEMARĄ?

Kauno komendantas 
grūdo Voldemarą iš Kauno
kaipo "pavojingą viešai 
tvarkai ir ramybei asmenį."

“Pavojingas 
kai ir ramybei", 
pavojingas tiems 
kurie dabar sėdi 
valdžios kedėse.

Atėję dabai- iš Lietuvos 
laikraščiai nušviečia jau li
tą padėtį, kurią tautininkai 
skaito sau pavojum. Pasiro
do, kad jų pačių partijoj 
Voldemaras pradėjo orga
nizuoti jiems opoziciją, ar
ba tiesiog skaldyt Smetonos 
kompaniją.

štai ką apie tai rašo “Lie
tuvos Žinios:"

“Dabartinė pozicija buvo už
simojus visas partijas išnai
kinti. o tik vieną tautininkų 
sąjungą palaikyti. Nors mes 
tekias jų intencijas vadinome 
Sizifo darbu, tačiau tautinin
kai i nieką neatsižvelgdami ė- 
jo savo keliu. Kaip ir reikėjo 
tikėti, kad tokis nenatūralūs, 
tikrąją padėti iškreipiantis, 
tiesiog neapgalvotas ir prak
tiškai neįmanomas darbas ne
gali susilaukti teigiamų vai
sių. Policijos knipeiiu ar Įsa
kymu negu suvienysi skirtin
gai galvojančius žmones.

“Musų visuomenėje jau yra 
Įvykęs gana aiškus pasiskirs
tymas Į keturias grupes: na
cionalistus, klerikalus, demo
kratus ir socialistus. Jeigu kas 
buvo galima daryti, tai tik su
laikyti šiose grupėse tolesni 
skirstymusi i dar mažesnes 
grupes, dažniausiai kieno nors 
tik asmeniškais sumetimais 
kuriamas.'’

Bet pasirodo, kad ir 
nuo to nelengva visuomenę 
apsaugot. Tiesa, valstiečiai

viešai tvar- 
, tai reiškia 

ponams, 
Lietuvos

turėdamos jokių draugu nei Įsu liaudininkais susivienijo 
užtarėjų? 'į vieną partiją, bet užtai

klerikalai suskilo į 3 sroves, 
o dabar pradėjo skilti ir 
tautininkai.

Taigi partijos Lietuvoje 
netik neišnyko, bet —

“Šiomis dienomis išėjo nau
jas savaitraštis vardu “Tau

tiškas kelias." Jame rašo prof. 
Voldemaras, šis naujas laik

raštis, nors nėra paskelbęs sa
vo programos, bet tikslai jo 
aiškus. Jis jau eina kitais ke
liais, jis opoziciškas dabarti
nei tautininkų vyriausybei.

“Jeigu mes atminsime, kad 
prof. Voldemaras savo laiku 
buvo žadėjęs kurti naują par
tiją iš tautininkų partijos 
griuvėsių, tai bus aišku, kad 
šio laikraščio uždavinys yra pa
rengti tai partijai dina. Ge
rai žinodami prof. Voldemaro 
santykius su kitais tautinin
kais, mes laikome, kad nors o- 
ficialus naujos partijos skili
mas nepaskelbtas, bet faktinai 
jau yra prasidėjęs.

“Mes nesame partijų prie
šai. kiek jos dirba rimtą dar
bą. Mes tik čia konstatuojame 
faktą, kad nauja partija, nors 
dar be pavadinimo, bet jau da
rosi tarpe tų. kurie manė vi
sas partijas varu panaikinti ir 
vieną partiją sudaryti."

Kaip rašėm pereitame 
“Keleivio” numery, tauti
ninkai buvusį savo “didvy
ri” Voldemarą ištrėmė ir jo 
laikrašti uždarė. Reiškia, 
jie bijojo, kad jis nesuskal
dytų jų partijos ir neišvers
tų jų iš valdžios.

Bet mes netikim. kad da
bar tautininkų viešpatavi
mas bus jau apsaugotas nuo 
“pavojaus viešai tvarkai ir 
ramybei.”

KODĖL SUOMIJOJ ĮSI
GALĖJO FAŠIZMAS.
Mes jau rašėme, kad dėl 

lappujiečių judėjimo Suo
mijoj reikia kaltinti bolševi
kus, nes niekas kitas, kaip 
tik bolševikai sudarė tenai 
tą padėtį, iš kurtos pakilo 
fašizmo slibinas.

Tą patį sako ir atėjęs! 
dabar iš Lietuvos “Social
demokratas”. Jis nurodo ir 
priežastis, dėl kurtų suo
miai nekenčia bolševikų. 
Štai jos:

“Suomiams, ilgus dešimtme
čius kovojusiems su rusų ca
rizmo letena, yra nepakenčia
ma visa tai. kas susiję su ruso 
vardu. 1917 m. pavasario re
voliucija davė ir Suomijai ne
priklausomybę. Buvo proga 
panaikinti suomių ir rusų tau
tinį antagonizmą. Bet tų pačių 
metų rudenio perversmas pa
kreipė Įvykius kiton pusėn. 
Siekdami tuojaus pat sudegin
ti revoliucinėj liepsnoj visą pa
sauli. bolševikai atvirai siekė 
sutramdyti Suomijos “buržu
azinę nepriklausomybę". Suo
miams vėl teko kovoti su Rusi
jos imperializmu, ši kartą ap
sivilkusiu raudoną komuniz
mo rūbą. Dabar buržuazijai 
nesunku buvo kiekvieną komu
nizmo pasireiškimą aiškinti, 
kaip raudonųjų imperialistų 
pastangas pagrobti sunkiai at
kovotą krašto nepriklausomy
bę. Savąjį komunistą padarė 
rusiško imperializmo agentu.”

Šita neapykanta ir buvo 
pagrindas, ant kurio susida
rė Suomių fašistų judėji
mas. Šiomis dienomis tūks
tančiai fašistų suvažiavo 
automobiliais į Suomijos so
stinę ir privertė prieš juos 
nusilenkti netik vyriausybę, 
bet ir parlamentą.

Kodėl gi Suomijos darbi
ninkai negalėjo fašistams 
pasipriešinti? Todėl,' kad 
komunistai Suomijos darbi
ninkus suskaldė ir demora
lizavo.

“Socialdemokratas” tei
singai pastebi, kad—

“štai pernai austrų fašistai 
(heimveriečiai) surengė nepa
lyginamai didesni žygi į Vie
ną. kad paspaudus parlamentą 
ir pakeitus sau tinkama pras
me konstituciją.

“Bet austrų galinga darbi-

*
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ninku klasė, komunistų nesu
skaldyta ir socialdemokratų 
vadovaujama, atsakė tokiom 
Įspūdingom ir reikšmingom 
savo jėgų demonstracijom, 
kad fašistams tenka paspau
sti uodegas ir nuslopinti savo 
žvėriškus apetitus.”

Suomijos darbininkai ne
galėjo to padalyt, ką pada
rė Austrijos, nes Suomijoj 
komunistai buvo jau sugrio
vę darbininkų vienybę. Suo
mijoj komunistai daugiau
sia dėjo savo pastangų tam, 
kad sumažinus socialde
mokratų intaką. Todėl jie 
tik koliojo ir šmeižė social
demokratus, o ne organiza
vo darbininkus kovai prieš 
fašizmą.

KOKIA1S “DIDVYRIAIS” 
PIEMENYS NORĖTŲ 

BŪT.
“Jaunoji Lietuva” išsiun

tinėjo Lietuvos jaunuoliams 
paklausimą, “į koki mirusi 
ar dar gyvenanti, asmenį 
norėtum būt panašus, ir ko
dėl?”

Daugiausia paklaustųjų 
atsakė, kad jie norėtų būt 
Vytautu “didžiuoju”; po 
Vytauto, daugiausia norėtų 
būt Voldemaru arba Napo
leonu.

Brooklyno “Vienybė” nu
siminus, kad vos tik 13 Lie
tuvos piemenų norėtų būt 
Šarkiu...

“Vienybei” rodosi, kad 
Šarkio vietoje norėtų būti 
visi ambicingi jaunuoliai.

Bet tokie žmonės, kaip 
Šarkis, nieko pasauliui ne
davė ir neduos. Pasauliui 
reikia ne kumštininkų, ku
rie vieni kitiems snukius 
daužo, bet mokytojų ir in
žinierių.

Daugiausia Lietuvos žmo- • ris pakliuvo ten Voldemaro 
‘______

prie Voldemaro. .
Voldemaras iš valdžios _ . _
spirtas, jo politika pripažinta duoti ir jo aukas paliuosuoti 

’ ’ iš kalėjimų.
“Juk kalėjimuose pusta 

nyksta daug jaunimo, ypač 
studentų. Visa aušrininkų— 
studentų organizacija, vyrai 
ir moterys, laikoma kalėji
muose. Nemaža provincijos 
žmonių po Tauragės sukili
mo, po tos nelemtos plečkai- 
tiados ir visokių provokaci
jų sudėti į kalėjimus. Kam 

rtas šiandien reikalinga, už 
; ką tuos žmones laikoma ka- 
į Įėjime? Leiskit žmonėms su- 
j grįžti į namus ir imtis nau- 
į dingo kraštui darbo.

“Bet tie ypatingi pergy
vento režimo teismai ne tik 
kad sukišo į kalėjimus jau
nuolius, bet jiems atėmė pi- 

! lietines ir visas kitas teises, 
i Tad paleidus iš kalėjimų 
• tiems piliečiams reikia ati- 
i taisyt ir šią skriaudą, reikia 
: grąžinti jiems ir visas teises. 
'Tai turi įvykti ne vien ant 
. popierio, bet ir gyvenime. 
Tiems piliečiams turi būti, 

įleista grįžti prie neteisingai 
i nutraukto darbo arba tarny
bos.

“Amnestijos reikalas yra 
didelis ir svarbus, nes amne
stija gali nuraminti kraštą. 
Amnestija turi būt ne kaž 
kokia malone, bet konsek- 

vyriausybė,, ventiška išeitimi iš susidariu-

niu buvo sukišta i kalėjimus laikais. Jau jei pakeistas re- 
’ \ Dabar gi žimas, tai iogingai einant

Voldemaras iš valdžios iš- reikia ir jo palikimą likvi-

Lietuvai kenksminga, todėl 
savaimi suprantama, kad ir 
tie žmonės, kuriuos jis su
grudo i kalėjimus kaip savo 
politikos priešininkams, da
bar turi būt paliuosuoti.

Šituo klausimu “Lietuvos 
Žinios” jau prabilo viešai. 
Jos sako:

“Jau nuo kurio laiko mu- 
isų krašto gyvenimas pasuko 
į ramesnį kelią. Mes atmena
me, kad dar prieš metus val
džios viršūnėje kažkokia y- 
patinga nuotaika viešpatavo. 
Tuomet Lietuvoje buvo jau
čiama. kad kaž kas krašto 
gyvenimą drumstė.

“Viršūnių buvo pasirink
tas pavojingas kelias. Nebū
tiems pavojams prašalinti ir 
save nuraminti, buvo pasi
rinkta gana žiaurus budai 
valdyti. Karo lauko teismai 
tapo lyg ir ’normališkais’ 
teismais. Pasirodė nauji įsta
tymai pritaikyti momentai. 
‘Plečkaičio įstatymas’ davė 
progos kiekvieną įtartą pi
lietį karo lauko teismui ati
duoti. Kai kurių studentų or
ganizacijų ir opozicinių gru
pių žmonės Įtarti nepalanku
mu režimui buvo suimami ir 
karo lauko teismo teisiami.

“Dabartinė 
matyti, nėra linkusi tokį re- sios padėties. Jei likviduoja- 
žimą tęsti toliau. Todėl ko-; mas netikęs režimas, tai ir jo 
kia yra prasmė laikyti kalė- aukoms turi būt suteikta lai- 
jime piliečius ir jaunimą, ku- svė ir grąžintos teisės.”

Mokslo žinios.
Tik pagalvokit, kokia bu

tų nauda Lietuvai, jeigu vi
si jos gyventojai liktų to
kiais “didvyriais”, kaip Šar
kis. Voldemaras ar Vytau
tas? Kas tada sodintų bul
ves. kas kiaules ganytų? Vi
si “didvyriai” išstiptų ba
du.
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Mėgins GoirŠtromą pakinkyt 
darban.

GolfŠtromu vadinasi šilta 
jūrių, sęovė, kuri prasideda 
iš Meksikos įlankos. Kubie
tis prof. George? Glaudė iš
skaičiavo, kad apartnį Golf- 
štoromo siuogsnį galima pa
kinkyti darban elektrai ga
minti. Tuo tikslu jisai deda 
į jūres dideles plieno tūbas, 
kurios tarnaus kaip ir tune
lis karštam vandeniui iš 
gelmių traukti. Jau 1,200 pė
dų tokio tunelio esą įdėta., 
Tūbos tam tikslui yra daro
mos Jungtinėse Valstijose.

negalėjo suprasti daugybės 
naujų moteriškų drapanų 
pavadinimų. Visokie “bra- 
žyrai”, “linžerijos” ir da ki
tokie vardai šitam teisėjui 
pirma nebuvo žinomi. Todėl 
jis susimaišęs ir pasakė teis
me: “Kokiems galams visos 
šitos drapanos moterims rei
kalingos?”

Bet šis klausimas nėra 
naujas. Antropologai ir psi- 

; choanalistai senai jau tą 
klausimą kėlė ir vis kitaip jį 
atsakydavo. Vieni yra tos 
nuomonės, kad taip rfloterys, 
taip ir vyrai drapanas dėvi 
kad apsisaugojus nuo oro 
aštrumų. Kiti mano, kad 
drapanos yra nešiojamos iš 
sarmatos, o da kiti, kad pa
sipuošimo tikslais.

Tufts kolegijos neurolo
gas Myerson nesutinka su 
tais, kurie mano, jog mote
rys dėvi drapanas iš kuklu
mo, sarmatydamos parodyti 
savo nuogą kūną. Sarmata 
nėra prigimtas moterims da
lykas, jis sako. Jos nesisar- 
matija. Didis Anglijos rašy
tojas ir galvočius George 
Bernard Shaw sako, jog mo
terys puošiasi vien dėlto, 
kad greičiau galėtų patrau
kti vyrus, arba, kaip anglai 
sako — sex appeal. Tas sex 
appeal aukščiausio laipsnio 
buvo pasiekęs karalienės 
Viktorijos laikais, kada mo
terys stačiai išsikimšdavo, 
kaip kokie rakandai.

■-

VOLDEMARAS NORĖJO 
PABĖGTL

Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad perei
tą sąvaitę buvusis Lietuvos
diktatorėms kėsinosi bėgti iš j Augins beždžiones mokslo 
savo trėmimo vietos. Jis iš- ‘ tikslam*,
ėjęs miškan pasivaikščiot ir į Nelabai senai Rockefelle- 
tuojaus prie jo privažiavęs ris paaukojo §500,000 nu- 
ir sustojęs automobilius. Iš pirkimui Floridoj 200 akrų 
to matyt, kad bėgimo pla-: " 
nas buvo jau iš kalno pa- Į 
ruoštas.

Voldemaras bandęs tuo
jaus automobiliun isėst, bet 
sargas jį sulaikęs. Sąrišy su 
šituo įvykiu buvę areštuoti 
8 žmonės, turbut tie, ką no
rėjo padėti jam bėgti.

Pirma Voldemaras galė
jęs Platelių dvare (netoli 
Kretingos) vaikščiot liuo
sai. Dabar gi jis esąs padė
tas po stipria apsauga ir net 
laikraščių reporteriai prie 
jo neprileidžiami.

Kvailiausia padėtis 'da
bar yra Brooklyno “Vieny
bės”. Ji nežino, kuriuos fa
šistus remti 
su jo “vilkais”, ar Smetoną 
su jo leitenantais?

1

i

Voldemarą

Pasauli valdo vyrai, o vy
rus—moterys.

Tingėjimas badą atveda.
K. K.

Buk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

O. S. Mar.

. _ -.t

žemės, kur bus įtaisytas bež
džionių ūkis mokslo tiks
lams. Beždžionės tenai bus 
auginamos tiktai taip vadi
namų antropoidų veislės, tai 
yra tos, kurios yra žmogui 
giminingos. Tenai bus studi
juojami jų papročiai, jų sa
vitarpiniai santikiai ir psi- 
cho-biologiniai reiškiniai. 
Visi šitie dalykai paskui bus 
lyginami su žmonių gyveni
mu, kad aiškiai įsitikinus, ar 
yra kiek bendrų žymių tarp 
šitų beždžionių ir žmonių 
apsiėjimų, ar ne. Šitam dar
bui vadovauja sudarytas iš 
žymesnių Amerikos moksli
ninkų komitetas, kurin inei- 
na Princetono universiteto 
prof. Conklin, Rockefellerio 
instituto prof. Theobald, 
Chicagos universiteto d-ras 
Wells ir visa eilė kitų.

Kodėl motery* dėvi 
drapanas?

Laikraščiuose vėl pajudin
tas klausimas: “Kodėl mo
terys dėvi drapanas?” Šį 
kartą progos tam davė vie
nas teisėjas Anglijoj, kuris

“NIGERIU” TEATRAS 
KAUNE.

Kaunan buvo atvažiavęs 
iš Paryžiaus juodveidžių te
atras, kuris suvaidino tenai 
40 scenų operą “Zitą.” Iš 
Kauno juodveidžiai išvyko 
Rygon, o iš tenai važiuos 
Talinan, Helsinkin ir pas
kui Stokholman. Jie vežasi 
su savim ir visas reikalingas 
jiems dekoracijas.
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WATERBURY, CONN. pie A.L.D.L.D. Nespėjo, na- kauskas, 
Plikių choro piknikas.

Liepos 13 d. vietos komu
nistai, geriau sakant, plikių 
“Vilijos” choras, buvo su
rengęs “didelį” pikniką 
raudonajam parke. Gaila, 
niekas neatsilankė, išsky
rus būrelį kūdikių, kur ie bė
giojo ir žaidė po ruzgynus. 
Taipgi nesimatė ten nei pli
kių choro. Neskambėjo nei 
tos raudonos dainos: “Ru
sija, Tėvyne Musų”. “Vel
niai žino, kur ta publika 
dingo”—pasakė vienas ma
skvietis i mane. Well, juk 
“minios eina su jumis”... 
Tai kurgi dabar jos dingo? 
O komisaras Pruseika rėkė 
per savo gazietą, kad “au
kų, aukų ir aukų”. Dei ko
vos su “sccialfašistais”! 
Už SLA. milijoną dolerių! 
Dabar toji melžama karvu
tė, publika, ėmė ir atsuko 
savo užpakalį musų Mas
kvos vierniems parapijo- 
nams. Komunistiškos da
vatkos buvo tinkamai prisi
rengę “pasitikti” busimą 
publiką ir palengvinti ki- 
šenius. Man įėjus su drau
gu, tuojau apspito maskvie
tės su skarbonkoms kaulin- 
damos aukų “dėl darbinin
kų reikalų.” Sakau, kvoterį 
turėjau ir tą atidaviau už į- 
žangą. Daugiau neturiu, nes 
nedirbu. O ji, su paniekini
mu atsakė man: “Matyt, 
kad socialfašistas esi. šni-

J? •pas.
Reikia pastebėti, kad 

darbininkams tie gaivalai 
jau perdaug insibrydo su sa
vo “darbininkiškais reika
lais”. Nueini ant jų kokio 
nors parengimo, tai tuojau 
tave ir apspinta visokio 
plauko, sveiki kunu, bet ap- 
nuodintu protu ubagai kau
lindami pinigų dėl kelių tin
ginių, kurie nenori fyziško 
darbo dirbti. Ten Buvęs.

, A. Valevičius, J. 
Valevičius, J. Bacevičius, J. 

rim, salėj pasirodė detekty- j Skaisgiris, N. Skaisgirienė, 
vai ir pareikalavo perimto? A. Bacevičius, Pranas Ka- 
“Draugas” Sliekas ėmė aiš- valiauskas ir A. Balčiaus- 
kinti, kad M. D. svetainėje kas. Po 50 centt^J. Zube, J. 
rengdami prakalbas jie nie
kad permito neima. Vie
nok, detektyvai liepė išsis
kirstyti ir publika išvaikš
čiojo.

Liepos 23, North Siden. 
Gerai, važiuoju ir ten, nes 
noriu žinoti ką Pruseika 
kalbės. Nustebau išgirdęs, 
kad Pruseika, žodis žodin, 
pakartojo ką “Laisvė” ar 
“Vilnis” rašė. Purvino Ge
gužį, Vitaitį, Bagočių ir vi
sus tuos, kurie, anot jo, Ge
gužio mašiną palaiko. Gy
rėsi, kad tik jie bedarbę 
prašalins, SLA. sutvarkys, 
tik duokit dolerių kuodau- 
giausiai, nes reikia provotis 
ir SLA. užvaldyti. Daugu
ma prašė balso, bet nei vie
nam nedavė. Nepaskelbė 
nei kiek dolerių surinko. 
Matėsi, kad nedaug jų su
žvejojo.

bagas, pradėt kalbėti, žiu- 
I

Janašonis, A. Tamkutonis, 
A. Baubiis ir Ig. Sprogis.

DETROIT, MICH.
Politinis judėjimas.

Pereitam “Keleivio”

J. - Virbickas.

HAMMOND, IND. 
Padėka už aukas.

Tūlas laikas Hammondo 
lietuviai sudėjo apšvietos 
reikalams pinigų ir pasiuntė 
juos į Lietuvą statomai te
nai Skubrių mokyklai. Da
bar nuo tos mokyklos sta
tymo komiteto atėjo ham- 
mondiečiams šitoks laiškas:

“Šiandien yra plačiai įsi
galėjęs paprotys rinkti Įvai
riems geriems tikslams au
kas: tai knygynui, tai vė
liavai, tai kuriam nors ki
tam visuomeniškam daiktui 
įsigyti ar sutaisyti. Tačiau 

Į tuos gerus tikslus įsigilinę, 
pamatysime, kad ne visi jie 
vienodai reikšmingi visuo
menei. Visi gerai žinome, 
kad krašto gerovė priklauso 
nuo vietos kultūros ir jau
nuomenės išsiauklėjime. 
Auklėjimosi ir mokymosi į- 
staiga yra mokykla. Kokia 
mokykla, tokia visuomenė 
ir tokia krašto būklė.

“Musų kraštas (Lietuva), 
ilgai nešęs svetimą jungą ir 
dabar atsikėlęs iš tų vergi
jos griuvėsių, nesuspėja ir 
neturi tiek jėgų, kad galėtų 
taip greitai pastatyti mo
kyklas, lygias laisvai gyve
nusių arba senai išsiliuosa- 
vusių iš tokios, vergijos 
(kaip Lietuva) valstybių. 
Todėl 
vietos 
mokykla susirūpinti, 
musų rupesnį greitai paste
bėjo gerb. Juozo Maksvy
čio paskatinti broliai Ame
rikos lietuviai. Juozas Mak
svytis, grįždamas Ameri
kon, padėjo kertinį akmenį 
musų mokyklai—50 lt. Be 
to jis gyvendamas Ameri
koje nesigailėjo žygių musų 
mokyklos statymui aukų 
rinkime. Šiandien stebėtis 
tik reikia, kad musų gerbia
mas Juozas Maksvytis surin
kęs iš brolių amerikiečių 
350 litų rengia mus mokyk
lai pamatus.

“Už aukas, jų rinkėjui ir 
aukotojams, širdingai dė- 

Matysim rugpiučio 10-tą į ko jame.
dieną.

Pruseikai “spyčiai” 
nesiseka.

Po Pittsburghą ir apielin- 
kes pasipylė plakatėliai,' Apart “padėkoj” minimų 
kad Pruseika terlios Pitts- aukų, dar surinkta $40, ku- 
burghą ir kalbės apie SLA. rie pasiųsti Lietuvon mo- 
Kadangi aš savo akimis ma- kyklos iždininko J. Dailidės 
čiau komunistų baubimą ir vardu.
smurtą C’nicagos seime, tai čia yra aukavusių sąra- 
norėjosi išgirsti ir Pruseikos šas: po $5 aukavo: P. Ka- 
kalbos. valiauskas ir M. Skrinskis.

Liepos 22 dieną ateinu Po $4.50 — J. Maksvytis ir 
L. M. D. svetainėn, žiuriau, K. Beduonis. Po $3 — M. 
bolševikėlių iš visos apielin Bacevičius ir K. Pelenius, 
kės suvažiavę, bet su mumi, Po $2 — A. Aleksa, J. Le- 
keliais tautininkais, pris- bezinskas, A. Čepaitis ir J. 
kaitoma apie 15 žmonių. Čepaitis. Po $1 — J. Rugie- 
Pruseika pradėjo kalbą a- nius, A. Sudaitis, J. Kuli-

PITTSBURGH, PA.
Vincą ir Gansonas.

Paviešėję Chicagoj, Vin
cą su Gansonu lankėsi Pitts- 
burghe. Čia Vincai rengia
mos 10 rugpiučio kumšty
nės su Ev/altu, taigi svečiai 
norėjo sužinoti kaip visas 
darbas eina. Iš pasikalbė
jimo su svečiais patvrėm, 
kad, anot pono Gansono, 
per metus laiko jis Vinčos 
vardą pastatys pirmose ei
lėse. Gansonas sako: “Vin
cą turi kumštį, o aš turiu pa
tyrimą. Buckley geras ma- 
nedžeris. bet jis neturi lai
ko. Jis labai užimtas su 
Šarkiu. Per vasarą, sako, 
pasirodysim lietuvių tarpe, 
o rudenį pradėsim rodytis 
amerikonų tarpe su įžy
miais kumštininkais.” Į 
Pittsburghą mano atvykti 7 
rugpiučio, nes nori prieš 
kumštynes pailsėt ir pama
tyt Pittsburgho kalnus.

Teko patirti, kad ir musų 
Aleliunas mano išbandyti 
savo kumštį su Vinča. Sako 
Vinča jam atrodo labai lai
butis, bet pirma, girdi, te
gul su Ewaltu pabandys. E- 
waltas gana gerai pasižy
mėjęs kumštininkas.

nu
mery buvo rašyta, kad visas 
Detroito miestas juda ir 
rengiasi versti valdžią. Gy
ventojų balsavimas įvyko ir 
jo rezultatai toki: už atšau
kimą balsavo 120,863. Prieš 
atšaukimą, t. y. už paliki
mą senos valdžios, balsa
vo 89,907. Tokiu budu, rug
pjūčio mėnesį įvyks nauji 
majoro rinkimai.

Šitas judėjimas neapsiėjo 
be kraujo. Taip viename 
viešbutyje užmuštas Jerry 
Bucklev. Tai bus politikie
rių darbas, nes jis kasdien 
nuo 5 valandos, per radio 
varė agitaciją prieš nuvers
tąją valdybą. Jam senai 
grasino ir reikalavo mesti 
kalbėjus. Buckley buvo kiek 
radikališkesnis žmogus. Pa
skutiniu laiku jis laikėsi be
šališkai ir kalbėjo ir už nu
verstą majorą, ir už Recall 
(majoro oponentą).

Detroito Buckley buvo to- 
kis tipas kaip Patsville, Pa. 
Can Foley. Tas irgi kalba 
visiems ir kalba taip, kad 
visom pusėm patiktų (kiti 
laikraščiai sakė, kad Jeny 
Buckley buvęs raketens po
litikierius, kurį gengsteriai 
nušovė už tai, kad neišgalė
jo mokėti jam kyšių. Red.)

Detroito valymas.
Ligi 25 liepos suimta 97 

įtariami 
pos 28, 
cininkų, ginkluotų kulko
svaidžiais ir ašarinėm gra
natom, apsupo Grosse Point 
ir po dviejų valandų suėmė 
penkis vyrus, kaipo Įtaria
mus žmogžudžius. Čia 
rasta stambus amunicijos ir 
ginklų sandėlis.

Valstybės 'gubernatorius 
Green paskelbė, kad mies- 
ste turi būt išnaikinti pik
tadarybių lizdai ir patys 
piktadariai. Jei ko, miestą 
gali užvaldyti kariuomenė.

F. Lavinskas.

v.

piktadariai. Lie- 
šešešaešimt poli-

I

I

iš tokios, vergijos

čia ir tenka mums, 
gyventojams, savo

Tą

į “Skubrių (Akėčių) pra- 
' džios mokyklos Statymo
Komitetas: Lebedinskas,

I Aleksa, T. Dailidė.
i

JOHANNESBURG, 
AFRIKA.

Iš lietuvių gyvenimo
Ir čia, Pietų Afrikoj, yra 

lietuvių būrelis. Sausio mė
nesi pas mus atvažiavo kun. 
Janilionis. Pasitikom jį gra
žiai, nes tai pirmas, galima 
sakyti, lietuvis inteligentas 
Pietų Afrikoj. Čia jis išbuvo 
du mėnesiu ir kovo 16 išvy
ko i Braziliją. (Kun. Jani
lionis dabar yra Argentino
je, Buenos Aires. Čia jis už
griebė “Pietų Amerikos 
Naujienas”, susidėjo su spe
kuliantais ir tveria lietuvių 
parapiją. Išrodo, kad Ar
gentinoj biznis jam eina ge
rai. Pietų Afrikoj, matyti, 
lietuvių dar nedaugiausia, 
tai ir biznio kunigėliui ne
buvo. Red.).

Kovo 9 lietuviai surengė 
koncertą. Atsilankė daug ir 
svetimtaučių. Koncerte kal
bėjo kun. Janilionis, paskui 
lietuvaitės padainavo “Sau
lutė raudona” ir paskui mu
zika užgriežė Lietuvos kai
mo polką. Visi gražiai link
sminosi, o kitataučiai labai 
gėrėjosi lietuvių šokiais ir 
vis klausinėjo kuomet mes 
manom vėl tokį vakarą su
rengti. Tai tur būt pirmu 
kartu čia skambėjo lietuvi
ška daina ir muzika.

Dabar, sulaukėm Lietuvos 
konsulo p. Račkausko. Jis 
ansigvveno mieste Keep- 
town. Birželio 8 jis atlankė 
Johannesburprą. Ta proga, 
mes vėl surengėm koncertą,

birželio 14 d., bet lietuvių J 
susirinko labai mažai. Čia1 
turbut sukliudė šaltas oras 
ar kas kitas. Konsulas pasa
kė gražią prakalbą. Matosi,, 
kad žmogus doras ir išmin
tingas.

Pas mus yra ir žydų iš 
Lietuvos. Į parengimus atei
na ir jie. Vienas dalykas, 
lietuviams daro gėdą dvi 
moterys, kurios viešai nesi
laiko doros taisyklių. Rei
kėtų joms susitvarkyti, nes 
kitaip mes priversti busim 
paskelbti jų pavardes ir jas 
boikotuoti.

1

į
P. Prosaite. i

NAUJAS LIETUVIS 
DAKTARAS

PASTABOS
Keisti žmonės.

Jau kelis kartus skaičiau 
laikraščiuose tokį atsišauki
mą: “Padarykite lietuvių ra
šytoją garsų!” Na, kaip jį 
padarysi “garsum”, jei jis 
negarsus? Sušukti galėčiau 
ir aš: “padarykit mane geni
jum”. Bet argi mane padarys 
tokiu, jei aš “smertelnas” 
žmogus.

Kalba čia eina apie vieną 
rašytoją Lietuvoje. Tūlas 
liaudies mokytojas ragina 
Amerikos lietuvius padėti 
tam rašytojui pinigais, nes

i jis neturi nei fontaninės 
. plunksnos, nei rašomojo sta- 
; lo, nei geros popieros. Kad 
taip yra—aš tikiu. Bet., pra
eitis rodo, kad labai retas, 
gal nei vienas, net ir geresnis 
rašytojas, neturėjo salionų, 
kabinetų ir tt. Musų jaunas 
miręs poetas Steponaitis 
daugiausia eilių parašė miš
ke ant kelmo. Ten rašė ne 
dėl to, kad miške įkvėpimas 
pagauna, bet kad neturėjo 
kur geriau.

Aš jau nuo 1915 metų šį tą 
peckioju. Tėviškėj buvau 
prisitaisęs svirne dvi lentas 
kaipo stalą, ir ten rašydavau. 
Besimokydamas irgi tą patį 
darydavau. Man būdavo 
smagu pasišalint nuo gyveni
mo, pasišalint iš tų sienų, 
likti vienam, svajoti ir kurti.

Aš abejoju ar rašytojai, 
ypač poetai, gali ką nors 
sukurti modemiškai įtaisy
tuose kabinetuose.

šiomis dienomis pasekmin
gai išlaikė Massachusetts vals
tijos kvotimus lietuvis gydyto
jas. Dr. Povilas A. Oskar. ir ga
vo leidimą praktikuoti šioje val
stijoje.

Daktaras Oskar gimęs ir 
augęs Lawrence. Mass. ir yra 
nusistatęs dirbti lietuviu tarpe. 
Dėl prisirišimo prie mokslo ji
sai pirmiau negalėjo aktyviai 
dalyvauti lietuvių tarpe, bet už 
tai dabar mano stoti lietuvių 
darbuotojų eilėsna.

Jisai baigė St. Johns Prepa- 
raiory School 1920 metais. Ta
da įstojo Į Massachusetts Col- 
lege of Pharmacy. kurią baigė 
1923 metais su Ph. G. laipsniu. 
Toliau tęsdamas mokslą Įstojo 
i Middiesex College of Medici- 
ne and Surgery. kurią baigė 
1929 m. su medicinos daktaro 
laipsniu.

Pereitais metais jis praktika
vo St. John Ligoninėje. Lowell, 
Mass. Dabar mano atidaryti o- 
fisą Lavvrence, Mass.

Daktaras Oskar yra neturtin
gų tėvų sūnūs. Eidamas moks- j ^etar^ 
lūs. atliekamu laiku dirbo vais- j g ]a varoma ne koki ten 
tmeje. kur u Urbdavo sau ant | mili^onierių pinigais, bet iš 
mokslo. Per didį vargą pasmkęa, nesuJsipratuĮ4 darbininku 
savo gyvenimo tikslą, dabar ; išviljo^is doleriais. Toki 

i darbininkų išnaudojimą ga
ili daryti tik komunistai.

G. Ž.

Nepateisinamas pinigų 
eikvojimas.

Laikraščiai praneša 
bolševikų bylą prieš 
teismas jau ir trečiu kartu 
svarstė. Šį kartą bolševikų 
advokatai patys pirmieji pa
prašė bylą atidėti dar 30 die
nų. S.L.A. advokatai prieš 
tai užprotestavo ir bylą tei
sėjas atidėjo tik 10 dienų.

Vieno laikraščio surinkto
mis žiniomis, komunistams 
viena ataka Chicagoj kaina
vusi $18,000. Na, o kiek jie 
išmetė pinigų tris kartus sto
dami į teismą? Ir kiek dar 
kartų jie stos ir kiek dar iš
mes? Žinom visi, kad advo- 

Į katai nei žingsnio už dyką 
į nežengs, nei žodžio už dyką
t

pilnai pasiruošęs stoja Į musų 
darbuotojų eiles. Tai yra pagir
tinas nusistatymas, nes moks
leivių Įtraukimas i visuomenės 
darbą dažnai atitraukia juos 
nuo mokslo ir jie nepajiegia 
tinkamai prisiruošti rimtam gy
venimo darbui.

i
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PARAKO IŠRADIMAS
Parako išradėju yra skai

tomas vienuolis Bertoldas 
Švarcas, kurs tą atradimą, 
kaip pasakojama, padaręs 
visai netikėtai. Kaitą trynęs 
jis piestelėj salietros, sieros 
ir anglies mišinį, greičiausiai 
norėdamas atrasti paslaptin
gąjį akmenį, kurs vislią ga
lėtų paversti auksu ir kurio 
ieškojo visi viduriniųjų am
žių alchimikai. Netikėtai į 
piestelę įkritusi kibirkštis ir 
mišinys sprogęs. Susidomė
jęs tuo, Švarcas ėmė arčiau 
tyrinėti tokio mišinio ypa
tybes—ir padirbęs tuo budu 
pirmąjį šaunamą paraką. 
Tai buvo 
pradžioj. Tačiau Bertoldas 
Švarcas, kurs taip pat yra 
laikomas ir patrankos išra
dėju ir kuriam yra pastaty
tas paminklas Breisgavo 
Freiburge, nebuvo vis dėlto 
pirmasis parako išradėjas. 
Paraką, mažiausiai kelis 
šimtus metų anksčiau, jau ži
nojo kiniečiai, tik su tuo 
skirtumu, kad “nekultūrin
gieji” kiniečiai paraką nau
dojo tik iškilmėse pagražin
ti, leisdami raketas ir feier- 
verkus, o “kultūringieji” 
krikščionys iš pat pirmos 
dienos pritaikė savo atradi
mą žmonėms žudyti...

14-tojo amžiaus

kurs taip pat yra

GYVULIŲ GREITUMAS.
Vienas Amerikos mokslo 

laikraštis paduodažinių apie
kad iva*r’U gyvulių ir paukščių 

q t a greitumą. Iš keturkojų gy-

Havanos viešbuty. Kubo
je, apiplėštas buvusis Mek
sikos prezidentas Gili, 
io atimta $4,500.

KANADOS LIETUVIAI
W1NNIPEG, CANADA. 
Žuvo lietuvi* bedarbis, 

kitas sužeistas.
Birželio 26 dieną ties Sa-

Iš

lietuvis, Radzevičius, bet 
jis sėdėjo paskutiniame va
gone, todėl išliko sveikas.

Visi trys jie buvo bedar- 
skatanu įvyko nelaimė ant;kįaį ir važiavo prekių trau- 
gelžkelio. Devyni prekių ^ini.u v„\en° mi.es^° 1 kdĄ 
vagonai nušoko nuo bėgiu ir i darbo Jieskodami. Radzevi- 
apvirto. šitoj nelaimėj tapo C1US sugnzo dabar I Wmm- 
užmuštas ant vietos Kazys niekur darbo negavęs.
Sadauskas, lietuvis bedar- Gi jo draugui Sadausku) 
bis, kilęs iš Rumšiškių vals- ’ d^Jx> Įa« nereikės daugiau 
čiaus, Užtakių kaimo, Kau-. Jjeskoti. Be abejonės yra li
no apskričio. Be to da šitoj! daugiau lietuvių bedarbių 
nelaimėj buvo sunkiai su- į ™vę pne panašių aplinky- 

— - - - bių, tik ne visi jie žinomi.
Lai būna jiems lengva 

ilsėtis naujos “tėvynės” že
mėj.

“Keleivio” skaitytojas.

žeistas Petras Valozas, ki
lęs iš tos pat vietos kaip ir 
Sadauskas.

Užmuštas Sadauskas bu
vo palaidotas Saskatuno 
kapinėse, o sužeistas Valo
zas patalpintas Saskatuno 
ligoninėj.

Kartu su jais važiavo tuo 
pačiu traukiniu ir trečias

Pasiryžimas yra pažymys 
tikslui atsiekti; pasiryžimas 
pareina nuo valios tvirtumo; 
pasiryžęs atsieksi. K. K.

Hondūro respublikos e- 
žere nuskendo laivas ir kar
tu su juo žuvo 56 maišai 
laiškų iš Jungtinių Valsti

jų.

Totorių respublikos gal
va tapo išrinktas angliaka
sys Abramovas. Totorių re
spublika priklauso prie So
vietų Sąjungos. Vyriausis 
jos miestas—Kazanė.

Šių metų derlius Austra
lijoj davė 126,477,000 buše
lių kviečių.

Teisybė Ar Plet 
kos?

Worcestery žmonės kal
ba, kad komunistai planuo
ja uždaryti Brooklyne savo 
organą, o leisti tik vieną 
“Vilnį”. Tuo budu jie tiki
si sutaupyt pinigų, kurie 
jiems reikalingi propagan
dai prieš SLA.

Artistas Babravičius da
bar atsisako važiuoti dai
nuoti, jeigu koncerto rengė
jai neapmoka kelionės jam 
ir jo žmonai.

vulių yra greičiausia dyku
mų stirna, kuri per valandą 
gali nubėgti 60 mylių. Po 
jos eina lenktynių arklys, 
anglų veislės, galįs nubėgti 
per valandą 55 mylias. Tiek 
pat nubėgo ir šunes vijikai. 
Žirafa per valandą daro 33 
mylias, šiaurės elnias— 31 
mylią. Iš paukščių pirmą vie
tą greitumo atžvilgiu užima 
vadinamoji girinė kregždė 
(juoda., ilgais siaurais spar
nais), kuri per valandą ga
li nulėkti 189 mylias, saka
las—167 mylias, pašto ba
landis—112 mylių, Strausas, 
jei jis bėgdamas pasigelbsti 
sparnais, gali per valandą 
nubėgti 67 mylias, vadina
si, yra greitesnis už dykumų 
stirną. Patys lėčiausi gyviai 
yra straigės—jos beveik vi
sai nejuda iš vietos.

Žinios sako, kad Lenki
jos seimas noris išleisti pri
verstino maudymosi Įstaty
mą. Išrodo, kad liuosu noru 
prošepanai nenori maudy
tis.

Sovietų atstovas Pary
žiuje, tovariščas Maksimo- 
vas, atsisakė 'grįžti Mas
kvon. Tai padarė jau 250 
bolševikų diplomatų, atsi
sakiusių grįžti Rusijon.

Vermonto valstijoj tūlas 
William Picket buvo nutei
stas 654 dienom kalėjimo 
užtai, kad sugavo ir nepa
leido 60 mažų upėtakų 
(trautų).

Amerikos laikraščiuose 
pasirodė žinių, kad Sovietų 
Rusija yra užsibrėžus išla
vinti 17,000,000 vyrų karo 
reikalams. Tuo pačiu laiku 
busią gaminami vėliausio 
išradimo ginklai. Tam dar
bui esą skiriama 130,000,- 
000 rublių.

Argentinos valdžia liepė 
savo Atstovybei Washing- 
tone užmokėti Wall stryto 
bankininkui Morganui $1,- 
600,000 už gavimą jai pa
skalos užsienyje.

Sakoma, kad laike pral. 
Olšausko bylos teisme išėjo 
į aikštę, kad rinkdamas a- 
nais metais Amerikoje au
kas katalikiškai “Saulei” 
šitas dūšių ganytojas New 
Yorke pasikvietė į hotelį 
porą panelių, kurios kašta
vo jam $2,000. Paneles pri
statęs jam tūlas žydas.

“Vienybės” redaktorius 
p. Valaitis apsiverkęs, kaip 
mažas vaikas, kada išgir
dęs, jog Voldemaras iš
tremtas.

žinomi Lietuvos krikde
mų vadai, kun. Purickis 
(pagarsėjęs sacharinšči-
kas) ir kun. Krupavičius 
(su barzda), sutinka įkurti 
Lietuvoj nepriklausomą ka
talikų bažnyčią ir būt jos 
vyskupais, tik nori, kad 
“nezaliežnikai” sudėtų pa
kankamai pinigų šitą biznį 
pradėti. Visgirdą.

WORCESTER, MASS. 
Senu žmonių Prieglaudos Drau

gija. rengia Pikniką.
Worcesterio lietuviai pradėjo 

gerą darbą dėl seneliu Prieglau
dos. Yra patirta, kad Draugija 
tuojaus nupirks gerą farma ir 
pradės priimt senelius i Prie
glaudą. Nedėlioję. 10 d. rugpiu- 
čio. minėta dr-ja rengia gražų 
Pikniką. Bramanville, prie 
Singletarv ežero. Komitetas 
kviečia visus Worcesterio ir 
apielinkės lietuvius atsilankyt į 
pirmą šios draugijos pikniką ir 
apžiūrėti vietą ar tinkama dėl 
senelių namo. A. Serbentas.

*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpOOOI

PASKUTINE

Eblmrnja Į Lietavą
RUGPIUČIO 16, 1930

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

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

J. SEKYS,
226 Park SU Hartford, Conn 

Tel. 6-1036
<000080000000000000000—



už-

vis-

vaiską, o medalių niekas 
neduoda ir gana.

—Tai tuščias daiktas, tė
ve, tie medaliai. Rimti žmo
nės tų' niekučių nemyli ir 
jais nesipuošia.

—Nausa, Maike: čia tai 
jau negerai kalbi. Prie rus- 
kio, būdavo, jei turi meda
lį. tai gauni ir žalavonę ar
ba pensiją. Aš mislinu, kad 
ir Lietuvos načalstva taip 
daro.

—Gal ir daro, tėve: bet 
juk tai negerai. Medaliais 
jie apdovanojo tik savo išti
kimus pritarėjus. Taigi tik 
tokiems ir pensiją moka. 
Tuo tarpu pinigus renka iš 
visų piliečių. Antra vertus. 
Lietuva neturtinga šalis. 
Pinigų iš surinktų mokes-

—Alo, Maike! Tu taip 
skubinies, kad ir manęs ne
matai.

—O. gerą rytą, tėve! Tei
sybė. aš šiandien labai 
imtas.

—Dac olrait, Maike, 
tiek pašnekėkim biskk

—Truputį galim, tėve. O 
kas nauja pas tave?

—Bėdų galai. Maike. Mu
sų tėvynėj*” Lietuvoj, nėra 
parėtko ir gana. Aš mieli
nu. kad ir tenai cicilistai už- 
ponavojo.

—Et, kad jau tu. tėve, ir 
kalbi... pusiau lietuviškai. 
Reik sakyti ne “užponavo- 
jo”, bet insigalėjo.

—Olrait, Maike, tegul 
bus taip kaip tu sakai. Bet 
aš mislinu. kari man ant 
senatvės gali dar tekti su čių neužtenka ir todėl jau 
savo vyčių vaisku apsilan- baigia kirsti ir parduoti mi- 
kyti Lietuvoj ir investi gerą i ’ 
parėtką. Vakar užėjau pas 
zakristijoną, tai žinai, ką 
jis man pasakė?

—O ką?
—7 Sako, razumniausi Lie

tuvoj žmogų. Voldemarą, ė- 
mė ir išvarė iš Kauno ant 
poselenijos. Na, kur tai gir
dėta. Maike, kad tokį auk
štą žmogų taip išnevožytų?

—Tu vadini jį aukštu 
žmogum. .Jis ir pats taip a- 
pie save mano. Bet demok
ratiškose šalyse visi gyven
tojai turi būti lygus. Volde
maras tokios lygybės ne
pripažino. Jis buvo diktato
rius. Už tai reikėtų jį nu
bausti daugiau, negu dabar 
jį nubaudė jo draugai.

—Veidemmut, Maike: o 
kas tas diktatorius per su
tvėrimas? Ar tą patį reiškia, 
ką prie ruskio daraktorius?

— O ne, tėve! Visai kas 
kita? Diktatorius ;

žmogus, kuris užgriebia vai- Ja iš dviejų žodžių: valdo 
džią ir paskui ginklų pagal-1—maras, 
ba laikosi, žudo jam neišti
kimus žmones, 
juos į kalėjimus. Voldema-' 
ras bediktatoriaudamas la-j 
bai daug nekaltų žmonių iš
varė iš šio svieto, kalėji
muose supūdė.

—Tai smertelnas griekas, 
Maike, taip daryti. Už to
kius darbus nei pats šven
tas tėvas negali jam 
išrišimo.

—Kad tai nedoras 
bas, tai visas pasaulis žino. 
Vienok kunigai, ir net pats 
“šventas tėvas”, to už nuo
dėmę nelaiko. Popiežius 
Voldemarą ir Smetoną ne
tik už tai nepabarė, bet dar 
visokiais medaliais apdova
nojo.

—Kaip žiurau, Maike, tai 
nėra teisybės ant svieto ir 
gana. Žiūrėk aš: per tiek 
metų ščyrai valdau vyčių

škus. O jei nemėtytų to
kiems bereikalingiems da
lykams. tai butų pinigų mo
kykloms, ligoninėms, prie
glaudoms ir kitiems nau
dingiems reikalams.

—Jų rait, Maike. Čia tu 
šneki teisybę. Gal tu, Mai
ke. man paaiškintum dar 
vieną dalyką?

—Klausk, tėve, tik trum
pai. nes aš laiko neturiu.

— Sakyk, Maike, kaip 
tos pavardės atsirado? Aš 
dažnai ir šiaip mislinu, ir 
taip mislinu. bet negaliu 
nieko išmislyt, ir gana. Gal 
tu man išvirozytum?

—Pavardės, tėve, atsira- 
rado įvairiais keliais. Kad 
geriau tu suprastum, reikia 
kiek plačiau paaiškinti, o 
aš, sakiau, neturiu laiko, 
taigi šitą klausimą palikim 
kitam kartui.

—Aš misliju, Maike. kad 
yra toks Voldemaro pavardė suside-

— Gal ir taip. Vienok, aš 
arba sukiša turiu eiti. Lik sveikas, tė

ve.
—Gud bai, Maike, gud 

bai.

duoti
i

d ar-

KELEIVIS

IŠEIVIU PADĖTIS 
BRAZILIJOJE.

Miestuosc didžiausias ne-' Policija pamačiusi nuplyšu- 
darbas, o dvaruose tebėra sį, pageltusį bedarbį, grūda 

da vergija, darbininkai 
šaudomi.

RAVE PRIGĖRĖ SU 
ARKLIU.

Netoli Kauno prigėrė ra- 
ve Juozas Česna iš šilainių 
kaimo, įkapių valsčiaus. Ji
sai važiavo iš Viljampolės 
namo ir netoli “General- 
kos” forto norėjo ra ve pasi
maudyt. Kavas buvo toks 
gilus, kad česna prigėrė 
kartu su arkliu.

Šiomis dienomis iš Bra
zilijos tapo išsiuntinėtas lie
tuvių laikraščiams šitoks at
viras laiškas:

Ne vienam Lietuvos vals- 1 
tiečiui bei darbininkui, ten
ka galvoti kaip išbristi : 
iš gyvenimo skurdo, ir jis, i 
vargais negalais surinkęs : 
kelionei reikalingus centus 
bando surasti laimę važiuo
damas į Braziliją, Argenti
ną ir t.t.

0 tuo tarpu štai kokia yra 
musų tautiečių padėtis Bra
zilijoj. Čia dabar siaučia 
baisiausias nedarbas, skur
das ir didžiausias išnaudo
jimas, kurio visų faktų net 
negaliu išskaičiuoti, nes tai 
užimtų daug laiko ir vietos.

Nedarbui siaučiant susi
renka tūkstančiai darbinin
kų prie fabrikų vartų ir nuo 
ryto, iki vakaro laukia 
darbdavio mielaširdystės, 
kad gautų darbo nors ir už 
menkiausi atlyginimą, su
tikdami dirbti po 15-16 va
landų į parą, kad nors kiek 
pasotintų savo šeimynas. 
Bet dažniausiai atsitinka 
taip, kad darbdavys pritrūk
sta kantrybės, užuot susi
mylėjęs, pakviečia raitą po
liciją, kuri sudalyta iš že
mos kultūros, beveik pusiau 
laukinių, mulatų. Policinin
kas vaišina darbininkus na- 
gaikomis ir muša kardais, 
vaikydami juos nuo fabriko 
vartų. Tokie įvykiai daž
niausiai pasitaiko ties Ar- 
muro gyvulių skerdykla ir 
Autariko alaus bravoru. E- 
migrantų globėjai nesirūpi
na. nauiai atvažiavusiems 
duoti galimumo 2-3 dienas 
išbūti emigrantų namuose. 
Juos veža tiesiog į tyrus ir 
leidžia gyvačių ir žvėrių 
globai.

Emigrantai atiduodami 
pusiau laukinių fazendierių 
administratorių valiai, o tie, 
su ginklu rankoje, verčia 
dirbti nuo tamsos ligi tam
sos prie kavos kaupimo už 
4 milreisus dienai!

Dėl tokio atlyginimo dar
bininkas su šeima visada 
lieka skolingi fazendieriui. 
Iš skolos nėra jokios kitos 
vilties išsivaduoti kaip tik 
pabėgti. Tai numatydamas 
fazendierius pastato lauki
nius juodukus su šautuvais 
šaudyti darbininkus, kad 
negalėtų pabėgti tie baltie
ji vergai. O jeigu kas darbi
ninkų pasipriešino fazen
dieriui, pastarasai šaukia 
savo ištikimus bernus, kurie 
sąžiningai savo darbą at
lieka. užmušdami pagaliais 
darbininką, arba nušauda
mi jį vietoj. Fazendieriai 
turi teisės savo žemėj tai 
padaryti.

Valdžia tuo reikalu nesi
rūpina. čia yra savotiška 
fazendierių “laisvė”. Darbi
ninkai be šeimų į fazendas 
nėra priimami, nes gali len
gviau pabėgti. Tokie dar
bininkai siunčiami į miškų 
darbus ir jiems duodami a- 
kordiniai darbai. Darbinin
kas gali uždirbti tik 3 mil
reisus į dieną, o pragyveni
mas kainuoja 4 milreisai. 

' Kad išvengtų pabėgimų sta
tomi sargai.

Įvairiose kompanijose 
’ darbininkai dirba tik už 

maistą, o apie žmoniškesnį 
atlyginimą negalima net 
svajoti. Jei kas drįsta pa
klausti kada bus mokama, 

■ tai gauna atsakymą, kada 
pagerėsią laikai.

Paskutiniu laiku valdžia 
sugalvojo naują l>udą nusi-

nuoja 35 markes. Užsisaky- j 
mų adresas: Verlagshbuch- 
handlung, J. H. W. Dietz, 
Lindenstrasse 3, Berlin.

Ši knyga naudinga vi
siems socialistinio judėjimo 
dalyviams. Socializmo isto
rijos tyrinėtojui-mokslinin- 
kui — brangi medžiaga is
torijai. žurnalistams, parti
jų ir prof. s-gų veikėjams ir 
kt. “S—tas”.
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Kunigu Baisusis 
Teismas
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kaitė nei su Kristaus mok
slu. nei su žmoniškumu.

Štai pluoštelis žinių iš in
kvizicijos istorijos.

Inkvizicija buvo įsteigta 
visose katalikiškose šalyse 
visiems netikėliams naikin
ti. Bet ilgiausiai ir plačiau
siai ji žydėjo Ispanijoje. Is
panijos inkvizicija apėmė 
ne tik visą Ispaniją, bet ir 
Portugaliją ir Vakarų In
diją arba naujai atrastąją 
Ameriką. Jos tikslas buvo 
išnaikinti žydus, maurus, 
netikėlius ir eretikus. In- 

i kvizicija įėjo galioje apie 
j 1200 m., buvo priimta Tu- 
i luzos Konsiliumo 1229 m., 
ir 1233 metais popiežiaus 
Grigorijaus IX pavesta Do
mininkonų ordenui vykdyti. 
1251 m. popiežius Inocen
tas V išplėtė inkivizicijos 
galią į visą Italiją, išski
riant vieną Neapolio kuni- 

i gaikštystę, kuri jos neprisi
leido.

1248 m. Ispanija visai ta
po pavesta inkvizicijos ga
liai, o Portugalija buvo pri
versta pasiduoti inkvizicijai 
1557 m. Gi 1545 m. popie
žius Povilas III suteikė in
kvizicijai “šventojo teismo” 
vardą ir galutinas jo statu
tas su “modemiškais” tor- 
turų (priemonių, įnagių 
kankinimams daryti) išra- 

jdimas buvo patvirtintas po- 
j piežiaus Sixtaus V. Bet pa
ti inkvizicijos praktika, kur 
tik popiežiaus galybė vieš
patavo, buvo praktikuoja
ma nuo pat 1200 m., kada 
popiežius Inocentas III pa- 
siryžo išžudyti pirmąją al- 

i bingėnu atskala, 
rios viduje laikoma šventoji, ' ia Th±į

sistema. Inkvizicija duoda-. ir jos inkvizitorius buvo pa- 
vo galimumo apsidirbti su skirtas vyriausiuoju galva 

i visokiais politiniais prie- visai Ispanijos karalystei, 
šais, pasinaudoti nužudytų-; Pradžioj ir pakartotinai vė- 

I jų turtais, patenkinti iškry-1 liau inkvizicijai nelengva 
pusios prigimties žmonių buvo aprėpti kraštą savo re- 
palinkimus ir t.t. plėmis, ir žmonės dažnai

Bažnyčios teisinimas, kad kildavo prieš jos ekzekuci- 
ji tik atskirdavo ereĮj_ jas ir is\ vda\o pačius mkvi- 
kus nuo bažnyčios, o jau žu- zdornis. Bet per šimtą me- 
dydavo pasaulinė valdžia, I inkyzicija paėmė viršų 
nėra teisingas. Visų pirma,! V kokią opoziciją krau- 
pačios mirties bausmės, jų ir kepsnose nutroškino, 
vykdymas buvo tik inkvi-: Tik Nepoleonas I, užka- 
zuojamų žmonių kankynių riavęs Ispaniją; išgriovė, o 
užbaigimas. Didžiausius 1808 m ‘ 
kankinimus, kurie ir suda- Teismą 
ro inkvizicijos baisumą, nui kritus, naujas Ispanijos 
atlikdavo vienuoliai popie-, karalius Ferdinandas VII 
žiu laiminami. Paskui, tų popiežiaus spiriamas vėl 
laikų pasaulinė valdžia tuo-; buvo atsteigęs inkviziciją, 
se kraštuose, kur buvo vyk-: tik 1820 m. vėl išnaikino ir 
doma inkvizicija, buvo vi- ‘ jau ant visuomet, 
siškoje popiežiaus priklau
somybėje. Popiežiaus pri
klausomi pasauliniai valdo
vai negalėjo nepildyti to,

Keliatas bruožų iš švento
sios inkvizicijos

Žodis inkvizicija ir šian
dien sukelia pasibaisėjimo. 
Inkvizicija tai baisus kuni
gų teismas, tai juodžiausia 
dėmė visoj katalikų bažny
čios istorijoj. Ne kieno ki
to, tik katalikų bažnyčios 
atstovų inkvizicija buvo iš
galvota, patvirtinta ir per 
ištisus amžius, jų praktikuo
jama.

Šiandien kunigai sako,

į kalėjimą, neva tai už ”po- 
itikavimą” arba siunčia į 

Mota Grosą provincijos 
miškus ir paleidžia ten “ant 
laisvės” siūlydami apsigy
venti tarpe gyvačių ir būti 
šitų begalinių girių ir pelkių 
kolonistais.

Pažymėdamas šituos mu
sų išeivijos gyvenimo fak
tus, turiu patarti tiems kurie 
galvoja apie Brazilijos bal- 
ą duonelę, kad nevažiuotų 

į Braziliją baltosios duonos reikšmė įvairiai aiškinama: dėl inkvizicijos žudynių ka- 
ieškoti, nes gali prarasti vieni sako, kad jis paeinąs talikų bažnyčia nesanti kal- 
iuodają. čia daugybė musų nuo prancūziško žodžio ta. Bažnyčia tik atskirdavo 
jrolių lietuvių vaikščiodami “vaudais” — burtininkas, ki_ iš tikinčiųjų tarpo netikė- 
be darbo verkia ir dejuoja, ti sako, kad šis žodis afrikie- liūs ir visokius eretikus, o 
linkdami bananų žieves ar- čių senojoje kalboje reiškiąs paskui jau bausmes vykdv- 
ba grauždami medžių šak- gy vatę. Šios sektos aukščiau- davo pasaulinė valdžia. Bet 
nis, kurios vadinasi batato- šia dievybė yra gyvatė, nuo faktas yra toks, kad seno
mis. Patariu neklausyti tų, kurios malonės priklausąs vės inkvizicija yra Romos 
kurie negyvena iš rankų žmogaus likimas: ji siun- katalkų bažnyčios padaras, 
darbo, o verčiasi mulkini- čianti žmogui sveikatą ar Ii- Tais laikais, kada ji atsi- 
mu, ištraukdami iš darbi- gą, laimę ar nelaimę, šutei- rado, katalikų bažnyčios 
ninku paskutinius reisus, kianti žmogui vaisingumą ir vadai buvo visiškai tamsus, 
siūlydami jiems pigias lai- kūno pajėgą. ! dideli nemokšos, tokie pat
vakortes, žemę Brazilijoje. Į Šios keistos tikybos aukš- buvo ir eiliniai dvasinin-

Patariu tiems kurie rim-j čiausi galvos yra du kunigai: kai bei vienuoliai. Kartu jie 
tai nori važiuoti į užjurį lai-' Papaloi, karalius tėvas, ir jo buvo ir didžiausi fanatikai, 
rnės jieškoti, pirm gerai pa-im>^mo-R Mamaloi, karalius Tat visai suprantama, kad 
galvoti kur, ’ į kokį kraštą \ motina. Savotikinčiuosius šie jie galėjo daryti tokius dar- 
važiuoti, nes paskui bus vė- kunigai priverčia prisiek-1 bus, kurie jokiu budu nesu- 
lu ir negalės net grąžinti tą, 
ką jie praras.

Teisingumą šio laiško 
tvirtiname savo parašais: 
A. Černauskas, A. Stankus, 
V. Savickas, A. Kulnys, V.

Žmogėdrų Sekta
Jų dievai yra gyvatės.

Vakarų Indijoje, La Ga
no ve saloje gyvena negrų 
sekta, kurios religija sudaro 
senasis Vakarų Afrikos gy
vačių garbinimas, vadina
mas “Vedu”. Žodžio “Vodu”

ti, kad jie bus paklusnus ir derinami nei su Kristaus 
amžinai laikys paslapty vis- mokslu, nei su paprasčiau- 
ką, kas darosi sektoje: tuo siais žmoniškumo jausmais, 
budu jų valioje ir galioje.- Bažnyčios vadovybė. 
Jiems vadovaujant vyksta steigdama inkviziciją, ir 
V1S_Q? ceremonijos. į pintieji vykdytojai, žiau-

Mi^tavS Si Kulnys VieŠ°j*' arba;.je-i naciais budais kankinda-
Juozas Civinskis, Vincas’ ™ įj° , buvo įsitikinę,
Ivinskis. T. Kulnys, Jonas
Milinavičius. ‘ . Skaisčios raudonos snal-1 , ’• KaG F- - - , - -___________ mu. skaisčios rauaonos spai iau,a naikinti, žudyti neti-

Mv /ziui •.-'ucAir* pflcipa

I arptautinę Knyga Paloi ir Mamaloi sėdasi greta:
A le “šventenybių skrynios”, ku-'

rios viduje laikoma šventoji, . - . - . ,- ,. »- ,_____ • _ -ervatė.I pamaldas susirinkę sąmonmgų. piktadatybių ja buvo pirmoji jos sostine, 
1 .w . / cictnmo TnLrxri'7ir»im HiifArfo. ir inIrvivitnriiic hnvn na.

i is eilės ema pne • 
skrynios, puola ant žemės ir, 
maldauja gyvatę suteikti rei-1 
kalingų malonių. Kada jau 
visi praeina su savo maldavi
mais, Papaloi skrynią su gy- ‘ 
vate pastato ties Mamaloi, ir 
ta ant jos užsikniaubusi, 
trukčiodama nuo susijaudi
nimo ir įkvėpimo, atsakinėja 
į visus tikinčiųjų nusiskun
dimus ir maldavimus. Po to 
aukojamos aukos: baltas 
gaidys arba oželis. “Vodu” 
šventyklos altorius papuoš
tas sukabintomis karvių uo- 
! j_____ • _____ __________ _

šalais.
Po aukos būna priimami į 

sektą nauji nariai ir nekalto-

vos žiurstais pasipuošę Pa- kėliu’ ’
į Toliau inkvizicija įgavo

Apie Socializmą.
Socialistinio Darbininkų tikintieji

Internacionalo Vykdoma
sis Komitetas ruošia netru
kus išleisti didžiulių trijų 
tomų knygą, kurioje bus iš
semiamai nušviesta istorija 
ir dabartis tarptautinio 
darbininkų judėjimo. Vei
kalas išeis vokiečių, francu- 
zų ir anglų kalbomis. Pir
miausia išeis vokiška laida, j 
kurią pasiėmė išleisti S. H.' 
W. Dietz knygų leidykla 
Berlyne.

Veikalas susideda iš trijų’ >Uk.<iuiih.uuu& naivi uv- 
tonu Pirmasis tomas apimaVlli uu 
socialistinio judėjimo isto-; de®omls lr Panaslals PaPu°- 
riją nuo anksčiausių laikų: 
iki dabarties, tvarkant ją 
atskiromis šalimis. Prieš at-,

EKSKURSIJA Į ŽALGIRI-
Kaune ruošiama ekskur

sija Į Žalgirį (Marienbur
gą), kur 1410 metais Vy
tas su Jogaila sumušė po
piežiaus ricerius kryžeivius, kratyti alkanų bedarbių.

ir patį “Šventąjį 
uždarė. Nepoleo-

jimo istoriją eina tarptauti-' 
nių organizacijų ir trumpa 
idėjos istorija.! socialistinių 
partijų istoriją kartkartė
mis bus įterpiamos apžval
gos profesinių sąjungų, 
draugijų, kultūros, jaunimo 
ir moterų judėjimų, ■«

jtmgoji, arba kruvinoji dalis: 
puotavimas ir šėlimas. Šioje 
dalyje “Vodu” tikintieji irgi 
aukoja, bet jau nebe gaidį ar 

; oželį, bet žmogų. Dažniau
siai taiko mažus vaikus. Su- kas reikalinga buvo popie-

Ispanijos inkvizicija, tvė
rusi 339 metus, visoj šaly ir 
jos dominijose sudegino gy
vais 37,658 žmones, pa
smerkė visam amžiui į po
žemių skiepus arba tvirto
vių rusius 18,848 žmones ir 
virš 200,000 žmonių, ku
riems gyvybė buvo dovano
ta, buvo nuteisti visam am
žiui ar daliai amžiaus ne
šioti taip vadinamą Beniu) 
rūbą. Tas rūbas buvo žen
klas, kad žmogus yra inkvi
zicijos pasmerktas paniekai 
ir nužeminimui ligi kelintos 
kartos jo giminės. Likimas 
tų nelaimingųjų buvo toks 
baisus, kad juos matydami 
klajojant visais pakraščiais, 
žmonės baisėdamiesi bėgo 
iš Ispanijos ir iš 35 milijo
nų gyventojų per inkvizici
jos viešpatavimo laiką visoj 
šaly beliko tik 10 milijonų 
žmonių. Vien popiežiai, jų 
legatai ir nuncijai, inkvizi
cijos valdininkai ir jų gimi
nės buvo apsaugoti nuo to 
teismo. Bet karaliai ir ku-

- ■ i- -~ ' gauna, nužudo, supiausto iir motera judėjimų, sociali- • ball]s Ta(la įaroP si: 
stirnai laikraščiai ir leidyk- į. iamžto
los.

Antrame tome telpa bio
grafijos visų tų veikėjų, ku
rie darbininkų judėjimui 
turėjo ar turi didelių nuo
pelnų. Šis tomas padalytas į 
du skyrius: pirmame sky
riuje telpa mirusiųjų politi
kų. mokslininkų, profesinių 
sąjungų ir draugijų veikėjų 
biografijos: antrame sky
riuje— dabar veikiančiųjų 
biografijos (parlamento at
stovų, mokslininkų, vyr. re
daktorių, rašytojų ir kit.) 
Visame tome bus per devy- 
nius tūkstančius biografijų.

Trečiajame tome nagri
nėjamos taktikinės ir teori
nės problemos, kurios turė
jo socialistiniame judėjime 
pasisekimo. Be to, bus įdė- žmogėdrų žiaurumas ir pri- 
ta svarbesni tarptautinių ir sirišimas prie savo šlykščios pavesti . 
atskirų valstybių kongresų ir pasibaisėtinos tikybos, tenai jiems tvarkyti buvo paskinas imčių, ir jei tik inkvizicija

ją: kraujo ištroškę žmogėd
ros eina giedodami savo 
šventas giesmes, nešdami 
nupieštus gyvačių paveiks
lus. Baigę procesiją jie go
džiai lyja nužudytojo žmo
gaus mėsą.

Praeitais metais vienas to- 
kis vaiko nužudymas buvo 
susektas europiečių polici
jos. Aštuoni sektos nariai—4 
vyriškiai ir 4 moteriškės— 
už tai buvo pasmerkti sušau
dyti. Tačiau pasmerktieji 
mirties bausmę sutiko su ne
lauktu drąsumu ir šaltumu. 
Viena moteriškė pasiprašė ją 
šaudyti pasiruošusį kareivį 
prieiti arčiau ir pati savo 
rankomis paėmusi šautuvo 
vamzdį įrėmė jį sau į kruti
nę. Štai koks negirdėtas šių

t

žiui. Vadinas, už inkvizi
cijos baisenybes yra pilnai 
atsakomingi anų laikų baž
nyčios vadai, kurie nesis-

NAUJAS PROHIBICIJOS 
VIRŠININKAS.

Prohibicijos reikalai nesenai______  ______ i buvo
justicijos departamentui ir nigaikŠČiai neturėjo tų iŠ-• _ i i « «_ y _ • • • • i ••••

nutarimai laikantis istorinės Gal ne šimtą ir ne du šimtu nauJas viršininkas, a. w. ^oodcock pur jautėsi už juos galinge- 
iš Salisbury, Md čia matote ir jo • •___ j ,, ®paveikslą Sakoma, kad jis degtinės S1}e’ U. teiSdaVO^ SU

.visai nejferia. Jei tai tiesa, tai jjs| VlSOmiS Cd OlTlOni jomis .
butų nepaprastas prohibicininkas. i “L. U.”

raidos. žmonių šie žmogėdros jau
, Vokiška laida netrukus yra suriję. Ir vis tai savo (lie
jau pasirodys. Tomas kai- vų garbei.



No. 32. Rugpiučio 6, 1930.

VISOKIOS ŽINIOS
ČEKOSLOVAKIJOJE 

SPAUDA LAISVA
Italų atstovas Čekoslova

kijoje pareiškė protestą 
prieš socialdemokratų laik

raščio “Pravo Lidu” straip
snį apie prancūzų italų san
tykius. Straipsnio autorius

• ' I

NESUSIPRATIMAI TARP. IŠ RUSIJOS PRADĖJO 
LATVIJOS IR SOVIETŲ. I ORLAIVIAIS BĖGTI.

Tarp Latvijos ir SSSR. Lenkijos spauda praneša, pabrėžė, kad įtempti santy- 
kilo nesutarimų dėl Sovietų kad ties stotimi Stoibcy per kiai tarp Paryžiaus ir Ro- 
užsakymų Latvijoj. Sovie- Lenkijos sieną perėjęs rau- mos iššaukę nerimą Čeko- 
tų prekybos atstovybė ne- donosios kariuomenės kari- Slovakijoje. 
patenkinta, kad latviai duo- ninkas Korsakovas. ('
Ii, SSSR neturėsianti gali- Spaudos atstovams Kor- Įcų laikąs ^Mussolini. 
šių kreditą, tuo tarpu, kai sakovas pareiškęs, kad jis Gavęs italų atsto*

. Autorius susi
dariusios pądėties kąltinin- 

JI k i Gavęs -italų atstovo pro- 
kitur jį gaunanti kreditų 6 tarnavęs aviacijos pulke testą, Čekoslovakijos užsie- 
mėnesiams. Jei Latvija kre- Voroneže. Jo tėvas šventi- nių reikalų ministeris parei- 
dito terminą pratęsti nega- kas buvęs suimtas kaipo škęs, kad Čekoslovakijoje 
lį, SSSR neturėsianti gali- kontrevoliucionierius, ta- spauda esanti laisva ir jis 
mumo duoti likusius užsa- čiau Korsakovas padirbtų šiam reikale negalįs suteik-' 
kymus, kurie, prekybos su- dokumentų pagalba išvada- ti jokios pagalbos, 
tartimi, dar turi pasiekti 20 vęs savo tėvą. Jis pasisodi- --------------
milijonų latų. Sovietų rei- nęs tėvą į aeroplaną ir nulė- VOKIEČIŲ FAŠISTAI VI- 
kalavimai pateikti labai kęs Lenkijos sienos link, 
griežtu budu, tačiau finan- Prie pat sienos jam pritrukę 
sų ministerija yra tos benzino. Kaidanove jis bu- kusi vokiečių fašistinių tau- 
nuomonės, jog jie vargu vo apšaudytas sovietų sar- tininkų partijoj vidaus kri- 
galės būti patenkinti. Lat- gybos. Orlaivis nukritęs mi- zė privedė prie galutino 
vija negalinti termino pra- ške. Sunkiai sužeistas Kor- partijos skilimo. Vienas iš 
tęsti, nes tokių, pratęsimo sakovo tėvas miręs. Jis pats fašistų vadų, reichstago at- 
privilegijų pareikalautų ir nors ir būdamas sužeistas, stovas Otto Strasser ir 24 
kiti eksportininkai. Klausi-j vis dėlto pasiekė Lenkijos jo partijos draugai išleido 
mą artimiausiomis dieno
mis svarstys Latvijos banko 
taryba.

ninkas Korsakovas.

SAI SUIRO.
Paskutir.iu laiku pasireiš-

Šitas paveikslas buvo imtas iš orlaivio ir parodo įdomų gelžkelio vingį, kuris sukasi tarp 
Pennsylvanijos kalnų ir ežerų. Ši vieta randasi netoli Altoona, Pa., ir yra žinoma kaipo “ilor- 
seshoe Curve.” Ištikro šis vingis ir yra panašus į “horseshoe” (patkavą). 4

KELEIVIS

Įdomus Gelžkelio Vingis Pennsylvanijos Miškuose.
S• —

PER VIESULĄ TURKI
JOJ ŽUVO 20 ŽMONIŲ.

Adrianopolio apielinkėj, 
Turkijoj, pereitą nedėldie
nį buvo pašėlęs viesulas ir 
ledai, nuo kurių žuvo 20 
žmonių. Sužeistų buvo keli 
šimtai. Tose vietose, kurio
mis ėjo viesulas, sunaikinta 
80 nuošimčių visų triobų. 
Adrianopoly sugriuvo 13 
turkų bažnyčių.

PAJIEŠKAU DARBO PAS GįlRV 
PONĄ prie namų darbo; gaiiu sudėt 
elektriką, p-umberis, karpenterife ir 
pentinu. Seniau dirbau fabrike, dau
giau nenoriu dirbt ne pas Kontrakto-. 
rių, ne fabrike, noriu dirbt pas gerą 
poną ant visados. (34)

E. MACK
P. O. Box 1017, Danbury, Conn.

APSIV ĖDIMAI.
Dvi merginos jieško vaikinų apsi- 

vedimui, vieno nuo 20 iki 25 metų; 
antro nuo 30 iki 40 metų. Platesnias 
žinias paaiškinsim per laišką. Su 
laišku prašėme ir paveikslą, kurį pa
reikalavus sugrąžinsime. Miss A. A. 

11200 Lir.coln avė., Garfield Hts., 
Cleveland, Ohio

KOMUNISTŲ DEMONS
TRACIJA STOCKHOLME

Suomių laikraščiai pra
neša apie dideles komunis
tų demonstracijas Stockhol- 
me, kurias jie surengė prieš 
atvykusius i Stockholmą 
suomių šaulius. Demonstra
cijos buvo nukreiptos prieš 
lappujiečių judėjimą.

Keli šimtai komunistų 
bandė susirinkti ties Karo- 
liaus XII muziejaus vartais, 
pro kur turėjo praeiti suo
mių šauliai. Policija komu
nistams susirinkti neleido ir 
šauliai laisvai tęsė savo ke
lionę i miestą. Einant šau
liams miesto gatvėmis, ko
munistai juos nušvilpė ir 
suomiškai iškolioįo. 
komunistai suimti.

Stockholme taip pat suim
tas suomių komunistų ad
vokatas Salo.Jis, bijodamas 
lappujiečių, buvo atbėgęs Į 
Švediją, kur dalyvavo vie
name mitinge, sakė ten pra
kalbą ir naują suomių mi- 
nisteri Svinhuvudą pavadi
no užmušėju.

Keli

sieną ir laimingai ją pėrė- atsišaukimą, 
jęs-

Korsakovas prašo Lenki
jos vyriausybę suteikti jam 
kaipo politiniam emigran
tui pastogę, nes jis SSSR, 
buvęs nuteistas mirti už tai, šaukimo aiškėja, kad nauja 
kad padėjęs tėvui pabėgti, organizacija fašistinių tau- 

įtininkų yra nukreipta prieš 
partijos suburžuazinimą. Ji 

.atsisako bendradarbiauti su 
“Stahlhelmu” ir tautinin
kais. Naujos organizacijos 
Įsteigėjai pabrėžia jos res
publikonišką charakterį, 
kuris smerkia monarchiją 
ir atskirų Vokietijos valsty
bių sistemą, o reikalauja 
vienos didžiosios Vokieti
jos. Toliau Strasseris ir jo 
vienminčiai pasisako prieš 
bet kurią intervenciją So- 

I vietų Rusijoj, tačiau reika-

, kuriuo galuti
nai nutraukia ryšius su vy
riausiu tos partijos vadu 
Hittelriu ir pasisako steigią 
naują “revoliucinių nacio
nalistų” partiją. Iš to atsi-

IŠ DARBO LAUKO
Ukrainoj pereitą sąvaitę 

krito labai dideli ledai ir jų 
prikrito ligi kelių, r-,,

PAJIEŠK0JIMA1

KOMUNISTŲ MUŠTY
NĖS SU FAŠISTAIS.
Chemnitzo mieste, Vokie

tijoj, pereitą nedėldienį bu
vo kruvinos komunistų muš
tynės su fašistais. Fašistai 
turėjo susirinkimą, o komu
nistai juos užpuolė.. Vieni 
komunistų pradėjo iš lauko 
pusės šaudyt Į salę per lan
gus, o kiti pradėjo veržtis 
per duris. Susirinkę fašistai 
griebėsi už kėdžių ir alaus 
stiklų ir pradėjo užpuolikus 
mušti. Keliolika žmonių bu
vo sukruvinta.

Pajieškau merginos arba nas.čs 
tarp 30 ir 40 metų, apsivedimui; aš 
esu vaikinas. 37 metų. Susipažinimui, 
su pirmu laišku prašau prisiųsti pa
veikslą, kurį pareikalavus gražinsiu. 
J. ^Vainikas % linion I)rug Cu. (32) 

Bingham Canyon, Utah.

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

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

Amerikon atvyko 89 Aus- Dėl Rusijos gali skilti Ame-
i rikos Darbo Federacija.

Tarp Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkų kilo 
nesutikimas dėl importuo
jamų Rusijos prekių. Mat- j 
thew Woll, tretysis Federa
cijos vice-prezidentas, sto- liun.ų.-. Pe,ro.ir Ža.oz?.- |K‘ei,‘‘ .iš ’>a_

kėms Amerikoje butų uždą- I Amerikoje. Mieli dėdytės, prašau atsi- 
, T r. _ . saukti, arba zinanf» kur norytos durys. Jam pritarė ir malones pranešti, 

kiti tos organizacijos vir— 
įšininkai. Jie padavė net tam 
tikrą reikalavimą valdžiai 

Idel Rusijos prekių uždrau- 
idimo.

. trijos socialistai.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvažiavo 89 Austrijos 
socialistų veikėjai. Jie nori 
susipažinti čia su darbinin
kų organizacijomis ir gyve
nimo sąlygomis. New Yor- 
ko socialistų lokalas iškėlė 
jiems priėmimo vakarienę, 
kurioje dalyvavo 500 žmo
nių.

SUOMIJA NAIKINA 
KOMUNISTUS.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Suomijoj prasidė
jo smarki reakcija prieš ko
munistus. Tenai atsirado 
prieš juos taip vadinamas 
Lappua judėjimas, kuris la
bai primena Italijos fašiz
mą. Šiomis dienomis į 
Suomijos sostinę Helsinkį 
suvažiavo iš visų pusių 11,- 
000 lappujiečių demons
trantų, kad parodžius savo , .
jėgą. Visi jie buvo gink- lauja paremti indų ir pana- 
luoti suomiškais peiliais, sius kitų tautų judėjimus 
Jų vadas Kosola pasakė di- prieš. imperialistini režimą, 
dėlę prakalbą miesto aikš-' Bet tie nauji “nacionali- 
tėj, paskui kalbėjo Suomi- štai” neturi nieko bendra su 
jos prezidentas. Abudu tvir- tikrais socialistais. Nacio- 
tino, kad komunistai turi nalsocialistai yra patriotai, 
būt Suomijoj išnaikinti. Ka- taigi atžagareiviai ir jų par- 
dangi valdžia su tuo sutin- tija Rechstage sudalys dė
ka ir žada tuojaus imti nai- siniausį sparną, 
kinimo darbo, tai lappujie-j 
čiai pareiškė jai pritarimą MINIOS 
salė," žinoma kaip “Darbi-! Sosnovicuose įvyko dide-i^ė, kad jam reikia 30,000 
ninku Namas” tapo jau už-'lis susirėmimas, kada poli-Įdarbinmkų. Laikraščiai si- 
daryta. Taipgi uždarytas jų ‘ cija bandė išvaikyti komu- tą pareiškimą įsspausdmo 
laikraštis ir uždrausta or- nistų sušauktą nelegalų su- ant pirmų puslapių. Bezul- 
ganizacija. Keli seimo ats- sirinkimą. Minią skirstant, tatas buvo toks, kad^ tuks-

Amerikos kraštų suvažiavo 
į Detroitą ir susispietė apie 
Fordo dirbtuves darbo pra
šyti. Vietoj duoti jiems dar
bo, Fordas pasišaukė polici
ją su ugnagesiais ir didžiau
siam žiemos šaltyje pradėjo 
lieti tuos žmones vande
niu."

Kunigo manymu, šitokia

Pajieškau mano tėvo Jurgio 
(George) Udro ir brolio .Juozapo; tė
vas pirmiau gyveno Detroit, Mich. 
Prašau jų pačių atsisaukt, aųba kurie 
žino malonės pranešti, už ką tariu 
ačiū WM. WOODROW

P. O. Box 361, l.afaye:te, Coio.

Pajieškau dviejų tikrų dėdžių Miką-

J3 UZu31, K3(l RUSIJOS pre - , kutenu kaimo Daužau kaip 20 metų

- - šaukti, arba žinanti kur jie gyvena, 
, . (32)

yjp_ i Marijona Mikaliunaitė
' 040—14t-h avė., W. Calgarv, Altą, 

• Canada.

Kaltina Fordą, kad jis 
gimdąs bolševikus.

Senato komisija, kuri ty-| Visai kitokios nuomonės 
rinėja Amerikoje komunis- bet gi pasirodė pats Federa- 
tu judėjimą, pasikvietė ana- ei jos prezidentas Green. Ji- 
dien Detroito kunigą Coau-j^i pareiškė spaudai, kad 
ghliną, kad jis pasakytų jai, i Woll kalba vien tik uz save, 
ka jis žino apie komunistus, Į bet ne Federacijos nuomo
nes jis tankiai kalba apie nę išreiškia. Jeigu valdžia 
juos per radio. Kunigas i turi faktų, sako Green, kad 
Coaughlin komisijai pasakė,:atvežamos čionai Rusijos 
kad Amerikoj komunistu' prekės buvo padarytos ka- 
daugiausia pridarė Fordas. į Hnių, tai tokios prekes turi 

_______ Sako: “atidarant New Yor-^but uždraustos Bet jeigu 
SUSIRĖMIMAS |ke automobilių parodą pe-jkas nori nejsileisti Rusijos

1 Bet tie nauji “nacionali-

i Pajieškau švogerio Pranciškaus 
Yokščio. Telšių apskr., Triškių mies
telio; girdėjau kad jis gyvena New 
Yorke. Prašau jį patį atsisaukt, arba 
kurie apie jį žino, malonės pranešti. 
Turiu svarbų reikalą (33)

PRANCIŠKUS LEMEŽIS
150 Eldridge st.,

So. Manchester, Conn.

Pajieškau brolio Kazio Stasuno, 
girdėjau kad gyvena M.ossachusetts 
valstijoje. Prašau atsisaukt arba ku
rie apie jį žino, bukit geri pranešt jo 
adresą. (33)

STASIS STASUNAS
61 No. 2-nd st., Stroudsburg, Pa.

i nntanma Miniva ouoike.iviiiviad auiuinuumų . - i iiKomunistu SU POLICIJA LENKIJOJ. į eitą žiemą Fordas pareis- i gaminių vien tik dėl to, kad 
£TS?) am„.!kė. kad iam reikia 30.000 1>s nesutinka su politinėmis

tovai komunistai buvo areš-; apie 100 žmonių užpuolė tančiai 
tuoti ir busią atiduoti teis- policininkus ir pradėjo 
mui, nes buvo nutverti dir- • svaidyti į juos akmenimis, o 
bant priešvalstybinį darbą, j taip pat šaudyti iš revolve-

Keršvdami užtai komuni- rių. Policija taip pat buvo 
štai sudegino beveik visą priversta pavartoti ginklą. 
Rovaniemį miestelį. Vai-į Vienas demonstrantų už- 
džia žada komunistų judė-, muštas tuo momentu, kai 
jimą Suomijoj greitu laiku jis iššovė į policininką. Ki- 
visai likviduoti.

bolševikų teorijomis, tai 
Amerikos Darbo Federaci
ja negalinti tam pritarti.

Laikraščiai sako, kad dėl 
šitų ginčų Amerikos Darbo 
Federacija galinti skilti Į 
dvi dalis.

!

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

Chas Strauss
P. O. Box 411, Thomas, W. Va.

PAJIEŠKAU 'PARTNERIO AR 
PARTNERKOS. Turiu ūkę 60 ake- ■ 
rių, turiu $1,000 skolos. Kas tą skolą 
apmokės, tam aprašysiu pusę ūkės. 
Ūkės kaina $5,000. Aš esu našlys, 50 
metų, gyvenu vienas, vienam per 
daug sunku viską sutvarkyt (33) 
JOE SIKORSKI. R 1, BART, MICH.

REIKALINGAS VYRAS UŽ Džia- 
nitorių. kuris yra dirbęs prie kūreni
mo pečių ir galėtų biskį pagelbėt 
pentyt. Namas 16 šeimynų. Duodu 
kambarį, valgi ir $30 i mėnesį. (33) 

A PETERS
1001 Eastern Parkway,

Brooklvn. N. Y.

PARDUODU NAMĄ IR SALIUNA 
K is nenor pirkt namo, gali pirkt tik 
viena saliuną; parduodu pigiai. Pa
jieškau vaikino apsivedimui, nuo 40 

, kad butu bizniavas ir ne-Pajieškau dėdės ir dėdienės Anta- > iki 48 m.,
no iedmano, 1916 m jie gyveno vartotų svaiginančių gėrimų. Prašau 
Daysitown, Pa. Kurie žinot kur gy-( su laišku 
vena, prašau pranešti, tariu ačiū. atvažiuot' Esu našlė.

ANTON F. WHITMAN, (34)
Linnton, Oregon.

naveiksla arba ypatiškai

M ARTA NORBUTUKĖ
186 OJiver st., Newark, N. J.

VENGRIJOJE PERVERS
MAS BUSIĄS LAPK. 22.
Anglų spauda rašo, kad 

Budapešte galutinai nutarta 
paskelbti Otto Habsburgą 
Vengrijos karalium.

Perversmas esąs numato
mas 1930 m. lapkričio mėn. 
22 d., kai pretendentui į so
stą sukaks 18 metų. Tą die
ną Tautos Susirinkimas pa
skelbsiąs regenturą pasibai
gusia ir kreipsis į eks kara
lienės Zitos sūnų, prašyda-' OOO tonų sovietų anglies, 
mas jį uždėti sau ant galvos ’ ' 1
“Švento Stefano karūną.”

tas demonstrantas ir polici
ninkas sunkiai sužeisti. Be _ . „
to, keli policininkai sužeisti Fordo taktika padarė Ame- 
lengvai. 10 demonstrantų rikoj daugiau bolševikų, ne

suimta. gu Maskvos agitatoriai.

so-

SAKO, BOSTONE . IŠ
KRAUNAMA SOVIETŲ 

ANGLIS.
Bostono tarybos narys 

Underhill mušė Darbo De
partamentui Washingtone 
telegramą, klausdamas ar 
negalima kokiu nors budu 
deportuoti iš Amerikos
vietų prekybos agentą Pet
rą A. Bogdavoną.

Underhill tvirtina, kad 
per 10 pastarųjų sąvaičių 
Bostone buvo iškrauta 50,- Ia™ *--- - --i™
kurią Rusijoj kasa belais
viai darbininkai. Bogdano- 
vas tą anglį čionai impor
tuoja ir parduoda, o už gau- 

Įtus pinigus paskui Ameri-

FEDERAL
NATIONAL

BANK

--------------------------------------------------- J 
Kada Jus Prarandate

Spėkas ar Svarumą (
Vyrai ir motery.--, kurie yra silpni l 

r liguisti ir turi prastų apetitą, ne
virškinimą, kenčia nuo gasų ar išpū
timo pilve ar viduriuose, inkstų ar 
pūslės įdegimo - ar chroninės kons’i- 
pacijos, turi imti Nuga-Tone ir pa
stebėti pastebimą pagerėjimą, kuris 
seks jau tik už kelių dienų.

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių nešvarumų, kurie padaro 
gyvenimą skurdų. -Jie suteikia jums 
geresnį apetitą, pagelbsti virškni- 
mui ir nugali gasus ar išpūtimą pilve 
ar viduriuose. Nuga-Tone taipgi nu
ramina pakrikusius nervus, pašalina 
inkstų ar pūslės įdegimą, stimuliuoja 
ir sustiprina silpnus, neveiklius orga
nus, pagamina užtektinai raudono 
sveiko kraujo, sugali konstipaciją, 
suteikia poilsingą, atgaivinantį mie
gą ir prideda sveikų raumenų lie
siems kūnams.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake, paprašykit 
ji užsakyti jų dėl jus iš savo džiabe- 
rio.

PROGA LIETUVIAMS LAIKRAŠTININKAMS
PARSIDUODA “AIDO" SPAUSTUVĖ DETROITE

Čia yra apie 15,000 lietuvių, kurių tarpe gali puikiai gyvuot savaitraštis 
“AIDO” spaustuvė yra ant pardavimo už prieinamą kainą. .Joje galima 

spausdint tablc.id formoj (12x16 dydžio) laikraštį ir daryt spaudos dar
bus. Laikraštininkai naudokitės proga. Rašykit:

“AIDA S”
1713 — 24th Street, Detroit, Mich.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

F
V r

RUSAI UŽSAKĖ AMERI*
KOJ DAUG MAŠINŲ. |
Laikraščiai praneša, kad koj varoma komunistų pra

šiomis dienomis Sovietų vai- paganda, sako Underhill. 
džios agentai Amerikoje 
davė International Har-__________  __ Liepos mėnesy Atrieriko- 
vester korporacijai užsaky- je iš kožno 100 organizuo- 
mą padaryti už $7,000,000 tų darbininkų 21 buvo be 
traktorių ir kitokių žemės darbo. Birželio mėnesy iš 
ūkio mašinų. Išrodo, kad ši- 100 unijistų tik 20 bedar- 
tuo užsakymu bolševikai 
nori susilpninti tą propa
gandą, kuri paskutinėmis 
dienomis čia vedama prieš 
juos gana intensyviai.

bių. Taigi liepos mėnesy be
darbė padidėjo vienu nuo
šimčiu. Taip sako Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green.

NES vienas draugts pasakė kitam, kad ši įstaiga dabar 
tarnauja daugiau kaip dešimčiai tūkstančių žmonių 

šešiuose dideliuose ofisuose su turtu virš dvidešimties mi- 
lionų dolerių ir resursais virš trisdešimties milionų dolerių.

VYRIAUSIS OFISAS
Water, Devonshire ir Washington Streets

SKYRIŲ OFISAI
Bark Bay .... Mass. Avė. and Ncwbury Street 
Eaot
Fish
.Mattapan ...
South Boston

Bos ton .......................... 2 Mavcrick Sųuare
Pier .............. Northern Avė. and I) Street

Mattapan Sųuare 
.. 474 Broadway

Narys Federal Reserve System

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.

r _

i

xsa

l!

ii

Senovėa Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinė* krikščionybės gadynėje kiekvienu turėtų 
perskaityt, nea tik tada galės aiškiai auprasti Dievo batinaaaą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieroa apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Mooey Orderį.’* Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadtny, South Beatos, Maoo.

tsss s
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Lietuvos Fašistų Vergijoj
= J. KRUKONIS. ____
tęs, kol šį indą vienas iš sustos, tai medų? momenta- 
mus išvalo, šiuo momentu liai atvėsta ir visas darbas 
gauni progą atlikti gamtos eina niekais. Laimei. man 
reikalą nuošalioj vietoj. Da- į baigėsi antroji sąvaitė k 
bar gauni ir vandens i tą! cery ir aš gavau progą 

bliudeli. vykt Į Varnius. kur n< 
=■ bako, nei degtuku net

į ta.
i 
I

KELEIVIS

Vokiečiai Išrado Naują Garvežį

Mano aprašomasis tipas 
yra Klaipėdos krašto žmog
žudys, išžudęs visą šeimyną. 
Jis nuteistas visam amžiui 
kalėjimo, bet kaipo vokie- 
tys, jis padarė cptaciją Vo- į pati apskretusi 
kietijoi ir todėl dabar siun-1 Vanduo 
čiamas į Vokietijos kalė ji- i k 
mą. Jo pasakojimu, Vokie- rimą vandenį privalai išlieti 

'. - ~ j-L ------------
negu Lietuvos • bliudeliu reikia pasiimti la- 

' kaio. Tuo budu nuo pietų li- 
! gi ryt ryto būni be vandens 
ir tankiai troškulio kankina-

• mas.
Reikia pasakyti, kad 

kalėjimo sąlygoms, turbut, 
prisitaiko ir žmogaus vidu
jinis surėdymas. Gyvenįme 
aš daug suvartoja vandens, 
bet kalėjime aš galėjau, 
kaip tas kupranugaris Sa
charos tyruose, išbūt labai 
ilgai negėręs. Tą pati gali
ma pasakyt ir apie kitus ka
linius.

Kas kita rūkymas. Be rū
kymo čia žmogus jokiu bu
du negali kęsti. Iš Mariam- 
polės grįždamas aš apsirū
pinau paperosais, tabaku ir 
degtukais. Bet aš nesitikė- 

! jau taip ilgai užtrukti kelio- 
: nėję, todėl ir mano tabako 
' resursai greit ėmė baigtis. 
Tą paskubino ir atrastieji 
rūkoriai. Jie visi nori rūky
ti, bet retas turi tabako. 
Kalėjime nesidalinti visu 
kuo su kitais, tai nuodėmė. 
Vieno paperoso parukyda- 
vom 13 žmonių. Negana to, 
kad dalinamės savo karce
ry: štai, už sienos sėdi keli 
nubausti karceru politiniai 
kaliniai. Mes su jais, nors ir 
per jardo storumo sieną, su
sikalbam “telefonu". Jiems 
atimta tabakas, tamsiai už
darytas langas, du sykiu 
gauna maisto. Kalinio nuo
bodus laikas leido ir kant
rybės teikė, ir per tokią sto
rą sieną pragręžti skylę. 
Skylė sargų nematoma. Su 
beržine rykštele iš šluotos, 
mes degantį cigaretą per
duodam tiems nelaimin
giems ir jie sykiu su mumis 
parūko.

Turtingiausias buvau aš. 
Tabako dar ilgai turėjom, 
bet degtukai ėmė baigtis. 
Pastebėję tai kiti kaliniai 
paėmė iš manęs degtukus ir 
taip praktiškai juos suskal
dė, kad iš vieno gaudavom 
tris ir keturis degtukus. 
Kuomet ir prie tokios eko
nomijos musų degtukai bai
gėsi, vienas kalinių atplėšė 
savo švarko gerą lopą ir su 
paskutiniu degtuku jį sude- 
ginom. Degėsį atsargiai pa- 
dėjom saugioj vietoj. Ra
dę pas kalinį geležinį gu- 
ziką (sagą), per jo skylu
tes suvėrę siulus ir gavosi 
bruzgulis, kaip Lietuvos 
vaikai iš kauliuko kad daly
davo. Insukus siulus ir ė- 
mus traukyti, guzikas net 
burgzdamas eina. Taip 
smarkiai jam sukantis, pri
tylėjus prie sienos, gauna
ma kibirkštys kurios ir už
dega skudurio sudegusius 
skutus. Tuo budu, kelias 
dienas turėjom, nors ir sun
kiai gaunamos, ugnies. Mu
sų nelaimei, išsibaigė ir ši
tie turtai. Tuomet sugalvo
jom gauti ugnį taip, kaip 
gaudavo pirmieji žmonės. 
Paimdavom medinį šaukštą 
ii- jo kotu bružydavom į 
“katafelio” lentą tol, kol 
gaudavom nuo trynimo ug
nį. Šis darbas jau nelengvas 
ir reikalauja sveikatos ir 
kantrybės. Tą padarydavo 
“kvalifikuoti" kaliniai, nes 
jiems nei vieno, nei kito ne- 
timko. šaukštakotis, kar
tais, insipiaudavo per colį į 
lentą. Nuo neperstojamo 
bružinimo atsirasdavo me
džio druožlių ir jos užsi
degdavo. Jei ugnies jieško- 
tojas pavargs ir sekundai

gaunamas vieną 
arta ir todėl pietų laiku tu-

tijos kalėjimuose daug ge
riau gyventi i 
kalėjimuose.

Kiti kaliniai įvairių įvai
riausių “profesijų.” Vienas 
buvęs Rygos cirko klounas, 
vienas kišenvagis, degtin
daris, kreivaprisiegis, nesto
jęs kariumenėn ir dar kito
kių.

Man, kaip ir kitiem, išda
vė metalinį bliudeli ir medi
nį šaukštą. Vakare į šitą 
bliudeli pripylė juodos ka
vos. atnešė gabaliuką duo
nos, ant kurio paberta keli 
cukraus grūdeliai, ir mes 
valgom “vakarienę.” Savo 
porciją mielai atidaviau ki
tiems, nes man išvažiuojant 
iš Mariampclės, žmona įdė
jo maisto. Pasirodo, kad ka
liniai daug valgo ir jiems 
duodamo maisto neužtenka.

Apie 9 valandą, pasigir
do. viens po kito, švilpukai. 
Tai patikrinimas — tą jau 
aš žinau. Po kiek laiko, vir- 
šiniuose kalėjimo aukštuo
se. klausau, monotoniškai 
vis beldžia. Lygiai taip, kaip 
Lietuvos giriose geniai kad 
kala medį maisto jieškoda- 
mi. “Kas čia per bildesys?” 
klausiu kalinių: — tai pa
tikrina langų štangas — sa
ko kaliniai.

Po kiek laiko, švilpukas 
pasigirdo musų koridory. 
Mes sustojom į dvi eiii ir 
laukiam. Greit sužviegė du
rys ir į karceri įėjo apie pen
ki guzikuoti vyrai. Vienas 
jų suskaitė mus ai- visi, kitas 
priėjęs apžiurėjo apkausty
tųjų pančius, ar tvarkoj: tre
čias. su kūjeliu ant ilgo ko
te, pabeldė kiekvieną lango 
štangelę. ar nenuplauta kar
tais.

Po šitų ceremonijų priva
lai eiti gulti. Bet mes netu
rim kur gulėti ir todėl sugu- 
žę ant žemės vėl pasakas 
pasakoja. Aš klausaus ir ste- į 
biusi kalinių, žmogžudžių, 
ir plėšikų gyvenimu. Niekur 
apie tai nebuvau skaitęs, 
niekur negirdėjęs, jokio su
pratimo apie tuos žmones; 
neturėjau. Čia išgirdau viso
kiausių pasakojimų, nuo ku
rių. kartais, plaukai šiau
šiasi. Pasirodo, jie savo 
“profesiją” labai gerbia ir 
didžiuojasi nežmoniškais, 
kartais iš tikro drąsiais 
žingsniais, šitų žmonių, ma
tau, kalėjimas nepataisys ir 
jie tik laukia arba pabėgti, 
arba atlikti bausmę, kad pa
skui vėl plėšti.

Apie vidurnaktį visi 
užmigom kur sėdėję. Ryte 
pažadino švilpukas ir visi 
vikriai sustojom į eilę. Atė
jo viršininkai, patikrino ir 
išėjo. Susėdom, ir vėl eina 
“pasakos”. Toks čia mono
toniškas gyvenimas kas die
na.

Po kelių valandų, du ka
liniai sargų lydimi atnešė 
puodą “buizos”. Per pravi
ras duris visi ištiesėm ranką 
su dubenėliu ir gavom po 
samtį lakalo. Man tuo tar
pu jis nesivalgo, uet kiti su 
pasigardžiavimu suvalgė. 
Ir šaukštas, ir dubenėlis ap
kepę miltine sriuba, lieka 
nemazgoti ligi kitam valgy
mui, nes vandens nėra. .

Dar praėjo valanda ir du
ris pravėręs sargas liepė iš
nešt musų išmatų viedrelį. 
Čia jis stovi kampe ištisas 
dienas ir naktis, ir tik vieną 
kartą į parą būna valomas. 
Oras pasidaro kiek tyres
nis nors per tas kelias minu-

i

!

I

į boselį, nes su tuo pačiu

v įsos moterv

ikimvbe

(Bus daugiu
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kad 
vyrai pyksta, jei jiems būna 
neištikima žmona. Bet vy
rai visai ramiai apgaudinėja 
savo moteris ir dėl to iejau
čia nei mažiausio sąžinės 
graužimo, šitam klausime 
nusistatė ir nerašytu įstaty
mu sankcionuojama kokia 
tai hctentotiška moralė:— 
“Jei aš pavogiau tavo žmo
ną, tai nieko: jei tu pavogei 
mano, tai nedora, rai prasi
žengimas."

Atspindį šitos “moralės" 
mes randame dabartinėj Is
panijoj. Iki šių dienų Ispa
nijoj veikia įstatymas, ku
riuo einant, vyras užmušęs 
savo moterį nusikaltimo 
vietoj, visai nuo bausmės 
atleidžiamas. Tai reiškia, 
kad jai taip ir reikėjo. Tegul 
neapgaudinėja vyro, tegi 
būna ištikima, arba tegi 
apgaudinėja taip, kad j 
niekuomet jos nesugautų 
“griešijant”.

Bet kas bus. jei moteris 
pagaus savo mylimą vyrą ap
gaudinėjant ją? Žinoma, 
nieko! šitoks atsitikimas net 
Įstatymais nenumatytas. Ir 
todėl ispanai sako: "Tegul 
moteris didžiuojasi, kad jos 
vyras herojus ir turi pasise
kimą kitų motei-ų tarpe".

Tai laukinių žmonių lie
kana. čia aš nesiimu teisin
ti ar įrodinėti, kad moteris 
turi būt liuosa ir veikt kaip i 
jai patinka, šičia aš konsta-

i 4 \ 1 U tavau tik tą faktą, kad yra' 
dar tautų, kur moteris lai-1 
koma žemesniu sutvėrimu 
negu vyras. Taip yra atsili-j 
kusiose. katalikiškose tau-' 
tose.

Musu dienu civilizuotasis . 
pasaulis ir vyrą, ir moterį 
laike lygiais, todėl atsako
mybė vieno prieš kitą 
būt lygi.

Laimingam sugyvenimui. 
ištikimybė reikalinga iš abie
jų pusių.

i

Šiomis dienomis Berlyne buvo pasaulinė dirbtinės jėgos kon
ferencija. Suvažiavę inžinieriai didžiai nustebo, kada vokiečiai 
parodė jiems nesenai padarytą Vokietijoj naują garvežį. Šitas 
garvežis turi nepaprastai dideli garo spaudimą ir žymiai ski
riasi nuo dabar vartojamų lokomotivų. Jis turi 2.500 arklių pa
sagą. 120 atmosferų garo spaudimą ir 500 laipsnių Celzijaus ga
ru .emperaturą. Praktiškoji jo pusė yra tame, kad jis sutaupo 
45 nuošimčius kuro.

Humoristika
I

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
meteis ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

“Jaunystės Karštis.** Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K S. Kar- 

poviėius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m..........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- 
rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Gec. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia....................25c.

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston. Mass., 1914 m., 
puslapių 28........................................ 10c.

Lengvas Budas Išmokti AngliškaL
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

i pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
l lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
' gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
■Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 

‘ ’ nors, nuėjus
I krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

■ ’a ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
i Michelsonas. Pusi. 95....................... 35c.

IšMOKO JAPONIŠKAI.
Per rusų-japonų karą, tūlas 

; lietuvis pakliuvo į nelaisvę pas 
japonus. Sugrįžęs i Lietuvą jis 

f ėmė girtis, kad išmokęs japo
niškai kalbėti. Įdomaudami 

'rai ji klausia:
—Kaip japoniškai vadina 

reivį?
—Tam — atsako tas.
—O kaip bus du kareiviai?
—Tam tam.
—Na. o kaip visą pulką ka- 

vadina ?
■Tam ta dra ta ta — atsako 

Dudutis.

vv-

,<L

UŽMIRŠO TĖVŲ KALB4
Vienas vyras tapo paimtas į kant, važiuojant kur 

rusų kariuomenę. Kadangi bu-; 
vo niekam netikęs, tai po pusės t 
metų ji paleido namo. Parva-; 
žiuoja musų vyras ir visur tik! 
rusiškai kalba. Pamiršau, sako,' 
lietuvių kalbą, ir gana. Taip 
jis žiuri per langą, o kieme 
vaikščioja antys. Neva nežino
damas kas per sutvėrimai, jis Į 
eina pas motiną ir klausia:

—Mama!... kakaja to paukš- i 
čiota po dvorą vaikščiota ? Ko- i 
jota—plaskota. snukota—buko- i 
ta!....

—Nugi tai antys, sūneli —at
sako motina.—Tai. kaip vaikas 
pamiršo lietuviškai !...

Dudutis.

ka-

IRGI KALBA.
Apsirengiau, apsiaviau šiu

šius. išėjau ant stryto. žmonių 
pilni saidvokai. ką gi. manau, 
vokysiu ? Paėmiau 
atvažiavau ant dypo,
treiną ir atvažiavau pas 

(ju sy?I

APSAUGOJA NUO
TRIUKŠMO.

Daktaras.— Tamstos 
visiškos ramybės.

- priimk tamsta šitus migdomus 
"“T lašus.

' ’i Ligonio žmona.—O kada juos 
jam duoti?

i Daktaras.— Ne jam. bet tam- 
-ia pati juos išgerk.

----------------- . 
J NERALIUOTAS PASAULIS.

P.SdokcilOS Atsskrasi, Ji— Pakoi aš nevažinėjau au- 
_________ * i tomobiiium.

Kaimo Bemoksliui. — žmonės taip keikiasi.
Naujas tamstos slapyvardis' Jos.— Ar tamsta daug keiks- 
bus geras. Knyga “Magary- mų girdi ant kelio?
čios” yra išleista Lietuvoje.! Ji-— Neapsakomai daug. Į 
musų knygyne jos nėra. kieno tik mašiną atsimušu, kiek- 

n . .. . ; vienas keikia.Chicagos rusadvokaciui. į 
—Tamstos prisiųsto straip-i 
snelio nespausdinome, nes 
jis liečia tokius dalykus, ku
rie plačiai visuomenei ne- • 
suprantami ir neįdomus.

GERIAUSIAS KA 
GUS GAUSA PIRKTI— 

NĖR UŽPILDYMŲ
Anhcmer-Bnsch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTY 

NĖRA GERESNIO

vyrui 
štai.

aš nežinojau, kad

OFISE.
—Kuriom valandom jus po

nas priiminėja?
—Jei nemaža suma, tai kiek

vieną valandą.

GUDRUS ELGETA.
—Klausyk, dieduli! Kodėl tu 

iandien šlubuoji dešiniąją ko- 
a. o prieš du mėnesiu tu buvai 

raišas kairiąja koja?
—Matau, kad nesupramti 

dalyką. Turiu gi nudėvėti 
kai riji batą...

ir

NESUPRATO.
Pirkėja: —Aną dieną aš 

kau r-'", jus pieno bonką.
P? vėjas:— Aš atsimenu.

I Pirkėja:— Aš jus klausiau, 
į kaip ilgai galiu tą pieną laiky
ti šiltoj vietoj.

i

pir-

Pardavėjas:— Na. ir kas?
Pirkėja:— Jus sakėt, kad 

pieną galiu laikyti nors ir me- 
tus, o vakar ėmė jis ir surugo.

i Pardavėjas:— Aš netikrinau, 
kad jis nerugs. Aš tik sakiau, 
kad jeigu norit jį laikyti —lai
kykit nors ir metus.

1

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugyn 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Popieros 
apdarais ..................... i.......................... $1.00
Audimo apdarais ........................ $L50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusi.............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusL ............   $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus*

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

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatar.čiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina...................................$1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ................................................. 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pi!i»> 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystec 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ...•••••.. 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi .........................................  10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 

> ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. 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 

į bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
į žymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
I Yra tai ąe 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- 

i truota. 95 pusi..................................... 25c.
“Salomėja,“ arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................  25c.

į “O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 
■ Vieno akto farsas, labai juokingas 
| ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
i
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj rr.unšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................  25c.

j

. Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų “Da-

Į

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. 63.......   . 25c.
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23..................................10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

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

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaiku. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23...............................10c.
Byla Detroito Katalikų su Socialia-;

tais. — Pirmą kartą katalikai už- j 
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. i 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
ieidžia kovoj su socialistais. Su- - - — - 25c.

Socializmo Teorija, ta: veikalas, kuris. 
trumpais ir aiškiais faktais parooo, ■ 

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

Liecvių šeimynų Istorija Juškevičiaus 
i Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno-, 
: vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- i 
i tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
! turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
į vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ..............  50c.
Brutuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

i

st ryt kari, 
sėdau i

tave,1 paveikslais. 61 pusi.

PO SLA. SEIMO.
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Dr. Graičiunas: Heilo, drauge. 
O kur tu toki dideli pilvą gavai ?

Pruseika: Hotely Įsikišau pa- 
dušką, kad buržujai palaikytu 
mane už saviški, ale vigtiek išjo
jo. rupūžės!

OPERUOJANT LIGONI.
Daktaras:— Kas čia pakvie

tė manikiūrininkę?
Ligonis:— Aš liepiau. Ji lai

kys mano ranką, aš užmigsiu ir 
nereiks tamstai mane chloro- 
formuoti.

KAIP LIETUVOS PROšEPA- 
NAI KALBA.

Marusiu! a Marusiu!... idz 
pšines šipuliuką, tšeba zapalic 
pečiuką.

DAVATKOS VAIKAS.
—Jonuk! Pro kryžių praė

jai, o kepurės nenusiėmei.
—O. kad ji velniai, kaip aš jo 

nepamačiau!

PALENGVINO VIDURIŲ 
LIGAS

“June 15, 1930 — Aš kentėjau nuo 
užkietėjimo ir galvos skaudėjimų. 
Jokis vaistas negelbėjo Kai galop 
pabandžiau

TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
tai pagerėjau. Labai patenkintas esu 
tuo įstabiu liuosuotoju ir tonikų

Mrs. Anna Cross.” 
Staigios oro permainos yra saki

nis vidurių sugedimų, ko vienok ga
lima išvengt reguliariai geriant 
Trinerio Kartaus Vyno. Daktarai pa
taria jo imti po šaukštą kas pusva-

I landį prieš valgį, tris sykius dienoj. 
’ Visose aptiekose.

i Materiališkas Istorijos ftapratimas.: vayį.^ Gadzinką” telpa 30 įvairių juo- 
i Lapeliai is proletanskos filosofųo— . kjngų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
I Jei nori žinot, kas gimdo į Daugelis iš dainų tinka juokingoms
i įvairiausius nuotikius, tai pers ai y deklamacijoms, šešta pagerinta
šita knygelę Kalba labai lengva. Kny-, U;da. 4g .......................................... 1(k_
----- - =. - . . .... i laida. 48 pusL...................................... 10c.ga protaujantiems darbininkams neap- ,
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. j Rar Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, _ į tyrinėjimas, kur buvo pirmu-iaė 
Mass., 1913, pusi. 80....................... 25c.! žmonių lopšinė- Knyga labai pa-

' mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny-

goję telpa daugy bė naujų, labai gra- j P«P»5«o 
žiu ir juokingų monologų ir deklama-j ’Į 1
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, i (2) Žydinti jiria; (3) Klaida, (4) Ko- 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- • ^5®-. ,į?se. nurodoma Kaip zmone* 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos į Paikai tiki } visokius prietarus, 
skambios, visos geros. Tinka viso-; burtus irtt........................................loc.
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- ; Ap-e Velnb> Dangų }r Pr.ga-
certams ir tt. Antra pagerinta lai- , p£rašė Robert G. Ingersoll, gar
dą. So. Boston, 1J14 m ,............... zac.. gausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. ’ Ujos prietarų naikintojas. 72

— - - • ■ J--------------------------- I Tms!or_>n .... .................................................  ZdC.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
, namie, taip ir susirinkimuose. 
' Pusi. 32.................................................. 15C.
i Iš gyveninio 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
lerų; apie dvasias (dūšias), velniua, jų 

' vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
I tokioje tarmėje, kokioje buvo gir- 
i 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 gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yTa nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslaa ta 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ................................................. ffc,

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

JI — ------ -----
Veikalas perstato nužudymą caro pus;apiu 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
I kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61..............
Socializmas ir Religija. Labai įdomi;

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją j 
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 j 

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. I
Žemė ir Žmogus. I»abai įdomi ir pamo

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

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

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

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi. 73.................................... Wc.'
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Juodukai Mėgsta Arbūzas

NUBAUDĖ KOMUNIS
TUS UŽ MUŠIMĄ PO

LICIJOS.
P< reitą žiemą Kaune a-

pie 30 komunistų susirinkę 
prie Vyr. tribunolo rūmų 
buvo bepradedą demons
truoji. Policija norėjo de
monstrantus išsklaidint. Ta
da demonstrantai pradėjo 
policiją mėtyt akmenimis ir 
mušti.

Demonstrantas Beilisas 
polic. Jonavičiui davė į vei
dą, o Ilavičius Peisachas 
plytgaliais laidė.

Dabar kariuomenės teis
mas Beilisą nubaudė 12 me
tų, Islavičių—10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Ant teismo stalo, posė
džio metu, buvo ir plytgalių 
maišas, kaipo Įrodomoji 
medžiaga.

KAIMO PRAMOGA
Atsibosta jaunimui trak

tierius ir mergos, o prie rim
tesnių dalykų reikalinga 
prašymų liudvmų, leidimų. 
O tas viskas lyg per da
gius perbristi. Musų kai
mo jaunimas ir be didelių 
ceremonijų pasilinksmini
mų pasidaro. Jurgiui garnys 
atnešė sūnų. Kad per krik
štynas svečiai pigiai dur
niais pabūtų, didžiausi ku
bilą užraugė cukrinio alaus. 
Bet šmakšt giltinė be krik
što Jurgio sūnų išsinešė. Li
ko kapa pyragų ir didelis a- 
lučio kubilas. Kad geriau 
rugtų, kubilas buvo nuneš
ta Į jaują. Alutis rūgo, puto
jo, liko rūgštūs ir kartus, kai 
čemeryčia, o pasmirdo kai 
devyni velniai supuvę. Pa
manykit tik, jau rūgsta 3- 
čias mėnuo. Jauja stovėjo 
pačioje pakelėje. Keleivis 
užuodęs rūgšties kvapą už
eina. Pirštu bakst į kubilą 
ir lyžt liežuviu, net pašoka Į 
palubę. Pfiu, kad ji paibe- 
Iis. kaip biaurus—ir nusi-

•A«

BESIGINDAMAS PAPIO- 
VĖ SAVO ŽMONĄ.

Pil. Girdauskas iš Babtų 
vals. nesugvveno su savo 
žmona, nes žmona buvusi 
neištikima. Vieną naktį 
Girdauskienė mieganti sa
vo vyrą pradėjo smaugti. 
Vyras iš miego pabudęs, 
sugriebė peilį ir savo žmoną 
papiovė. ’'

Kauno apyg. teismas Gir- 
dauską buvo nubaudęs 4 
metus sunk, darbų kalėji
mo. Vakar Vyr. trib. spren
dė Girdausko apeliacinį 
skundą. Girdauskas prisi
pažino, kad žmoną paplo
vęs, bet aiškinos, piovęs 
gindamasis. Vyr. trib. Gir- 
dauską išteisino!

MIŠKŲ GAISRAI.
Šiais metais per pusę metų 

Įregistruota 78 miško gais
rai. Išdegė apie 223 ha, dau
giausia jauno miško. Nuo
stolių padaryta apie 103,000 
litų. Daugiausia buvo maži 
gaisrai, kurie greitai buvo 
likviduoti. Didesni gaisrai 
buvo keli. Juros urėdijoj iš
degė 80 ha miško ir sudegė 
miško medžiagos sandėlis, 
Rietavo urėdijoj išdegė 37 

i ha, Labanorių 25 ha, Varė
nos urėdijoje 15 ha, Jur
barko 6 ha, Tauragės 5 ha, 
Šaukėnų 4 ha.

(Žodis ha—reiškia hekta
rą).

Daugiausia gaisrų buvo 
Mažeikių urėdijoje, kur įre
gistruota 8 gaisrai. Zarasų 5, 
Labanorių 4, kitose urėdijo
se buvo po porą, trejetą gaiš
ių: ^Ta urėdihi. kur nė vie
no gaisro nebuvo.

lis, kaip biaurus 
spiovęs išeina.

* Bet musų kaimo jauni
mas pasirodė didvyriškais 
ir tą sunką net puodeliais 
gėrė. Kai lauko darbininkai 
eina po pusryčių, tai du vy
rukai stovi prie kubilo ir 
griežtai Įsako išgerti dvi sti
klines rūgšties. Negersi ge
ruoju, privers jėga. Kratosi, 
raukosi, bet abidvi stiklines 
išmetęs drąsiai gali prie ku
bilo stovėti ir kitus versti 
gerti. Kurie priešinosi tuos 
pavertę pražiodo, tarp žan
dų Įspraudžia pagalį ir gė
rimą supila tiesiai Į pilvą. O 
katras labai spardosi, tam 
pro kelnių “paradnus” var
tus keturias stiklines tiršti
mo įkrečia. Dar kubile gėri
mo yra; dar vis keletą die
nelių linksmai i prieki stu- 
mėsimės. P. Kriukelis.

GEGUŽĖS 23 D. DEMON
STRANTŲ BYLA.

Kaunas. Esamomis žinio
mis teismo tardytojas šio
mis dienomis pradės ap
klausinėti liudininkus de: 
monstrantų prieš lenkus by
loje. Byla busianti svarsto
ma apygardos teisme. Tai
kos teisėjas rado, kad ši by
la jam nepriklauso, nes len
kų gimnazija ir lenkų kny
gynas “Stella” Įteikė jieški- 
ni 15.000 sumoje. Byla bu
sianti svarstoma rudenį.

Šitie dvynai juodukai buvo nufotografuoti Chicagos ligoni
nėj. Paveikslėlis parodo, kaip jie šveičia arbūzą.

BALOJ PRIGĖRĖ 
PIEMENUKAS.

Pro Raguvą teka Nevė
žis, bet ne i upę, į pelkę, pa
našumo turi, kadangi upėj 
vagos beveik ir nėra, tęsiasi 
plati pelkė samanomis ap
augusi. Protarpiais yra ma
žos duobelės, kurios žole ir 
samanomis neapaugę. To- 

’ se vietose, ganęs bandą prie 
upės piemenėlis, sumanė 

! laiveliu pasivažinėti. Ka-
• dangi laivelis buvo labai 
; mažas, tai bevažiuojant ap- 
»virto ir piemuo Stepas Iva
novas, apie 17 metų berniu
kas, iškrito Į vandenį. Piau- 
? kti nemokėjo ir Birželio 29
• dieną prigėrė, nors vieta 
.buvo labai siaura. Radus 
lavoną tuojau buvo pašauk
tas vietos gydytojas, kuriam 
atgaivinti piemenėlį nepasi-

isekė. Nustatyta, kad lavo
nas vandenyje išbuvo apie 

j valandą laiko.

LUKŠIO GATVĖJ RADO 
ŽMOGAUS KAULŲ.

Kaune, Lukšio gatvės 32 
nr. kieme darbininkai kas
dami žemę rado neva žmo
gaus kaukuolę ir šiaip supu
vusių kaulų.

PAS1BAIDŲS ARKLYS 
UŽMUŠĖ MOTERĮ.

Aną dieną Z. Novikienė 
važiavo arkliu Į Anykščius 
ir arkliui pasibaidžius ji 
taip smarkiai krito iš veži
mo, kad tuojau mirė.

RADO MOTERIŠKES 
LAVONĄ.

Sabaliauskų kaime, kurį 
žmonės vadina “Brazilija”, 
aną rytą buvo rastas netoli 
šulinio moteriškės lavonas. 
Ane burnos matyti kraujo. 
Nustatyta, kad tai yra Ona 
Gužienė, 37 m., keturių vai
kų motina. Sako, kad ji ne
sugyveno su vyru.

Vedama kova, kuri turi 
išaiškinti, ar čia nusižudy
mas ar užmušimas.

ATBĖGO DU LENKŲ 
KAREIVIAI.

Liepos 7 d. į Lietuvą pe- 
mergina rėjo du lenkų kareiviai, vie-

NUSIŠOVĖ MERGINA.
šiomis dienomis Kaune 

rasta nusišovusi i _ _____ „ __ ______
Celina Naruševičiūtė 25 m. nas 5-to pėstininkų pulko, o 
amžiaus. Nusišovė užsiraki- antras 23 batalijono grieži- 
nus kambary. kas su klemetu ir gaidomis.

Greitas Laiva Patarnavimas į Enropą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAI8

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

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

ST. LOL'IS, MILU’AL’KEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų 

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

KOKIU YRA STUDEN
ČIŲ LIETUVOJE.

Pažįstu vieną darbinin
ką, kuris gauna į namus a- 
pie šešis laikraščius. Aišku, 
spauda yra tam. kad ją skai- j 
tytų. Tad negailėdamas’ 
duok ir kitam skaityti. Bet į 
tas darbininkas pastebėjo, 
kad jo šeimininkė, kuri yra 
Lietuvos Universiteto stu
dentė, visai spauda nesiįdo- 
mauja! Darbininkui atėjo 
noro pasiinteresuoti, kodėl 
studentė neskaito. Jis ryžo
si savo šeimininkę suįdo
minti spauda: jis tyčia jai 
pasiūlydavo laikraštį pa
skaityti. Ir ką gi? Vakare, 
savo patiektąjį savaitraštį 
jis pamatė virtuvėj panau
dotą “gaspadinės 
lams, laikraščio lakštai bu-! 
vo visai nesupiaustyti. Reiš
kia neskaitytą laikraštį vir
tuvėje mašinai užtiesti su
naudojo! Tas Dats pasikar- 

kas. Bet buvusios savo mvii-p0’0 lr su čienrasciais. 
mosios vis dar nebuvo už- J Matydamas, kad jam mo- 
miršęs. : kinti studentė neišpuola,

Ir štai birželio 18 d. kaiį daugiau jai savo laikraščių 
kuriems kaimynams ir savo 
motinai pasakė, kad naktį 
jis padegs Urbanavičių ir 

Karčauskaitės tėvą. Apie 
tai buvo pranešta Urbanavi- 
čiams ir Karčauskams. Šitie 
iš Naraškevičiaus visko lau
kdami, naktį pasistatė sar
gybą. Bet piktadarys to ne- 
paisė.TJžsidegęs savo triobo- 
je saują šiaudų, pribėgo 
prie Urbanavičiaus namų ir 
pakišo po stogu. Sargyba jo 
sulaikyti nespėjo, taip pat 
nespėjo užgesvti uždegto 
stogo.

Piktadarys* pasinaudoda- 

ti Karčausko. Bet čia pikto 
darbo Įvykdyti jam nepasi
sekė.

Tą pačią dieną jis pasi
slėpė ir tik birželio 19 d. 
policijos ii’ šaulių tapo su- 

! imtas. ■
Pasipiktinimas piktada

riu buvo toks didelis, kad 
gyventojai apipuolę ji tiek 
lazdomis primušė, kad vos 
gyvas beliko.

DARBŠTUS PIKTADA
RYS.

Šiomis dienomis Vebruo- 
nių kaime, Musninkų vals
čiuje, kilo gaisras: sudegė 
pil. Urbanavičiaus gyvena
mas namas. Nuostolių pada
ryta apie 8000 litų. Gaisro 
kaltininkas Naraškevičius 
Stasys suimtas.

Šitas gaisras yra lyg ir 
užbaigimas retai kaime pa
sitaikančios istorijos.

Minimas Naraškevičius 
mylėjo to pat kaimo mergi
ną V. Karčauskaitę. Bet at
sirado konkurentas Urba
navičius, už kurio Karčaus- 
kaitė ir ištekėjo. Dar prieš 
vedybas Naraškevičius pra
dėjo visokiais budais keršy
ti: šaudė, daužė langus. Už 
tai gavo šaltojoj patupėti. 
Bausmę atlikęs nenusirami
no. Bet netrukus vėl pakliu
vo į kalėjimą už vieno vai
kino sužalojimą. Iš kalėji
mo išėjo šiemet prieš Vely-

MONTVYDAS ĮGALIOTINIS 
SKANDINAVŲ AMERIKOS 

LINUOS KAUNE.
Antanas Montvilas perstaty

tas Vidaus Reikalų Ministerijai, 
kaipo Skandinavų Amerikos Li
nijos Kaune atsakomingas ge

idėjas, tapo p. Vidaus Reikalų 
Į Ministerio patvirtintas. Taigi 
j Scandinavų Amerikos Linijos 
. kontora tapo atidaryta oficia- 
’ liai Kaune.

PIRMIEJI LIETUVIAI IMI
GRANTAI ATVYKO SKAN

DINAVŲ AMERIKOS LINIJA.
Tik įsteigus Skandinavų A- 

merikos Linijos Kontorą Kau-

r

. ovuvvia ixau-|
Miliau jne tuoj susi<jarė pirma grupė

- - ’ į lietuvių imigrantų, kurie laivu 
. _ I Oscar II, pasiekė Hcbokeną sek- 

- i madieny, liepos 27 dieną.
| Atvažiavę laivu Oscar II lie
tuviai esą labai patenkinti ke
lione ir priežiūra. Nuo dabar ti
kimasi kiekvienu Skandinavų 
Amerikos Linijos laivu sulaukt 
lietuvių keleivių į Suvienytas 
Valstijas ir Kanadą, 

nepalikdavo.
Kaip visa tai suprasti ir' 

išaiškinti, kad turtingesnė 
palyginus su jos name nuo
mininku darbininku, o vis 
tik ne kultūringesnė už dar
bininką. Gaila, kad nešioja 
universiteto studentės 
dą.

var
lį

IR IŠSIMAUDYT NEGA
LIMA BE PINIGŲ.

Kauno gyventojai negali imag sumišimu, bėgo padeg-
uždyką nei išsimaudyti Ne-i 
mune. Miesto savivaldybė 
nustatė šitokį mokesni už 
maudymąsi maudyklėse. 
Už maudymąsi— 20 centų, 
už rūbų saugojimą — 20c., 
už naudojimąsi maudymosi 
kostiumais — 20 centų.
------------ :---------------------------------n

I

I

Nemuno ir Neries santa
koje besimaudydamas pa
skendo Kantoras Jankelis ( 
17 metų amžiaus. Skenduo
lis dar nesurastas.

•Paupinės valsčiaus sekre
torius Lukašiunas su seniū
nu Rimša plaukiodami val
timi po Lukio ežerą, valčiai 
pribėgus vandens abu 
gėrė. Lavonai ištraukti.

SKENDUOLIAI.

pri-j
įĮ
I

LE-
Į
I

Logiškas Sosis'ekimis
Amerika-Lietuva

— PER —

KLAIPĖDĄ
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abie

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

Skandinavu Amerikos 
Linija

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

i

SAVIŽUDYBĖS.
Radviliškis. Čia nusinuo

dijo acto esencijos išgerda- 
ma Radviliškio miesto gy
ventoja, Roza Lurjienė, žy
dė. Nusinuodinimo priežas
tis sunki materiale būklė, ir, 
slegiančios skolos.

Kaune Šlepas Notelis Ma-! 
pų gatvėj, 5 nr., norėdamas 
nusižudyti skustuvu persi- 
piovė sau gerklę. Paguldy
tas ligoninėn, bet gyvybei 
pavojaus nėra.

Saltonienė Zuzana gyve
nanti Panevėžio gatvėj išgė
rė acto esencijos. Nuvežta li
goninėn. I

FAŠISTAI VIS NAIKINA 
MIŠKUS.

Liepos 31 d. miškų depar
tamente bus varžytinės, ku
rių metu parduos pagamintų 
pereitą žiemą apie 76 tūks
tančius erdmeterių medžia
gos. Išstatyta Į varžytines 
medžiaga įkainota maždaug 
2 milijonu litų.

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė Švedų Amerikos 

Linija

LIETUVA
Per Gothenburgą. Švediją

Su artimais susisiekimais su 
Klaipėda

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholm 

ir
S. S. Drottninghoim

1930 Metais Išplaukia 
Laivas Iš New Yorko
GRIPSHOLM ... Rugpjūčio 9 
KUNGSHOL.M . Rugpiučio Iii 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM .......... Spalių 4

I

JĖZNO APYLINKĖJ 
DAI SU AUDRA.

Paskutinėmis dienomis 
apie Jėzną audra su ledais 
išmušė daug javų. Nuosto
liu esą nemažiau, kaip už 
40.000 lt. • i

r I 
i

| Tėvynę
Renkitės dabar i tą seniai laukiamą kelionę 

• šį rudeni LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
s. 
s. 
s. 
s.
s.

S. 
s. 
s. 
s. 
s.

6-ta ir 27-ta
10-ta
13-ta
24-ta

Laivų Išplaukimai Iš New 
Yorko:

Rugp. 23 “United Statės’ 
Rugp. 3®
Rugsėjo 6

“Hellig Olav” 
“Oscar II’’

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

Scandinavian 
American Line

27 Whiteha’.l St. New York.N.Y. 
130 N. LaSalle St., Chicago, III 

248 VVashington St., 
Boston, Mass.

Musu laivai yra greiii, dide
li ir modemiški. Išplaukia be
veik kas sąvaitė iš New Yorko 
ir atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvynę Lietuvą 
dėl platesnių informacijų kreip
kis prie arčiausio agento arba 
pas:

SWEDI:B AMERICAN 
LINE

10 Statė St.,
21 Statė SL.

Boston 
New York

PRES. HARDLNG ............................... Rugsėjo 3-čia
LEVIATHAN ........................................Rugsėjo
PRES. ROOSEVELT ......................... Rugsėjo
GEO. WASHINGTON ....................... Rugsėjo
AMERICA ............................................. Rugsėjo

Plaukia į Plytnouth — Cherbourg — Southampton — Harnburg

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti nc- 
palyginomus patogumus kuriais visi United Statės Lines laivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į abu galų!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog i

UNITED STATĖS LINES
UOSTO* OFFICK <;exfr\i. offices

Wol»er A. Gea. A«t. 4.* Hrraditny
statė street Xew Tark City

|
I

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 
vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston,

J

DARBAS, KURĮ 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 reikšmip- 
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 puslapiu. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių ir kas trukdo kultūri
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti kiekvienas šviesuolis 
lietuvis.

“Kultūros” žurnalas yra subūręs aplink save daugelį mokslo žmo
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo rastų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižonį, prof. V. 
Biržišką, K. Bielinį, doc. J. Brau, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį, doc. Elisonų, prof. T. Iva
nauską, Kapni, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. VL 
Lašą, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. Leoną, J. Laužikų, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railų, P. Ruseckų, 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 nekuriuos jo numerių puslapius. Apie kų tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės -fizikos žinios,” “Tarp- 
planetinės rakietos,” “Atomas.” “Kino filmų gamyba,” “Išradimai ir 
mokslo progresas,” “Aviacijos istorija,” “Elektronai ir išradimai,” 
“Kas pakeis akmenines anglis,” “Vokiečių technikos miližinai,” "Tele
vizija” ir visa eilė kitų. Iš gamtos-medicinos— Socialinis lyties ener
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save atrado, Hipnozė, Bež
džionių kalba.” “Nuplautos galvos atgaivinimas,” "Keisti laukiniu 
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. Prancūzijos, Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai”}. Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių, Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų. Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

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

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatinį rimtų, Įdomių mokslo ži
nių 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 ji 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 Jiėčiami 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 kuiturinio gyvenimo reiškiniais, noras nięko geres
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa- 
žistamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:
“KULTŪROS” žurnalui. Šiauliai. Aušros ai. 15. Lithuaaia. 
“Kultūra’’ dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
—rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruokit “Kultūrą.
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Vietinės Žinios
n -------—[
ĮSTATYMAS PRIEŠ RA- I 
DIO GARSIAKALBIUS.

Bolševikai žaidžia.
Busimiems rinkimams, 

kurie Įvyks lapkričio 4—tą 
dieną, bolševikai taipgi sta
to savo kandidatus, žino
ma, už juos mažai kas bal-

Draudžiami taipgi saksofo
nai, armonikos ir kitokie 
ramybę ardantis įrankiai.

Galų gale Bostono miesto suos ir jų neišrinks, bet bol-
taryba priėmė Įstatymą, ku
riuo draudžiama kelti na
muose triukšmas ir ardyti 
kaimynų ramybę. Įstatymas 
daugiausia kreipiamas prie^ 
radio ' garsiakalbius, prieš 
saksofonus, armonikas ir ki
tokius Įrankius, kurių savi
ninkai taip mėgsta vaišinti 
savo kaimynus neprašytai- 
“koncertais,” o ypač nak
ties laiku, kuomet žmonėms 
reikia miegot.

Įstatymas buvo priimta- 
15 balsų prieš 4 ir sako, kad 
joks instrumentas negali 
būt vartojamas taip, kad ar
dytų kaimynų ramybę. Ra
dio ir kitokie instrumentai 
gali būt vartojami tiktai 
kambariuose susirinkusiems 
žmonėms, kurie liuosu noru 
sutinka jų klausytis. Tarp 
11 valandos vakaro ir 7 ry
to nevalia groti ant jokių 
instrumentų, jeigu jų garsas 
bus girdėtis už 50 pėdų nuo 
tos vietos, kur jie vartojami. 
Už prasižengimą prieš šitą 
Įstatymą skiriama $20 bau
smė.

Bet išimtis yra daroma 
politikieriams laike rinki
mų. Jie gali daryti triukšmą 
ir savo gerklėmis, ir radio 
instrumentais ir kitokiais 
budais.

Miesto duodamų koncer
tų šitas Įstatymas taipgi ne
paliečia.

Ar majoras Curley šitą 
Įstatymą užtvirtins, da ne
žinia.

■evikai žaidžia kaip vaikai 
’ėlėmis. Jų kandidatai yra 
šie: i gubernatorius—Hary 
J. Canter: Į leitenantus gu
bernatorius—Maria C. Cor- 
reia: Į steito sekretorius — 
•Tames VV. Dawsor±; i steito 
iždininkus — Eva Hoff- 
man: į steito auditorius — 
Albart Oddie; Į attomey- 
general — John W. Janho- 
nen ir Į senatorius Max Ler- 
ner.

Dabar lietuvių bolševikų 
agentėlis L. Žylaitis rankio
ja nuo lietuvių parašus po 
šitais kandidatais.

JIS TURI GRAŽIĄ 
IŠKALBĄ.

«

Šitas vyras vadina 
Bach. Jis tari :u 
irogramų aiškis 
rražia ir aiškia 
los Dailės ir I. 
iavė jam medalį už

Tarp butlegerių prasideda 
karas.

Tarp Bostono butlegerių 
paskutinėmis dienomis pra
sidėjo atkakli kova už būvi. 
Nelabai senai du vyrai čia 
buvo teisiami už žmogžu
dystę, bet buvo išteisinti. 
Dabar jie pradėjo degtinės į 
bizni. Bet naujam butlege-i 
riui nelengva pasidaryti 
pragyvenimas, nes rinką tu- ________
ri jau /eni ^ šmųgelninkai,! rrKl r greitai parduotas 
kurie dilba IŠ vien SU polici- Namas. 3 šeimynų, su visais itaisv- 
ja ir prohibici jos agentais.' 5 l tvarkoje; parsiduoda
r- • , ng’a’. Klaust p rmos lubos lo.» N st„
I\aip tik Šitie (IU nauji pra-.So. Boston. Mass. (32)
dėjo daiyti “oldtaime- 
liams” konkurenciją, tuo-Į 
jaus ant jų užpuolė policija 
ir prohibicijos agentai. Da-| 
bar girdėt, kad prasideda i 
“dantų griežimas” ir grasi
nimai atkeršyt. Laikraščiai 
mano, kad Bostone gali 
praaidėti toks pat butlege
rių karas, kaip Chicagoje,

Rakandai parsiduoda.
Parsiduoda palaikyti, bet* 

geri rakandai. Juos galima 
gauti labai prieinama kai
na. Pasiklausti “Keleivio” 
ofise.

r,
PARDUOS AR MAINYS 8 kam

barių namus ir kepyklą, biznis eina 
gerai. Išdirbta vieta per 21 metus, 
Lie’uvių apielinkėje. Parduos arba 
mainys ant 1, 2 arba 3 šeimyną r imo 
Dorchesterv arba Roslindile. Maty- 
kit: V. B. AMBROSE

361 BROADWAY. Tel. S. B. 9897.

Du Metai Išmokėjimui |

PL'IMBING & HEATING
POWERS & MEHEGANS Į

500 Broadway, So. Boston. |
Tel. So. Boston 4599--------------- Milton 6211 R

^AaeeeoccoaeccccoeieacceaeosecoiCooaeaooeoaeeaecaaeoaaąS

I

kur dienos laiku jie šaudosi! 
iš kulkasvaidžiu.

—' 11 ■ ■ - i

KELEIVIŲ ŽINIAI
Jei atvažiavai iš kitur ir reikalau

ji kambario, užeikit pas mus. Aš už
laikau Iloteli su švariais kambariais 
:r maudyne. Kaina žemesnė negu pas 
-vetim'auėius. Kambariai išsidu -da 
•uit dienos ar ant sąvaites. Paranku 
: ti ■ visą gelžkelių ir gatvėkarių. Sa
vininkas geras žmogus, tikras lieta

is. jusu draugas. Reikale užeikit, o 
busite maloniai priimti ir gausite 
švarią nakvynę už žemą kaimą. Pasi
imkite adresą: (-)
1'2 END1COTT STREET. kampas 

Hanover ir Salėm Sts., BOSTON, 
MASS.

L. II. Donielson. Savininkas.

! LIETUVIŠKA 
: BUČERNE
• Užlaikome
{parduodame pigiausia kaina.
» sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop-Suey—3 svarai ..
{ 1‘agardinimui Chop Suey,
• tokit China Boy Soy Sauce, 
{ už bonką.
t Lietuviški skilandžiai . .. .sv.
{ švieži sūriai nuo farmų.

♦
I i
e< ____________ 4 

geriausią • tavorą ir 4 
Mė-{

I
die- J 
25c. i 
var-» 
15c. {

i
35c 1I

Atsidaro Fordo dirbtuvės 
Somervillėj.

Dienraščiai praneša, kad 
ši ketvergą Somervillėj atsi
darys Fordo dirbtuvė, kuri 
nuo 25 liepos buvo užsida
rius, ir apie 2,800 darbinin
kų sugrįš atgal Į darbą. Tro- 
kų departamentas busiąs 
perkeltas iš Somervillės Į 
Cambridge’aus dirbtuvę, 
kuri taip pat ši ketvergą at
sidaro.

Nusižudė moteris
Roxburyje buvo ra 

oeršauta galva negyva Mrs. 
Mary Smith, 48 metų am
žiaus moteris. Valdžios dak
taras nustatė, kad ji pati nu
sišovė.

Telefonas Columbia 6555 
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

ITRN1TURE and PIANO MOVERS 
Į tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage
11 RILL ST.

Reikale kreipkitės prie musų, gausite 
gerą patarnavimą.

Žema Kaina
Pakavimas

724 1>1 DLE) ST.

PENTINU IR TAISAU i 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINA 
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

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

Neleido Sacco-Vanzetti 
mitingo laikyt.

Komunistai norėjo gauti 
leidimą laikyti ant Boston 
Common mitingą 22 rug
pjūčio paminėti trijų metų 
Sacco ir Vanzetti nužudy
mo sukaktuves. Majoras 
Curlev atsakė, kad viešos 
vietos tam tikslui jis neduo
siąs. Sacco ir.Vanzetti klau
simą valstija užbaigusi jau 
tris metai atgal. Valstijos 
teismai ir gubernatoriaus 
komitetas tuomet pripažinę, 
kad tiedu vyrai buvo kaiti, 
ir tas klausimas jau užbaig
tas, sako majoras. Bet jeigu 
kas nori da šitą klausimą 
gvildenti, tegul pasisamdo 
salę.

Taigi, nors viešam sode 
mitingo laikyti komunis
tams neleidžia, salėje jie ga
li mitinguoti. Visgi Rusijoj 
šitokios laisvės valdžios 
priešininkai neturi.

22

Farmeriai gali pardavinėt 
Bostone savo produktus.
Bostono majoras Curley 

išleido patvarkymą, kad 
farmeriai gali atsivežti Bo
stonan savo produktų ir par
davinėti juos be jokio leidi
mo. Tuo budu majoras nori 
duoti beturčių šeimynoms 
progos pigiau nusipirkt’ 
valgomųjų daiktų. Kiekvie
nai miesto daliai yra pa
skirta tam tikra diena ir vie
ta tokiai rinkai, būtent:

Utarninkais, Roxbury 
Crossing.

Seredomis, East Bostone, 
Centrai sq. ir Day sq.

Ketvergais, South Bosto
ne, Thomas Park.

Pėtnyčiomis, Dorcheste- 
ry, kertėj Bovvdoin ir Han- 
cock gatvių.

Subatomis, Charlestowne, 
Monument sq.

Socialistų susirinkimas.
Ateinančią pėtnyčią, 

•ugpiučio, “Keleivio" 
jus lietuvių socialistų susi-; 
•inkimas. Visi draugai pra-į 
kimi susirinkti, nes reikia; 
ižbaigti buvusio pikniko ■ 
•eikalai. Susirinkimo pra-; 
Ižia 8 valandą vakare.

8 
ofise

Bostono policija pradėjo 
gaudyt agentus, kurie par
duoda loterijos tikėtus. Ji 
-akos! žinanti jau apie 200 
okių agentų.

Bostone parsiduoda nau
ji Ispanijos pašto ženkleliai, 
airiuose yra atvaizdinta at
silošusi viso ilgio nuoga mo
teris. Tie ženkleliai buvo iš- 
eisti paminėjimui artisto 
Soya, kuris tą paveikslą yra 
nupiešęs.

Pabėgusio prohibicijos 
imugelninko Garreto da ne
įgauna. Jo gaudymas lė
bavo jau apie $30,000 ir 
gaudytojai reikalauja da 
530,000. Visgi geras biznis.

Pilnai gvarantuota
Complete with 

coupling
Gerai žinoma 

kokvbė 
$2.89

25 pėdų ilgio 
$1.50

DARŽAMS ČIRKŠLĖ
už pusę Kainos

5 Pt,Y RED RUBLER 
pėdų ilgio.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
t

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAMRENCE, MASS.

50

GALUTINIS 
PRATUŠTINIMAS!

W1NCHESTER LAWN 
MOVVERS 

Labai Nupiginta!

V.'inchester Double Gear 
—yra geriausios, kaina 
numažinta!

1 PEILIŲ, Bali Bearing
18 coliu Piautuvas . ...

Mowers
žymiai

fI

Kažin kas nori Įsilaužti Į 
Šarkio namus.

Šarkis pranešė Newtono 
policijai, kad kažin koks 
žmogus ar žmonės jieško 
progos Įsilaužti Į jo namus 
po numeriu 10 Stone avė., 
Chestnut Hill. Jau kelis va
karus apie 10 valandą jis 
matęs nepažįstamą asmenį 
slankiojant apie savo namą. 
Pradėjus šunims loti, neži
nomas žmogus prasišalinęs. 
Šarkis sake, kad tuo pačiu 
laiku jis matęs ir automobi
lių laukiant netoli savo na
mų. Jis Įsitikinęs, kad kas 
nori ji apiplėšti arba šiaip 
kokią šunybę padaryt.

Girtos moterys subadė 
vyrą.

Trvs Chelsea motervs ii 
vienas vyras iškėlė anądien 
girtą rautą ir paskui kažin 
kodėl susipešė. Vyras var
du Burke buvo subadytas 
peiliais. ŠĮ panedėlį polici
ja atvežė jį teisman iš ligo
ninės kaipo liudininką, bet 
teisme jis susmuko ir apal
po. Policija nuvežė ji atgal 
ligoninėn. Dvi moterys pri
sipažino kaitom esančios, 
bet trečia nesijautė kalta. 
Visi jie vra airiai. Bvla ati- t' «z
dėta kitam kartui, kada su
badytas vyras pasveiks.

Tarp Revere ir Lynno 
nakties laiku nuvažiavo nuo 
šilto automobilius su 5 žmo-

Pines 
taipgi;

i
Paskutinėmis dienomis 

Bostone buvo perkelta 173 
Dolicmanai.

nėmis- ir visi žuvo 
jpėj. Automobilius 
nuskendo.

Oliver gatvėj policija ra
do nušautą kinietį. Jo ku-i 
nan buvo suvaryta 7 kulip-j 
kos.

Wakefielde didelis tro- 
kas užvažiavo ant šaligat
vio ir Įlaužė namo sieną.

$6.48

ŽEMĖN ĮKASTAS
GARBAGE RECEtVER

10 galionų dydžio, turi sunkią 
Galvanized vidury keną.

Didelės Vertės! $3.98

SEHCO PAINT 
Gatavai Sumaišytas.

12 Spalvų ir Baltas. Dėl viduje ir 
ir iš lauko vartojimui $1.95 gal.
Atdara Subatos Vakar, iki 10:30.
Sustojimui vieta. Dykai vietos 

pristatymas.
Telef.: Hancock 6105 ir 6106.

South End 
Hardware Co,
1095 Washington Street, 

Boston, Mass.
Prie Dover St. Elevated Stoties

Lynno darbininkai gaus 
$350,000 bonuso.

Gcneral Electric kompa
nija Lynne pranešė šį pane
rt ėli, kad ji išmokėsianti sa
vo darbininkams $350,000 
bonuso. Dviejose šitos kom
panijos dirbtuvėse Lynne 
dirba apie 10,000 darbinin
kų, jų tarpe ir lietuvių 
maža.

f —-----------
Nušovė policmaną.

Pereito nedėldienio nak- 
Brookline’o policmanas

ne-

Revere miestely žydelis 
Aaron Cohen mėgino api
plėšti pašto skyrių. Jis buvo 
sugautas ir dabar nustaty
tas po $75,000 kaucija.

Bostono komunistai žada 
laikyti Sacco-Vanzetti mi
tingą ant Boston Common 
22 rugpiučio nežiūrint to, 
kad majoras atsisakė duoti 
jiems leidimą. .

tį
O’Brien pastebėjo du vai
kėzu pavogtame automobi- 
liuj ir pasišaukė kitą auto
mobilistą, kad tas su juo vy- 

‘ d. Vagys

Nušoko nuo 13-to aukšto.
ŠĮ panedėlį Roxburio žy

delis Grossman nuėjo Į vie
ną Bostono viešbučių, užli
po ant 13-tojo aukšto ir nuo tusi paskui vagilius, 
tenai iššoko per koridoriaus bėgdami pradėjo šaudyt Į 
langą. Jis užsimušė ant vie- ’ 
tos. Prie jo švarko buvo pri
segtas raščiukas, kur prašo
ma, kad apie jo nusižudy
mą pranešti tūlam Hurvvi- 
chui.

Šiomis dienomis Bostono 
policija suėmė 6 žulikus, 
kurie visokiais giąsinimais 
ir ginkluotais plėšimais per 
4 pastaruosius mėnesius esą 
išlupę apie $50,000.

... yj...

besivejanti automobilių. Po
licmanas tapo užmuštas, o 
Albert Daniels, kuris vežė 
policmaną savo automobi- 
liuje, buvo banditų šūviais 
sužeistas. Banditai pabėgo.

Ant Park skvero šį mėne- 
i sį busiąs pradėtas statyt 40 
■aukštų triobesys, kuris bus 
žinomas kaipo “Profes- 

■sional Arts Building.” Jo 
pastatvmas kaštuosiąs apie 

I $30,000,000.

i

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi
garsini inus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuc- 

' ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

r.yszsasHszszsžScsesHSdSHSčsaasaras 
Telefonas: So. Boston 1*58. K 

Bay View Moters 
Peter Trečiokas ir K 

Jos Kapočunas ffl 
GERIAUSI LIETUVIAI K 

M ECH AN IK AL B
Taiso visokius automobiHun buį 
gerai patarnauja. C,
Agentūra Studebaker ir Erakine jn 

Reikale kreipkitės ir C*ush!Q 
patenkintą patarnavimą. g

Pardavimo vieta: ri
549 E. BROADWAY g 

Taisymo vieta: įį
1 HAML1N ST, g

kampas E. Eight oi, g 
SOUTH BOSTON, MASS. H

fO

gi
f —--------------------- ------------ x. I •

♦ Visokj tavorą pas mus galite gaut ♦ p 
i nitrilai ir i{pigiai ir gerų.
i•♦ t i »

t
I

i

I R.J.VASIL i
žS 409 BROADVAY, ROOM 4, 
■? SO. BOSTON, M ASS.

Parduoda: NAMUS, FARMAS, 
x —
v

KRAUTUVES. |
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU- £ 

TUVES ir tt. S
S Apdraudžia gyvastį ir sveikata. į 

PADARAU VISOKIUS DOKU- S 
MENTUS kaip čia, taip ir I.ie- $ 
tavoje, greitai ir atsakančiai. < 
Norint gero patarnavimo, kreip- X 
kitėa, R. J- VAŠI L ,
409 Broadway, So Boston, Maaa

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie prA- 
dž:ą krikščionybė®, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli Ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongoių karo vadą čingis 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.

Knina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

‘ N
J. I’ATKAUSKAS ! -

STRAND CASH MARKET • JO
331 BROADU AY, SO. BOSTON.t g

Telef'.'«*cs; So. Boston 0551. }
jQ« ---------------- ( _
i -- i i 

i 
Įt
i
f

FARKWAY AUTO SERV1CE
and F1LLING 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
linų pas mus.

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Aro-

SO BOSTON, MASS.
Telefonai: So. Boston 9777.

i

Ji

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
ld 1 ▼. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 
Broadway. tarpe C ir D St- 

SO. BOSTON, MASS.
/

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJ AS FUTRAS IR l'ERMO- 
DELIL'OJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 ik»rchester avė- 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Kam Permokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti, v įsi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEX TRLCKING
583 Dudley St., Roxbury
Tel. Garriscn 8843.

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

| DR. J. MARCUS
I Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų
I 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 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.Į __ _______

Lietuvis Optemetnsttt

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway, 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, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. \ ais- 
tus nusiunčiam ir per pastą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ- 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

t
Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranca 
Justice of the Peaco 

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

I
Vėliausi, geriausiai veikianti ni«- 
dikališki ir elektra gydymai, do®- 

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

Dr. K1LL0RY
60 SCOLL AY SQUARE 

i BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

ROOM 22
; VALANDOS: DIENOMIS nuo 
i 9 iš ryto iki 7 vakare.
i ŠVENTADIENIAIS: nuo 1® iki 
! 1 dieną

LAIDOJIMUS. J; 
kuriuos paveda*; 
mano prižiurėj:-< J 
mui, visuomet* > 
būna patenkinti <; 
ir sutaupina 
rokai pinigų. <; 

Mano kaina J >
visiems ir visur.; 
vienoda. J»

> JONAS PETRUŠKEVIČIUS < 
Lietuvis Graborius f

d 162 Broadwav, So. Boston, Mass.<;
Residence: 313 W. 3-rd street. 

Telefonas: So. Boston 0304-W.

I EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios Šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias 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. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Siaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ., netoli Mass. Avė., BOSTON, MASS.

b I


